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فیزیک پزشکی کشور بوده است. از جمله این تحوالت، سال های اخیر شاهد تغییرات و پیشرفت های قابل توجهی در 

به تحصیل و کار در فیزیک پزشکی، افزایش تعداد  دانشجویانو توجه روزافزون عالقه  :می توان به موارد زیر اشاره کرد

وجود  لزوممراکزی که نیاز به متخصصین فیزیک پزشکی دارند، راه اندازی فناوری های جدید و پیشرفته که 

در راستای سامان  حرکت مهارت باال را نمایان تر می کند،و تخصصی و یق متخصصین فیزیک پزشکی با دانش عم

هر چند با چالش های جدی  و موارد دیگر. مراکز بالینیپزشکی  کادر فیزیکمرتبط و مفید  مهارتسطح علمی و دهی 

زیادی مواجه هستیم، تداوم و اعتالی این روند با حفظ حس تعلق به خانواده بزرگ فیزیک پزشکی و همچنین تالش 

 در راستای ارتقاء سطح علمی و مهارتی خود و همکارانمان امکان پذیر است. 

این  گستردگی جهانیبه  ”!It’s a medical physics world“با پیام روز جهانی فیزیک پزشکی توجه ویژه امسال 

که در سراسر جهان با عضویت در انجمن های علمی و صنفی فیزیک یک پزشکی فیزمتخصصین و تعداد فراوان علم 

معطوف شده است.  ،نموده اندپزشکی، هویت حرفه ای و شغلی خود را بر روی نقشه جهانی علوم پزشکی درج 

انجمن  یتانجام شده، عضو یها یگیریو پ یمذاکرات حضور یروپهمانطور که قبال اطالع رسانی شد، خوشبختانه، 

ابتدای از  یعنوان عضو اصل به (AFOMP) یانوسیهاق-یاآس یپزشک یزیکف یدر مجمع انجمن ها یرانا یپزشک یزیکف

تعداد قابل توجه اعضای این انجمن در کنار کمیت و کیفیت آموزش، بدون تردید،  .یافت یترسم یالدیم جاریسال 

 یاریاست که به  امید. شرایط الزم جهت این پذیرش را فراهم نمود ،پژوهش و کاربرد بالینی فیزیک پزشکی در کشور

و  یوستهناپ یوسته،محترم انجمن )اعم از پ یاعضا یالملل ینب یارتباطات علم یشافزا یدر راستار ام ینخداوند متعال، ا

 راهگشا واقع گردد. یزمانعز یهنم یپزشک یزیکف یگاهجا ی( و اعتالییدانشجو

با عضویت در محترم ما همگام با کشورهای پیشرفته در این زمینه و دانشجویان همکاران کلیه شایسته است که 

-در آسیا ایرانجایگاه ین موقعیت این حرفه در بین رشته های دیگر و همچنانجمن فیزیک پزشکی کشور خود، 

 . بخشنداعتال را اقیانوسیه و جهان در این حیطه 

روز  همچنین و روز جهانی فیزیک پزشکی به نمایندگی همکارانم در هیات مدیره انجمن فیزیک پزشکی ایران، اینجانب

برای همگی سالمت و همکاران و دانشجویان عزیز و گرامی تبریک عرض نموده و اساتید، را به  جهانی رادیولوژی

 . آرزومندمافزون موفقیت روز
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