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 به نام خدا

 ي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي پزشکي خواب ایران برنامه پيشنهاد

/ ▄نامزد براي پست: عضویت هيأت مدیره ت حقیقیدکتر خسرو صادق نی نام و نام خانوادگي نامزد:

 بازرس

بیمارستان امام خمینی، ت در حال حاضر:يمحل فعال  فلوشیپ طب خواب: يلين مدرک تحصیآخر

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

انجمن در حال حاضر یکی از مهمترین ارکان رسمی و شناخته شده از طرف وزارتخانه در حوزه اختلالات خواب و 

و موثر در سمح  کشور است لاا حظ  و ارتقا  جایگاه  وزارتیی های مه  در حوزه محل ارجاع در تصممی  سماز

دارد. انتظار می رود این انجمن در تحکی  بنیان های و بی بدیل انجمن در پیشبرد اهداف عل  خواب نقش ویژه 

 ند.ایظا ک عل  خواب در کشور همچون گاشته و با توان بیشتر، حضور فارغ التحصیلان جدید نقش موثرتری را

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

    جوان بودن انجمن و تعداد محدود فارغ التحصمممیلان فلوشمممیپ طب خواب، وجود شمممرکت های تجاری که در 

حوزه های علمی خواب و خارج از اصممول علمی فعالیت می کنند و نبود بورد و جایگاه ویژه در معاونت وموزشممی 

شیپ طب خواب می تواند توان انجمن را در پیشبرد اهداف خود ک  وزارتخانه جهت حمایت و هدایت رشمته فلو

 اثر نماید.

 نقاط قوت موجود در انجمن:

نجمن ا عتریهر چه سر شرفتیتواند باعث تحرک و پ یبالا م زهیو انگ یجوان، با توان علم لانیوجود فارغ التحصم

 طب پیفلوش یخواب همچون راه انداز یعلم یها انیبن تیگاشته در تثب یسمالها یانجمن ط تیباشمد. موفق

نامه مراکز  نیخواب و وئ یتست ها یدهادانشگاه، ابلاغ استاندار 6و وموزش در  یوموزش کولومیخواب با ثبت کور



 علمی  انجمننامزدهای عضویت در هیات مدیره برنامه قالب پیشنهادی 

 آماده شود PDFدر خاتمه فایل در ساختار 

 

 سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی ایران
www.ima-net.ir 

 تیپزشکان و وحاد مردم در اهم شیاز پ شیب یو وگاه یپژوهش یو مجله علم یقاتیبا وجود مراکز تحق یتخصص

 ربط از نقاط قوت انجمن خواهد بود. یذ یاختلالات خواب و ارگان ها

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پیتهد

   مرتبط با خواب و عدم وجود  زاتیواردکننده تجه یدر رشممته ها و افراد، شممرکت ها ینافع بعضممموجود تضمماد 

 رو خواهد بود. شیپ داتیاز تهد یمنحق یتعرفه ها

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

و درمان به موقع اختلالات  یصیتشخ تیمختلف از اهم یتخصص یربط، پزشمکان رشمته ها یذ یارگانها یوگاه

 یریدر غربالگ یریشگیو ارتقا  سملامت جامعه، نقش پ مارانیحظ  سملامت ب وموثر  یاقدامات درمان ریخواب تاث

موقع اختلالات خواب در ونان  به یصیو نقش تشخ یرانندگان حرفه ا ژهیشماغل در مشماغل حساب به و مارانیب

 علت از دست رفتن سال عمر نیتصادفات به عنوان مهمتر ژهیبه و ریجهت کاهش مرگ و م

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

  برگزاری جلسممات علمی منظ  برای پزشممکان جهت وشممنایی هر چه بیشممتر با علائ  و عوارا اختلالات

 در درمان بیماریهای مرتبط با سایر رشته هاخواب و نقش تشخیص به موقع و درمان مناسب 

  تخصممصممی و غیرحمایت از تشمکیل و مرکز تخصممصممی در سممراسممر کشممور و پیشممگیری از ارائه خدمات

 غیراستاندارد در سح  کشور

  جلب همکاری رشمته های مختلف در حوزه های وموزشی، پژوهشی و خدماتی جهت تشخیص و درمان

 هر چه محلوب تر بیماران

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

خصمصی اجرایی برای تحق  از توان علمی و اجرایی فلوشمیپ های طب خواب و تشمکیل کمیته های تاسمتظاده 

 و نیل به اهداف تعیین شد. برنامه ها
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 به ویژه معاون  برگزاری جلسمممات همدفمند با ارگانهای ذی ربط از جمله معاونت های مربوطه و وزارت(

 وموزشی و پژوهشی(بهداشت، درمان، 

 رانندگان حرفه ای و تصادفات(، پلیس  همچون وزارت راه ربط یذ یجلسات هدفمند با ارگانها یبرگزار(

 ، معاونت تحقیقات و فن ووری ریاست جمهوری برای حمایت از تولید تجهیزات مرتبط و ........ ورراه

 یمه های پایه )تامین اجتماعی، سمملامت و ....( و به ویژه ب ربط یذ یجلسمات هدفمند با ارگانها یبرگزار

 بیمه های تکمیلی

 

 

 


