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ایران کنفرانس

جزییات احیای "دانشگاه علوم پزشکی ایران" و تعیین تکلیف دانشجویان  
  

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تشکیل مجدد دانشگاه علوم پزشکی ایران و انفصال آن از دانشگاه علوم پزشکی
تهران خبر داد.

  

به گزارش سرویس «دانشگاهی» ایسنا، دکتر محمدحسن طریقت منفرد در  پایان جلسه شورای گسترش آموزش پزشکی
گفت: بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش  پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشگاه علوم پزشکی تهران جدا

شد.

  

وی در خصوص علل این انفصال اظهار داشت: پس از ادغام دو دانشگاه شاهد  اعتراضات زیادی از سوی اعضای هیات
علمی و دانشجویان علوم پزشکی بودیم که  دلایل درستی هم داشتند.

  

وی تاکید کرد: با این ادغام، عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در  زمینه آموزش پزشکی به دلیل رسیدگی بیشتر
به مراکز درمانی و بیمارستانها  مختل شده بود، دانشگاه علوم پزشکی ایران که یکی از دانشگاه های موفق علوم  پزشکی

بود حذف شده و دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز به دلیل افزوده شدن  امکانات فراوان به خود نیازی به رقابت با سایر
دانشگاه ها در خود نمی دید و  عملاً نیز چنین شده بود.

  

وزیر بهداشت گفت: با انتزاع دو دانشگاه از هم دوباره شاهد به وجود آمدن  فضای رقابت سالم در بین سه دانشگاه فعال
علوم پزشکی در تهران خواهیم بود.

دانشجویان پزشکی و فارغ التحصیلان نگران نباشند  
  

وزیر بهداشت درباره تکلیف دانشجویان و فارغ التحصیلان در پی این ادغام،  افزود: آنها که فارغالتحصیل شده اند که از
موضوع خارج هستند ولی شاغلان به  تحصیل مختارند که به دانشگاه علوم پزشکی ایران برگردند یا در دانشگاه علوم 

پزشکی تهران بمانند، البته طومارهایی که داده اند نشان می دهد اگر نگوییم  همه، اکثر قریب به اتفاق آنها، به ویژه هیات
علمی تمایل دارند که به  دانشگاه خود برگردند.

  

وی همچنین ادامه داد: یک کمیته نقل و انتقال هم انتخاب شده است که مراحل  اداری را طی می کند، البته آن قسمت
از دانشگاه که به استان البرز منتقل شده  است در آنجا باقی می ماند ولی بقیه امکانات و بیمارستان ها به جایگاه خود 
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برخواهند گشت.

مصوبه شورای گسترش برای انفصال دو دانشگاه کفایت می کند  
  

وزیر بهداشت با اعلام اینکه برای انفصال دو دانشگاه از هم مصوبه شورای  گسترش کفایت می کند و نیاز به مصوبه دیگری
نیست، اظهار داشت: برای ادغام یک  کمیته انتقال تشکیل شده بود که برای انجام اقدامات لازم انفصال دو دانشگاه  نیز

همین کمیته با اعضای دیگری کار انتزاع دو دانشگاه را انجام خواهد داد.

دکتر اعتمادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران  
  

وزیر بهداشت در پایان از انتخاب دکتر مسعود اعتمادیان به عنوان سرپرست  دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر غلامرضا
شاه حسینی به عنوان رییس هیات  انتقال دانشگاه خبر داد.
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