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 به نام خدا 

ي نامزد:  
 

 نام و نام خانوادگ

 مهناز امینی  

 نامزد براي پست:  

  عضويت هيأت مديره

  :  آخرين مدرک تحصيلي

 فلوشیپ 

  :  محل فعاليت در حال حاضر

 دانشگاه علوم پزشیک مشهد

 

 تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار: 

تک   تک  زحمات  مدیون  دستاورد  این  ایم.  بوده  خواب  پزشیک  رشته  روزافزون   
ی

بالندگ و  رشد  شاهد  اخیر  سالهای  در 

اند.   آورده  هم  را گرد  عالقمند  و کارشناسان  توانمند  پزشکان  از  جمیع  خود  هّمت  با  بوده که  رشته  این  همانگونه  دوستداران 

دانیم   یم  اکه  بسیاری  به  نسبت  خواب  پزشیک  محسوب  انجمن  نوپا  و  جوان  انجمنی  تخصیص کشور،  فوق  های  انجمن  ز 

 با این حال رشد رسی    ع و رو به فزونی آن در دهه اخیر آینده خونی را برای آن رقم خواهد زد.   ،میشود 

اعضا  برای ورود  راه  ضمن گشودن  خواب  پزشیک  ای  رشته  ی  بیر های    ءطبیعت  ایده  و بارش  رشته های گوناگون  و  از گرایشها 

به پدیده خواب و  چالشهانی را در  ت،  متفاو  تخصص خود  هر کدام از دریچه  پیشنهادات این اعضا )که  مدیریت مطالبات و 

 پزشیک آن یم نگرند( را سبب شده است.  
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 نقاط ضعف موجود در انجمن: 

ه .1 رشته  سایر  به  نسبت  رشته  این  التحصیالن  فارغ  تعداد  خواب  پزشیک  فلوشیپ  رشته  بودن  جوان  به  توجه  ای  با 

 فلوشیپ کم بوده و امکان کارهای گرویه را دشوار مینماید.  

پایه   .2 های  رشته  خواب  تفاوت  دیگر  فلوشیپ  ها    برخالف  تخصفلوشیپ  مدرک  یک   
ی

همیک سبب    یصکه  دارند،  را 

ک بروز موانیع در   جنبه های مختلف رشته یم گردد.  و تصمیم سازی درباره درک مشیر

از گرفتاری   .3 حضور    بسیاری  مانع  پایه  تخصیص  های  رشته  طبابت  در  آنها  همکاران  وقت  زمینه  تمام    پزشیک در 

 .  شده استخواب 

رشته .4  
ی

خواب  وابستیک تجاری  پزشیک  کتهای  رسر منظور    به  به  ات  ی تجهیر درمان  یا  تجویز  وارد کننده  در  )پایش  ویژه  به 

ی خواب  است. ن همراه بوده بیمارا کاهش کیفیت درمان  در برخی موارد با ( حیطه اختالالت تنفیس حیر

وجود   .5 صورت  در   )... و  مایل  حایم  کتهای  رسر اعضا،  طریق  )از  انجمن  جاری  های  هزینه  ی  تامیر ای  بودجه  ردیف 

ش فعالیتهای کارشنایس انجمن در سالهای اخیر را نداده است.    کفاف گسیر

 نقاط قوت موجود در انجمن: 

بودن   .1 جهان  علم  نو  و  ایران  در  خواب  بودنپزشیک  رشد  به  رو  با  پژوهیسر   این  همزمان  های  جنبه  تمایم  در  و    رشته 

وهای عالقمند را فراهم یم نماید. آموزیسر در داخل و خارج   فرصت بسیار مناسنی برای جذب نیر

ی الملیل رشته پزشیک خواب   .2 ی داخیل و خارخی در انجمن های علیم معتیی منطقه ای و بیر  وجود متخصصیر

دوستانه   .3 ی  اتمسفر  خواب  فبیر پزشیک  به  عالقمندان  و  التحصیالن  ک ارغ  مشیر برای کارهای  مناسنی  بسیر  تواند  یم 

 اجتمایع، آموزیسر و پژوهیسر باشد. 

 تهديدات پيش رو در فعاليت انجمن: 

 کاسته شدن از پیشنهادات ارائه شده توسط اعضاء برای ارتقای انجمن  .1

خواب   .2 خدمات کلینیکهای  ای  بیمه  پوشش  عدم  حضور  یافت.  در  خواهد  افزایش  واگیر  غیر بیماریهای  در  بار  این 

خواب اختالالت  عوارض  از  بسیاری  است که  درمان   حایل  از  ویل  بوده  بیمه گر  سازمانهای  حمایت کامل  تحت 

برای   بیمه  پوشش  چالشهای  است.  شده  غفلت  است  خواب  اختالالت  همان  که  بیماریها  این  اسایس  علت 

ی به نظر یم رسند.    روشهای درمانی تشخییص این اختالالت بسیار چالش برانگیر

بهداشنر   .3 سیاستگزاران  در  غالب  سازمانی  فرهنگ  یکادامه  عنوان  به  را  خواب  سبد    تجمالنر کاالی    درمانی که  در 

 ، با افزایش هزینه های بهداشنر درمانی در سالهای آینده همراه خواهد بود.  تلقر یم نماید سالمت   خدمات

ی کلینیک   .4 تجهیر باالی  هزینه  سبب  به  خصویص  بخشهای  در  بویژه  خواب  فعالیت کلینیکهای  پاندیم  کاهش  شیوع  و 

ه فارغ التحصیالن برای ادامه فعالیت در این رشته همراه خواهد بود.  کووید با کاهش  ی  انگیر

در   .5 کت  رسر به  درآمد   آزمونکاهش گرایش  سبب  به  خواب  پزشیک  التحصیالن    کم   فلوشیپ  دریس  فارغ  منبع  نبود  و 

 تالیف یا ترجمه برای آزمون ورودی فلوشیپ 

 فرصت هاي موجود براي فعاليت هاي انجمن: 

 ارتباط با انجمن های پزشیک خواب داخل و خارج از کشورامکان  .1

 پتانسیل ارتباط با سایر انجمن های علیم مرتبط  .2

  حضور عالقمندان بسیاری از رشته های وابسته و پیوسته که توان علیم و اجرانی انجمن را بسیار باال یم برند.   .3
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 فهرست برنامه هاي پيشنهادي: 

 برنامه های آموزیسر   .1

 ژوهیسر  برنامه های پ .2

 برنامه فن آورانه   .3

 برنامه های اجرانی   .4

 ارتباط با سایر سازمانها   .5

 روابط عمویم  حیطه  .6

ي به اهداف:   راهکارهاي تحقق برنامه ها و دستياب 

 آموزیسر   پیشنهادات .1

a.  ی خواب  آموزش مدون متخصصیر

b.   مرتبط ی غیر  آموزش دوره ای متخصصیر

c.   همسان سازی آموزش کارشناسان کلینیک خواب 

d.  تالش در به روز رسانی رسفصل خواب در کوریکولوم آموزیسر پزشیک عمویم 

e.   تعریف گروه های هدف وابسته به پزشیک خواب در سامانه آموزش مداوم 

f. آموزیسر با سایر انجمن های علیم مانند   برقراری ارتباط علیم در قالب وبینارهای 

 یس  انجمن روانشنا •

 انحمن های مهندیس   •

 انجمن میل نقشه برداری مغز ایران  •

 پژوهیسر   پیشنهادات .2

g.   امکان سنجی اجرای پژوهشهای چند مرکزی داخیل 

h.   پیشنهاد پژوهش بر روی موضوع خواب در کوهورت های داخیل 

i.    سفارش ترجمه کتابهای مرجع به اعضاء 

 پیشنهادات فن آوری   .3

a.  صنعت برای تولیدات داخیل مرتبط با خواب  مذاکره با دانشکده های مهندیس یا 

b.   پیشنهاد رویداد ایده پردازی )استارت آپ ویکند( دوره ای با موضوع خواب 

c.   برریس امکان ایجاد یک زیرگروهR&D   با هدف بویم سازی فن آوری 

 مانند تولید ماسک متناسب با آناتویم صورت ایرانیان  

 پشتیبانی  .4

a.   ارتقاء پوشش بیمه ای آزمون های تشخییص خواب 

م بیمه گر   •  جذب پیشنهادات اعضای انجمن برای مذاکره با سازمانهای محیر

 پیشنهاد کدهای مورد استفاده جدید در کتاب خدمات   •
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 با دیگر سازمان ها   .5
ی

 هماهنیک

a. خواب  و اختالالت  صدا و سیما در تولید محتوای مرتبط با بهداشت زمان سات شارکجلب م 

b.  با پلیس راهور با هدف کاهش حوادث جاده ای پزشیک خواب همکاری دوجانبه انجمن 

c.   گاهسازی نسل جوان کشور از اهمیت خواب  تعامل فعال با آموزش پرورش با هدف آ

d.   گفتمان با شهرداری ها با هدف 

  امکانات فرهنگرساها برای آموزش بهداشت خواباستفاده از  •

 از فضاهای تبلیغ شهری برای سالمت خواب    برخی پیشنهاد تخصیص  •

 نوری شبانه در شهرها   •
ی

 برریس امکان کاهش آلودگ

 روابط عمویم   .6

a.   گاهسازی عموم جامعه از اهمیت خواب  ارتقای آ

b.    »پیشنهاد پویش های دانشجونی »دوستداران خواب 

c.    نقایسر و ... با موضوع خواب ،  برگزاری دوره ای مسابقات مردیم کتابخوانی

d.   ترسیم تقویم مناسبنر از تولید محتوای آموزیسر با نظارت علیم فارغ التحصیالن پزشیک خواب 

 

است   ذکر  به  ابعاد الزم  در  اخیر  سالهای  در  فوق  موارد  از  مهم    برخی  بخش  این  درباره  ی  بیشیر گایه  آ و  شده  اجرا  ای  منطقه 

کشور  بیشیر  چه  هر  فت  پیرسر شاهد  انجمن  م  محیر اعضای  تالش  با  امیدوارم  است.  کرده  فراهم  را  هموطنان  سالمت 

   عزیزمان در زمینه پزشیک خواب باشیم. 

 

 مهناز امینر  -با تشکر
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