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 به نام خدا

 روماتولوژی ایرانبرنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 /*عضویت هيأت مدیرهنامزد براي پست:  دکتر محسن قاسم زاده سروش نام و نام خانوادگي نامزد:

 بازرس

 فوق تخصص روماتولوژی، دانشيار دانشگاه علوم پزشکی ارتش: يلين مدرک تحصیآخر

 ارتش 501بيمارستان ت در حال حاضر:يمحل فعال  

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

ارد و ددر حال حاضر شرایط انجمن از نظر علمی نسبت به گذشته بهتر و در مسير پيشرفت قرار  -

 تر همکاری و همفکری اعضای انجمن می تواند به وضعيت ایده آلبه نظر می رسد با افزایش 

 نزدیک شود. 

ا یران بادر کنار مسایل علمی پرداختن به شرایط اخالقی، اجتماعی، و صنفی انجمن روماتولوژی  -

 همکاری اعضای انجمن هم می تواند دیدگاه آینده مطلوب برای انجمن باشد.

 زمينه صلی مشاوره برای کليه تصميم گيری های کالن درانجمن توانایی آن را دارد که مرکز ا -

 روماتولوژی را داشته باشد

 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

اعضای  فراگيربيشترین نقطه ضعف انجمن در حال حاضر به نظر می رسد کم بودن مشارکت  -

 انجمن در امور روزانه خودشان مرتبط با انجمن روماتولوژی ایران باشد.

 نياز به برنامه ریزی درازمدت  -

 

 نقاط قوت موجود در انجمن:

 دیدگاه مثبت همکاران نسبت به یکدیگر در کل کشور  -

 غنای علمی باال در بين همکاران -

 راه اندازی و پيشبرد فعاليت مجله علمی و بين المللی روماتولوژی -

 ارتباط مناسب بين انجمن و وزارت بهداشت و درمان -

 انجمن روماتولوژی ایران و انجمن روماتولوژی آسيا و اقيانوسيهارتباط مناسب بين  -



روماتولوژی ایرانعلمی  انجمننامزدهای عضویت در هیات مدیره برنامه    

 آماده شود PDFدر خاتمه فایل در ساختار 

 

 انجمن علمی روماتولوژی ایران
www.iranianra.ir 

 پرداختن به جوانان در انجمن روماتولوژی ایران با تشویق آپالر و ارتباط با یوالر -

فعاليت در جوامع باال دستی انجمن های علمی همانند جامعه انجمن های تخصصی و فوق  -

 ا نيز بر عهده گرفته است.تخصصی داخلی که در حال حاضر ریاست این جامعه ر

 هماهنگ کننده اصلی در برگزاری همایش های علمی روماتولوژی در سطح کشور -

 

 

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پیتهد

 کاهش بيشتر مشارکت اعضا در امور انجمن -

 سرخوردگی از بعضی موانع پيشرفت در جامعه پزشکی -

 

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 استفاده از سطح علمی باال در رویدادهای علمی داخلی و خارجی  -

 جذب اسپانسرهای مالی جهت پيشبرد اهداف علمی و غيره در انجمن -

يری گتالش های ملی در جهت پرداختن به انجمن های علمی به عنوان مشاورین اصلی در تصميم  -

 های کالن کشور در زمينه علوم پزشکی

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

نقاط  ایجاد شاخه های منطقه ای در کشور که بتواند هماهنگی مناسبی بين همکاران در تمامی -

 کشور با مرکز و هيئت مدیره انجمن ایجاد نماید

دی يم بناد تقسشور به نظر می رسد می توان با ایجبا توجه به تعداد همکاران در نقاط مختلف ک -

 گ کنندهه ای را ایجاد و برای هر کدام یک هيئت هماهنشاخه های منطق بخش،جغرافيایی به پنج 

 ایجاد کرد

يص و های آن در تشخافزایش شناخت جامعه مردمی از علم روماتولوژی و تواناییتالش در جهت  -

 های مرتبطدرمان بيماری

اط های مختلف در بين اعضای انجمن در نقتالش در جهت فراگيری و توزیع حمایت مالی شرکت -

 ر که مشارکت مناسب در امور انجمن را دارندمختلف کشو
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 درمان استفاده از تمامی پتانسيل های موجود در بين جامعه روماتولوژی کشوردر امر تشخيص و -

 بيماران در بخش های خصوصی و دولتی

 افزایش ارتباط با همکاران فعال در خارج از کشور -

 توجه به مسائل رفاهی در جامعه روماتولوژی کشور -

 

 

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

 افزایش هر چه بيشتر همکاری و مشارکت بين اعضای انجمن با یکدیگر و با هيئت مدیره  -

 تالش در جهت افزایش حس مثبت همکاران به فعاليتهای انجمن -

 افزایش فعاليت در ارتباط با مراکز مدیریت باالدستی به خصوص در وزارت بهداشت -

 ارتباطات بين المللی  افزایش -


