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 با سالم

نهايت  هاي درمان و درگونه که مطلع هستید يكي از راهكارهايي که براي پیشگیري از افزايش هزينههمان       

گرفته، تدوين و نشر  توجه قرار ردنظام سالمت و جامعه در کشورهاي مختلف موتحمیل بار اقتصادي سنگین به 

هاي برنامه تحول نظام سالمت و يكي از عنوان يكي از سیاست راهنماهاي بالیني مبتني بر شواهد است که به

 گرفته است.  توجه قرار هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي نیز موردمحورهاي بسته

هاي مختلف، در حضور جمعي از اساتید حوزه بالیني از سال گذشته بادر همین راستا کمیته راهبردي تدوين راهنماهاي 

دار شده است. لذا در ريزي اين امر را عهدهگذاري و برنامهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكیل و سیاست

الدستي و هاي کالن نظام سالمت، قوانین باراستاي اجرايي نمودن فرمايشات مقام معظم رهبري در ابالغ سیاست

اعضاي کمیته راهبردي تدوين راهنماهاي در اجراي پزشكي مبتني بر شواهد و با تايید  پوياسازي طرح تحول سالمت

 3/11/1395 سالمت مادر و شیرخوار در جلسه مورخ بالیني، راهكار طبابت بالیني ارائه خدمات پس از زايمان جهت ارتقاء

 شده که به پیوست ارسال مي گردد. صفحه تهیه 56اجرا است. اين راهنما در به تصويب رسید که از تاريخ ابالغ قابل

سازي استانداردهاي مورد تائید اين وزارت نسبت به بومي تواند در چارچوبدانشكده مي بديهي است آن دانشگاه/

 محصوالت دانشي ابالغي در شوراي تخصصي اقدام نمايد.

سنتقرار و جمعي و اطالعمندي از تالش امید است با بهره       حنوزه ا جندي در  حنولي  شناهد ت ننه،  ينن زمی رساني در ا

 هاي غیرضروري  باشیم.بكارگیري راهنماهاي بالیني به منظور ارتقاي کیفیت خدمات و کاهش هزينه

 

 

 

 

 

 

 
 رونوشت
 جهت اطالع و رئیس کمیته راهبردي تدوين راهنماهاي بالینيجناب آقاي دکتر الريجاني معاون محترم آموزشي  ✓
 جناب اقاي دکتر آقاجاني معاون محترم درمان جهت اطالع ✓
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 با سالم

نهايت  هاي درمان و درگونه که مطلع هستید يكي از راهكارهايي که براي پیشگیري از افزايش هزينههمان       

گرفته، تدوين و نشر  توجه قرار نظام سالمت و جامعه در کشورهاي مختلف موردل بار اقتصادي سنگین به تحمی

هاي برنامه تحول نظام سالمت و يكي از عنوان يكي از سیاست راهنماهاي بالیني مبتني بر شواهد است که به

 گرفته است.  قرار توجه هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي نیز موردمحورهاي بسته

هاي مختلف، در حضور جمعي از اساتید حوزه در همین راستا کمیته راهبردي تدوين راهنماهاي بالیني از سال گذشته با

دار شده است. لذا در ريزي اين امر را عهدهگذاري و برنامهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكیل و سیاست

هاي کالن نظام سالمت، قوانین باالدستي و مقام معظم رهبري در ابالغ سیاست راستاي اجرايي نمودن فرمايشات

اعضاي کمیته راهبردي تدوين راهنماهاي در اجراي پزشكي مبتني بر شواهد و با تايید  پوياسازي طرح تحول سالمت

 3/11/1395 ر در جلسه مورخسالمت مادر و شیرخوا بالیني، راهكار طبابت بالیني ارائه خدمات پس از زايمان جهت ارتقاء

 شده که به پیوست ارسال مي گردد. صفحه تهیه 56است. اين راهنما در اجرا به تصويب رسید که از تاريخ ابالغ قابل

سازي استانداردهاي مورد تائید اين وزارت نسبت به بومي تواند در چارچوبدانشكده مي بديهي است آن دانشگاه/

 شوراي تخصصي اقدام نمايد. محصوالت دانشي ابالغي در

سنتقرار و مندي از تالش جمعي و اطالعامید است با بهره              رساني در اين زمینه، شاهد تحولي جدي در حوزه ا

 هاي غیرضروري  باشیم.بكارگیري راهنماهاي بالیني به منظور ارتقاي کیفیت خدمات و کاهش هزينه

 

 

 
 


