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 به نام خدا

 دي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي خواب ایرانبرنامه پيشنها

 فاطمه کاشاني نسب نام و نام خانوادگي نامزد:

  عضویت هيأت مدیرهنامزد براي پست: 

 پزشکي خواب روانپزشکي، فلوشيپتخصص : يلين مدرک تحصیآخر

 بيمارستان رسول اکرم )س( ت در حال حاضر:يمحل فعال

 

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

 در حال حاضر انجمن علمي خواب ایران با حضور پيشکسوتان و افراد با تجربه در زمينه پزشکي

ت که ها ي مستمر افرادي اس . مسلما جایگاه امروز این انجمن نتيجه تالشحال فعاليت استدرخواب 

بين "در کشور هستند. ویژگي مهم  "پزشکي خواب"همگي خواستار باالبردن هرچه بيشتر جایگاه 

تر  پزشکي خواب نياز به تعامل هرچه بيشتر متخصصين فعال در این حيطه را پررنگ "رشته اي بودن

 در تخصص هاي مختلف پزشکان با تجربه در زمينه پزشکي خواب و با  حضوردر حال حاضر مي کند. 

ار انتظده است. و تصميم گيري هاي بهتر منجر ش به یکپارچه شدن اهداف انجمنهيات مدیره انجمن 

 اي آنها توانمندي ها و استعدادهاستفاده از  من و بيشتر با سایر اعضاي انج مي رود از طریق تعامل

 جایگاه رشته پزشکي خواب را در کشور باالتر ببریم. 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 .19کم شدن تعامل بين اعضاي انجمن بعد از پاندمي کووید  .1

 .ا جلسات و تصميم گيري ه مصوباتدرباره به سایر اعضاي انجمن اطالع رساني کافي نبودن  .2
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 قاط قوت موجود در انجمن:ن

که نقش پررنگي در تصميم گيري هاي مهم  انجمنپيشکسوت درضور افراد با تجربه و ح .1

 دارند. 

 در هيات مدیره انجمن.حضور نمایندگاني از شهرهاي مختلف کشور  .2

  وبرنامه ها  اطالع رساني فراهم کردن بستري برايراه اندازي سایت انجمن علمي خواب و  .3

 . فعاليت هاي انجمن

که راهي براي ارتقا دانش افرادي است که  The Journal of Sleep Sciences (JSS)وجود  .4

 تمایل به انجام تحقيقات و مطالعه در زمينه خواب دارند. 

 

 :يشنهاديپ يرست برنامه هافه

ازنده سو نظرات  از توانمندي هااستفاده بيشتر  و اعضاي انجمن برقراري ارتباطات بيشتر بين .1

 سایر اعضاي انجمن

  و تعيين حدود وظایف در جهت فعالتر شدن نقش انجمن علمي خواب ایران برايتالش  .2

 :موارد زیر براي نيقوان نیتدو

 واردات و فروش تجهيزات مرتبط با اقدامات تشخيصي و درماني در حيطه شرکت هایي که الف(

 دارند. خواب فعاليت پزشکي 

 ند.دار نهيزم نیدر ا ينيبال تيفعال ایخواب کرده اند و  شگاهیآزما سياقدام به تاسافرادي که  ب( 

 

الش در جهت اینکه خدمات درماني و تشخيصي در زمينه پزشکي خواب تحت پوشش بيمه ت .3

 .امکان بهرمندي تمام قشرهاي جامعه از این خدمات وجود داشته باشد در آید تادرمان 
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دانشجویان پزشکي دانشگاههاي کشور با رشته پزشکي خواب و  هرچه بيشتر آشنا کردن .4

 در این حيطه. يپژوهشو  يعلمآنها براي فعاليت هاي  قیو تشو بيترغ

 ه روز نگه داشتن دانش اعضاي انجمنتالش در جهت باالبردن و ب .5

 

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست ياهکارهار

و منظم جلسات آن الین با اعضاي انجمن تا تمام اعضا در شهرهاي  برگزاري دوره اي .1

 مختلف کشور امکان حضور در جلسه را داشته باشند.

و  هاومیسمپوز ،يآموزش يهادوره هرچه بيشتر يبرگزارتدوین برنامه هاي علمي و  .2

ساتيد و ا اعضاي انجمنو استفاده از تجربيات و دانش از طرف انجمن  انهيسال يهاشیهما

 .الملليسطوح ملي و بيندر  پيشکسوت حيطه پزشکي خواب

و سازمان هاي بيمه  يبا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يهمکارجلب حمایت و  .3

 کشور براي تحت پوشش قراردادن خدمات تشخيصي و درماني در حيطه پزشکي خواب.

 رياثو مدنظر قرار دادن ت خواببه روزرساني و بازنگري اساسنامه هاي تاسيس آزمایشگاه  .4

 ارایه خدمات تشخيصي و درماني به بيماران. در 19 دیکوو يپاندم طیشرا

 مدنظر قرار دادن کولوم آموزشي فلوشيپ پزشکي خواب بابه روزرساني و بازنگري کوری .5

 در روند برنامه هاي آموزشي.  19تاثير شرایط پاندمي کووید 

تدوین قوانين در راستاي  يبا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک بيشتر يهمکار .6

در  ينيبال تيفعال ایخواب کرده اند و  شگاهیآزما سيکه اقدام به تاس يافراد قيق برايد

ا واردات و فروش تجهيزات مرتبط بشرکت هایي که در حيطه  و همچنين دارند نهيزم نیا

 دارند. فعاليت خواب پزشکي اقدامات تشخيصي و درماني 


