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 می دفاع مقدس و مقاومت تعلق دارد.موسسه بهداری رزمه حقوق مادی و معنوی این اثر به ه

 سخن سردبیر

 

 

 نظام سلامت ندهیآ یهاافق ؛و حکمت رتیبص ت،یعقلان
 (السلام علیه مجتبی حسن امام) الحِکمَه اَبوابِ مَفاتیحُ  وَ البَصیر قَلبِ  حَیاتُ فَاِن َها بِالفِکر عَلَیکُم

Rationality, Insight and Wisdom; the Future Horizons of the Health 

System 
 

 سخن سردبیر
 اسلامی جمهوری مقدس نظام برکتپر عمر از سال چهل
. شد ثبت تاریخ تارک بر عظیم حوادثی و درخشان تاریخی. گذشت
 در. دش ترسیم بزرگ ملتی صحیفه در نشیب و فراز پر ایکارنامه
 امنظ درخشان فرازهای بر اجمالی بسیار مروری آزادی بهار چهلمین
 یمترس برای ها،نشیب بر تأمل و دستاوردها بر تأکید با سلامت

 : بود خواهد آموزعبرت آینده درخشان هایافق
 از حمایت در عادلانه دستاورد بزرگترین داروئی ژنریک نظام 

 التهاب پر دوران خاصه و ادوار همه در ملت اساسی نیازهای
 یزن آینده و حاضر زمان در که مبارکی راهبرد تحمیلی، جنگ
 بود. خواهد شکندشمن و بخش حیات

 درمانی،-بهداشتی خدمات ارائه شبکه نظام گذاریپایه 
 اساسی هایمراقبت و خدمات که ایگونهاعجاز سیاست
 جغرافیای نقاط دورترین از و اقشار محرومترین به را سلامت
 داشت. ارزانی کشور مناطق همه و اقشار همه تا ملی

 در سلامت جامعه آفرینارزش و جانبههمه و گسترده حضور 
 رحضو بدیلبی الگوی و جاودان کارنامه خلق و مقدس، دفاع
 ایثار. و خدمت هایصحنه در

 رینتسریع که سلامت، هایشاخص همه انگیزشگفت ارتقای 
 است. بوده مقدس دفاع ساله 8 دوران با مقارن آن آهنگ

 اب سلامت نظام در تعاون و همگرائی الگوی ترینعظیم خلق 
 هارائ نظام در پزشکی آموزش نظام جانبه همه و قانونی ادغام

 سلامت عالی آموزش مراکز سریع توسعه سلامتی، خدمات
  انسانی. سرمایه جانبه همه ارتقای و محروم، مناطق در خاصه

 لشام پزشکی، آموزش نظام کیفی و کمی راهبردی توسعه 
 یاز.ن مورد بالینی هایتخصص فوق و هاتخصص پایه، علوم

 بالینی، طب های حوزه همه در درمانی شگرف هایپیشرفت 
 هایتخصص و هاشاخه ها،رشته همه اعضاء، پیوند نظیر

 اورژانس، طب زایمان، و زنان و کودکان، داخلی، جراحی،
 پزشکی خانواده، طب ای،هسته طب رزمی، طب انکولوژی،
  ، ...توانبخشی طب اجتماعی،

 پزشکی جامعه مداوم آموزش فراگیر و پویا نظام گذاریپایه. 

 ههم در علمی وسیع تولیدات و پژوهشی عظیم دستاوردهای 

 هایسلول نظیر پذیررقابت هایحوزه و ضروری، هایحوزه
 زهحو به ورود اعصاب، علوم و بیو و نانو هایفناوری بنیادی،
 برتر. هایفناوری سایر و مصنوعی هوش

 و سلامت حوزه در اجتماعی تأمین و بیمه خدمات توسعه 
 مردم. اتفاق به قریب اکثریت پوشش

 سرحد تا خونی هایفرآورده و خون انتقال طب توسعه 
 خارجی. وارداتی هایفراورده از نیازیبی و خودکفائی

 تصویربرداری از اعم) تشخیص هایحوزه در چشمگیر توسعه، 
 مولکولی، و سلولی تشریحی، شناسیآسیب ای،هسته پزشکی
 ...( آزمایشگاهی علوم ژنتیک،

 در آنها طرح مجال که دیگر هایحیطه و هاحوزه بسیاری و
 . نیست سخن این

 زا تا است شایسته انقلاب دهه پنجمین به ورود آستانه در
 زا تأسی با و گرفته، عبرت و درس گذشته دهه چهار عظیم تجارب

 رب را آینده سلامت نظام هایشالوده السلام(، علیه مجتبی) امام
 انشاءالله. نمائیم استوار حکمت و بصیرت، خرد، هایپایه
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