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جناب آاقی دکتر ..............

مح
رئيس ترم دااگشنه  /دادكشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا شتي ردماني ...
سالم علیکم
همانگونههكه ههكهضريد ههتاليهنظههيسالهن ههاوهيههسضمه ميههو الهنيههسض هنالههتن ه ه ههت هبيههت بههت ن الهن ه
يتضاالكه هاالهننران هضيعيي،هضيخصصه ه ا آفتالنهنيمه كهباهتسشياالهب ه قفكهخو هضو باتهتدققهنهينفه
ضيعال هطتحهتدولهن اوهيسضمه نهفتنهمهنماالني.ه هتي النهبرنامه های تحول و نوووویی ری وموو ع وموو

پزشکیهبيت ضنيالهن هظتفیمهاالهاوضای محتر هیأت وممی رانشگاههای ومو پزشوکی بهكههظنهون هيهتضاالكه
هاالهن شمنيهحو هآضو شهظلووهپزشک ه شو هن هضون الهنيمه كهضو هتو كه الژ هقتن ه تفيكهنيم.هه
ههمین ه نييا هال و هنيم هطو ال هبتناضك الزال هشو هتا هضمن هاستفاره ا قابمیت های مختمف اوضای
هیات وممی رانشگاههای ومو پزشکی كشوی ری ورصههای مختمف نظا سالمت،هنقينوهال وه ه يمه
حفظ انسجا و يکپایچگی ری فعالیت واحدهای مختمف رانشگاهیه هاستفاره بهینه ا سرمايه انسانی
متخصص نظا سالمت كشویهبكهظملهآالي.هه
هنيمهتتتیب هنتخاذه ت هتا هنظ االههیاتهظلم هآضو ش هآ ه ننشگا /ه ننشکي هباهنييفا هن ه

لذنهضقي
نبريگ ه

انك ه( )Double affiliationهظس

هبت هتکالیف هنصل هضدولك هن هيوال ه ت

هآضو ش ه

ضتبوطك،هبه طوی همزمان و براساس مینههای پژوهشی خور با موافقت طرفین و رانشگاه ری يکی ا
مراكز تحقیقاتی مرتبط فعالیت نمايند.هبتهنالنهنياسه اوضای هیات وممی گروههای ومو پايه بهداشت
و رایوسا ی هض هتوننني ه هبخش ههاال هبالین  ،هضتن ز هتدقیقات هضتتبط ،هشت م ههاال ه ننش هبنیا ه ،هضتن زه
شيه هپا ياالهظلمه هفنا الهبكهن نئكهخيضاته هفعالیمهاالهتدقیقات هبپت ن ني.ه
بيالي هنيمهظس هبتهتو كهبكهنييقتن هنالنهبتناضكه هیتبه بندی گروه های ومو شی ،رانشکده ها و
رانشگاهها،هضشا مهنظ االههیاتهظلم ه هنالنهنضتهبكهطو هضشخصه هترفیع ساالنه و ایتقاء مرتبه
نالشا هضوثتهخونهيهبو .هه
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نضیي هنيم هبا هن تنال هنالن هطتح هضمن هبيت ضنيال هن هحين ثت هتون هظلم هضيخصصین هحو هظلوو هپزشک ،ه
ضینكهاالهن تقاالهننگیز هنالشا ه هبيبو هبيت ه اله ه ننشگاهياه ه ننشکي ههاالهظلووهپزشک ه شو هنیزه
فتنهمهآالي.هه
توفیقههمگا ه نه هنظيسالهن اوهيسضمه شو هن هخين نيهضيعالهخونييا و.ه
ه
ه

ه
ه
ه

یونوشت:
-

ضعا نینهضديتوهآضو ش ه ننشگاهيا/ه ننشکي ههاالهظلووهپزشک هيتنيته شو ه
نابهآقااله يتهحرین ه ئیسهضديتوهضت زهنضو ههیئمهظلم ه يمهپیگیتالهه
ضيالتن هضديتوهحو هضعا نمهآضو ش ه
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