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مانی ..... شتی رد ت بهدا ما زپشکی و خد لوم   رئیس محترم دااگشنه/ دادکشنه ع
 

 کمیعلسالم
 

پزشایی علا   مرکز ملی تحقیقات  اهبرار آ وما    که با عنایت خداوند متعال،  رساندیمبه استحضار       

ی تحول آموزش علوم پزشکی، مراحل استتررار را یتی هابستهیکی از پیامدهای مولد و پویای مجموعه  عنوانبه

آغتاز  عمتاًو فرآیندهای اعطای گرانتهای پتووه  و نتوآوری آموزشتی،  هااستیسکرده و کار خود را با تبیین 

ی علوم پزشتکی، ایتن مرکتز بتوانتد بنیتان هادانشگاهکه با پیگیری و مشارکت همکاران  رودیمنموده است. امید 

و ستو  دادن ایتن ها دانشتگاهی پووه  و نوآوری آموزشی هایرحبرای پشتیبانی مناسب از  محکم و ماندگاری

 ی فراهم نمایند.امنطرهی ملی و هاتیاولوبه سمت  هاتیفعال

هعام  بازها اره ا  وزیر محترم بهداشت، درمان و آمتوزش پزشتکی در خصتو   714/100پیرو نامه شماره 

فرآینتد درخواستت و انتوا   ، توضتی   وواآ  ا وم    علا   پزشاییتحقیقتتی جه  حمتی  ه  پژوبش و 

 .دینمایمپووه  و نوآوری آموزشی را به پیوست ارسال  اندرکاراندستبه  اعطاقابلگرانتهای 

ی کاری ویوه تحت حمایتت و راهنمتایی مرکتز هاگروهرسانی گسترده و توصیه به تشکیل  باایا  رودیمانتظار 

ی دانشجویان، اعضتای محتترم مندبهرهآموزش پزشکی دانشگاه، انگیزه و ایاعات کافی جهت مطالعات و توسعه 

ی تحتول آمتوزش و هابرنامتهچنانچه انجتام  خصوصاًو کارشناسان خبره از این فرصت فراهم گردد.  یعلمئتیه

از  شتودیمته ی پووه  در آمتوزش استت، توصتیهاپروژهی ویوه و مشترک ذیل آن، نیازمند انجام هاتیمأمور

، مستیر انجتام ازیتموردنبخشتی از اعتبتار  نیتتأمفرصت گرانتهای حمایتی مذکور استفاده گتردد تتا عتاوه بتر 

 عنوانبتهقابل پتای  و گتزارش  تاًینهاو  قرارگرفتهنیز به نحو منسجمی یراحی شود و مورد داوری  هاتیمأمور

 یرحی منسجم باشد.

 دانشگاه را در عرصه آموزش علوم پزشکی از خداوند علیم حکیم خواستارم.موفریت شما و همکاران محترم آن 

 




