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 به نام خدا

 ...............................خواببرنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي .....

براي پست: عضويت نامزد  ................................آنيا رحيمي گل خنداننام و نام خانوادگي نامزد:...

 / بازرس■هيأت مديره

 ت در حال حاضر:يمحل فعال  .............................فلوشيپ پزشکي خواب: ..يلين مدرک تحصيآخر

 کلينيک خواب مجتمع بيمارستاني امام خميني 

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

وبيخ وپيشرفت کوتاه مدت اين در آن اي رشته بين و پزشکي رشته اين بودن نوپا به توجه با  

ش هاي ارزشمندي انجام شده است تا انجمن به شرايط کنوني دست پيداکند ولي مي لات. است داشته

درگير در اين زمينه پيشرفت بيشتري داشته سالهاي آينده با همکاري رشته هاي مختلف  تواند در

 باشد.

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

جلسات کم انجمن براي همکاري رشته هاي مختلف که با توجه به اپيدمي کرونا دور از ذهن تعداد 

 نيست.

 نقاط قوت موجود در انجمن:

تاسيس سايت انجمن خواب ايران جهت معرفي فلوشيپ هاي طب خواب کل کشور و مهعرفي 

 اختلالات خواب اوليه

 انجمن و خواب طب فلوشيپ رشته بودن تخصصي چند ماهيت
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کي مختلف پزش علوم هاي دانشگاه در دوره اين اندازي راه و خواب فلوشيپ درسي برنامه تصويب

 کشور

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پيتهد

 .خواب تلالااخت درمان امور در مختلف هاي شرکت و دوره نديده و فاقد صلاحيت علمي افراد دخالت

 اي رشته بين تعارضات

 انجمن: يهات يفعال يموجود برا يفرصت ها

 استفاده از ظرفيت دانشگاههاي علوم پزشکي براي ارتباطات بين رشته اي

 خواب اختلالات با موضوع و کشوري برگزاري کنگره هاي بين المللي

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 کشورها ساير در خواب طب با مرتبط علمي مراکز ساير با المللي بين ارتباطات ايجاد

و  با تخصص ناکافيفعاليت افراد  جلويبايد  در کشور  افزايش تعداد فلوشيپ هاي خواببا توجه به 

 .دوشبيماران گرفته به خصوص دخالت شرکت ها در زمينه درمان 

و آناليز تست عات بيماران لاهنگ شدن فورمت جمع آوري اطابراي هممشترک  برنامه نرم افزاري 

 خواب و گزارش آن

جهت افزايش  مردم عموم و پزشکان براي خواب اختلالات زمينه در فارسي زبان به کتب نگارش

 آگاهي در اين زمينه

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

 همکاري و برگزاري جلسات و وبينارها با فلوشيپ هاي طب خواب سراسر کشور و ساير کشورها


