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 پزشکي خواب برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 شهرام صمدي   نام و نام خانوادگي نامزد:

 بازرس  يا   نامزد براي پست: عضويت هيأت مديره 

 فلوشيپ پزشکي خواب     :يلين مدرک تحصيآخر

کلينيک خواب مجتمع بيمارستاني امام خميني دانشگاه علوم پزشکي   ت در حال حاضر:يمحل فعال

 تهران 

تالش هاي ارزشمندي انجام شده است تا     مورد انتظار: يت انجمن و دورنماي از وضع يل کليتحل

انجمن به شرايط کنوني دست پيداکند ولي مي تواند در آينده جزو کارامد ترين و پيشرو ترين انجمن  

 ها باشد. 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 ارتباط اندک با ساير انجمن ها ✓

 ارتباط اندک بين رشته اي  ✓

 نقاط قوت موجود در انجمن:

حضور اعضاي هيات علمي دانشگاههاي تراز اول کشور در انجمن و امکان استفاده  از اين   ✓

   قابليت براي پيشبرد اهداف انجمن

 خواب و انجمن ماهيت چند تخصصي بودن رشته فلوشيپ طب  ✓
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 ت انجمن: ي ش رو در فعاليدات پ يتهد

 تعارضات بين رشته اي  ✓

 انجمن:  يت هاي فعال يموجود برا يفرصت ها

امکان استفاده از ظرفيت دانشگاههاي علوم پزشکي براي ارتباطات بين رشته اي و امکان   ✓

 طراحي برنامه هاي آموزشي

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 انجمن طب خواب  يبرا کيبرنامه استرتژ  نيتدو  ✓

 خواب   يها نيتکنس   يآموزش مهارت يدوره ها يسامانده ✓

 خواب در کشور  عيبرخورد با مشکالت شا يبرا  يبوم يپروتکل ها  نيتدو  ✓

 تست خواب در کشور  ينرم افزار ها زيگزارشات آنال ي ساز کساني و  يسامانده ✓

 محور  يري شگيپ کريه عموم مردم با روآموزش بهداشت خواب ب يبا رسانه ها برا ارتباط ✓

 مرتبط با طب خواب يها نيپليسيتمام د  ني مناسب ب يو صنف  يارتباط علم جاديا ✓

 ن ي متخصص  ريپاسخ به مشاوره طب خواب درخواست شده از طرف سا يپروتکل ها  نيتدو  ✓

 مردم در حوزه طب خواب  يکتب و مقاالت به زبان ساده برا نگارش ✓

 پزشکان در حوزه طب خواب  يبرا يکتب و مقاالت علم  نگارش ✓

 رشته به پزشکان  ومردم ني ا  يمعرف يخواب برا يروز جهان تي از ظرف استفاده  ✓

 مختلف طب خواب يتعرفه ها ياستقرار و ارتقا  يگريپ ✓

 با موضوع خواب  يالملل نيارزشمند ب يکنگره ها يبرگزار ✓

 يرشته ا  نيتعارضات ب رفع ✓

 در طب خواب  ينامه رفتار حرفه ا وه ي ش ني و تدو  يطراح ✓

 ايجاد ارتباطات بين المللي با ساير نهادهاي مرتبط با طب خواب در سراسر دنيا  ✓
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 به اهداف:  يابيتحقق برنامه ها و دست  يراهکارها

و تدوين برنامه استراتژيک با همکاري تمام فلوشيپ هاي      SWOTانجام يک بررسي ابتدايي با روش 

 طب خواب سراسر کشور 


