
روماتولوژی ایرانعلمی  انجمننامزدهای عضویت در هیات مدیره رنامه ب   

 آماده شود PDFدر خاتمه فایل در ساختار 

 

 انجمن علمی روماتولوژی ایران
www.iranianra.ir 

 توضیح داده شده است CVدر 

 به نام خدا

 روماتولوژي ایرانبرنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 بازرس /نامزد براي پست: عضویت هيأت مدیره سيده زهرا ميرفيضينام و نام خانوادگي نامزد:.

بيمارستان امام رضا  دمشهت در حال حاضر:...يمحل فعال  فوق تخصص روماتولوژي: .يلين مدرک تحصیآخر

 بخش روماتولوژي

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

بلي در قدیره انجمن در سالهاي اخير نسبت به گذشته پيشرفت قابل توجهي داشته لذا باید از اعضاي هيات م

 د در جهتد بایر تشكر کرد. ولي بهر حال هنوز مشكالتي پيشرو ميباشد که اعضاي هيات مدیره جدیسالهاي اخي

 رفع  انها تالش نمایند

 

 

 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 عدم وجود انجمن حمایت از بيماران روماتيسمي در شهرستانها

 ص قسمتي از درامد انجمن به شهرستانهايعدم تخص
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 هالياناستفاده از نيروهاي جوان در جهت ایراد سخنراني در کنگره هاي سانجمن: نقاط قوت موجود در

 تالش انجمن جهت استفاده دانسيتومتري در کلينيكهاي خصوصي روماتولوژیستها

 

 

 

 

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پیتهد

عدم  منجر به تواندفعاليت انجمن منحصر به پایتخت ميباشد وتقریبا فعاليتي در شهرستانها ندارد این مسئله مي

 انگيزه همكاران شهرستاني شود

 

 

 

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 تالش بيشتر براي همكاري با انجمنهاي بين المللي

 

 

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها
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 ژي ایران در مناطق مهم کشورروماتولو هاي انجمن شاخه دایجا

 گسترش انجمن حمایت از بيماران روماتيسمي به مراکز استانهاي پر جمعيت

 ته باشندال داشکنفرانسهاي ماهيانه به شكل ویدیو کنفرانس که همكاران شهرستاني بتوانند شرکت فعبرگزاري 

 ران در کنفرانسهاي بين الملليهماهنگي با اسپانسرها براي مشارکت عادالنه همكا

 گزارش و نتایج و تصميمات گرفته شده در جلسات هيات مدیره انجمن به اعضا 

 

 

 

 ات انها شنهادتماس مستمر با همكاران شهرستاني  واخذ پيبه اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهكارها

 استفاده بيشتر از توانایيهاي تمامي اعضا 

 


