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 به نام خدا

 ي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي پزشكي خواب ايران..برنامه پيشنهاد

نامزد براي پست: عضويت هيأت  .........سيده زهرا بنفشه آل محمد نام و نام خانوادگي نامزد:

 */ بازرسمديره

 .......دانشگاه علوم پزشكي تهران ت در حال حاضر:يمحل فعال  ....فلوشيپ: يليمدرک تحصن يآخر

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

جهت گسترش علم خواب در كشور  مناسب بستري ،سال 51پزشكی خواب ايران با قدمت بيش از  علمی انجمن

كار ارزنده اي است كه  ،رشته و همكاري آنها در قالب يك انجمنگرد هم آمدن چندين است.  فراهم نموده

 ،توسط پيشكسوتان اين رشته فراهم شده است. علاوه بر برگزاري كنگره هاي ملی و فعاليت هاي آموزشی ديگر

ايجاد رشته فلوشيپ طب خواب را می توان به عنوان نقطه عطف تلاش هاي انجمن در جهت اعتلاي علم خواب 

 خدمات تواند می اين انجمن ، و شيوع بالاي آن در كشوراختلالات خواب  گستردگی به توجه با انست.در كشور د

 اساتيد حضور با مهم اين حاضر حال در .نمايد ارائه مردم عموم و پزشكی جامعه به خصوص اين در اي ارزنده

و با تلاش ايشان  است اقدام دست در ،هستند فعاليت به مشغول مديره هيات عضو عنوان به كه بزرگی

 ايشان راه كه اميد استانداردسازي خدمات خواب و تدوين آيين نامه كاينيك هاي خواب به انجام رسيده است.

 .باشد داشته ادامه همچنان

 

 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 انجمن ديگر اقدامات و آموزشی اهداف به رسيدن براي مالی توان عدم
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 انجمن:نقاط قوت موجود در 

 انجمن اهداف پيشبرد در ايشان  همدلی و همياريو  درايت با مديره هيات داشتن

 به زبان انگليسی در كشور و نيز منطقه خاورميانه پژوهشی علمی نشريه تنها داشتن

 و همايش هاي علمی اموزي باز هاي دوره برگزاري

 پزشكی سراسر كشورتلاش در جهت گسترش رشته فلوشيپ طب خواب در دانشگاه هاي علوم 

 به رشته طب خواب به عنوان اعضاي انجمن علاقمند و متعهد افراد حضور

 

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پيتهد

 از طرف وزارت بهداشت يا بخش خصوصی مالی حمايت عدم

 

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 هاي علمی در كشور  انجمن ساير باگسترده تر  همكاري

 پايتخت غير شهرستانهاي و استانها در انجمن فعاليت خواست در

  گسترش همكاري هاي بين المللی

 استفاده از ظرفيت آموزش مجازي

  استفاده از قابليت هاي موجود در سايت انجمن

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

  آموزشی مشترك با ساير انجمن هاي علمی هاي برنامه برگزاري

 استانی شعبات داشتن براي لازم تمهيدات ايجاد

 در ساير كشورها مشابه هاي انجمن با ارتباط برقراري
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 و ارتقا سايت انجمن به ويژه آموزش مجازي آموزشی نوين روشهاي گيري بكار 

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهكارها

 ويژه تسهيلات و شرايط با همايشها در شركت يا و اعضا جهت آموزش فرصت

 پزشكی خواب ايران علمی انجمن نماينده عنوان به شهرستانها در علاقمند افراد انتخاب

 ها كشور سايربا ارتباط در برقراري انجمن اعضاي به كمك براي انجمن جهانی خواب با ارتباط

 انجمن انگليسی سايت كردن فعال

 انجمن سايت در E Learning سازي فعال

 


