
 

 

 به نام خدا

 پزشکي خواب ایران برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي

 / بازرسنامزد براي پست: عضویت هيأت مدیره: ویدا ایماني نام و نام خانوادگي نامزد

 1397فلوشيب، فوق تخصص اختالالت خواب ، دانشگاه شهيد بابایي قزوین :يلين مدرک تحصیآخر

  1398/فلوشيب خواب، دانشگاه آجي بادام ترکيه، استانبول

، کلينيک 4ت در حال حاضر: تبریز، آزادي، سه راه گلگشت، ساختمان گلگشت طبقه يمحل فعال 

 خواب دکتر ایماني

  مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 ها به عموم پزشکان و بي اطالعي آن ها نتیفوکال پو رشته توسط يعدم معرف .1

 عدم معرفي فوکال پوینت حداقل در چهار نقطه کشور .2

 انجام وبينارهاي خواب توسط گروه ها و رشته هاي دیگر  .3

 انجمن:نقاط قوت موجود در 

 خواب در سراسر کشور يها پيتعداد فلوش شیتالش در جهت افزا .1

  يو پژوهش يآموزش يها تيفعال يانجمن برا رهیمد تيانجمن توسط هئ ياز اعضا تیحما .2

 اساتيد برجسته  حضور .3

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پیهدت

سایر متخصصين بدون  ،له خواب و تالش فلوشيپ هاي پزشکي خوابمسئشدن تر با پر رنگ  .1

ماري بيدرمان ( فعاليت بيشتري نسبت به این رشته و فلوشيپ خواب) مرتبط مدرک داشتن

نه تنها ممکن  مي شود که درماني علمي روال ازدست رفتن باعثبنابریان دهند  انجام مي



 

 

درمان غير اصولي بر روي  همچنينبلکه ،اعتماد بيمار به پزشک شود است باعث از بين رفتن

 بيمار انجام مي شود. 

 شود.درمان بدون تخصص نوعي سواستفاده از علم پزشکي محسوب مي .2

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يرصت هاف

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 در شناساندن و معرفي رشته پزشکي خواب در ایران تالش بيشتر .1

تالش بيشتر در جهت رعایت اصول آئين نامه کلينيک هاي خواب در ایران و انجام تست هاي  .2

 هاي خواب جهت علمي تر شدن موضوع خواب صرفا توسط فلوشيپ

تالش بيشتر در حهت روابط بهتر و بيشتر بين فلوشيپ هاي خواب در ایران و خارج کشور و  .3

 شناساندن این انجمن به انجمن هاي خواب آسيا و جهان

 تالش بيشتر جهت نظارت بر انجام تست خواب هاي خانگي .4

کنگره هاي جامع خواب حداقل ماهانه براي توسعه و معرفي بيشتر رشته  يبرگزار يتالش برا .5

 پزشکي خواب

  manage conferenceتالش براي برقراري ارتباط با پزشکان رشته هاي مختلف به صورت  .6

 بو بولد کردن عوارض و نشانه هاي اختالالت خوا

 

  به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

موضوع توسظ افراد و گروه  ناريو وب يانجمن در محدود کردن سخنران شتريب يها تيفعال .1

 نامه انجمن نيئخواب و مقابله با موارد مذکور طبق آ بيفلوش يها

پزشکان  يفن تيخواب، جهت مسئول يها کينينامه کل نيئکردن موارد مندرج در آ یياجرا .2

 خواب بيفلوش

نظر  ریارائه خدمات ز يبرا يشده کشور ميکار در پنج منطقه تقس ميو تقس يساز يبوم .3

  خواب يانجمن پزشک

 خواب يافراد تازه وارد رشته پزشک يبرا زهيانگ جادیا .4



 

 

 

 


