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 به نام خدا

 .................................چشم پزشکی ايران...برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

: نامزد براي پست ..................................کيومرث حيدری گرفمی:.نام و نام خانوادگي نامزد

 بازرس/ ×عضويت هيأت مديره

ت در حال يمحل فعال  ...........................فلوشيپ رتين: ....يلين مدرک تحصيآخر

 ...............................رشت گيالن:..حاضر

 :مورد انتظار يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

و اين موضوع طی . انجمن چشم پزشکی عصاره نخبگان علمی و صنفی جامعه چشم پزشکی کشور است

انتظار ما . انتخابات دوره ای انجام می شود طبيعی است که انتظارات در پايان هر دوره قابل نقد باشد

ری ها پزشکان در تصميم گيهمبستگی اين جامعه و همفکری در جهت ارتقای مشارکت فعال آحاد چشم 

 می باشد

 :نقاط ضعف موجود در انجمن

  .عدم پيگيری خواست های طبقات مختلف اين جامعه کوچک تشتت وچند دستگی در جامعه علمی و 

 اين جامعه بايد عين آينه عمل کند بازتاب دهنده دغدغه های اعضا و درگيردر فعاليت های اطالع رسانی

 .با استفاده از پتانسيل های نسل جوان باشد 

 :نقاط قوت موجود در انجمن

به هر حال به عنوان يک ارگان انسجام دهنده سبب همگرايی بيشترجامعه چشم پزشکی و بر گزاری 

 . مرتب سمينارها شده است

 :ت انجمنيش رو در فعاليدات پيتهد

 عدم رعايت احترام متقابل و شايسته ساالری ممکن است به ضعيف. گذشته آينه عبرت برای آينده است 

 .شدن بيشتر اين گروه فرهيخته گردد

 :انجمن يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها
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تغييرات دوره ای در اين گروه علمی و صنفی سبب جريان تازه ای می شود که سبب از رخوت خارج 

بيشتر جامعه چشم پزشکان چه از نظر علمی و چه از نظر شدن وطرح ايده های نو در جهت شکوفايی 

 .صنفی خواهد شد

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 پی گيری احيا انجمن صنفی چشم پزشکان 

 در خواست از گروه های متعدد دانشگاهی در جهت همگرايی بيشتر و تجميع سمينارهای علمی

محدود کردن کارشناسان اپتومتريست در حد کارشناسان ساير رشته ها با همفکری کارشناسان و فعاالن 

 .صنفی

 فعال تر شدن بيشتر کميته های علمی در جهت برگزاری سمينار های منطقه ای مشترک با مشارکت 

 انجمن های چشم پزشکی کشور های ديگر 

 

 :به اهداف يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

تشکيل کميته های مختلف با بهره گيری از اعضای انجمن های شهرستان ها  در جهت تحقق و پی گيری 

 البات چشم پزشکانمط

 با مشارکت انجمن های های شهرستان هابرگزاری مشترک جلسات سراسری 

 انتخاب نماينده پارلمانی جهت رايزنی با کميسيون بهداشت مجلس


