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به نام خدا
برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي ....................................
نام و نام خانوادگي نامزد..:دکتر احمد علی اميرغفران ...نامزد براي پست :عضويت هيأت مديره × /
بازرس
آخرين مدرک تحصيلي... :فوق تخصص جراحی قلب و عروق...محل فعاليت در حال حاضر:
.بيمارستان دنا و بيمارستان فقيهی................................
تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار:
عليرغم زحمات و تالشهای همکاران انجمن در دوره های قبل،انجمن هنوز فاقد نقش هدايتی يا اجرايی در
تعيين سياستگذاريهای دراز مدت و حتی کوتاه مدت جراحی قلب کشور است.
نقاط ضعف موجود در انجمن:
-1
-2
-3
-4
-5

عدم وجود سياستگذاری های کلی در برنامه های آموزشی و اجرايی مراکز جراحی قلب.
توجه کمتر به آينده نگری درازمدت.
عدم توان اجرايی در اجرای برنامه های آموزشی -درمانی.
عدم توان چالش با ساير مراکز تصميم گيری در مورد جراحی قلب کشور و با وزارت بهداشت.
عدم توجه به ارائه راهکارهای مناسب و عملی برای فراهم آوردن زمينه تشويق جراحان به
جراحيهای به روز و پيشرفته.

نقاط قوت موجود در انجمن:
-1
-2
-3
-4

پيگيری خواسته ها و نيازهای جراحان قلب کشور در حد توان.
برگزاری مستمر کنگره های ساالنه و تعامل با گروه کارديولوژی.
برگزاری مستمر جلسات آموزشی دوماهانه
ايجاد ارتباط بين جراحان قلب کشور از طريق سايتهای انجمن

تهديدات پيش رو در فعاليت انجمن:
انفعال در برابر تصميمات مراکز باالتر که تاثيرگزار بر آينده جراحی قلب کشور است. عدم تامين مناسب مالی جراحان قلب تمام وقت کشور و گرايش کمتر پزشکان مستعد و با انگيزه برایادامه تحصيل در رشته جراحی قلب.
سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی ایران
www.ima-net.ir
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 کمبود امکانات جراحی های پيشرفته قلب در مراکز دولتی و دلسردی جراحان محترم.فرصت هاي موجود براي فعاليت هاي انجمن:
 برنامه ريزی آموزشی مستدل و کاربردی برای آموزش جراحان قلب جديد با توجه به تغيير سيستمآموزشی به رزيدنتی مستقيم جراحی قلب.
فهرست برنامه هاي پيشنهادي:
-1
-2
-3
-4

برنامه ريزی آموزشی کارشناسی شده و همسان در تمام مراکز برای آموزش دستياران.
نظارت مستمر بر برنامه های آموزشی مراکز.
تعامل با وزارت بهداشت برای رفع مشکالت مالی و امکانات جراحی اساتيد.
فراهم آوردن زمينه های گرايش جراحان به اعمال پيشرفته جراحی قلب.

راهکارهاي تحقق برنامه ها و دستيابي به اهداف:
-1
-2
-3
-4

ايجاد ارتباط بيشتر بين مراکز و اجباری کردن دستياران به حضور در ساير مراکز بعنوان قسمتی
از آموزش دستياری.
تعيين گروههای مطالعاتی برای ارائه برنامه ريزيها و سياستگزاريهای کلی و آينده نگر از
جراحی قلب کشور و روند آموزش دستياران.
بررسی نقاط آسيب پذير فعلی و پيش بينی آسيب ها و کمبودهای احتمالی در آينده و برنامه ريزی
برای رفع معايب و تضمين آينده.
تعيين مراکز آموزشی و درمانی مشخص برای گسترش شاخه های غير فعال يا در معرض آسيب
مانند جراحيهای مادرزادی ،کم تهاجمی وهيبريد ،و برنامه ريزی برای دستياران برای گذراندن
دوره های کوتاه مدت در اين مراگز پس از دوره جراحی قلب عمومی برای باال بردن توان علمی
و عملی جراحان و مراکز جديد.
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