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 به نام خدا

 چشم پزشکي ایرانبرنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 بازرس /مدیرهعضویت هیأت نامزد براي پست:  حیدر ویسی  نام و نام خانوادگي نامزد:

 غرب آباد اسالم کرمانشاهت در حال حاضر: يمحل فعال  متخصص چشم: يلين مدرک تحصیآخر

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنمایاز وضع یل کلیتحل

 درحال که است ایران پزشکي چشم باجامعه مرتبط نهاد حاضرتنها درحال ایران پزشکي چشم انجمن

 با لميع وارتباط .فعاالست پزشکي چشم علمي وسمينارهاي ها کنگره وبرگزاري علمي حاضربيشتردرمقوله

 هاي فعاليت به باتوجه دفاع قابل دورنماي که .است نموده رافراهم ازکشور وخارج داخل ودانشگاهي مراکزعلمي

 مراکزعلمي بویژه و کشور داخل علمي موسسات با ارتباطي چنين ولي .دهدمي ارائه را علمي هاي زمينه در برجسته

 ایران پزشکي شمچ علمي جایگاه ارتقاي باعث درنهایت و یافته توسعه باید..ازکشور خارج پزشکي چشم وتحقيقاتي

 .گردد

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 .تاس پزشکان چشم صنفي بویژه طالباتم به درپاسخ توانایي عدم، شده تدوین اساسنامه به باتوجه

 نقاط قوت موجود در انجمن:

 پزشکي چشم يسمينارها او کنگرهه برگزاري با دررابطه قبول وقابل خوب کارنامه انجمن مثبت وجهه همترینم

 بزرگي ربهض لميهمایشهاي ع برگزاري اصلي متولي بودن نامشخص و اجرایي مسئوليت تداخل هرچند، است بوده

 .است واردکرده پزشکي چشم جامعه یکپارچگي به
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 انجمن: تیش رو در فعالیدات پیتهد

 حاشيه به تيسن روشهاي ادامه با است ممکن که.است پزشکي چشم یننو جامعه هاي وخواسته ازشرایط دورماندن

 .شود رانده

 انجمن: يت هایفعال يموجود برا يفرصت ها

 .است ایران پزشکان چشم رسمي نهادتشکيالتي تنها اینکه به توجه با انجمن

 .احياکند را خود وشایسته اصلي جایگاه درست سياستگذاري با ميتواند

 

 :يشنهادیپ يفهرست برنامه ها

 ..آن ضعف نقاط کردن طرف بر و انجمن دراساسنامه بازبيني

 .جوان همکاران وشغلي اي حرفه شرایط بخصوص صنفي مطالبات شدن دیده

 ..پزشکي چشم باجامعه کارآمدوفني ارتباط

 .تحصيلال فارغ تازه همکاران براي مطب ودایرکردن اشتغالزایي جهت تسهيالت ارائه و بهبود

 .علمي غيرهيئت اعضاي براي وتکميلي مطالعاتي فرصتهاي امکان

 ...علمي آنالین خدمات ارائه

 تسهيالتي...و حقوقي خدمات وارائه

 .مالي تسهيالت ارائه جهت بانکي شبکه ازامکانات استفاده آسان وشرایط

 در محاکم قضائي. پزشکان ازچشم قانوني و حقوقي حمایت
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 به اهداف: یابیتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

 ..راهکار بزرگترین

 علمي حاميو ندارد وتبليغاتي تشریفاتي جنبه انجمن کنند حس درعمل که است پزشکي چشم امعهج اعتماد جلب

 .است پزشکان چشم وصنفي

 چشم با ريکا تداخل از و شود خصمش ایشان فعاليت حدود که اپتومتریستها و اپتومتري کوریکوليوم تدوین

 ومستقل هادن مردم نهاد درجهت انجمن درنهایت که اساسنامه اصالح راهکار ومهمترین شود جلوگيري پزشکان

 .نباشد دولتي ارگانهاي وزیرمجموعه کند حرکت


