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 به نام خدا

 برنامه پیشنهادي جهت پیش برد اهداف انجمن علمي روماتولوژی ایران

   /✓عضویت هیأت مدیره: نامزد براي پست..................محمدباقر اولیا: نام و نام خانوادگي نامزد

 •بازرس

 دانشگاه ع پ  یزد:......محل فعالیت در حال حاضر  فوق روماتو: آخرین مدرک تحصیلي

 :تحلیل کلي از وضعیت انجمن و دورنماي مورد انتظار

به نظر می رسد زحماتی که کشیده شده در انجمن روماتولوژی ایران کم هم نبوده است شاید بیش از هر کسی دوستانی که 

نی پیگیری مسائل صنفی و حرفه ای روماتولوژی بوده اند زحمات را درک کرده اند همین جا از همه عزیزان باید قدردا

 به این مفهوم نیست که نمی توان بهتر شد  نمود ولی خوب بودن

 :نقاط ضعف موجود در انجمن

های محسوسی بین انجمن روماتولوژی ایران و بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا حس در خصوص نقاط ضعف تفاوت

در   لمی نقش مهمی در عدم پویاییفقدان مشارکت حداکثری همکاران در انجمن های ع  می شود. نمیدانم چرا ولی قطعا  

که این موضوع در خصوص همکاران روماتولوژی کشور از جمله خود من هم   علمی کشوری دارد  هایرشد انجمن

 صادق است.

 

انجمن روماتولوژی ایران فقدان کارگروه های تخصصی برای بومی سازی دانش و مکتب   یکی از نواقص اساسی 

نکه به نظر می رسد بسیاری از تصمیم های کشوری بدون جلب مشارکت اکثریت همکاران روماتولوژی کشور است و ای

 در کل کشور صورت می گیرد

 

یک ساز و کار سیستماتیک برای تدوین گایدالین ها و حتی منابع درسی بومی سازی شده   به نظر می رسد به جای ایجاد 

برازنده کشور عزیز ایران با   ادمیک جایگزین شده باشد که اینبا رنگ و بوی آک  اتکای بیش از حد به منابع غیر بومی

 آن سابقه درخشان پزشکی از هزار سال پیش نیست

 

مشغول به کار در تهران هستند و اصال  نمی توانم تایید نمایم این است که فرصتهای   نکته دیگر که نقل قول دوستان  

رویی و منابع مالی کشوری به صورت عادالنه در بین همکاران شرکت در کنگره ها و مساعدت های مالی شرکت های دا

 شود در حالیکه در مورد بسیاری از انجمن های علمی کشوری روند بهتری حاکم استتوزیع نمی
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 :نقاط قوت موجود در انجمن

بارچند ده ساله  قبول زحمت نموده و  همکارانی است که تاکنون  نقطه قوت انجمن روماتولوژی ایران قبول زحمت توسط 

 رفع و رجوع نموده اند  صنفی روماتولوژی کشور را  انجمن را به دوش کشیدند نکات و مسائل متعدد

 مجله روماتولوژی کشور را هرچند با تاخیر بسیار ولی راه اندازی نمودند  

 افراد امین و معتمدی تقبل زحمت نمودند 

 

 :تهدیدات پیش رو در فعالیت انجمن

 جمعی در تصمیم گیری ها و مباحث علمیعدم مشارکت  .1

 تمرکز گرایی .2

 

 :فرصت هاي موجود براي فعالیت هاي انجمن

دستیاران و متخصصین روماتولوژی بالغین و کودکان در کشور فرصت استثنایی ورود به وادی   تعداد قابل توجه .1

 های دست نیافته معماهای موجود می باشد

ایجاد راهکارهای متناسب با شرایط جدید   هایی را برایبالقوه فرصتشرایط نامناسب اقتصادی و تحریم ها  .2

فراهم می نماید. تفکر عمیق و دانشمندانه جهت کشف راه کارهای مناسب برای کاهش هزینه های 

و تقویت شرکت های دانش بنیان برای   وابستگی های دارویی روز افزون، پیشگیری های اولیه و ثانویه  درمان،

 می تواند از دستاوردهای شرایط سخت اقتصادی کشور باشد  های جدیدتولید دارو

 

 :فهرست برنامه هاي پیشنهادي

باهوش و توانمند در سطح کشور که به وضوح می توانند در بسیاری از   خودباوری در همکاران  تقویت حس .1

نموده راهکارهای مناسب زمینه ها حتی یک گام جلوتر از منابع پزشکی و کتب مرجع، اشکاالت رایج را درک 

 را ارائه دهند.

ایجاد یک بستر مناسب برای ثبت )الکترونیک / مکتوب/ صوتی(  تجارب ارزشمند همکاران در کارگروه های   .2

روماتولوژی کشور خواهد   مختلف تخصصی روماتولوژی گنجینه عظیمی برای نسل حاضر و نسل های آینده

 بود.

های مختلف روماتولوژی با مشارکت خبرگان عالقه مند در هر رشته از ایجاد کارگروه های تخصصی در رشته .3

 نقاط مختلف کشور

 فراهم سازی بستر مناسب جهت ثبت ایده های همکاران در سراسر کشور .4

 تقویت بنیه تنها مجله تخصصی روماتولوژی کشور  .5

 

  فراهم نمودن امکان جذب حداکثری بیماران روماتولوژی از خارج از کشور  .6
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هزینه درمان اتباع خارجی   امکان وصول  و  ش برای منطقی نمودن ارزش خدمات روماتولوژی در کشورتال  .7

 با نرخ های قابل رقابت در سراسر دنیا

های استخوان و نظرات تخصصی روماتولوژی در تصمیمات درمانی مهم بیماران در حوزه  نهادینه نمودن  .8

 غیر تروماتیکمفاصل به خصوص عمل های جراحی پرهزینه و 

برای عالقه   فراهم نمودن امکان بازدید گروهی از مراکز روماتولوژی کشور های مختلف و انتقال تجربیات  .9

 مندان از سراسر کشور

 

 

 

 :راهکارهاي تحقق برنامه ها و دستیابي به اهداف

 به متن فوق مراجعه شود

 


