ّيبت اهٌبء ثعس اظ اًمالة اسالهي
پس اظ پيطٍظي ضکَّوٌس اًمالة اسالهي زض کطَض زض اسفٌس سبل  57توبهي ّيبت ّبي اهٌبء زاًطگبُ ّب ثِ استٌبز اليحِ لبًًَي هطٍعِ
هٌحل گطزيس .ليکي ثطاي جلَگيطي اظ ضکَز ازاضُ اهَض زاًطگبُ ّب ٍ هَسسبت تحميمبتي ّيئتي هطکت اظ ٍظيط علَم ٍ آهَظش عبلي،
ٍظيط هطبٍض ٍ ضئيس سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزجِ ٍ ٍظيط عطح ّبي اًمالة تطکيل ٍ تصوين گيطي زض کليِ هَاضز فَق ضا ثعْسُ گطفت .آى
ّيئت ثعس ّب ثِ ّيئت سِ ًفطُ جبًطيي ّيئت اهٌبء هعطٍف گطت کِ هتطکل اظ ٍظيط علَم ٍ آهَظش عبلي ٍ ضئيس سبظهبى ثطًبهِ ٍ
ثَزجِ يب ًوبيٌسُ تبم االذتيبض آًبى ٍ آلبي زکتط يساهلل سحبثي (عضَيت ثب ًبم ثَز).
ّيئت سِ ًفطُ فَق الصکط اظ اسفٌس سبل  57تب پبيبى سبل  69عي سي ٍ ًِ جلسِ تالش ًوَز تب زٍثبضُ هسبئل ٍ هطکالت هبلي ،ازاضي،
استرساهي ٍ سبظهبًي زاًطگبُ ّب زض چْبض چَة لَاًيي ٍ همطضات هطثَعِ تصوين گيطيْبي الظم ضا ثعول آٍضًس.
ّيئت سِ ًفطُ هعثَض فعبليت ّبي ذَز ضا اظ عطيك کويتِ ّبي کبضضٌبسي ازاضي،هبلي ٍ ثطضسي ٍ تجسيس ًظط ٍ تسٍيي لَاًيي، ،ئيي
ًبهِ استرساهي پيگيطي ٍ سبظهبًسّي کطزُ ثَزًس.
ثب گستطش کوي آهَظش عبلي ٍ تبسيس زاًطگبُ ّب ٍ زاًطکسُ ّبي هرتلف زض الصي ًمبط کطَض ٍ ّوچٌيي افعايص ضوبض زاًطجَيبى
ٍ تَجِ ثِ پژٍّص زض سغَح ثٌيبزي ٍ کبضثطزي ٍ تَسعِ اي ٍ افعايص ًيبظّب ٍ ذَاستِ ّب ٍ سبيط عَاهل هَجت گطزيس اًسيطِ احيبء ٍ
ضکل گيطي هجسز ّيبت اهٌبء زاًطگبُ ّب ثب ّسف اعغبي استمالل ثيطتط زض ذظ هطي گصاضي ٍ تصوين گيطي ثطٍظ ًوبيس .هسئَالى عبلي
ضتجِ ٍظاضت فطٌّگ ٍ آهَظش عبلي ٍ پژٍّطي ،ضا تٌظين ًوبيٌس ٍ ًْبيتبً زض جلسبت
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عبلي اًمالة فطٌّگي ثِ تصَيت ضسيس ٍ همطض گطزيس هَاز  10 ٍ 9،8آى عي اليحِ اي جْت تصَيت ثِ هجلس ضَضاي اسالهي تمسين
گطزز.
الظم ثِ شکط است تب پبيبى سبل  69ثِ ضغن تصَيت لبًَى تطکيل ّيئت ّبي اهٌبءهصکَض زض سبل  67ثِ هَجت هبزُ  11آى کوبکبى ّيئت
سِ ًفطُ جبًطيي ّيئت اهٌبء ثِ فعبليت ذَز ازاهِ زاز .زض ثْوي هبُ سبل  69لبًَى ًحَُ اًجبم اهَض هبلي ٍ هعبهالتي زاًطگبُ ّب ٍ
هَسسبت آهَظش عبلي ٍ تحميمبتي ثِ تصَيت هجلس ضَضاي اسالهي ضسيس کِ زضتبضيد  1369/10/26ضَضاي ًگْجبى اًطا تأييس ًوَز.
هتعبلت آى زاًطگبُ ّبي ٍاثستِ ثِ ٍظاضت علَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ٍ ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضکي ثِ ايجبز ّيئت ّبي اهٌبء زض
زاًطگبُ ّب ٍ هَسسبت علوي ٍ تحميمبتي ٍاثستِ ّوت گوبضتٌس.
زض ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضکي ّ 42يبت اهٌبء تطکيل گطفتِ است .ضوٌبً ثطاي  5زستگبُ جسيس کِ زض سبل  1389ثَزجِ
هستمل ذَاٌّس زاضت ًيع ّيبت اهٌبء استمطاض ذَاّس يبفت.
ذبعط ًطبى هي سبظز کِ زاًطگبُ علَم پعضکي ثميِ اهلل ،زاًطگبُ ضبّس ،زاًطگب آظاز اسالهي ،زاًطگبُ علَم پعضکي اضتص ،زاًطگبُ
اهبم حسيي (ع)  ،اًستيتَ پبستَض ايطاى ،هَسسِ آهَظش عبلي آهَظضي ٍ پژٍّطي عت اًتمبل ذَى ايطاًَ هَسسِ سطم سبظي ضاظي
ًيع زاضاي ّيئت اهٌبء هي ثبضٌس.

ًکتِ حبئع اّويت آًکِ ثب تصَيت هبزُ  49لبًَى ثطًبهِ چْبضم تَسعِ کطَض اظ اثتساي سبل  1384زاًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَظش
عبلي ٍ پژٍّطي زٍلتي صطفبً ثط اسبس آئيي ًبهِ ّب ٍ همطضات ازاضي ،هبلي ،استرساهي ٍ تطکيالت ذبظ ،هصَثبت ّيئت ّبي اهٌبء
هطثَعِ کِ ثِ تبئيس ٍظاضت علَم تحميمبت ٍ فٌبٍضي ٍ ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضکي حست هَضز هي ضسس ثسٍى العام ثِ ضعبيت
لبًَى هحبسجبت عوَهي ،لبًَى استرسام کطَضي ٍ سبيط لَاًيي ٍ همطضات عوَهي ازاضي ،هبلي ٍ استرساهي ازاضُ ذَاّس ضس .ضوي
آًکِ اعتجبضات ايي هَسسبت کوک تلمي ضسُ ٍ پس اظ پطزاذت ثِ ّعيٌِ لغعي هٌظَض هي گطزز.
ايي هبزُ هي تَاًس ثعٌَاى ًمغِ عغفي جْت افعايص کبضايي ّيئت اهٌبء ٍ استمالل زاًطگبُ تلمي ضَز .هططٍط ثط آًکِ سبذتبض الظم
جْت تحمك ايي هبزُ زض زاًطگبُ ّب ٍ ستبز ٍظاضتربًِ ّبي هطتجظ ايجبز گطزز.

