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 با سالم

هاي درمان و درنهايت تحمیل هستید يكي از راهكارهايي که براي پیشگیري از افزايش هزينه مطلعگونه که همان       

ههاي نظام سالمت و جامعه در کشورهاي مختلف مور بار اقتصادي سنگین به شهر راهنما تهدوين و ن تههت  جهه قرارگرف دتو

هاي هاي برنامه تحول نظام سالمت و يكي از محورهاي بستهعنوان يكي از سیاستبالیني مبتني بر شواهد است که به

 توجه قرارگرفته است.  تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي نیز مورد

لهفت حضور جمعي از اساتید حوزه لیني از سال گذشته بادر همین راستا کمیته راهبردي تدوين راهنماهاي با    هاي مخت

دار شده است. لذا در ريزي اين امر را عهدهگذاري و برنامهدر وزارت بهداشتت درمان و آموزش پزشكي تشكیل و سیاست

قهوانین بااراستاي اجرايي نمودن فرمايشات مقام معظم رهبري در ابالغ سیاست سهالمتت  ظهام  کهالن ن سهتي و هاي  د

ههاي  تهدوين راهنما بهردي  تهه راه پوياسازي طرح تحول سالمت در اجراي پزشكي مبتني بر شواهد با تائید اعضاي کمی

راهكار طبابت بالیني مديريت آنژين صدري پايدار به تصويب رسید و از تاريخ ابالغ  1395/ 3/11 بالیني در جلسه مورخ

نهد در ااراو مي دانشكده /شده است. بديهي است آن دانشگاهصفحه تهیه  61اجرا است. اين راهنما در قابل ههاي توا

 سازي محصوات دانشي ابالغي در شوراي تخصصي اقدام نمايد.وزارت نسبت به بومياين  استانداردهاي مورد تائید

سهتقرارمندي از تالش جمعي و اطالعامید است با بهره كهارگیري  رساني در اين زمینهت شاهد تحولي جدي در حوزه ا و ب

 هاي غیرضروري  باشیم.ارتقاي کیفیت خدمات و کاهش هزينه وراهنماهاي بالیني 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 جهت اطالع جنا  آقاي دکتر اريجاني معاون محترم آموزشي و رئیس کمیته راهبردي تدوين راهنماهاي بالیني ✓

 آقاجاني معاون محترم درمان جهت اطالعجنا  آقاي دکتر  ✓
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 با سالم

هاي درمان و درنهايت تحمیل هستید يكي از راهكارهايي که براي پیشگیري از افزايش هزينه مطلعگونه که همان       

جهه ق بار اقتصادي سنگین به ههاي نظام سالمت و جامعه در کشورهاي مختلف موردتو شهر راهنما تهدوين و ن تههت  رارگرف

هاي هاي برنامه تحول نظام سالمت و يكي از محورهاي بستهعنوان يكي از سیاستبالیني مبتني بر شواهد است که به

 توجه قرارگرفته است.  تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي نیز مورد

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

دار شده است. لذا در ريزي اين امر را عهدهگذاري و برنامهدر وزارت بهداشتت درمان و آموزش پزشكي تشكیل و سیاست

سهتي و راستاي اجرايي نمودن فرمايشات مقام معظم رهبري در ابالغ سیاست قهوانین بااد سهالمتت  ظهام  کهالن ن هاي 

ههاي  تهدوين راهنما بهردي  تهه راه پوياسازي طرح تحول سالمت در اجراي پزشكي مبتني بر شواهد با تائید اعضاي کمی

راهكار طبابت بالیني مديريت آنژين صدري پايدار به تصويب رسید و از تاريخ ابالغ  1395/ 3/11 بالیني در جلسه مورخ

نهد در ااراو مي دانشكده /بديهي است آن دانشگاه .شده استصفحه تهیه  61اجرا است. اين راهنما در قابل ههاي توا

 سازي محصوات دانشي ابالغي در شوراي تخصصي اقدام نمايد.وزارت نسبت به بومياين  استانداردهاي مورد تائید

كهارمندي از تالش جمعي و اطالعامید است با بهره سهتقرار و ب گیري رساني در اين زمینهت شاهد تحولي جدي در حوزه ا

 گردند باشیم.هاي غیرضروري ميراهنماهاي بالیني که موجب ارتقاي کیفیت خدمات و کاهش هزينه

 

 

 

 

 


