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 به نام خدا

 خواب ایرانبرنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 / بازرسنامزد براي پست: عضویت هيأت مدیره حامد اميري فرد   نام و نام خانوادگي نامزد:

 بيمارستان امام خميني ت در حال حاضر:يمحل فعال فلوشيپ طب خواب  : يلين مدرک تحصیآخر

 

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

 

با رویکرد چند رشته ای تاسیس  1384سال قدمت در سال  15انجمن علمی پزشکی خواب ایران با بیش از 

شده است و بنا دارد تا این رشته نوین پزشکی را در کشور پایه گزاری نموده و توسعه دهد. از دستاوردهای این 

و انجمن ایجاد مراکزتربیت فلوشیپ طب خواب و نیز تدوین آیین نامه و استانداردهای الزم برای پزشکی خواب 

دورنمای مورد انتظار برای این انجمن ورود در عرصه سیاست  اب می باشد.آیین نامه تاسیس کلینیک های خو

گذاری آموزشی و علمی پژوهشی و ورود درعرصه بیمه های پایه و تکمیلی  در تامین نیاز های بیماران نیازمند 

 به اقدامات تشخیصی و درمانی مرتبط با خواب می باشد.

 

 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 مورد ظرفيت هاي انجمن به اعضا اطالع رساني در

 مسایل اقتصادي و نبود بودجه کافي
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 نقاط قوت موجود در انجمن:

 با انگیزه و فداکار مدیره هیات

 برویکرد چند رشته ای  

 حضور اعضای علمی با اولویت افراد دارای فلوشیپ خواب

 پژوهشی حوزه علوم خواب به زبان انگلیسی علمی دنشریه

 

 

 

 ت انجمن:يرو در فعالش يدات پیتهد

 کمبود بودجه

 ناهمگن بودن اعضا

 عدم توجه به اهميت مولتي دیسيپلين رشته

 

 

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 ارتقای اگاهی و سواد جامعه در حوزه سالمت خواب و دانش خواب

 تالش  در راستای پیش گیری از انواع بیماری خواب

 سایر شهرهای کشورتوسعه فعالیت های انجمن در 

 توسعه همکاری های بین سازمانی
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 توسعه فعالیت های بین المللی

 توسعه نیروی آموزش دیده

 توسعه پژوهش های جامعه محور در حوزه پزشکی خواب

 تعامل با سازمان های بیمه گر در خصوص تحت پوشش قرار دادن خدمات پزشکی خواب

 

 

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 برنامه های آموزشی در راستای ارتقای دانش سالمت جامعه در حوزه خواب 

 برنامه های آموزشی در راستای ارتقای دانش واحد های ارایه دهنده خدمات سالمت و بهداشتی در کشور

 توسعه خدمت انجمن در شهرهای مختلف

 با  خواب تحت پوشش بیمه تعامل با سازمان های بیمه گر و گنجاندن تستها و اقدامات درمانی مرتبط

همکاری های بین المللی از جمله کشورهای منطقه و  انجمن خواب جهانی، انجمن خواب آسیا، سازمان جهانی 

 بهداشت

گنجاندن خدمات پزشکی خواب در برنامه های غربالگری مراکز ارایه کننده خدمات بهداشتی کشور و طراحی 

 نظام ارجاع در این خصوص
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 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

 آموزش در جامعه از طریق رسانه های مختلف مجازی و یا حضوری

برنامه های آموزشی حضوری و غیر حضوری جهت سایر واحد ها و رشته های ارایه کننده خدمات سالمت در 

 کشور

 پزشکی خواب ایران علمی انجمن نماینده عنوان به شهرهای کشور در عالقمند افراد انتخاب

 و سایر سازمان های بین المللی  انجمن جهانی خواب با ارتباط

 ارتباط با  مراکز دانشگاهی جهت ترغیب و رود افراد تاثیر گذار و عالقه مند

 ورود علم خواب در کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی

 رتالش جهت تشکیل بخش های خواب متمرکز در بیمارستان های سراسر کشو

 

 


