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 به نام خدا

 خواببرنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 نامزد براي پست: عضويت هيأت مديره بابک امرا    نام و نام خانوادگي نامزد:

 دانشگاه علوم پزشکي اصفهانحاضر:.ت در حال يمحل فعال فوق تخصص ريه : يلين مدرک تحصيآخر

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

 ت. رشته فلوشيپ خواب در ايران شکل گرفته است.گرچه راه اندازي و شروع انجمن بخوبي شروع شده اس

 هستيم.مجله طب خواب وجود دارد.قدمهاي پيش رو زياد است. ما حتي از کشورهاي همسايه مثل ترکيه عقب 

 تالش همه براي حداقلهاي انجمن مشابه کشورهاي با شرايط مشابه ما باشد.

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 عدم وجود عضويت در مجامع خواب جهاني

 عدم وجود زيرگروههاي رشته خواب

 عدم امکان  اعمال نظر در سياستهاي دولتي در امور مرتبط با خواب

 نقاط قوت موجود در انجمن:

Multidisciplinary work team group 

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پيتهد

 عدم توافق بين سرگروههاي رشته هاي مختلف بر تصميم واحد
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 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 ماهيانه براي هيت مديره onlineجلسات 

 ماهيانه براي اعضا انجمن خواب onlineجلسات 

 سمپوزيوم و خالصه مقاله در کنگره هاي بين المللي خواببرنامه ريزي ارايه 

 

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

ایجاد هماهنگی بین رشته های مختلف تشکیل دهنده انجمن خواب و استفاده از پتانسیل هر کدام ازمتخصصین  رشته های تشکیل  -ا

 دهنده گروه خواب

عضویت انجمن خواب ایران در انجمن جهانی خواب -2  

مشارکت بیشتر اعضای انجمن خواب ایران در کنفرانسهای علمی انجمن خواب اسیا -3  

برگزاری کنفرانس مشترک با انجمن خواب ترکیه -4  

تشکیل زیرگروههای انجمن خواب براساس نیاز جامعه و توانایی افراد-5  

 

 

 

 

 

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

 و تقسیم کار بین اعضای انجمن براساس عضویت در زیرگروهها خواب تشکیل زیرگروههای انجمن

 


