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دارد

وزیر
رئیس/سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی
سرپرست محترم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)
رئیس محترم مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
مدیر عامل محترم سازمان انتقال خون ایران

با سالم و احترام؛

به پیوست آئیننامه برنامه پزشک پژوهشگر که در راستای دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست ساله
جمهوری اسالمی ایران و مبتنی بر نقشه جامع علمی سالمت کشور ،برای حمایت از نخبگان و کمک به رشد و
شکوفائی حداکثری پزشکان و دندانپزشکان صاحب استعداد برتر و تربیت دانشمندان مسلط به علوم پایه و بالینی به
منظور رهبری پژوهش ،نوآوری ،آموزش و توسعه روشهای نوین پزشکی در دانشگاهها تدوین شده است و در شصتمین
جلسه مورخ  4131/1/41شورایعالی برنامهریزی علوم پزشکی به تصویب رسیده است جهت اقدام الزم و اجرا ابالغ
میگردد.

رونوشت:






جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان جهت استحضار
جناب آقای دکتر الریجانی معاون محترم آموزشی به انضمام یک نسخه از آیین نامه مذکور جهت اقدام الزم
جناب آقای دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری به انضمام یک نسخه از آیین نامه مذکور جهت اقدام الزم
چناب آقای دکتر آقاجانی معاون محترم درمان به انضمام یک نسخه از آیین نامه مذکور جهت اقدام الزم
جناب آقای موهبتی معاون محترم حقوقی و امور مجلس به انضمام یک نسخه از آیین نامه مذکور جهت اقدام الزم
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