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 به نام خدا

 ایران پزشکی  چشم انجمن برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف 

 / بازرس▄ نامزد براي پست: عضویت هيأت مدیره حیدری فاطمه دکتر نام و نام خانوادگی نامزد:

 تهران ت در حال حاضر:يمحل فعال (کشور بورد درصد ده رتبه) شیراز پزشکی علوم دانشگاه پزشکی چشم :یلين مدرک تحصیآخر

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع یل کليتحل

 عمدۀ اساسنامه، در اگرچه. است ایران چشم متخصصان پایگاه بزرگترین فعالً ایران پزشکی چشم انجمن

 "ساز کنگره " یک یا تحقیقاتی واحد یک عمالً صنفی امور به توجه عدم صورت در ولی است علمی آن فعالیت

 از کامل رضایت عدم است واضح آنچه. است ضروری آن های فعالیت حوزه در تغییر لذا و نیست بیش

 . است مجازی فضای در انجمن قبلی های فعالیت

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 است علمی عمدتا آن فعاليت 

 ندارد سخنگو 

 ميشود انجام انتخابات به مانده شب چند دهی گزارش 

 است دولت مجموعه زیر قانونا که است انجمنی اختيار در حقوقی نظر از اعضا مالی سرمایه 

 کند مشخص را سازها عينک و اپتومتریستها با کاري حدود نتوانسته هنوز رانت و البی همه این با 

 شوند انجمن عضو ميتوانند هم پزشک چشم غير افراد 

 دارند مسوليت تعدد افراد 

 نيست بحث قابل جوانها مشکالت فلذا دارند حداقلی حضور جوانها 

 ميبرد باال پزشکان چشم و شرکتها براي را کاالها هزینه سمينارها و ها کنگره تعدد 

 ميکند اعالم سختی به را مالی بيالن 

 است انجمن براي بيشتر ساختمانی واحد خرید فکر به 

 است نکرده استفاده خوبی به  مجلس نماینده مطرح پزشک چشم ۳ توان از 
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 نقاط قوت موجود در انجمن:

 است داشته هم روي زیاده بلکه و است  عملکرده خوب سمينار و کنگره حوزه در 

 علمی نشریه 

 ت انجمن:یش رو در فعالیدات پیتهد

 صنفی امور به رسيدگی عدم  

 جوانترها درک عدم 

 وضعيت بهبود براي سنجی نظر و فلوشيپی و رزیدنتی گروههاي ارزشيابی در دخالت عدم 

 اعضا فيزیکی حضور و کافی دقت گذاشتن عدم 

 ها رسانه و مطبوعات با دایمی ارتباط عدم 

 پزشکی چشم خدمات و کاال گذاري قيمت بحث به موثر ورود عدم 

 ساز موج و قاطع حقوقی مشاورین از گيري بهره عدم 

 باال عضویت حق 

 معاند کشور دو بدليل خاورميانه انجمن با ارتباط قطع 

 اعضا براي تنها ویزاي اخذ حداقل یا ها کنگره در شرکت سوبسيد عدم و دیتابيس از استفاده در مسافرتی آژانسهاي رانت 

 علمی نشریه هزینه 

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 و کنند بندي جمع بخوانند را اینها که است جدید اعضاي براي فرصت یک کاندیداها دیگر و اینجانب مطالبات و ها برنامه شبکه

 بنویسند استراتژیک برنامه آن براي

 پيوست شرح به :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 پيوست شرح به به اهداف: یابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها
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 مقدمه

پزشکی ایران را در وزارت کشور و  اینجانب چه در این دوره منتخب همکاران عزیز بشوم و چه نشوم قطعاً ثبت انجمن صنفی چشم

هاي اوليه برداشته شده و تا پایان سال جاري انشاءاهلل تشکيل انجمن صنفی  کنم که البته گام عزیز پيگيري میهمکاران وزارت کار با 

 رفت.را با هم جشن خواهيم گ

بایست کاندید شوند که بتوانند وقت کافی بگذارند و حضور واقعی در انجمن داشته باشند. حضور یکبار در ماه در جلسات  کسانی می

)طبق کاردکس( داشته باشند وگرنه  انجمن در ساعت حضور  حداقل تعهد دهندانجمن کافی نيست. اعضاي هيأت مدیره انجمن، 

 #چالش مدیریت مجازي#دهم.  د که بود! اینجانب به این حضور تعهد میشو حضور مجازي همين می ثمره

کفایت و  باعث سردرد مدیران بی انشالهینجانب اانتخاب  پيمان بسته ام براي احقاق حقوق همکارانم از هيچ تالشی فروگذار نکنم.

 ق کند.و متخلفان را در خود غر یانسودجو ي،موج رسانه ا ینا يدوارمامفرسوده خواهد بود. 

 تواند در پنج حوزه سازماندهی شود: هاي انجمن می فعاليت

 ه( دستیاری  رسانی د( اطالع   ج( رفاهی ب( علمی   الف( صنفی

 الف( صنفی

آميز است. گام بعدي فراخوانی سازمان بازرسی  در هر کدام از موارد اولين گام مذاکره، تشکيل جلسه و حل مسائل به صورت مسالمت

يباشد. گاهی فقط انعکاس مسائل در فضاي مجازي م براي بخش خصوصی و استفاده از توان بالقوه دیوان عدالت اداريو تعزیرات 

ها جهت مبارزه با تصميمات  شوند. گاهی الزم است از توان رسانه به عموم معرفی می  کند و افراد ناالیق مشکالت را حل می

پدر شهيد روح  ( ترسند ها می ترسند از مطبوعات و رسانه آنهایی که حتی از خدا نمی فراموش نکنيم که  الساعه استفاده کرد. خلق

 ) یزککهر_فاجعه ينی،شاکىاالم

 ها و کدهای خدمات تشخیصی و درمانی گذاری ها، ارزش تعرفه -۱

هاي ميکروسکوپی و پر از  هاي متعددي در این حوزه انجام شد که عمالً با روح فعاليت پس از طرح تحول تغييرات و دستکاري 

 پزشکی سازگار نيست. با همان رویکرد اول بحث، در این حوزه باید پيش رفت. عارضه رشته چشم

 یاست که ظلم مضاعف ینشود. حداقل انتظار ما ا يساز مل، همسانها، اول با تعا رشته یربا سا یسهدر مقا یپزشک تعرفه خدمات چشم 

 احقاق حق وجود دارد. يبرا يشههم یحقوق هاي يسممکان یتبه همکاران وارد نشود. در نها
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پزشکان ایران که البته  انجمن به سمت صنفی ـ علمی و یا تشکيل انجمن مستقل صنفی چشم اصالح اساسنامه فعلی -۲

 ایم. ام دادهمقدمات آن را انج

اند. اصالً قابل قبول نيست که شرکتی از ارز دولتی استفاده کند  در این اوضاع سخت اقتصادي در چالش پزشکان جوان چشم -۳

اما فروش را با ارز آزاد انجام دهد. نگهداري تجهيزات در انبار مصداق بارز قاچاق کاالست. اسناد ثبت سفارش، ترخيص و موجودي 

سازي شود. اولویت فروش کاال به افرادي باشد که واقعاً نياز دارند نه این  هاي علمی شفاف وزارت بهداشت و هم انجمنانبار هم براي 

 دارند. که در مطبی از یک مدل دستگاه چند عدد زاپاس نگه می

ه گارانتی را هایی ک ، واردکنندگان غيرقانونی و شرکتهای متخلف لیست سیاه شرکتبایست  انجمن بدون وابستگی می -۴

 دهند منتشر کند وگرنه خودش در تخلف آنها شریک است. براساس قوانين جاري کشور به خوبی ارائه نمی

. در این صورت انجمن ضمن ثابت نگه دارندها را  توانند خودسرانه تصميم بگيرند و تعرفه ، بيمه مرکزي و بيمه ایران نمیها بیمه -۵

 ی دست بزند.و اعتراض مدنطرح دعواي حقوقی می تواند به اقدام صنفی ملی 

تواند آن را  مشکلی ملی است که نظام پزشکی به دليل وابستگی شدید به ارگان دولتی نمی کارانه پزشکان و اجازه مطب -۶

 بدهيد. پزشکانازه فعاليت در بخش خصوصی را به ها را پرداخت کنيد یا اج حل کند. موضوع ساده است یا کارانه

 ساختار انجمن -۷

ها نباید در بانک قرار گيرد. سرمایه  ها و سود حاصل از کنگره داري نيست. سرمایه آن اعم از امالک، حق عضویت وظيفه انجمن بنگاه

ي بسيار باالي چاپ، متوقف شوند و به سمت ها باید بالفاصله براي انجمن هزینه شود. الزم است تا نشریات چاپی به دليل هزینه

ی هزینه اعالم يبر اساس گزارشهاهاي جاري به عمل آید.  جویی در هزینه نشریات مجازي سوق داده شوند. ضمن آنکه حداکثر صرفه

به ازاي هر ميليون تومان  ۰۲۲ميليون تومان بوده است که در حال حاضر به  ۲۲هاي گذشته نفري  هر مهمان خارجی در کنگرۀ سال

ها برابر هزینه کمتر، ارتباط آنالین با استاد خارجی  توان با ده ها نيستند. می رسد. قطعاً هيچ کدام از اعضاء موافق این هزینه نفر می

برقرار کرد. در این صورت نه ایشان ترسی از ویزاي ایران دارد و نه این شائبه است که دوست خارجی فالنی امسال هم به کنگره 

 !آمد

سال پس از فراغت از  ۵تا حداقل  یتحق عضو یافتمشخص، عدم در يشنهاد. پیابدجوان کاهش  ياعضا يبرا یت* حق عضو

 است. يلتحص
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گيریهاي نظام پزشکی و جامعه جراحان تا به حال حضور چشمگير نداشته است. این معضل باید حل  * انجمن چشم ایران در تصميم

 شود.

وکيل خبره است که   شی از کارکرد و دریافت حقوق خود منتشر کند. یکی از وظایف انجمن داشتن* مشاور حقوقی انجمن گزار

 اي با آنها کار کند و مدافع حقوق صنف باشند نه اینکه ماهيانه حقوق بگيرند. پروژه

فارابی یک مرجع علمی در کشور است و يمارستان بها کار کنيد، لطفاً همين االن در انجمن کاندید نشوید.  توانيد با فارابی * اگر نمی

 حتماً باید رضایت او جلب شود.

ها، به کسی که قبالً حق استادي بر ما داشته، بدون آنکه برنامه او را ببينيم، به ضرر  * رأي دادن کيلویی به یک باند، به همشهري

 اند. هاي خود را نشان داده تمطمئن باشيد افراد در یک دوره مدیریتی قابلي شود که بود! همه است و همين می

نيست. اینها دليل بر استادي ایشان است. این دو موضوع را با   * داشتن مقاالت متعدد در پابمد و آي اس آي دليل بر کفایت مدیر

 هم مخلوط نکينم.

ا کارکرد ایشان، مقایسه کندو هاي شخص را ب ها را شفاف و با جزئيات اعالم کنند. بازرس انجمن ساليانه برنامه * کاندیداها، برنامه

 ارائه شود. یداکاندکارنامه 

وزارت هزینه شود. باید گرنت و غرفه رایگان بدهند. ما  یخارج هاي * نباید بودجه انجمن براي تهيه غرفه یا سفر خارجی به کنگره

 محتاج عکس یادگاري با آنها نيستيم. ما .يستيمن یخارجه و نهاد فرهنگ

 یب( علم

حرکت کنند. برگزارکنندگان کنگره  يا ها به سمت منطقه . کنگرهیابدکاهش  یدها با ها چه در تهران و چه در شهرستان کنگره* تعداد 

و  یابد یشها افزا شرکت يتمام شده کاال برا يغاتتبل ینههز شوند یها باعث م تعدد کنگره يلبه دل يرنداز انجمن نگ یاگر کمک یحت

چشم در  يا و منطقه يکشور ۀکنگر ۷ یکه سال يستن يا به اندازه یراندر ا یعلم يدتول يدمطمئن باش شود. نترگرا یپزشک يزاتتجه

 آن برگزار شود.

 ین. ایابندها حضور  در دانشگاه Observerبه صورت  يانهماه یا یهفتگ يها تا دوره يداجازه ده يلالتحص پزشکان فارغ * به چشم

 است! يسرانجمن م ياجبار نامه یکار فقط با مساعدت و معرف
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منطقه  يفرصت ارتباط با کشورها یدنبا ین،بوده است. به خاطر دو کشور عربستان و بحر MEACOها عضو شبکه  * انجمن سال

که    ثابت کرده ياخوب است اما شرق آس يامنطقه داغ داغ است. رفتن به سمت شرق آس یپزشک چشم یسمرا از دست داد. بازار تور

 .يستن ياردوست  وفاد

( بتوانند در ی)نه فقط دانشگاه یرانیپزشکان ا باشد که چشم يبه نحو یدبا ICOو  AAO  ،APAO ،ESCRS* رابطه با 

 .يمکن یتاز جوانان خودمان حما ها یاز خارج یتحما يشرکت کنند. به جا ی،کوتاه مدت آموزش يها دوره

را در  ها یافتهگزارش  شوند یم ها یشهما ینکه موفق به حضور در ا ییبروند. آنها ESCRS یا AAOبه کنگره  توانند ی* همه نم

 با مشارکت انجمن، منتشر کنند. يا به صورت حرفه یريو تصو یقالب گزارش صوت

  ینههز ها یطراح ینا يبرا يشود. قطعا مهاست يمهب يانجمن با همکار یذات یفاز  وظا یکیآن  یو به روز رسان یدالینگا ی* طراح

 انجمن خرج کرد. يفت و براگر يا

دو دانشگاه که هر دو  یتختکه در پا يستن یستهکشور شا ياست. برا يچند مرکز يها انجام پژوهش ي* انجمن محل تعامل برا

 مشترک بکنند. یقطب هستند نتوانند با هم کار علم

 هاي ینههز یه،نشر ینا یعلم يواال یگاهاست. ضمن عرض احترام به جا JOCO یعلم یهانجمن نشر یاصل هاي ینهاز هز یکی* 

 یدهم با یسندگانو نو يرینخ ی،خصوص هاي يمارستانب ها ینههز ين( به اطالع اعضاء برسد. در تأمیورو)نه به  یالشفاف و به ر یدآن با

 !دهد یرا از دست م یرانرا کاهش ندهد بازار ا ینهاست اگر هز یبحران یطشرا یکدر  یرانکمک کنند. ناشر هم بداند که ا

 ی( رفاهج

هاست.  جوان ی( دغدغه اصلینهالمپ با گلدمن، اتورفرکتومتر، افتالموسکوپ و لنز معا يتمطب )چارت، اسل يهاول يزاتتجه ين* تأم

 ینا يهته یدانجمن با یاصل یت. اولوگویم یمطب کوچک م یکساده دست دوم  یلاز وسا گویم، یاز پنتاکم اکولوس نم يدباور کن

 .شدبا يمتبا حداقل ق يضرور یلوسا

طبقات  یشاالن وقت ساخت و ساز و افزا يم. مطمئن باشيردجوان قرار گ ياعضا ياردر اخت یانجمن در قالب وام در صندوق یه* سرما

 .يستانجمن ن

 ید. بايرندبه دست بگانجمن را  یسمفقط چند مجموعه مشخص بازار تور یداست. نبا یمسافرت يها آژانس يبرا ی* انجمن بازار خوب

شده  یدهندگان بررس يشنهادزمان و در حضور پ یکدر  يدهرس يشنهادهايپ یرا به مناقصه گذاشت تمام یخارج يها حضور در کنگره
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و  یتسا ياطالعات اعضاء، فضا یبه سادگ یدکرد. نبا یافتسفر در يفيتها ضمانتنامه ک گردد و از شرکت قبول  يمتق ترین یينو پا

 قرار داد.  یمسافرت يها آژانس يارتلفن آنها را در اخت

 يکار برا ین. اگر ادهند یم یه( هدیعلم ۀکنگر يدخارج از کشور )بخوان یو سفر مجان یگانرا یزايو يها به افراد شرکت ی* بعض

 رد شود.کار را کرد به شدت با او برخو ینا یدولت یراما اگر مد يست،ن یباشد مشکل یدر بخش خصوص یدخر

 شود. يلدر محل انجمن تشک یپزشک چشم يزاتتجه یدائم یشگاه* نما

 یانجمن معرف یتدر سا يافتندها ب قبل از آنکه به دست دالل يمت،دست دوم با عکس و مشخصات و ق ي: کاالهايمجاز یترین* و

را اعالم کنند.  ها يمتق ینکنند و آخر یتا کاال را معرف يردتعلق گ کننده ينبه هر شرکت تأم کاال یجیشوند. ضمن آنکه فضا همانند د

 .کنيم یضرر نم يساز از شفاف يممطمئن باش

 .ياورندب یينکاالها را پا يمتخود عمل کنند و ق یذات یفبه وظا یحیتفر يتورها يبرگزار يبه جا يزاتیتجه يها * شرکت

 یرسان ( اطالعد

سخنگو به مطالبات اعضاء پاسخ  یاجتماع يها در گروه یسخنگو داشته باشد. هر هفته در ساعات مشخص یک بایست ی* انجمن م

 دهد.

شبکه  ینا یاتدارد. محتو یشبکه تجربه موفق ینا ۀو عدالت دربار يتشفاف یدبانشود. د يانداز مطالبات اعضاء انجمن راه ۀ* شبک

به  يازن ینکهبدون ا يمجاز ۀصفح یکبحث گردد. اختصاص  یرهمد يأتشود و در جلسه ه يبند جمع یات،شکا یا يشنهاداتاعم از پ

 نقطه کشور را منتقل کند. ینتر مشکالت دورافتاده تواند یذکر اسم کاربر باشد، م

 به اطالع اعضاء برسد. يمجاز يها در شبکه ياتو با جزئ یحشفاف، صر ی* اخبار انجمن و مجمع عموم

 .يرداعضاء قرار بگ ياردر اخت يمجاز يها شبکه یقبدون اخذ وجه اضافه، از طر ينارهاسم یسخنران در تمام ياو صد ینت* پاورپو

 یپیو فلوش یاری( دسته

 يصفر درصد یترضا یو در بعض يصد درصد یتها رضا از گروه یو عادالنه شود. در بعض يمتنظ یدبا يپیو فلوش یدنتیرز يت* ظرف

 باطل شود. یدبا يستن یتکه مورد رضا يپیفلوش يا وجود دارد. قطعاً مجوز دوره

 


