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بیانیه هیات مدیره مجمع انجمنها و روسای انجمنهای علمی گروه پزشکی
ایران در خصوص طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی
اخيرا جامعه پزشكي ایران ناباورانه شاهد رفتارها واظهاراتي است كه خطراتي جدي نه تنها براي سيستم
سالمت كشور كه براي سطح دانش و فرهنگ در كشور محسوب ميشوند .
در حالي كه جامعه پزشكي با پوست و گوشت خود بحراني جدي در سيستم سالمت را شاهد است
اظهاراتي غير كارشناسانه از برخي مراجع رسمي خواهان ریختن هيزم بر این آتش هستند.
در شرایطي كه مهاجرت پزشكان جوان و استادان گروه پزشكي در جستجوي یك محيط كار اكادميك
روزبروز گسترده تر ميشود و تعداد زیادي آنها كه ميمانند یا بيكار هستند یا با اشتغال به كارهایي
غير ضروري و بي ارتباط با سالمت امرار معاش ميكنند .در حالي كه گسترش بي رویه و خارج از
استاندارد تعداد زیادي دانشكده پزشكي سطح آموزش پزشكي را پایين آورده است ،به شكلي آشكارا،
عوامفریبانه خواهان افزایش صندلي هاي دانشكده پزشكي هستند .حال آنكه با تغييري در نگرشها و
فراهم آوردن امكانات شغلي مناسب و علمي در اقصي نقاط كشور و كاشتن بذر اميد در دل پزشكان
جوان كشور مي توان بجاي افزایش ظرفيت ها با سيل مهاجرت مقابله كرد و براي كليه مناطق كشور
پزشك متخصص فراهم نمود ،آن هم به ترتيبي كه كار در هر نقطه كشور را كار و وظيفه دایمي خود
بدانند .
طراحان و مدافعان بي اطالع این طرح در مقابله با نظر یكپارچه جامعه پزشكي كه تنها گروهي است
كه از نزدیك شاهد و ناظر اوضاع و امكانات بوده ميتواند آن را درك كند و نظر خود را بارها و بارها در
بيانيه هاي انجمن هاي پزشكي ،سازمان نظام پزشكي و مسوولين آموزش پزشكي كشور در مخالفت با
این طرح بيان كرده است پا را بسيار فراتر گذاشته كليت بنيادهاي سالمت كشور را متهم به تضاد منافع
ميكنند (كه مقصود منافع حقير در بازار كار است)  .چنين تهمتي به كليت نهادهاي سالمت كشور اگر
پاسخ داده نشود وضعيت خطرناكي پدید ميآورد كه تصميماتي به مراتب مصيبت بار تر از افزایش
ظرفيتها را هم به دنبال خواهد داشت.
اینجانبان اعضاي هيات مدیره مجمع انجمن هاي گروه پزشكي ایران وروسا و دبيران انجمن هاي
علمي گروه پزشكي ،مصرانه خواهان توقف این طرح و توبيخ ناكارشناساني هستيم كه بدون اطالع از
مشكالت سالمت اندك توان باقيمانده كادر درمان را صرف مقابله با چنين طرح ها و چنين تهمت هایي
ميكنند طرح هایي كه در صورت مطرح شدن هم بهتر آن است كه ابتدا از طریق دولت به عنوان الیحه
به مجلس محترم ارائه شوند .
هشدار ميدهيم چنين برنامه ریزي هاي غير عاقالنه اي دارد بحران سالمت را به وضعيتي غير قابل
بازگشت ميرساند.
باید از روزي ترسيد كه ناوگان آموزش پزشكي كشور كه از پزشكان و استاداني صادق و فرهيخته تشكيل
شده است (كساني كه عليرغم استخدام دولتي در سازمان صنفي خود هم سوگند پایبندي به اخالق
ومنافع بيماران خورده اند )چنين دستوراتي را مغایر سوگند خود تلقي كرده از اجراي آنها بطور سراسري
سر باز زنند.
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امضا کنندگان؛
* هیات مدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران
 -1دكترایرج فاضل
 -2دكتر علي نوبخت
 - 3دكتر محمدرضا ظفرقندي
-4دكتر سيد جليل حسيني
 -5دكتر علي تاجرنيا
 -6دكتر كورش هالكویي
 -7محمدرضا اسدي
 -8دكتر بهروز برومند
 -9دكتر محمد بيات
 -10دكتر محمدتقي جغتایي
 -11دكتر سيد احمد جليلي
 -12دكتر شهریار خاقاني
 -13دكتر ناهيد خداكرمي
 -14دكتر سيد حميد خویي
 -15دكتر محمدجواد رسایي
 -16دكتر بابك زماني
 -17دكتر اميد سبزواري
- 18دكتر عليرضا سليمي
 -19دكتر محمود شيرزاد
 -20دكتر عبدالرسول صداقت
 -21دكتر بيژن صدري زاده
 -22دكتر كاظم عباسيون
-23دكتر مسعود فالحي
 -24دكتر فاطمه نعمت الهي
 -25دكتر محمد وجگاني
* روسا و نمایندگان انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران
 -26دكتر محمود جباروند ـ انجمن علمي چشم پزشكي ایران
 -27دكتر زهرا امكان جو -انجمن علمي الكتروفيزیولوژي ایران
 -28دكتر نكيسا هومن ـ انجمن علمي نفرولوژي كودكان ایران

14/05/400
1400/09/14

 -29دكتر سامان توكلي ـ انجمن علمي روان درماني ایران
-30دكتر جواد محمودي قرایي ـانجمن علمي روانپزشكي كودك و نوجوان ایران
 -31دكتر ربابه شيخ االسالم ـ انجمن علمي غذا و تغذیه حامي سالمت ایران
 -32احمد موذن زاده ـ انجمن علمي فيزیوتراپي ایران
-33دكتر محمد امينيفرد ـ انجمن علمي آسيب شناسي ایران
 -34دكتر سيد منصور رایگاني ـ انجمن علمي طب فيزیكي و توانبخشي ایران
 -35دكتر بهزاد هوشمند ـ انجمن علمي پریودنتولوژي ایران
-36دكتر علي شریفي ـ انجمن علمي هيپنوتيزم باليني ایران
-37دكتر مجيد صادقي ـانجمن علمي روانپزشكان ایران
 -38دكتر بهزاد رهسپار ـ انجمن علمي جراحان دهان و فك وصورت ایران
-39دكتر سعيد ساعي ـ انجمن علمي اندودانتيستهاي ایران
-40دكتر منصوره ميرزایي ـ انجمن علمي متخصصين دندانپرشكي ترميمي ایران
 -41دكتر حسنيه تاجر زاده ـ انجمن علمي بيوفارماسي و فارماكوكنتيك ایران
 -42دكتر عباس كاميابي ـ انجمن علمي پزشكان عمومي ایران
 -43دكتر اعظم سادات موسوي ـ انجمن علمي زنان و مامایي ایران
-44دكترسيد رضا نجفي زاده ـانجمن علمي روماتولوژي ایران
-45دكتر مجيد وفایي ـ انجمن علمي رادیولوژي دهان ،فك و صورت ایران
 -46دكتر شهروز همتي ـ انجمن علمي دكتراي علوم آزمایشگاهي تشخيص طبي ایران
-47دكتر محمدرضا یعقوبي ارشادي ـ انجمن علمي بيولوژي و كنترل ناقلين بيماریهاي ایران
 -48دكتر محمد اسالمي جویباري ـانجمن علمي هماتولوژي و انكولوژي ایران
-49دكتر مهدي خواجوي ـ انجمن علمي گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن ایران
-50دكتر بيژن نقيب زاده ـ انجمن علمي راینولوژي ایران
-51دكتر داود عطاران ـ انجمن علمي فوق تخصصي ریه ایران
 -52دكتر حسين پاكدامن ـ انجمن علمي متخصصين مغز و اعصاب ایران
-53دكتر كامران آقاخاني ـ انجمن علمي پزشكان قانوني ایران
 -54دكتر علي كاظميان ـ انجمن علمي سالمت دهان و دندانپرشكي اجتماعي ایران
 -55دكتر محمد مهدي فيض آبادي ـ انجمن علمي ميكروب شناسي ایران
 -56دكتر فرهاد هنجني ـ انجمن علمي متخصصين پوست ایران
-57دكتر فاطمه فالح ـ انجمن علمي باكتري شناسي ایران
-58دكتر مهدي علي زاده ـ انجمن علمي كاردرماني ایران
-59دكتر عظيم ميرزاده -انجمن علمي متخصصان آموزش پزشكي ایران
-60دكتر محمدرضا ميرزا آقایان -انجمن علمي جراحان قلب و عروق ایران
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-61دكتر روشنك مكبري نژاد-انجمن علمي طب سنتي ایران
-62دكتر سيد حسين فاطمي -انجمن علمي متخصصين آزمایشگاه باليني ایران
-63دكتر محمد مهدي فيض آبادي -انحمن علمي ميكروب شناسي ایران
-64دكتر فرزانه تركان-انجمن علمي تولنبخشي قلبي و عروقي و ریوي ایران
 -65دكتر نيلوفر سميعي-انجمن علمي اكوكادیوگرافي ایران
-66دكتر غالمرضا غزنوي -انجمن پروستودونتيستهاي ایران
-67دكتر نسيم نكویي -انجمن علمي روان درماني ایران

