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 به نام خدا

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

نامزد براي پست: عضويت هيأت  .سيد محمد رضا احمدي موسوينام و نام خانوادگي نامزد:

 بازرس /مديره

 .کرمان بخش خصوصيت در حال حاضر:.يمحل فعال فلوشيپ پزشکي خواب: يلين مدرک تحصيآخر

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

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

 سرعت به رشد و توسعه خود ادامه دهد.داشته است و انتظار مي رود با همين 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 با توجه به تعدد رشته هاي تخصصي مرتبط با آن، تعداد جلسات هم انديشي در انجمن کم بوده است.

 نقاط قوت موجود در انجمن:

 تصويب برنامه درسي فلوشيپ خواب و راه اندازي اين دوره در دانشگاه هاي علوم پزش

 

 

 ت انجمن:يش رو در فعاليات پديتهد

 افراد بدون صالحيت و شرکت هاي طماع در امور درمان اختالالت خواب.دخالت 
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 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 

 

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

دخالت شرکت ها در با توجه به افزایش تعداد فلوشیپ های خواب باید مانع فعالیت افراد فاقد تخصص و تجربه به خصوص 

 زمینه درمان شد

 نامه اختالالت خواب برای پزشکان عمومی و پرستارانتدوین درس

 تدوین مطالب آموزشی  خواب برای عموم مردم

 های پزشکیافزایش کمیت و کفیت جلسات آموزشی و وبینارها برای فلوشیپ های خواب و سایر گروه

 سومنگرافیپلیتدوین استاندارد برای فرم جواب تست 

نوشتن برنامه نرم افزاری برای هم آهنگ شدن فورمت جمع آوری اطالعات بیماران جهت توانایی آنالیز مشترک و تبادل 

 اطالعات بین همکاران  

 

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

 


