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 به نام خدا

 ...................................پزشکي خواب ایرانبرنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي .

نامزد براي پست: عضویت  ..............................شبنم جليل القدرنام و نام خانوادگي نامزد:....

 بازرس /.×    هيأت مدیره

  تخصصي کودکان ، فلوشيپ خواب....دکتري: ....يلين مدرک تحصیآخر

 ..........................دانشگاه علوم پزشکي قزوینت در حال حاضر:.......يمحل فعال 

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

کنون با برنامه ریزي و هماهنگي بين رشته اي خواب ایران از زمان تاسيس تاانجمن علمي پزشکي 

طب خواب کشور را از نظر علمي ، درماني و پژوهشي به درجه اي ارتقا دهد که قوي توانسته است  

عالوه بر شناخته شدن طب خواب کشور عزیزمان در مجامع معتبر بين المللي و بين دانشمندان این 

رتقا اگاهي ، تغيير نگرش همکاران پزشک به خواب و اهميت اختالالت آن و ارائه ي ، سبب ا رشته 

با  همواره  خدمات بهتر بيماریابي ، تشخيصي و درماني گردد. بدیهي است حرکت در این مسير

 افزایش سطح سالمت جامعه همراه خواهد بود. 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 هييت مدیره و اعضا در سایت اختصاصي انجمنعدم بروز رساني اطالعات و خدمات -

 محدودیت در برگزاري گنکره هاي بين المللي -

 ساختمان انجمنمستقل جهت فيزیکي  فضاي عدم وجود -

 عدم اختصاص بودجه کافي براي پيشبرد اهداف علمي انجمن-

 



 علمی  انجمننامزدهای عضویت در هیات مدیره برنامه قالب پیشنهادی 

 آماده شود PDFدر خاتمه فایل در ساختار 

 

 سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی ایران
www.ima-net.ir 

 نقاط قوت موجود در انجمن:

 دیسيپلينري ( در زمينه طب خواب در کشورایجاد هماهنگي منسجم بين رشته اي ) مولتي  -

برنامه راهبردي توسعه خواب در کشور با ارئه سمينارها و گنکره هاي خواب در داخل و خارج  -

 کشور

 همکاري در تدوین و بازنگري کوریکولوم خواب در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي -

ه ي فلوشيپ خواب بزرگسال و راه اندازي رشتاعضا هييت مدیره نقش کليدي و محوري در  -

 دارندکودکان  در دانشگاهها 

 حضور فعال همکاران هيئت مدیره در سمينارهاي برگزار شده از طرف دانشگاههاي کشور -

همکاري در نگارش ایين نامه ها و استانداردهاي مختلف مرتبط با رشته ي خواب در وزارت  -

 متبوع

اموزش دانشجویان پزشکي و همکاران  همکاري در نگارش کتاب ها در زمينه خواب جهت -

 پزشک

 مجله علمي خواب  -

 چاپ مقاالت در زمينه خواب در مجالت معتبر -

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پیتهد

مشکالت و موانع ) مالي و اخذ ویزا ( جهت شرکت و معرفي انجمن و طب خواب کشور در   -

 سمينارها ي علمي بين المللي 

 خدمات تشخيصي و درماني اختالالت خواب برايپوشش بيمه  هاي درماني  پایه   عدم -

 وعه ي رشته ي مربوط به خودخواب به عنوان زیر مجمنگرش بعضي از همکاران به  رشته  ي  -

 بعضی از همکاران به رشته ی خواب تجاری نگرش  -

تشخیص و درمان  دخالت شرکت های وارد کننده دستگاهها و ملزومات آزمایشگاه خواب در -

 بیماران با اختالالت خواب
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 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 برنامه ریزی گسترش سطح آگاهی از سالمت خواب مردم در سطح کشور -

بهداشت خواب با همکار ی اموزش و ئرورش ،  دخالت و پیشنهاد های علمی در زمینه افزایش آگاهی اجتماعی و    -

 وزارت علوم و..... 

برنامه های حمایتی از بیماران خاص با اختالالت خواب مانند  کودکان تحت پوشش  سازمان بهزیستی و.....     -  

  – اطرح های تحقیقاتی مشترک و چاپ آنهدر زمینه  ی  و محققان مطرح در طب خواب جهان  مشارکت با دانشمندان

 میزبانی برگزاری کنگره های بین المللی خواب ) آسیا و ..(، -

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

برنامه ریزي جهت پوشش هزینه هاي تشخيصي درماني سازمان هاي بيمه پایه براي  بيماران  -

 نيازمند بستري در بخش هاي خواب 

 لزوم درخواست  تست هاي خواب براي بيماران ، بر حسب اندیکاسيون برنامه ریزي جهت  -

 تالش در جهت کاهش و حذف فعاليت بخش هاي خواب بدون مجوز  -

تالش در جهت جلب حمایت وزارت محترم بهداشت و معاونت محترم درمان و آموزش وزارت  -

 خواببراي عدم فعاليت  همکاران متخصص و یا فوق تخصص بدون مدرک فلوشيپ 

 تالش جهت افزایش اعالم نياز دانشگاهها و جذب نيروهاي فلوشيپ خواب در کشور  -

 ادامه همکاري در جهت بازنگري هاي دوره اي کوریکولوم رشته فلوشيپ خواب کشور  -

ادامه همکاري در جهت بازنگري مصوبات مرتبط با خواب در وزارت متبوع از جمله استانداردها  -

 کلينيک هاي خواب و ایين نامه راه اندازي

  برگزاري  و شرکت و معرفي انجمن پزشکي خواب  ایران در سمينارهاي داخلي و بين المللي -

 ادامه ي همکاري در داوري مقاالت مجله علمي خواب  -

 تدوین گایدالین هاي اختالالت خواب -

شترک با فلوشيپ ها ي خواب فارغ التحصيل از دانشگاههاي کشور و تالش برگزاري جلسات م -

 در کاهش موانع کاري آنان 
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 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

 برنامه ریزي 

 هماهنگي  

 جدول بندي زماني 

 ارتباطات دانشگاهي ، اجتماعي و بين مردمي 

 خستگي ناپذیري و هميشه اميدوار بودن 


