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 به نام خدا 

 طب خواب برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 بازرس / نامزد براي پست: عضويت هيأت مديره  غالمرضا بياضيان  نام و نام خانوادگي نامزد:

دانشگاه علوم پزشکي   در حال حاضر: تيمحل فعال  فلوشيپ خواب : يلين مدرک تحصيآخر

 حضرت رسول اکرم تان بيمارس –ايران  

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماي از وضع يل کليتحل

ي باشد انجمن طب خواب  م يک رشته جديد در عرصه بين المللي و نيز در کشور ما  خواب  طب  رشته  

از  تدوين    20  با قدمتي کمتر  و  اين رشته  بزرگي در معرفي  و مقررات  نيازهاسال، گامهاي  برنامه ها   ،

ر  ادي وجود دارد. انتظا اهداف مطلوب فاصله زيه ت ليکن تا رسيدن ببرداشته اسمرتبط با اين رشته را 

رشته   اين  آتي  سالهاي  در  رود  خواب  مي  بيماريهاي  اهميت  همکاران و  نيز  و  مردم  عموم  بين  در 

بهينه و با دسترسي آسان بهره مند درماني    -تشخيصي  تر شده و بيماران از خدمات  پزشک شناخته

 گردند.

 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 جواني انجمن طب خواب  -

 ي انجمن تعداد کم اعضا  -

   پژوهشي -ي براي گسترش فعاليتهاي آموزشي نبود منابع مالي کاف -

 ند رشته اي بودنچعلت عدم وجود ساختار منسجم ب -
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 نقاط قوت موجود در انجمن:

 عضاي با نفوذ در موسسين انجمن حضور ا -

 انجمن اعضاي  بين جو مناسب و مثبت در  -

 وجود ديسيپلين هاي مختلف در انجمن  -

 معرفي اين رشته انگيزه باالي اعضا براي  -

 آموزش و پژوهش  براي عرصه گسترده فعاليتوجود   -

 

 ت انجمن: ي ش رو در فعاليدات پ يتهد

 حضور افراد مدعي اين رشته بدون مدرک معتبر  -

 نبود شناخت کافي از اين رشته در سياستگذاران وزارت بهداشت   -

 سازنده با بيمه ها عدم تعامل  -

 و سواستفاده از شرايط  تجهيزات پزشکي  منفعت طلبي شرکت هاي   -

-  

 

 انجمن:  يت هاي فعال يموجود برا يفرصت ها

 نياز جامعه به خدمات تخصصي در زمينه خواب  -

 عرصه گسترده فعاليت آموزشي براي عموم مردم  -

 ت خواب براي خدما ( گايدالينت )خدم استانداردنگارش راهنماي امکان  -

 ي براي توانمندي رشتهامکان استفاده از بخش خصوص -

 امکان استفاده از مساعدت شرکت ها در گسترش آموزش  -
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 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 خواب در جامعه ارتقاي سالمتي و بهداشت  -

 به عموم مردم و تخصص خواب خواب  هاي  يبيمار معرفي بيشتر  -

 حساس سازي رسانه ها در جهت توجه به مشکالت و بيماري هاي خواب  -

 سازي پزشکان عمومي از بيماري هاي خواب و لزوم ارجاع بيماران آگاه  -

 در زمينه خواب  معتبررغيو کلينيک هاي فراهم کردن زمينه برخورد با افراد  -

برخورد با سودجويي شرکت هاي دخيل در درمان و تشخيص اختالالت مينه فراهم کردن ز -

 خواب 

 و تامين پوشش بيمه اي  منطقي کردن تعرفه خدمات تشخيصي درماني اختالالت خواب -

 و معتبر در زمينه خواب  بين المللي با نهاد هاي ايجاد ارتباط -

 تسهيل بهره مندي اعضا از برنامه ها و کنگره هاي بين المللي  -

    مدرن هاي استفاده از تکنولوژيدانش اعضا در زمينه خواب و مستمر ارتقاي  -

ايجاد بستر قانونمند براي حضور شرکت هاي تجهيزات پزشکي در تشخيص و درمان  -

 اختالالت خواب 

 بگسترش شرکت هاي دانش بنيان در زمينه خوااز امکانات داخلي براي بهينه استفاده  -
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 به اهداف:  يابيتحقق برنامه ها و دست  يراهکارها

 تحققساله براي  5يا   3مطالعه ابتدايي از شرايط موجود و بعد نگارش برنامه استراتژيک  -

 اهداف 

بر و کلينيک  خصصين معتمتاستفاده از امکانات صداوسيما و رسانه ها براي معرفي رشته،  -

 هاي معتبر 

 و بکارگيري اعضاي انجمن  با اهداف علمي پژوهشي در انجمن مختلفتشکيل کميته هاي  -

 برگزاري آموزش هاي مدون براي پزشکان عمومي، متخصصين و فلوشيپ هاي خواب  -

ارتباط با هيات انتظامي نظام پزشکي براي برخورد با پزشکان و کلينيک هاي متخلف فاقد   -

 مجوز

زمينه درمان و  اداره تجهيزات پزشکي براي برخورد با شرکت هاي متخلف درارتباط با  -

  تشخيص بيماريهاي خواب 

 )گايدالين(  استاندارد خدمتراهنماي تدوين در   هدايت و راهبري -

   دارداستانپرسشنامه هاي تالش در جهت عرضه نسخه هاي فارسي  -

 شوراي تعيين تعرفه و شوراي عالي بيمه  ايجاد بستر هاي ارتباطي با  -

 خواب منطقه اي و بين المللي با انجمن هاي  رفه و سازنده دوط ارتباط ايجاد -

 مشارکت در طرحهاي بهداشتي مرتبط با سالمت خواب با سازمان بهداشت جهاني -

 ب واحد مطالعات اپيدميولوژيک اختالالت خوااندازي   ه را -

 انجمن واحد نشريات هبود عملکرد و براه اندازي   -

 ود حضور انجمن در فضاي مجازي تقويت و بهب -

 ، من هاي علمي يا دانشگاهها براي گسترش عرصه فعاليت علميهمکاري سازنده با ديگر انج  -

 آموزشي و پژوهشي 


