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سخي سردبیر

بسمه تعالی

ملم
ای هک رد دلق ع طلبی نقد حضور

چش
م سری عجب از بیخبران میداری
ضوبرُ تبثستبى سبل  0011پیص رٍی ضوب خَاًٌذگبى ٍ

اعتوبد ثًِفس در ارائِ خذهبت پزستبری ٍ پشضکی ًمص

یبراى عشیش است .اپیذهی کٍَیذ 01-ثب ضذت اداهِ دارد ٍ افك

هْوی در کیفیت ارائِ خذهبت دارد ٍ طَلیبى ٍ ّوکبراى در

ًبهعلَهی در هَرد اهکبى آهَسش حضَری در آیٌذُ ًشدیک فزا

همبلِ هزٍری ثِ راّکبرّبیّبی هزتجط پزداختِاًذ .ثیيالوللی-

رٍی هب است .در ایي ضوبرُ در سِ " ًبهِ ثِ سزدثیز"
هَضَعبت هزتجط ثب آهَسش در دٍراى کزًٍب هَرد تَجِ لزار-
گزفتِ است .ایي ًبهِ ّب ضبهل" :سٌبریَی آهَسش عبلی پس اس
ثحزاى کٍَیذ ٍ 01-جْتگیزیّبی استزاتژیک آیٌذُ آهَسش"
ًَضتِ کلَاًی ٍ ّوکبراى" ،هعضالت ثبسگطبیی هذارس طی
ّوِگیزی کزًٍب ٍیزٍس ًَ "9101ضتِ رّجزکزثبسذّی،
"ًتیکت ٍ ثکبرگیزی آى در آهَسش هجبسی :ضزٍرتی حیبتی در
داًطگبُّبی علَم پشضکی در دٍراى پبًذهی کزًٍب ٍیزٍس"

سبسی اس ضبخصّبی هْن رتجِثٌذی جذیذ داًطگبُ هَسَم ثِ
رعذ است کِ گشارش اٍلیي دٍرُ آى اخیزا هٌتطز ضذً .بدرللی
لَرچیبى ٍ ّوکبراى در همبلِای ثِ " چبلصّب ٍ هَاًع ثیي
الوللیسبسی اس دیذگبُ اعضبی ّیئت علوی ٍ کبرکٌبى ثخص
ثیيالولل داًطگبُ ّبی علَم پشضکی ایزاى" پزداختِاًذ کِ
هطبلعِ آى را ثِ ّوِ دستاًذرکبراى ٍ سیبستگذاراى تَصیِ
هیکٌن.

ًَضتِ اسحبق هزادی ٍ ّوکبراى ،سَاالتی فزاگیز ٍ لبثل تبهل
در ایي سهیٌِ را هطزح هیکٌٌذ.
اخالق در آهَسش علَم پشضکی هذاخلِای است کِ تَجِ
ثسیبری اس عاللِهٌذاى را جلت کزدُ است .آةجبر ٍ ّوکبراى
در " طزاحی ،اجزا ٍ ارسضیبثی ثزًبهِ آهَسضی تذریس اخالق در
آهَسش ثِ رٍش هجبحثِ در سٌبریَّبی ٍالعی :یک فعبلیت
داًص پژٍّی" رٍیکزدّبی ًَیي در حَسُ اخالق در آهَسش را
ارائِ کزدُاًذ کِ هطبلعِ آى را ثِ عاللِهٌذاى تَصیِ هیکٌن.
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