
تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین
مقام معظم رهبری 

۵۰۰/١۹٢۵/د

ندارد
١٤۰١/۰٤/١٤١٤:٢٧

جناب آقای دکتر سید محمد پور حسینی

مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی

جناب آقای دکتر غالمرضا حسن زاده

دبیر محترم شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

جناب آقای دکتر علی نمکی

مشاور و دستیار ویژه محترم وزیر 

جناب آقای دکتر سید احسان شریفی پور

رئیس محترم مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر سلیمان احمدی 

سرپرست محترم معاونت پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

سرکار خانم دکتر الهه ملکان راد

عضو محترم هیات مدیره انجمن آموزش علوم پزشکی ایران

جناب آقای دکتر یدالله زارع زاده 

عضو محترم هیات مدیره انجمن آموزش علوم پزشکی ایران

جناب آقای دکتر مهدی احمدینژاد

سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمان

با سالم و احترام

     همانطور که استحضار دارید، اولین همایش مرجعیت علمی در سال ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی آموزشی علوم 
پزشکی جمهوری اسالمی ایران طراحی و اجرا گردید و از آن پس همایشهای دوم تا ششم در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۴ 
تا ۱۳۹۹ با موضوعات مختلف برگزار شده است. در حال حاضر این جنبش و حرکت علمی توانسته است گفتمان سازی 
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غالبی را در حوزه دستیابی به مرجعیت علمی ایجاد و ضمن تحلیل وضعیت کنونی کشور و مقایسه آن با روندهای جهانی، 
تبیین راهبردها و راهکارهای نیل به مرجعیت علمی، مدیریت دانشگاه هوشمند، توسعه اعضای هیات علمی در دانشگاه 
هوشمند و راهبردهای آموزش و یادگیری هوشمند و مرجعیت علمی و مدل تعالی سازمانی و نقش تعامل علوم پایه و بالین 

در مرجعیت علمی و مدل توسعه نیروی انسانی را ترسیم و تبیین نماید.

 در این راستا و به حول و قوه ی الهی مقرر شده است تا هفتمین همایش ملی "مرجعیت علمی درعلوم پزشکی: از 

تعالی تا بهرهوری" توسط انجمن علمی آموزش علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، مرکز ملی تحقیقات راهبردی 

آموزش پزشکی کشور و دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بهمن ماه سال جاری برگزار گردد. بر این اساس جنابعالی به عنوان 

عضو شورای سیاست گذاری و راهبری همایش منصوب میگردید، تا با تدوین سیاستها و راهبردهای اجرای این 
حرکت علمی مهم در تعامل فعال و سازنده با کمیته علمی  و اجرایی همایش اقدام فرمایید. توفیق روز افزون حضرتعالی را 

از درگاه ایزد منان مسئلت دارم. 

                                                                                         

                                                         و نائب رئیس هفتمین همایش ملی مرجعیت علمی درعلوم پزشکی

رونوشت :
جناب آقای دکتر عین اللهی مقام محترم وزارت و رئیس هفتمین همایش ملی مرجعیت علمی درعلوم پزشکی جهت استحضار
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جناب آقای دکتر سید محمد پور حسینی

مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی 

با سالم و احترام

   همانطور که استحضار دارید اولین همایش مرجعیت علمی در سال ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی آموزشی علوم پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران طراحی و اجرا گردید و از آن پس همایشهای دوم تا ششم در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ 
با موضوعات مختلف برگزار شده است. در حال حاضر این جنبش و حرکت علمی توانسته است گفتمان سازی غالبی را در 
حوزه دستیابی به مرجعیت علمی ایجاد و ضمن تحلیل وضعیت کنونی کشور و مقایسه آن با روندهای جهانی، تبیین 
راهبردها و راهکارهای نیل به مرجعیت علمی، مدیریت دانشگاه هوشمند، توسعه اعضای هیات علمی در دانشگاه هوشمند و 
راهبردهای آموزش و یادگیری هوشمند و مرجعیت علمی و مدل تعالی سازمانی و نقش تعامل علوم پایه و بالین در 

مرجعیت علمی و مدل توسعه نیروی انسانی را ترسیم و تبیین نماید.

   در این راستا و به حول و قوه ی الهی مقرر شده است تا هفتمین همایش ملی "مرجعیت علمی درعلوم پزشکی: از 

تعالی تا بهرهوری" توسط انجمن علمی آموزش علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، مرکز ملی تحقیقات راهبردی 

آموزش پزشکی کشور و دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بهمن ماه سال جاری برگزار گردد. بر این اساس جنابعالی به عنوان 

عضو شورای سیاست گذاری و راهبری همایش منصوب میگردید، تا با تدوین سیاستها و راهبردهای اجرای این 
حرکت علمی مهم در تعامل فعال و سازنده با کمیته علمی  و اجرایی همایش اقدام فرمایید. توفیق روز افزون حضرتعالی را 

از درگاه ایزد منان مسئلت دارم. 

                                                                                    

                                                         و نائب رئیس هفتمین همایش ملی مرجعیت علمی درعلوم پزشکی
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جناب آقای دکتر غالمرضا حسن زاده

دبیر محترم شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 

با سالم و احترام

    همانطور که استحضار دارید اولین همایش مرجعیت علمی در سال ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی آموزشی علوم پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران طراحی و اجرا گردید و از آن پس همایشهای دوم تا ششم در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ 
با موضوعات مختلف برگزار شده است. در حال حاضر این جنبش و حرکت علمی توانسته است گفتمان سازی غالبی را در 
حوزه دستیابی به مرجعیت علمی ایجاد و ضمن تحلیل وضعیت کنونی کشور و مقایسه آن با روندهای جهانی، تبیین 
راهبردها و راهکارهای نیل به مرجعیت علمی، مدیریت دانشگاه هوشمند، توسعه اعضای هیات علمی در دانشگاه هوشمند و 
راهبردهای آموزش و یادگیری هوشمند و مرجعیت علمی و مدل تعالی سازمانی و نقش تعامل علوم پایه و بالین در 

مرجعیت علمی و مدل توسعه نیروی انسانی را ترسیم و تبیین نماید.

 در این راستا و به حول و قوه ی الهی مقرر شده است تا هفتمین همایش ملی "مرجعیت علمی درعلوم پزشکی: از 

تعالی تا بهرهوری" توسط انجمن علمی آموزش علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، مرکز ملی تحقیقات راهبردی 

آموزش پزشکی کشور و دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بهمن ماه سال جاری برگزار گردد. بر این اساس جنابعالی به عنوان 

عضو شورای سیاست گذاری و راهبری همایش منصوب میگردید، تا با تدوین سیاستها و راهبردهای اجرای این 
حرکت علمی مهم در تعامل فعال و سازنده با کمیته علمی  و اجرایی همایش اقدام فرمایید. توفیق روز افزون حضرتعالی را 

از درگاه ایزد منان مسئلت دارم. 

 

                                                                                   

                                                       

  و نائب رئیس هفتمین همایش ملی مرجعیت علمی درعلوم پزشکی
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جناب آقای دکتر علی نمکی

مشاور و دستیار ویژه محترم وزیر 

با سالم و احترام

    همانطور که استحضار دارید اولین همایش مرجعیت علمی در سال ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی آموزشی علوم پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران طراحی و اجرا گردید و از آن پس همایشهای دوم تا ششم در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ 
با موضوعات مختلف برگزار شده است. در حال حاضر این جنبش و حرکت علمی توانسته است گفتمان سازی غالبی را در 
حوزه دستیابی به مرجعیت علمی ایجاد و ضمن تحلیل وضعیت کنونی کشور و مقایسه آن با روندهای جهانی، تبیین 
راهبردها و راهکارهای نیل به مرجعیت علمی، مدیریت دانشگاه هوشمند، توسعه اعضای هیات علمی در دانشگاه هوشمند و 
راهبردهای آموزش و یادگیری هوشمند و مرجعیت علمی و مدل تعالی سازمانی و نقش تعامل علوم پایه و بالین در 

مرجعیت علمی و مدل توسعه نیروی انسانی را ترسیم و تبیین نماید.

   در این راستا و به حول و قوه ی الهی مقرر شده است تا هفتمین همایش ملی "مرجعیت علمی درعلوم پزشکی: از 

تعالی تا بهرهوری" توسط انجمن علمی آموزش علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، مرکز ملی تحقیقات راهبردی 

آموزش پزشکی کشور و دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بهمن ماه سال جاری برگزار گردد. بر این اساس جنابعالی به عنوان 

عضو شورای سیاست گذاری و راهبری همایش منصوب میگردید، تا با تدوین سیاستها و راهبردهای اجرای این 
حرکت علمی مهم در تعامل فعال و سازنده با کمیته علمی  و اجرایی همایش اقدام فرمایید. توفیق روز افزون حضرتعالی را 

از درگاه ایزد منان مسئلت دارم. 

                                                                                      

                                                        و نائب رئیس هفتمین همایش ملی مرجعیت علمی درعلوم پزشکی
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جناب آقای دکتر سید احسان شریفی پور

رئیس محترم مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

با سالم و احترام

    همانطور که استحضار دارید اولین همایش مرجعیت علمی در سال ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی آموزشی علوم پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران طراحی و اجرا گردید و از آن پس همایشهای دوم تا ششم در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ 
با موضوعات مختلف برگزار شده است. در حال حاضر این جنبش و حرکت علمی توانسته است گفتمان سازی غالبی را در 
حوزه دستیابی به مرجعیت علمی ایجاد و ضمن تحلیل وضعیت کنونی کشور و مقایسه آن با روندهای جهانی، تبیین 
راهبردها و راهکارهای نیل به مرجعیت علمی، مدیریت دانشگاه هوشمند، توسعه اعضای هیات علمی در دانشگاه هوشمند و 
راهبردهای آموزش و یادگیری هوشمند و مرجعیت علمی و مدل تعالی سازمانی و نقش تعامل علوم پایه و بالین در 

مرجعیت علمی و مدل توسعه نیروی انسانی را ترسیم و تبیین نماید.

   در این راستا و به حول و قوه ی الهی مقرر شده است تا هفتمین همایش ملی "مرجعیت علمی درعلوم پزشکی: از 

تعالی تا بهرهوری" توسط انجمن علمی آموزش علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، مرکز ملی تحقیقات راهبردی 

آموزش پزشکی کشور و دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بهمن ماه سال جاری برگزار گردد. بر این اساس جنابعالی به عنوان 

عضو شورای سیاست گذاری و راهبری همایش منصوب میگردید، تا با تدوین سیاستها و راهبردهای اجرای این 
حرکت علمی مهم در تعامل فعال و سازنده با کمیته علمی  و اجرایی همایش اقدام فرمایید. توفیق روز افزون حضرتعالی را 

از درگاه ایزد منان مسئلت دارم. 

                                                               و نائب رئیس هفتمین همایش ملی مرجعیت علمی درعلوم پزشکی
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جناب آقای دکتر سلیمان احمدی 

سرپرست محترم معاونت پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی 

با سالم و احترام

    همانطور که استحضار دارید اولین همایش مرجعیت علمی در سال ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی آموزشی علوم پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران طراحی و اجرا گردید و از آن پس همایشهای دوم تا ششم در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ 
با موضوعات مختلف برگزار شده است. در حال حاضر این جنبش و حرکت علمی توانسته است گفتمان سازی غالبی را در 
حوزه دستیابی به مرجعیت علمی ایجاد و ضمن تحلیل وضعیت کنونی کشور و مقایسه آن با روندهای جهانی، تبیین 
راهبردها و راهکارهای نیل به مرجعیت علمی، مدیریت دانشگاه هوشمند، توسعه اعضای هیات علمی در دانشگاه هوشمند و 
راهبردهای آموزش و یادگیری هوشمند و مرجعیت علمی و مدل تعالی سازمانی و نقش تعامل علوم پایه و بالین در 

مرجعیت علمی و مدل توسعه نیروی انسانی را ترسیم و تبیین نماید.

   در این راستا و به حول و قوه ی الهی مقرر شده است تا هفتمین همایش ملی "مرجعیت علمی درعلوم پزشکی: از 

تعالی تا بهرهوری" توسط انجمن علمی آموزش علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، مرکز ملی تحقیقات راهبردی 

آموزش پزشکی کشور و دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بهمن ماه سال جاری برگزار گردد. بر این اساس جنابعالی به عنوان 

عضو شورای سیاست گذاری و راهبری همایش منصوب میگردید، تا با تدوین سیاستها و راهبردهای اجرای این 
حرکت علمی مهم در تعامل فعال و سازنده با کمیته علمی  و اجرایی همایش اقدام فرمایید. توفیق روز افزون حضرتعالی را 

از درگاه ایزد منان مسئلت دارم. 

                                                                                              

                                                                               و نائب رئیس هفتمین همایش ملی مرجعیت علمی درعلوم پزشکی
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سرکار خانم دکتر الهه ملکان راد

عضو محترم هیات مدیره انجمن آموزش علوم پزشکی ایران

با سالم و احترام

    همانطور که استحضار دارید اولین همایش مرجعیت علمی در سال ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی آموزشی علوم پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران طراحی و اجرا گردید و از آن پس همایشهای دوم تا ششم در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ 
با موضوعات مختلف برگزار شده است. در حال حاضر این جنبش و حرکت علمی توانسته است گفتمان سازی غالبی را در 
حوزه دستیابی به مرجعیت علمی ایجاد و ضمن تحلیل وضعیت کنونی کشور و مقایسه آن با روندهای جهانی، تبیین 
راهبردها و راهکارهای نیل به مرجعیت علمی، مدیریت دانشگاه هوشمند، توسعه اعضای هیات علمی در دانشگاه هوشمند و 
راهبردهای آموزش و یادگیری هوشمند و مرجعیت علمی و مدل تعالی سازمانی و نقش تعامل علوم پایه و بالین در 

مرجعیت علمی و مدل توسعه نیروی انسانی را ترسیم و تبیین نماید.

   در این راستا و به حول و قوه ی الهی مقرر شده است تا هفتمین همایش ملی "مرجعیت علمی درعلوم پزشکی: از 

تعالی تا بهرهوری" توسط انجمن علمی آموزش علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، مرکز ملی تحقیقات راهبردی 

آموزش پزشکی کشور و دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بهمن ماه سال جاری برگزار گردد. بر این اساس جنابعالی به عنوان 

عضو شورای سیاست گذاری و راهبری همایش منصوب میگردید، تا با تدوین سیاستها و راهبردهای اجرای این 
حرکت علمی مهم در تعامل فعال و سازنده با کمیته علمی  و اجرایی همایش اقدام فرمایید. توفیق روز افزون حضرتعالی را 

از درگاه ایزد منان مسئلت دارم. 

                                                                                  

                                                                   

            و نائب رئیس هفتمین همایش ملی مرجعیت علمی درعلوم پزشکی



تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین
مقام معظم رهبری 

۵۰۰/١۹٢۵/د

ندارد
١٤۰١/۰٤/١٤١٤:٢٧

جناب آقای دکتر یدالله زارع زاده 

عضو محترم هیات مدیره انجمن آموزش علوم پزشکی ایران

با سالم و احترام

    همانطور که استحضار دارید اولین همایش مرجعیت علمی در سال ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی آموزشی علوم پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران طراحی و اجرا گردید و از آن پس همایشهای دوم تا ششم در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ 
با موضوعات مختلف برگزار شده است. در حال حاضر این جنبش و حرکت علمی توانسته است گفتمان سازی غالبی را در 
حوزه دستیابی به مرجعیت علمی ایجاد و ضمن تحلیل وضعیت کنونی کشور و مقایسه آن با روندهای جهانی، تبیین 
راهبردها و راهکارهای نیل به مرجعیت علمی، مدیریت دانشگاه هوشمند، توسعه اعضای هیات علمی در دانشگاه هوشمند و 
راهبردهای آموزش و یادگیری هوشمند و مرجعیت علمی و مدل تعالی سازمانی و نقش تعامل علوم پایه و بالین در 

مرجعیت علمی و مدل توسعه نیروی انسانی را ترسیم و تبیین نماید.

   در این راستا و به حول و قوه ی الهی مقرر شده است تا هفتمین همایش ملی "مرجعیت علمی درعلوم پزشکی: از 

تعالی تا بهرهوری" توسط انجمن علمی آموزش علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، مرکز ملی تحقیقات راهبردی 

آموزش پزشکی کشور و دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بهمن ماه سال جاری برگزار گردد. بر این اساس جنابعالی به عنوان 

عضو شورای سیاست گذاری و راهبری همایش منصوب میگردید، تا با تدوین سیاستها و راهبردهای اجرای این 
حرکت علمی مهم در تعامل فعال و سازنده با کمیته علمی  و اجرایی همایش اقدام فرمایید. توفیق روز افزون حضرتعالی را 

از درگاه ایزد منان مسئلت دارم. 

                                                                                           

                                                                                      و نائب رئیس هفتمین همایش ملی مرجعیت علمی درعلوم پزشکی



تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین
مقام معظم رهبری 

۵۰۰/١۹٢۵/د

ندارد
١٤۰١/۰٤/١٤١٤:٢٧

جناب آقای دکتر مهدی احمدینژاد

سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمان

با سالم و احترام

    همانطور که استحضار دارید اولین همایش مرجعیت علمی در سال ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی آموزشی علوم پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران طراحی و اجرا گردید و از آن پس همایشهای دوم تا ششم در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ 
با موضوعات مختلف برگزار شده است. در حال حاضر این جنبش و حرکت علمی توانسته است گفتمان سازی غالبی را در 
حوزه دستیابی به مرجعیت علمی ایجاد و ضمن تحلیل وضعیت کنونی کشور و مقایسه آن با روندهای جهانی، تبیین 
راهبردها و راهکارهای نیل به مرجعیت علمی، مدیریت دانشگاه هوشمند، توسعه اعضای هیات علمی در دانشگاه هوشمند و 
راهبردهای آموزش و یادگیری هوشمند و مرجعیت علمی و مدل تعالی سازمانی و نقش تعامل علوم پایه و بالین در 

مرجعیت علمی و مدل توسعه نیروی انسانی را ترسیم و تبیین نماید.

   در این راستا و به حول و قوه ی الهی مقرر شده است تا هفتمین همایش ملی "مرجعیت علمی درعلوم پزشکی: از 

تعالی تا بهرهوری" توسط انجمن علمی آموزش علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، مرکز ملی تحقیقات راهبردی 

آموزش پزشکی کشور و دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بهمن ماه سال جاری برگزار گردد. بر این اساس جنابعالی به عنوان 

عضو شورای سیاست گذاری و راهبری همایش منصوب میگردید، تا با تدوین سیاستها و راهبردهای اجرای این 
حرکت علمی مهم در تعامل فعال و سازنده با کمیته علمی  و اجرایی همایش اقدام فرمایید. توفیق روز افزون حضرتعالی را 

از درگاه ایزد منان مسئلت دارم. 

                                                                  و نائب رئیس هفتمین همایش ملی مرجعیت علمی درعلوم پزشک


