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  بھ نام خدا

  ..................................چشم..برنامه پیشنهادي جهت پیش برد اهداف انجمن علمي 

 عضویت: نامزد براي پست  .........................احمد گل کار:..........نام و نام خانوادگي نامزد
  بازرس/ هیأت مدیره

ت در حال یمحل فعال   .....................متخصص چشم: ..........يلین مدرک تحصیآخر
  .........................مطب شخصی:.......حاضر

:مورد انتظار يت انجمن و دورنمایاز وضع يل کلیتحل  

 یناش شتریمسئله ب نیو ا پیش روستمشکالت زیادی انجمن باید به فعالیت خود کما فی السابق ادامه دهد 
میکن یبا آن دست و پنجه نرم م میاست که ما فعال  دار یاز مشکالت اقتصاد . 

 یاست و بالطبع کاهش درآمدها یاز کاهش ارزش پول مل یما که ناش یارزش خدمات کار  ینسب کاهش
وپرداخت نامناسب  یلیتکم یها مهیو چه ب هیپا یها مهیها چه ب مهینامناسب ب طیو شرا یمراکز درمان

جوان  انهمکاران و مخصوصا همکار یبرا ینامناسب یاقتصاد  تیها،وضع مارستانیو ب یمراکز درمان
کرده است جادیا  . 

 هیچه سرما یچه مصرف یپزشک زاتیو تجه لیوسا یناکاف نینامناسب سبب تام یمال طیشرا نیا یطرف از
به وجود آمده است  یو مراکز درمان مارستانهایو هم ب مارانیب یهم برا یمشکالت  جهیشده و در نت یا
نتوانند  یدرمان زو گران شدن نامتناسب آنها سبب خواهد شدکه  مراک  یا هیسرما زاتیتجه نیعدم تام.

 شوند یکسب و کار م یکه تازه وارد فضا یهمکاران جوان و کسان نیخود را به روز نگه دارند و همچن
  .کنند نیکسب و کار و شروع طبابت را تام جادیا یداقلح لیتوانند  وسا ینم

  

  

  

  :نقاط ضعف موجود در انجمن

  تعداد کم اعضا هِیئت مدیره 

  نقش کمرنگ جوانان 

 نبود نوگرایی
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  :نقاط قوت موجود در انجمن

  اعضای توانمند 

  تالش حداکثری

  برنامه متظم کنگره ساالنه

  موفقیت بین المللی

  

  

  

  

  :ت انجمنیفعال ش رو دریدات پیتهد

  روزمرگی 

  انتقاد ناپذیری

  تعداد کم افراد درگیر در کارها 

  

  

  

  :انجمن يت هایفعال يموجود برا يفرصت ها

  فرصت های بین المللی
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  نیروی جوان

  

  

 

  :يشنهادیپ يفهرست برنامه ها

  ادامه برنامه منسجم قبلی و به روز رسانی آن

  ایجاد گروه جوانان انجمن 

  )ارزش نسبی خدمات٠و معادل داخلی آن   cptکارشناسی دقیق کتاب 

  ارتقا الکترونیک عملکرد انجمن

  ارتقا سیستم اموزشی انجمن

  تالش برای شناسایی مناطق کم بهره مند چشم پزشکی و همکاری با وزارت بهداشت 

  ارتباطات گسترده تر بین المللی

  تالش برای بسط پژوهش 

  

  

  

  :به اهداف يابیتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

  بهره گیری از نیروهای جوان 

  ITبهره گیری از کارشناسان 

  تقسیم کار در کمیته های کارشناسی متعدد

  بهره گرفتن از فضای مجازی و اینترنت
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  بررسی پتانسیل های جدید توسعه آموزش و پژوهشی

  


