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 جىاب آقای دکتر زاهدی 

 ریاست محترم کمیسیًن آمًزش ي تحقیقات مجلس شًرای اسالمی 

 

 ثب سالم ٍ تحیبت الْی

ٍاگذاری ثزخی اس ثز رسبًذ خجزی هجٌی  ؛ ثب احتزام ثِ استحعبر هی)ظ(ٍ آل هحوذ )ظ(ثب صلَات ثز هحوذ

درهبى ٍ آهَسش پشضکی،  زم ثْذاضت،تٌی ٍ سالهت ثِ ٍسارت هحثبلی رٍاًطٌبسیّبی ػلَم اًسبًی اس خولِ  رضتِ

در خبهؼِ داًطگبّیبى سؽح کطَر را ًگزاى سبختِ  رٍاًطٌبسیی ػلوی ٍ هتخصصبى حَسُ تخصصی حقیقتبً خبهؼِ

هسئَلیي ایي هْن اس سَی است. ثٌبثزایي ثز آى ضذم ًکبتی را ّز چٌذ ثزحست فَریت ٍ ظزٍرت ثِ هٌظَر تَقف 

 هحعز خٌبثؼبلی در کوبل خعَع ٍ احتزام ػزض کٌن: ،کطَر در خصَظ ایي تصوین ػدَالًِ اخزایی

اس ثزداضت ًبصَاة دستَرالؼول اثالغی هقبم هؼظن رّجزی )هذظلِ الؼبلی( هجٌی  ،اٍالً: ایي اقذام ٍسیز هحتزم ثْذاضت

کِ دستَر  ثز تدویغ سبسهبًذّی ٍ سبهبًذّی اهَر هزثَغ ثِ سالهت در ایي ٍسارت، ًطأت گزفتِ است. در صَرتی

ػظوبی ٍالیت ٍ رّجزی، ثِ ّیچ ػٌَاى ثب ایي هسألِ کِ کبر در خبی دیگز اًدبم ضَد، هٌبفبتی ًذارد ٍ تأکیذ هقبم 

 ست کِ ثز ػْذُ ٍسارت ثْذاضت ًْبدُ ضذُ است. ا ایطبى فقػ ثز سبهبًذّی ٍ سبسهبًذّی آى

ایي ًًَْبل ًَپبی، کِ در حبل  بثِ اػعبی یک پیکز ّستٌذ کِ تکِ تکِ کزدىثثِ ه رٍاًطٌبسیّبی ثبًیبً: کلیِ رضتِ

-ّن در داهي پزهحجت ٍسارت ػلَم، تحقیقبت ٍ في آىرا دارد، اسالهی ضذى  –گیزی ثِ سوت ٍ سَی ایزاًی اٍج

 
 



ّز چٌذ اگز چٌیي ضَد ایي  .است قسبٍتآٍری در حَسُ ػلَم اًسبًی ٍ ّوچٌیي ثَهی ضذى آى، ًْبیت ثیزحوی ٍ 

 ّبی ػلَم اًسبًی در تعبد است.سبسی رضتِخَد ثب فزاهیي حعزت آقب در راستبی ثَهی

در ٍسارت ػلَم ٍ ثخص دیگز آى در ٍسارت ثْذاضت رضذ یبثذ، ایي خَد دال ثز  رٍاًطٌبسیثبلثبً: ایٌکِ ثخطی اس 

ّبی هتؼذد آى ًذاضتِ است ٍ گزایص رٍاًطٌبسیبی ّفْن درستی اس رضتِ خذاسبسیایي هَظَع است کِ ؼزاح ایي 

ضخصیت ٍ  رٍاًطٌبسیتزثیتی،  رٍاًطٌبسییبدگیزی،  رٍاًطٌبسیرضذ،  رٍاًطٌبسی کسی هگز اهکبى دارد کِ

ثبلیٌی هدزة ضَد. ایي  ضٌبس اهب در آیٌذُ یک رٍاى ،ّبی اصالح ٍ تغییز رفتبر ٍ ضٌبخت را آهَسش ًجیٌذ رٍش

 راًِ ثِ ایي هْن تَخِ کزدُ است. اًگبؼزح، ثسیبر سبدُ 

 5َّیذاست کِ در حبل حبظز ثِ ؼَر تقزیجی ثسی ّب هؼؽَف ضَد، راثؼبً: ثِ لحبؾ آهبری ّن کِ ثِ ایي قعیِ ًگبُ

 022کِ در ٍسارت ػلَم قزیت ثِ  در حبلی ،در ٍسارت ثْذاضت هطغَل ثِ تحصیل ّستٌذ رٍاًطٌبسیّشار داًطدَی 

هقبؼغ تحصیلی، هطغَل ثِ فزاگیزی ایي ػلَم ّستٌذ. ثِ ػجبرتی ثِ لحبؾ خبهؼِ هخبؼجیي چیشی ّشار داًطدَ در کلیِ 

هدوَػِ  رثزاثز داًطدَیبى هَخَد در ٍسارت ثْذاضت، هب ضبّذ حعَر داًطدَیبى ایي رضتِ د 43ًشدیک ثِ 

یت ػلوی ًیش اگز اس داًطگبّْبی ٍسارت ػلَم ّستین. در ثبة اهکبًبت، فعبی آهَسضی ٍ تؼذاد اػعبی هحتزم ّئ

 یي ًسجت ّن ًخَاّذ ضذ.ا ّن ثِ سَی ٍسارت ػلَم ثزخَردار ًجبضین، قؽؼبً کوتز اس آى ،ًسجت ثیطتزی

آٍرد کِ هیسخي ثِ هیبى ّبی تخصصی ػلَم اًسبًی خبهسبً: در حبلی ٍسارت ثْذاضت اس تحَیل گزفتي ایي رضتِ

ی ًیش ًسجت ثِ ایي هقَلِ ًذارد. ًبگفتِ ًوبًذ ٍسارت ػلَم ًیش هتبسفبًِ ّیچگًَِ ًقطِ ػلوی هذرى ٍ تَخیِ ػلوی خبص

داًذ چبرُ کبر را اس  ًویهسئَلیي اهز در ایي ٍسارتخبًِ در یک حبلت هٌفؼالًِ ًسجت ثِ ایي قعیِ قزار گزفتِ است ٍ 

ِ ایي ؼزح دست رد ث ،ّبی سزاسز کطَر هٌذاى ایي حَسُ در سؽح داًطگبُ ست کِ دغذغِا اهب پز ٍاظح !ذٌکدب خَی

 خبم ٍ تصوین ػدَالًِ خَاٌّذ سد. 



کطَر ثبلٌذُ در سهیٌِ  43داًن کِ ثب یک هقبیسِ تؽجیقی ثسیبر هختصزی اس ثیص اس  سبدسبً: در پبیبى السم هی

ارائِ دّن ٍ فقػ ثِ ایي خولِ اکتفب ًوبین کِ در ایي کطَرّب کلیِ اهَر آهَسش ٍ پزٍرش ٍ پشضکی  رٍاًطٌبسی

ّبی گزدد ٍ اهَری هبًٌذ هکبى تحصیل رضتِ هی ادارُ( /Educationارت آهَسش )پزٍرش تحت ػٌَاى یک ٍس

هتوزکش ضذُ  ،سارت ػلَم کطَر هبستٍّبی آى کِ هؼبدل در یکی اس هؼبًٍتریشاى درسی آى  ٍ ثزًبهِ رٍاًطٌبسی

ػٌَاى کالم پبیبًی، اس آى هقبم هحتزم ػبخشاًِ استذػب ِ لذا ث .ضَد ادارُ هیاست ٍ تحت ػٌَاى هؼبًٍت آهَسش ػبلی 

خبهؼِ داًطگبّی کطَر، دستَر هقتعی ٍ السم  حقِّ ّبی ثدارم کِ در ایي سهیٌِ ٍ ایدبد آراهص خبؼز ٍ رفغ ًگزاًی

 را هجذٍل فزهبئیذ. 

ٍ در ایي هبُ  را ضبکز ٍ سپبسگشارم سجحبىپیطبپیص اس حسي تَخِ ٍ دقت ًظز خَاّطوٌذاًِ خٌبثؼبلی، خذای 

 الم. پزفیط هَفقیت رٍس افشٍى خذهتگشاراى خذٍم ثِ ًظبم ٍ اًقالة را اس خذای هٌبى هسئلت دارم ٍالسّ
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