
 علمی  انجمننامزدهای عضویت در هیات مدیره برنامه قالب پیشنهادی 

 آماده شود PDFدر خاتمه فایل در ساختار 

 

 سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی ایران
www.ima-net.ir 

 به نام خدا

 ..................................چشمبرنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي ..

پست: نامزد براي  .........................محمد ساری محمدلینام و نام خانوادگي نامزد:..........

 بازرس /عضويت هيأت مديره

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

 .........................رشتحاضر:........

مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل  

 یناش شتريمسئله ب نيو ا مشکالت زيادی پيش روستانجمن بايد به فعاليت خود کما فی السابق ادامه دهد 

ميکنیبا آن دست و پنجه نرم م مياست 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  یليتکم یها مهيو چه ب هيپا یها مهيها چه ب مهينامناسب ب طيو شرا یمراکز درمان

جوان  انهمکاران و مخصوصا همکار یبرا ینامناسب یاقتصاد  تيها،وضع مارستانيو ب یمراکز درمان

کرده است جاديا  . 

 هيچه سرما یچه مصرف یپزشک زاتيو تجه ليوسا یناکاف نينامناسب سبب تام یمال طيشرا نيا یطرف از

به وجود آمده است .عدم  یو مراکز درمان مارستانهايو هم ب مارانيب یهم برا یمشکالت  جهيشده و در نت یا

نتوانند خود را  یدرمان زو گران شدن نامتناسب آنها سبب خواهد شدکه  مراک  یا هيسرما زاتيتجه نيتام

نند  توا ینم شوندیکسب و کار م یکه تازه وارد فضا یهمکاران جوان و کسان نيبه روز نگه دارند و همچن

 کنند. نيکسب و کار و شروع طبابت را تام جاديا یحداقل ليوسا

 

 

 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 تعداد کم اعضا هيِئت مديره 

 نقش کمرنگ جوانان 

 نبود نوگرايی
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 نقاط قوت موجود در انجمن:

 اعضای توانمند 

 تالش حداکثری

 برنامه متظم کنگره ساالنه

 موفقيت بين المللی

 

 

 

 

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پيتهد

 روزمرگی 

 انتقاد ناپذيری

 تعداد کم افراد درگير در کارها 

 

 

 

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 فرصت های بين المللی
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 نيروی جوان

 

 

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 ادامه برنامه منسجم قبلی و به روز رسانی آن

 ايجاد گروه جوانان انجمن 

 ارزش نسبی خدمات(0و معادل داخلی آن   cptکارشناسی دقيق کتاب 

 ارتقا الکترونيک عملکرد انجمن

 ارتقا سيستم اموزشی انجمن

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

 ارتباطات گسترده تر بين المللی

 تالش برای بسط پژوهش 

 

 

 

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

 بهره گيری از نيروهای جوان 

 ITبهره گيری از کارشناسان 

 تقسيم کار در کميته های کارشناسی متعدد

 بهره گرفتن از فضای مجازی و اينترنت
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 بررسی پتانسيل های جديد توسعه آموزش و پژوهشی

 


