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 به نام خدا

 برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي چشم پزشکي

 پرویز الياسينام و نام خانوادگي نامزد: 

 بازرس انجمننامزد براي پست: 

 دکتراي چشم پزشکيآخرین مدرک تحصيلي: 

 بيمارستان چشم پزشکي بينا و مطب شخصي –تهران  حال حاضر:محل فعاليت در 

 تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار:

با پيشرفت روزافزون فضاي مجازي و کاربرد آن در ارائه به روز مطالب، به نظر ميرسد  دارد اما پسوند علميچشم پزشکي انجمن 

که در کنگره ها و  ده است و ماحصل کار علمي انجمنکمرنگ و بي رونق ش وجهۀ عام علمي انجمن براي آحاد چشم پزشکان

سمينارهاي علمي متبلور است فقط محلي براي عرضۀ متاع مادي شرکتها و متاع معنوي کساني شده که مجبورند براي حفظ 

که در « فني» باشد که شاید تعبير نجمن باید متمرکز بر امور صنفي دورنماي ا .یگاه اداري و ارتقاء خود، امتياز کسب کنندجا

 اساسنامۀ انجمن دیده ميشود بتواند این تمرکز را توجيه کند.

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

پر نشده  نامۀ شرکتها با جاهايفرم خام اساساز جمله اینکه  استانجمن از نظر شکلي و محتوایي داراي ایراد اساسنامه   -1

 مواردي نيز نياز به بازنگري دارد.است و  در فاقد اطالعات الزم که ذاشته شده به عنوان اساسنامه در سایت انجمن گ

شرایط ارتقاء و کسب رتبۀ کساني مرتبط ميشود که در مراکز دانشگاهي  تهميدامروزه بيشتر به  علمي انجمنقالب بندي  -2

 مراوده یي ندارد. با اکثریت چشم پزشکان که غيردانشگاهي هستندانجمن  و لذا و تحقيقاتي کار مي کنند

 بطوریکه هيچ گزارشي از جلسات انجمن یا عملکرد آن درخود است  با مخاطبينو زنده ارتباط مستقيم  انجمن فاقد یک  -3

د تا داشت که مخاطب یک سال منتظر باشسيستم هاي اطالع رساني نميتوان انتظار  جایي دیده نميشود. امروزه با رشد

 با تعجيل ارائه دهد.تي را عاراي رفع تکليف در جلسۀ مجمع عمومي اطالانجمن در گزارش ساالنۀ خود و ب

بدون مهر یا در مورد موضوعي اطالع رساني مي کند که اطالعيه یي ميدهد  هر بارمثالً  انجمن سخنگو یا پاسخگو ندارد،  -4

ک ماه قبل که دو و امضاي رئيس هئيت مدیره است از جمله دعوت به مجمع عمومي توسط یکي از اعضاء در حدود ی

 عمل ميکند.و اغلب غيرقانوني اصوالً انجمن در اطالع رساني بسيار نامنظم  .وداشتباه فاحش در آن رخ داده ب
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، از عامۀ دانشگاهي است که اغلب به دليل نخبه بودن یا داشتن نفوذ وترکيب اعضاء هئيت مدیره یک ترکيب صرفاً علمي  -5

از طرفي وضعيت آنها طوري است که نمي توانند انگيزه یي براي پيگيري . ندخبرآنها دور و بي  چشم پزشکان و شرایط

 یکي دیگر از مشکالت اعضاي انجمن در طول این مطالباتي که با مطالبات زمان آنها کامالً بيگانه است داشته باشند.

شاید  قطعاً تداخل دارد.آنها با انجام وظایف مسئله که این  هستندچندین شغل و منصب لب داراي اغ سالها این بوده که

به کار مشاوره دادن به انجمن مناسبتر باشند تا اینکه خود مستقيماً عضو هئيت  این افراد بخصوص اعضاي مسن انجمن

 مدیره باشند.

ت بر آن زارت بهداشودولت و انجمن به دليل مبادي که بر پایۀ آن شکل گرفته نهادي از دولت تلقي ميشود که سایۀ  -6

ع پویایي و مان وتر از حد معمول  سنگينچشم پزشک باشد بهداشت، یک وزیر وقتي  بعاًت سنگيني ميکند که این سایه

 استقالل راي انجمن خواهد بود.

 نقاط قوت موجود در انجمن:

که کسي معطل برگزراي کنگره یا است ن گذشته ي انجام داده است اما دیگر دورۀ آبه نظرم از نظر علمي کار خود را عالانجمن 

ن سخنرانان کنگره به اعضاء د اطالعاتي را از زباماهها قبل از اینکه انجمن بخواهبر غناي علمي خود اضافه کند. سمينار بماند تا 

علمي  و از این نقطۀ قوت خود یعني اتوریتي پس انجمن باید  د فقط با یک کليک ميتوان به روزترین اطالعات را کسب کرد.برسان

 استفاده کند. قانوني در جهت پيشبرد نيازهاي صنفي

 تهدیدات پيش رو در فعاليت انجمن:

چشم  باعث شقاق بين انجمن و چشم پزشکان غير دانشگاهي و بویژهموجود و پرداخت صرف به مسائل علمي، ادامۀ وضعيت 

زهاي اساسي جوانان عضو خود را درک کند بخصوص که انجمن بتواند نيا ،این وضعيتادامۀ ست با پزشکان جوان ميشود و بعيد ا

نبوده اند و با عنوان نخبه یا علل دیگر هميشه در مرکز چشم پزشک در طول این سالها جزو قشر متوسط هئيت مدیره اکثر اعضاء 

چشم پزشکان از توانایي آنها خارج است و به تدریج به جایي ميرسد که انجمن اکثریت شرایط اند و لذا درک  توجه و امکانات بوده

 عهده دار باشد.دانشگاهي  و نه نخبه اند و نه در حد متوسط هستندممکن است نتواند نمایندگي اکثر اعضاء را که 

 

 فرصت هاي موجود براي فعاليت هاي انجمن:

ممکن است مخاطبان بسياري و با تاسيس یک انجمن صنفي رویکرد فعلي  حفظميتوان پيش بيني کرد که انجمن چشم در صورت 

یا احياء و فعال  پرداختن به امور صنفي یا فراهم کردن شرایط شکل گيري یک نهاد صنفي در چشم پزشکيرا از دست بدهد. لذا 

همچنان حفظ  پزشکي کشور رانجمن در چشم موضع قوي ااتوریتي و ميتواند  سازي نهادهایي که مدعي سازوکار صنفي هستند

 .کند
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 فهرست برنامه هاي پيشنهادي:

عل مخاطب وه یا بالفبيهوده است که گاهي به فریب بالق کاري عبث وبخصوص با روابط بوروکراتيک و پيچيدۀ موجود دادن برنامه 

زني افتتاح آرزوهاي فردي اخواسته، کلنگ هر نامزد انتخاباتي تا عمالً مشغول به کار نشود در واقع خواسته یا ن تبدیل ميشود. برنامۀ

به جرات ميتوان گفت برنامه یي وجود ندارد که فقط حاصل ي اوست که وجه مشترک همۀ آنها نياز و توجه عمومي است. و گروه

آنچه  با این مقدمه،عملکرد یک یا چند نفر معدود باشد بلکه زنجيره یي از شرایط براي تحقق حتي یک برنامۀ کوچک الزم است. 

 :که براي رسيدن به آنها تالش مي کنماست  آرزوهاي اینجانب زیر آمده مورد اول برنامه تلقي ميشود است و موارد بعددر شرح 

 .ر اموري که منحصراً معطل اقدام من باشدقول پيگيري و سرعت در انجام امور محوله د -1

پزشکان در فضاي مجازي مثل تلگرام جهت ارائه اخبار ایجاد یک سيستم ارتباطي فعال دوطرفۀ صادق و صریح با چشم  -2

باشد و بررسي بازخورد آن در بين چشم پزشکان و استفاده از داشته طرح عمومي  يتکه قابل يجلسات انجمن و اقدامات

 نظرات آنان.

که  یير امور صنفي یا تاسيس انجمن صنفي یا فعال سازي نهادهاهمياري و مشارکت با چشم پزشکان جهت تمرکز ب -3

 ممکن است مدعي سازوکار صنفي باشند.

 ت الزم در مقایسه با پزشکان دیگر.تالش براي تعریفي جدید از حق الزحمۀ ویزیت چشم پزشکان از جهت تجهيزا -4

 بررسي راهکارهاي تعدیل پذیرش دستياري چشم پزشکي جهت رعایت عدالت اقتصادي همگام با رشته هاي دیگر. -5

شمارۀ کلمۀ متخصص و و پيگيري پيشنهاد حذف  ين نسبت به چشم پزشکتعریف جایگاه آبررسي موقعيت اپتومتري و  -6

 نظام پزشکي از مهر اپتومترها و تعميم آن به غيرپزشکان.

 بررسي راهکاري براي ارائه خدمات عينک سازي در مطب چشم پزشکان. -7

 چشم.ارائه پيشنهادات جهت تغيير شکلي و محتوایي بعضي از مفاد اساسنامۀ انجمن  -8

 .پایان دادن به برنامۀ ادغام آنهاو رسول اکرم، فارابي و لبافي نژاد علمي کمک به شکوفایي و استقالل سمينارهاي  -9

 امتياز بيشتر به شرکت کنندگان و سخنرانان. ارائه تشویقهایي مثلتقویت سمينارهاي علمي دانشگاههاي شهرستانها با  -11

برپایي نمایشگاه و شم پزشکي به نصب قيمت اجناس به دالر یا تومان در زمان بررسي الزام شرکتهاي ارائه کنندۀ لوازم چ -11

 .با همکاري متقابل با شرکتهاي مذکور خود پزشکان جوان جهت تهيۀ وسائل کار راهکاري براي کمک به چشم و ارائه

دادن پرینت کامپيوتري  مثلو غير قانوني جهت جلوگيري از درخواست تقاضاهاي غيرعلمي  ارتباط با سازمانهاي بيمه گر -12

 و مسائلي از این دست. اخيراً باب شده در موقع تجویز عينک یا تائيد فاکتور قيمت عينک که

 دعوت فقط از ایرانيان مقيم خارج از کشور. استفاده از زبان فارسي در کنگره ها و سمينارها و تا حد امکان -13

 راهکارهاي تحقق برنامه ها و دستيابي به اهداف:
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عوامل مختلف و شرایط روز توجه به  باراهکارهاي تحقق یک برنامه معموالً خارج از اختيارات و توانائيهاي یک فرد یا گروه است و 

تنها نکتۀ مهم در این باره این است که  پاسخ داد.مشخص کرد و کار ميتوان و ادامۀ این مهم را فقط در شروع  متفاوت است و لذا

ه باید بطور کامل در جریان تمام امور کاري انجمن قرار بگيرند و به صورت تضامني مسئول تمام کارها بویژه تمام اعضاء هئيت مدیر

انجمن بي اطالع باشند و خود را از  مسائل صنفي باشند و اعضاء نباید تحت عناویني مثل کميته صنفي، علمي یا غيره از امور دیگر

 مشکالت دیگر معاف بدانند. پاسخگویي به


