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 به نام خدا

 

 .....چشم پزشکیبرنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي ...

 ................دکتر حميدرضا حسنینام و نام خانوادگي نامزد:.....

 هيأت مديره نامزد براي پست: عضويت 

 ................فلوشيپ قرنيه: ...يليتحصن مدرک يآخر

 .................تهرانت در حال حاضر:......يمحل فعال 

 

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

بصورت کلی انجمن حرکت رو به جلو و پيشرفت را نشان ميدهد و البته انتظار ميرود با افزايش  -

 پزشکی شاهد پيشرفت روزافزون آن باشيم. ارتباطات ملی و بين المللی چشم

 

 :فهرست برنامه هاي پيشنهادي 

 

چشم ايجاد کميته های شش گانه شامل: آموزشی، پژوهشی، درمانی، رفاهی، صنفی، حقوقی و  -

 پزشکان جوان 

استفاده بيشتر وبايسته تر از چشم پزشکان جوان و مستعد اعم از طرحی، دستيارو يا شاغل در  -

 که ايده های جديد با نگاهی متفاوت به مشکالت صنفی دارند.مناطق محروم 

ايجاد وفاق بين چشم پزشکان و حرف وابسته نظير بينايی سنجی، عينک سازی و ... از طريق  -

تعامل و گفتگو در مورد حل چالشهای موجود که منجر به توان مضاعف گروههای مختلف شاغل 

 در بينايی خواهد شد.

 ت آنالين در مورد مسايل علمی و صنفی تشکيل بانک ايده بصور -

ايجاد کرسی های تفکر نقادانه بصورت آنالين و غير حضوری برای چشم پزشکان سراسر کشور  -

طرح پيشنهادی به وزارت  و در قالبهگشای مشکالت و معضالت مطرح بوده که خروجی آن را

 و معاونتهای مربوطه منعکس گردد. بهداشت
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ايجاد ارتباط بيشترعلوم بالينی چشم پزشکی و بينايی با صنعت در راستای خلق ثروت از طريق  -

ات هم انديشی گروههای علوم پايه )بيوفيزيک، بيوشيمی، فارماکولوژی( و بالينی  تشکيل جلس

 ترجمانی

ايجاد نيزو و ورزشی  تفريحی عقد قرار داد با اماکن گردشگری، تقويت معاونت رفاهی از طريق -

باشگاه رفاهی چشم پزشکان که استفاده اعضاء در طول سال با استفاده از کارت رفاهی امکان 

 شد.پذير با

 تقويت معاونت حقوقی از طريق بکارگيری وکيل مجرب جهت استيفای حقوق چشم پزشکان. -

محترم چشم ايجاد روابط عمومی قوی و پاسخگو به نامه ها، پيشنهادات و انتقادات همکاران  -

 مستقر در تهران و شهرستانهاپزشک 

 

 

 :نقاط قوت موجود در انجمن 

 

 چشم پزشکی در حد مطلوب و رو به پيشرفتعلمی برگزاری کنگره ساليانه  -

 JOCOايجاد ژورنال  -

 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 کمرنگ شدن پيگيری مطالبات صنفی در تعامل با رشته های وابسته به علوم بينايی  -

 فرهنگی اعضاء - به امور رفاهینمودن  توجه  کمتر -

 

 حسنیحميدرضا  –با احترام 


