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 اعضاء محترم انجمن آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

 با تقدیم سالم 

که تامین کننده  ،عنوان محور عدالت در سالمت هب ارتقاء سواد سالمت جامعه ،همانگونه که مستحضرید     

ـ ی اجتماع سرمایه یک به مثابه این امر ، کهباشدنشانه یک جامعه در حال پیشرفت میتوسعه و  هدف اصلی

 شود. محسوب می ـو نه هزینه 

های ارتقائی در وزارت متبوع و دیگر ارتقاء سواد سالمت جامعه و پیگیری سیاستمنظور به رفت میانتظار 

در سطح وزارت بهداشت درمان و «, و ارتقاء سالمت دفتر آموزش ییبهبود ساختار اجرااصالح و »با ، سازمانها

اساسی در بسترسازی اعتالی جامعه برداشته شود  میگا ،کشور یعلوم پزشک یدانشگاه ها و یآموزش پزشک

بر  تأثیرگذارهای نسجام بخشی و ارتقای کیفی برنامههماهنگ سازی، ای چنین ساختاری، موجبات نتیجه تا

با کمال تآسف  ؛ اماآورد فراهمرا اقتصادی و فرهنگی  ـمختلف اجتماعی ها و سازمانهای در بخش ،سالمت

 باشد. میفرایند  روند معکوس این آن هستیم شاهد آنچه اکنون 

ت هیئ ،«دفتر آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت»تحوالت روزهای اخیر پیرامون بحث و گفتگوها و با توجه به 

بررسی شایعات و تصمیمات فرایند تحوالت و مستمر با رصد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، مدیره انجمن 

ی درخواست نشستمبنی بر  "خیلی فوری"ی طی نامه "دفتر آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت"کیان پیرامون 

های مکرر حضوری تماسوجود که با ؛ با جناب آقای دکتر رئیسی معاون محترم بهداشتی وزارت متبوع نمود

صان و متخص یهکلی   است.دریافت ننموده پاسخی تا کنون  ،درخواستپاسخ به این پیگیری جهت و تلفنی 

آموزش  دفتر»آینده ساختاری با نگرانی نسبت به  ،سراسر کشورآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت کارشناسان 

  نمایند. در وزارت بهداشت و درمان رویدادهای پیرامون دفتر را پیگیری می« بهداشت و ارتقاء سالمت

صصان از متخ ،آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت تخصصی بودن رشتهبا بهاء دادن به مسئولین محترم  امید است

، 4141 ایران در افقمیجمهوری اسال سند چشم اندازتحقق  جهت در رشته در تصمیم گیرها بهره گرفته، این

 سالمت ارتقاءآموزش بهداشت و برای مدیریت و جایگاه دفتر  ،ایرانی در منطقهارائه الگوی جامعه سالم نی بر مب

 .اتخاذ فرماینداست، جامعه ی تعالی و سعادت مادی و معنوی که تأمین کنندهای مدبرانه  تصمیمات
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