
 به نام خدا 

 برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي چشم پزشکی ایران 

  بازرس /نام و نام خانوادگي نامزد: محمد مهدی مطهری نامزد براي پست: عضویت هيأت مدیره

 رتين محل فعاليت در حال حاضر:دانشگاه علوم پزشکی گلستان  وه آخرین مدرک تحصيلي: فلوشيپ ویتر

 تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار: 

پزشکی توانسته بطور نسبی با وجود همه مشکالت پيش رو وظایف علمی خود را به خوبی  چشمانجمن 

ر سير مطالبات صنفی نيز پيش ببرد و کنگره های سراسری را به بهترین وجه ممکن برگزار نماید و د

تاحدودی گام بردارد. دورنمای مورد انتظار بستگی به وضع کلی کشور، مشکالت اقتصادی، سياست های 

کلی وزارت بهداشت و ... دارد. ولی اميد به پيشرفت و بهبود هميشه بایستی وجود داشته باشد تا کارها به 

 سرانجام برسد . 

 نقاط ضعف موجود در انجمن: 

ارتباط با فضای مجازی توسط بعضی از اعضای محترم انجمن و عدم توضيح فعاليت های انجمن  کمبود

 جهت اعضاء که البته دالیل منطقی هم شاید برای این مسئله وجود داشته باشد . 

 نقاط قوت موجود در انجمن: 

وجود افراد با تجربه و دارای وزنه ی سياسی و علمی در بدنه و راس انجمن  

 ت پيش رو در فعاليت انجمن: تهديدا

و سياست و تحریم هایی که بسياری از شئون علمی و عالوه بر مشکالت جامعه و کشور و اقتصاد 

اجتماعی کشور را هدف گرفته است ،اعضای انجمن با چالش جدی صنفی و کاری با بينایی سنج ها 

 روبرو هستند و این بایستی هرچه سریعتر چاره شود. 

همکاران و برنامه های پيشنهادی اینجانب عالوه بر برگزاری کنگره های پربارتر و مشارکت بيشتر 

اعضای غير هيئت علمی در فعاليت های علمی، ارتباط بيشتر و تنگاتنگ تر با سازمان نظام پزشکی در 

راستای تحقق اهداف و درخواست های صنفی همکاران است. و بعنوان راهکار این مهم از آنجا که نائب 

 این مسير موثر باشم. رئيس کميسيون طرح ها و لوایح شورایعالی نظام پزشکی هستم می توانم در 

 دکتر محمدمهدی مطهری 

جراح و متخصص چشم فلوشيپ شبکيه 

 عضو هيئت علیم دانشگاه 


