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 ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی

 مسئولین محترم نظام سالمت کشور
 

 با سالم و احترام
  

 عنوان به «ایرانیـ  اسالمی طب سازمان تاسیس»  در آخرین روزهای سال جاری اطالع پیدا کردیم طرح
 .است شده اسالمی شورای مجلس تقدیم نمایندگان، برخی طرف از مستقل سازمانی

 ردیم؛گ خواستار آنها به را  نموده و توجه عموم مردم و مسئوالن یدانیم مطالبی را یادآوردر این ارتباط الزم می

 

یکپارچه است و متولی سازماندهی دانش آموختگان  ،دانش طب در تمام دنیا و طبق قوانین جاری کشور ما-١
 بر نیز و باشدسازمان نظام پزشکی کشور می آن، شئون  آن و نظارت بر کیفیت ارایه خدمات درمانی و سایر

 سازمان عهده بر پزشکی امور اصالح و پیشبرد جهت در تالش اسالمی شورای مجلس مصوب قانون طبق
  .است مذکور

 

        شود از شمول قوانین علمی آنچه که به نام طب سنتی اسالمی ـ ایرانی یا هر نام دیگری شناخته می -٢
شود و توسط سازمان نظام پزشکی مورد نظارت قرار بین المللی که توسط وزارت بهداشت آموزش داده می

. شودمی شناخته امروزی طب ازشواهد، جزیی گیرد خارج نیست و بعد از طی مراحل تحقیقاتی مبتنی بر می
ه امعج و مردم سالمت برای منفی تبعات ،حوزه این در مرتبط تحصیالت بدون سالمت خدمات ارائه و طبابت

  .باشدنمی اتکا قابل  بدیهی است هیچ قاعده و مسیر دیگری موازی و معاف از تحقیق.خواهد داشت

  

ایرانی( -ساماندهی آنچه طب سنتی )اسالمی با هدفطب سنتی در چند سال گذشته  تاسیس دانشکده های - ٣
 شکل گرفته است. ،شودخوانده می

 

 بیشترای را قهسلی رفتارهای به بخشیدن اعتبار خطر دیگر بار یک ،اینکار برای تاسیس یک سازمان مستقل -۴
 ار پزشکی نظام سازمان موازات به سازمانی و گردیده باعث را موازی طب نوعی به بخشیدن رسمیت، نموده
 .باشدیمردم و نیز نظام سالمت کشور م سالمت برای جدی تهدیدی که آوردمی پدید

 

مدیریت  حمایت از طرح تاسیس سازمان طب اسالمی ـ ایرانی و  ضمن اعتراض به ذیل ما امضا کنندگان
  خواستاریم.، از دستور خارج شدن سریع این طرح غیر ضروری را سازمان نظام پزشکی کشور هیکپارچ

 امضا کنندگان؛

 های علمی گروه پزشکی ایران* هیات مدیره مجمع انجمن

 دکترایرج فاضل  -1
 دکتر علی نوبخت   -2

 رضا ظفرقندیدکتر محمد - 3

 دکتر علی تاجرنیا -4
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 دکتر کورش هالکویی -5
 محمدرضا اسدی -6
 دکتر بهروز برومند  -7
 دکتر محمد بیات -8
 محمدتقی جغتاییدکتر  -9

 جلیلی احمد دکتر سید -11
 دکتر شهریار خاقانی -11

 دکتر ناهید خداکرمی -12

 سید حمید خویی دکتر -13
 دکتر محمدجواد رسایی  -14

 دکتر بابک زمانی -15

 دکتر امید سبزواری -16

 دکتر علیرضا سلیمی -17

 دکتر محمود شیرزاد -18

 دکتر عبدالرسول صداقت -19

 بیژن صدری زادهدکتر  -21

 دکتر کاظم عباسیون -21

 دکتر مسعود فالحی-22

 دکتر فاطمه نعمت الهی -23

 دکتر محمد وجگانی -24

 های علمی گروه پزشکی ایرانانجمن * روسا و نمایندگان
 دکتر سید علی ملک حسینی ـ انجمن علمی پیوند اعضای ایران -25
 ایراندکتر مصطفی معین ـ انجمن آسم و آلرژی  -26
 دکتر سیاوش صحت ـ انجمن جراحان عمومی ایران -27
 دکتر محمود جباروند ـ انجمن علمی چشم پزشکی ایران -28
 دکتر اردشیر قوام زاده ـ انجمن علمی سلولهای بنیادی ایران -29
 دکتر احمدعلی نورباال ـ انجمن علمی روان تنی ایران  -31
 ویروس شناسی ایراندکتر علیجان تبرائی ـ انجمن علمی  -31
 انجمن علمی الکتروفیزیولوژی ایران -دکتر زهرا امکان جو -32
 ایران دکتر نکیسا هومن ـ انجمن علمی نفرولوژی کودکان -33
 جامعه علمی متخصصین داخلی ایران -دکتر ایرج خسرو نیا -34
 دکتر احمد رضا جمشیدی ـ مجمع انجمنهای علمی فوق تخصصی داخلی ایران -35
 دکتر خسرو صادق نیت ـ انجمن علمی طب کار ایران-36
 دکتر احمد خالق نژاد طبری ـانجمن علمی جراحان کودکان ایران-37
 دکتر سامان توکلی ـ انجمن علمی روان درمانی ایران  -38
 دکتر جواد محمودی قرایی ـانجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران-39
 انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سالمت ایراندکتر ربابه شیخ االسالم ـ  -41
 دکتر محمود هاشمیان ـ انجمن علمی  اینترونشنال کاردیولوژی ایران -41
 احمد موذن زاده ـ انجمن علمی فیزیوتراپی ایران -42
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 سیب شناسی ایرانفرد ـ انجمن علمی آدکتر محمد امینی-43

 داروسازی بالینی ایرانانجمن علمی متخصصین  –دکتر جمشید سالم زاده -44
 دکتر میترا محیط ـ انجمن علمی سرطانهای زنان ایران-45
 دکتر محمد رازی ـ انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران -46
 رایگانی ـ انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی ایران  سید منصوردکتر  -47
 دکتر مسعود مهرپور ـ انجمن علمی استروک ایران -48
 امین ـ انجمن علمی نارسایی قلب ایران دکتر احمد -49
 دکتر علی میرزاجانی ـ انجمن علمی اپتومتری ایران -51
 دکتر بهزاد هوشمند ـ انجمن علمی پریودنتولوژی ایران -51
 دکتر دنیا صدری ـ انجمن علمی آسیب شناسی  دهان و فک و صورت ایران -52
 پزشکی ایرانمحمد اکرمی ـ انجمن علمی ژنتیک سید  دکتر -53
 دکتر علی شریفی ـ انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران-54
 دکتر مجید صادقی ـانجمن علمی روانپزشکان ایران-55
 رهسپار ـ انجمن علمی جراحان دهان و فک وصورت ایرانبهزاد  دکتر  -56
 دکتر علی رشیدیان ـ انجمن علمی دندانپزشکی کودکان ایران-57
 انجمن علمی اندودانتیستهای ایراندکتر سعید ساعی ـ -58
 دکتر علیرضا مصداقی نیا ـ انجمن علمی بهداشت محیط ایران -59
 دکتر فرزانه آقا حسینی ـ انجمن علمی بیماریهای دهان و فک و صورت ایران-61
 دکتر منصوره میرزایی ـ انجمن  علمی متخصصین  دندانپرشکی ترمیمی ایران-61
 انجمن علمی زیست مواد دندانی ایراندکتر سیما شهابی ـ -62
 دکتر غالمرضا غرنوی ـ انجمن علمی پروستودنتیستهای ایران -63
 دکتر حسین بهنیا ـ انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران-64
 انجمن علمی رادیولوژی ایران رتضی صانعی طاهری ـدکتر م -65
 دکتر علی قهرمانی ـ انجمن علمی شنوایی شناسی ایران-66
 دکتر علی پاشا میثمی ـ انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران-67
 دکتر حسنیه تاجر زاده ـ انجمن علمی بیوفارماسی و فارماکوکنتیک ایران -68

 دکتر علی اکبر سیاری ـ انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ایران-69
 انجمن علمی نفرولوژی ایران -دکتر محسن نفر -71
 دکتر محمد حسین تقدیسی ـ انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ایران -71
 انجمن علمی متخصصین کودکان ایران -دکتر منصور بهرامی -72
 دکتر حامد باطنی ـ انجمن علمی جراحان پالستیک و زیبایی ایران -73
 دکتر علیرضا مصداقی نیاـ انجمن علمی بهداشت ایران -74
 پرستاران قلب ایران علمی ری ـ انجمنمحمد تقی صفد -75
 ایران عمومیپزشکان  علمی دکتر عباس کامیابی ـ انجمن -76
 زنان و مامایی ایران علمیدکتر اعظم سادات موسوی ـ انجمن  -77
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