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(        1400)  پزشکان ایرانمرامنامه اجنمن اسالمي   

( عنوان حزب1  

 انجمن اسالمی پزشکان ایران

( جهان بینی:2  

. انجمن، والیت مطلقه فقیه را استمرار حرکت انبیاء و معصومین سالم اهلل علیهم اجمعین دانسته و خود را 1

 مکلف به دفاع و پیروی از خط والیت می داند.

، از همه جنبش های آزادیبخش دفاع می  "نه شرقی نه غربی  ". انجمن با اعتقاد به رسالت جهانی اسالم و اصل 2

 نماید.

. گسترش بینش الهی و اشاعه تعالیم عالیه اسالم در راه تحقق و تربیت و اخالق اسالمی در جامعه بویژه جامعه 3

 پزشکی و حرف وابسته 

ری و عقیدتی )در چارچوب موازین اسالمی(:ک( مبانی ف3  

کرد.. انجمن، در جهت حراست از قانون اساسی و پیاده شدن اصول آن در حد توان خود تالش خواهد 1  

. تالش در جهت نهادینه نمودن ارزشهای واالی اسالمی و انقالبی در سطح جامعه و ساختن نظام سالمت کارآمد 2

له العالی(مام )ره( و مقام معظم رهبری )مدظو اخالقی با اجرای فرامین حضرت ا  

تعالی جامعه اسالمی  وی جهت رشد ونهی از منکر به عنوان دو اصل ضر . انجمن در جهت اقامه امر به معروف و3

 مجاهدت نموده و در مقابل افراد یا گروههای مختلف بر اساس اصل تولی و تبری برخورد می نماید.
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( اهداف4  

همکاری با آنها با تکیه بر ارزشهای اسالمی، . انجمن ضمن حمایت از کلیه ارکان حکومتی جمهوری اسالمی و 1

 نارسایی ها و کمبودها را تذکر داده و خدمات مثبت و تاثیر گذار را ارج می نهد.

. انجمن در جهت محرومیت زدایی و تعمیم عدالت اجتماعی تالش نموده و در راستای استفاده هر چه بیشتر از 2

علمی و پژوهشی کشور در چارچوب مرامنامه و  –تگاههای درمانی نیروهای انسانی و امکانات موجود، با همه دس

 اساسنامه همکاری خواهد کرد.

. کوشش در جهت تداوم انقالب اسالمی و پاسداری از دستاوردهای آن.3   

. اهتمام در جهت حاکمیت و استقرار ضوابط و ارزشهای اسالمی در کلیه شئون پزشکی و روابط پزشک و بیمار.4  

( راهبردهای کالن:5  

سیاسی فرهنگی و ترویج اخالق حسنه اسالمی در محیط های  -. ایجاد زمینه های اندیشه ورزی اعتقادی 1

جامعه پزشکی در دانشگاه های کشور. -آموزشی  -درمانی   

علمی و فرهنگی و دینی و انقالبی کشور جهت الگوسازی و غنای فرهنگ جامعه . تالش جهت شناسایی مواریث 2

 بویژه برای نسل جوان.

. شناختن هر چه بیشتر اسالم و خودسازی و تعالی معنوی بر مبنای آن.3   

( سیاست ها:6  

. تحقق بخشیدن به ارزشهای مکتب واالی اسالم بعنوان یگانه مکتب توحیدی جامعه و تعالی بخش انسان1  

. محقق نمودن آرمانهای واالی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی )ره( و در اجرای اوامر و 2

له ت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظاسالمی حضررهنمودهای ولی امر مسلمین جهان، رهبر معظم انقالب 

 العالی(
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. تداوم بخشیدن به انقالب اسالمی ایران و گسترش آن در سطح جهان تا برپایی حکومت جهانی حضرت مهدی 3

 )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(

صل والیت مطلقه فقیه . انجمن اسالمی پزشکان ایران التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ا4

  اعالم می دارد.

( برنامه ها:7  

. کوشش در جهت ایجاد وحدت و هماهنگی و همکاری بین مراکز دینی و دانشگاه های علوم پزشکی و نهادهای 1

 فعال در عرصه بهداشت و درمان کشور.

ارتقای علمی جامعه پزشکی در راستای خودکفایی میهن اسالمی.. تالش در جهت 2  

. تالش در جهت ارتباط و همکاری با جوامع پزشکی جهانی بویژه پزشکان مسلمان.3  

( رویکردهای کلی:8  

( فرهنگی:1-8   

ترویج تفکر اصیل اسالم و تاریخ و فرهنگ انقالب شکوهمند اسالمی و گفتمان مکتب امام خمینی )ره(  -الف  

ایرانی –کمک به نهادینه نمودن سبک زندگی اسالمی  -ب  

جهت اصالح نظام آموزشی و تربیتی کشورهمکاری با مراجع علمی و فرهنگی  -ج  

اسالمی اخالق د( ترویج و تحکیم فرهنگ   

( اقتصادی:2-8  

تالش در جهت تحقق اهداف چشم انداز سیاست های اقتصاد مقاومتی -الف  

حمایت از تولید داخلی در جهت رسیدن به خودکفایی به ویژه در امور مرتبط پزشکی -ب  

( اجتماعی: 3-8  

3 



4 
 

تالش در راستای عدالت خواهی -الف  

 

فساد و تبعیض مبارزه مستمر با فقر ، -ب  

 -تحکیم  –آسیب های و فعالیت در راستای تحکیم نظام خانواده )تشکیل  کاهش و رفع  تالش در جهت -ج

 تعالی(

منت به مردم و اهتمام به حل بی م و دغدغه خدمت صادقانه و بی مزد و ردعرصه خدمت به مپیشگامی در  -د

 مشکالت ایشان

مشارکت پذیری در تمامی صحنه های پیشرفت کشور -ر  

تالش برای تحقق شایسته ساالری و ایجاد نشاط و امید در بین مردم. -ز   

( سیاسی:4-8  

روشنگری و بصیرت افزایی جامعه پزشکی و تشویق به مشارکت فعال در تمامی صحنه های سیاسی کشور -الف  

مبارزه دائمی با استکبار و دفاع از حقوق محرومین -ب  

تالش در جهت تحقق اندیشه های سیاسی رهبر معظم انقالب -ج  

های مورد نیاز کشور برای پیشرفت و تعالیتوجه به تحول خواهی و نوگرایی در تمامی عرصه  -د  
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( اجرایی:5-8  

توانمندسازی اعضاء انجمن در حوزه های مدیریتی نظام سالمت و معرفی آنان به دستگاه های اجرایی برای بهره 

 گیری از ظرفیت ایشان و پیشبرد برنامه های توسعه ای کشور

( حقوقی: 6-8  

تالش در جهت تحقق و بهبود قوانین نظام سالمت -الف  

ام و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبریهمراهی و هماهنگی با احک -ب  

ساله 5گامی با برنامه های توسعه  توجه و هم -ج  

 انجمن اسالمی پزشکان ایران التزام و اعتقاد خود را به اصل والیت مطلقه فقیه اعالم می دارد.
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