
                             

    

 

 

 

 

 اندارانیکه م زی( و استادان را ندی)نما به خروج از کشور بیترغ ای زهیانگینخبه را ب انیدنبال آن است که دانشجوبه  نیآفرأسی انیجر

 «98/ 3/ 8 یمقام معظم رهبر» کند. وسیمأ یعلم شرفتیمسائل دانشگاه هستند، از پ

 

 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، جناب آقای دکتر نمکی

 

فارغ التحصیالن و  اینجانبانبا سالم و صلوات بر روح مطهر بنیان گذار انقالب اسالمی حضرت امام خمینی ره و همچنین تبریک ایام اهلل دهه فجر  

 در تاریخ 1475/100به شماره  وزیر بهداشت طی بخشنامه وزارتی تصمیمات اخیر با مهندسی پزشکی به استحضار می رسانیم کهدانشجویان رشته 

 ، شناختموزشکه متخصصینی در امور آ در بیمارستانها پزشک اناز مهندس پزشکی مسئولیت فنی مهندسیصلب هویت و جایگاه  مبنی بر  12/11/1398

 مخالفت خود را اعالم می داریم. و بدینوسیلهشدت معترض بوده داروسازان به به  و واگذاری آنها می باشندتجهیزات پزشکی  و انتخاب

 نسبت به چارچوب کلی جایگاه ها و وظایف پرسنل در بیمارستان تصمیم گیرندگان این موضوعشناخت و علم کافی  گرفته شده نشان دهنده ی عدمصمیم ت

ای د هیچ گونه کمکی در راستتوانی که نمخود می باشد  در انجام وظایف وزارت بهداشتمی باشد. این تصمیم یک فرار رو به جلو برای عدم توانایی  ها

و در هر دوره زمانی به بخش های مختلف درمانی )ازجمله مراکز درمانی ترک اعتیاد و تجهیزات پزشکی( دست اندازی  دتسهیل کار داروسازان انجام ده

علم و جایگاه مهندسی پزشکی  تخصصی، کارتجربه،  و در تصمیمی جدید به وجود ندارد انایی رفع مشکالت یک صنفجای تعجب دارد که تو .می کنند

 همانا باعثن تصمیم گیری کند که آ انتخاب و تهیهمورد تجهیزات پزشکی ندارد که بخواهد در  یک داروساز هیچ علم و شناختی در .دوارد می کننضربه 

این تصمیم که از روی  گناه است؟ن مردم بی آبه خطر افتادن جان بیماران می گردد. چه کسی پاسخگوی ضرر متخصصان مهندسی پزشکی و به تبع 

در تضاد با آرمان که این امر گرفته شده موجب بیکاری بسیاری از فارغ التحصیالن در رشته مهندسی پزشکی می شود وزارت بهداشت عجالت و بی تدبیری 

هبری در مورد ایجاد امید برای پیشرفت علمی متاسفانه این تصمیم نه تنها در راستای منویات مقام معظم ر .نظام جمهوری اسالمی می باشدمقدس های 

 مربوطه است انمتخصصمند هر پست و مقامی در هر بخش نیازکشور نمی باشد بلکه خود یک جریان یاس آفرین در جامعه مهندسی پزشکی می باشد. 

بلکه دستور ایجاد تصمیم خود صرف نظر کرده ا از ر و پیش بینی زیان های پیش رو نه تنهبا مطالعات دقیق ت وزارت بهداشت لذا انتظار بر این است که

 شرایط زیر ابالغ نماید:حداقل با  بهداشتی کشور  نظام مهندسی پزشکی را با توجه به تعداد متخصصان و فارغ التحصیالن این رشته بر اساس نیاز جامعه

 تاسیس نظام مهندسی پزشکی به صورت مستقل زیر نظر وزارت بهداشت-1

 توسط سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی ساالنه بندی متخصصین رشته مهندسی پزشکی و همچنین تکمیل آموزشایجاد نظام رتبه -2

 رشته مهندسی پزشکی  فارغ التحصیالناجباری شدن دوره طرح برای -3

 بررسی دارا بودن اعضای هیئت علمی دانشگاههای دارای رشته مهندسی پزشکی-4

 در آینده نزدیک ندسی پزشکی از وزارت علوم به وزارت بهداشتبررسی ساز و کار انتقال رشته مه-5
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توسط وزارتخانه  فوقبدیهی است در صورت عدم ابطال بخش نامه قرن می باشد. معامله  راین بخش نامه برای اعضای جامعه مهندسی پزشکی کشور یادآو

و  متخصصین مهندسی پزشکی تجهیزات پزشکیت مبنی بر حذف مسئولیت فنی تصمیم وزیر محترم بهداش پرداخت ضرر و زیان ناشی از، تبعات متبوع

و همچنین انصراف بخش زیادی از دانشجویان این رشته از دانشگاههای  ، صرف عمرهمچنین هزینه های تحصیلی فارغ التحصیالن رشته مهندسی پزشکی

 بر عهده آن نهاد محترم می باشد. کشور

 انی نقشه علمی کشور پیشگام باشیم.اری یکدیگر در راستای پیشرفت و آبادپیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را داریم و امید است یتوانیم با همک

 

 

 

 شورای تبیین مواضع

 کارگروه مهندسی پزشکی خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری 

 

  

 

 

 رونوشت:

 دفتر مقام معظم رهبری -1

 ریاست محترم قوه قضائیه -2

 ریاست محترم مجلس شورای اسالمی  -3

 ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور -4

 دیوان عدالت اداری کل کشور -5

 وزارت محترم کشور -6

 سازمان برنامه و بودجه کشور -7

 ریاست محترم سازمان غذا و دارو -8

 ریاست محترم اداره کل تجهیزات پزشکی  -9

 انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی  -10

 انجمن تولیدکنندگان و وارد کنندگان کشور -11

 رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور -12

 معه پزشکی کشوررئیس محترم بسیج جا -13

 رئیس محترم بسیج دانشجویی کشور -14

 رئیس محترم بسیج اساتید کشور -15

 انجمن های دانشجویی مهندسی پزشکی دانشگاههای کل کشور -16
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