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  سالم علیکم

احتراماً همان گونه که مستحضرید نخبگان و استعدادهاي درخشان از ظرفیتهاي مهم نظام سالمت کشور 

هستند که بهره مندي از توانایی ها و استعدادهاي ایشان در شئونات مختلف نظام سالمت، می تواند آینده 

مسلماً از مهمترین اقداماتی که در این خصوص باید رصد شود . روشنی را براي کشور رقم زند

. شناسایی این استعدادها و هدایت ایشان به سمت رفع نیازهاي واقعی کشور در حوزه هاي مختلف است

از جمله این نیازها، لزوم حضور نخبگان و استعدادهاي درخشان در سطوح مختلف مدیریتی نظام 

در این راستا ضروري است تا با ایجاد بستر مناسب به منظور ارتقاي دانش و . سالمت می باشد

توانمندي ایشان در حیطه هاي مختلف مدیریتی اعم از راهبردي، اجرایی و عملیاتی، زمینه را براي 

  .استفاده کشور از این ظرفیتهاي ارزشمند انسانی فراهم نمود

انش و مهارت دانشجویان نخبه و استعداد درخشان در حیطه هاي بر این اساس در جهت ارتقاي د

مدیریت اجرایی و  به دنبال موافقت شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی در شصت و چهارمین جلسه 

به صورت تحصیل همزمان براي دانشجویان استعداد درخشان دوره  MBAگذراندن دوره این شورا، 

  .دندانپزشکی و داروسازي بالمانع است هاي دکتراي عمومی شامل پزشکی،

مقتضی است دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور با رعایت ضوابط و مقررات اعالمی از سوي 

شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی نسبت به اجرایی سازي این ابالغ مبادرت ورزیده و شرایط را 

  .کان فراهم نمایندبراي بهره مندي دانشجویان استعداد  درخشان از این ام
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