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نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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جناب آقاي دکتر باقر الريجانی
استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران 

با سالم؛
نهادینه شدن معرفت و عمل به اخالق پزشکی بر پایه هنجارهای اسالمی و انسانی در همه ارکان 
نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران به منظور استقرار نظام سالمت پاسخگو و احترام همهجانبه به کرامت 
انسانی و تالش برای دستیابی به معرفت و مدیریت فراگیر اخالق پزشکی در زمینههای مختلف از جمله 

مأموریتهای مهم نظام سالمت کشور است.
با توجه به ضرورت فعال شدن شورایعالی اخالق پزشکی در وزارت بهداشت، به منظور تحقق اهداف 
فوق و نظر به تجربیات و سوابق علمی و مراتب تعهد جنابعالی، به عنوان نائب رئیس شورای عالی اخالق 
پزشکی منصوب میگردید تا با همکاری حوزههای ذیربط نسبت به پیادهسازی دستورالعمل تشکیل شورای 

عالی اخالق پزشکی و استقرار و هدایت دبیرخانه اقدام فرمائید.
توفیق همگان را در راه اعتالی اخالق در کلیه شئونات نظام سالمت کشور از خداوند متعال 

خواستارم.

                                                                                 دکتر سعید نمکی

رونوشت:
معاونت آموزشی 

سازمان بازرسی مستقر در وزارت بهداشت 

دیوان محاسبات مستقر در وزارت بهداشت 
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