 -1تحلیل کلی و دورنما
انجمن روماتولوژی به عنوان یک انجمن علمی غیر انتفاعی در حال حاضر از نظر جایگاه علمی ،آموزشی و پژوهشی در
کشور نسبتا سرآمد می باشد و در هدایت راهبردی خدمات در نظام سالمت و مدیریت مشکالت موجود رشته روماتولوژی،
نقش محوری را به عهده دارد و در نظر دارد در افق  5سال آینده در سه محور آموزش ،پژوهش و خدمات ضمن حفظ
جایگاه خود به مراتب زیر دست یابد:
 -1تبدیل شدن به قطب آموزش مداوم در زمینه بیماریهای روماتولوژی در کشور
 -2تبدیل شدن به سازمان مرجع در انجام پروژه های ملی شناسایی و کنترل بیماریهای روماتولوژی شایع درکشور
 -3تبدیل شدن به سازمان مرجع در سازماندهی ارائه خدمات سالمت در حیطه بیماریهای روماتولوژی در کشور

 -2نقاط ضعف:
 -1عدم وجود برنامه استراتژیک برای چند سال آینده (آموزشی – پژوهشی -خدماتی)
 -2فعالیت ضعیف درزمینه پروژه های ملی بیماریهای روماتولوژی
 -3ضعیف بودن ارتباطات بین المللی

 -3نقاط قوت:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

برکزاری گنفرانس ها و سمینارهای علمی در سطح ملی
داشتن مجله علمی در زمینه روماتولوژی
داشتن سایت آموزشی و اطالع رسانی
ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان های سیاست گذار
همکاری مناسب با شرکت های تولید کننده دارو و تجهیزات داخلی و خارجی
عضویت در انجمن آسیا و اقیانوسیه )(APLAR
همکاری با سایر انجمن های علمی
ارائه آموزش به بیماران از طریق سایت و جلسات آموزشی

 -4تهدیدات:
 -1وجود تحریم ها ی سیاسی -اقتصادی
 -2بی ثباتی مدیریتی در کشور
 -3کاهش انگیزه درجامعه پزشکی

 -5فرصت ها:
-1
-2
-3
-4

وجود روماتولوژیست های عالقه مند در زمینه ارتقای اهداف انجمن
وجود ساپورت مالی انجمن توسط شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی داخلی
وجود حمایت سازمان های سیاست گذار داخلی در انجام پروژه های کشوری
وجود حمایت های بین المللی در انجام پروژه های ملی شناسایی و کنترل بیماریهای روماتولوژی در کشورهای
در حال توسعه

 -5فهرست برنامه های پیشنهادی:
 -1تهیه و تدوین برنامه استراتژیک انجمن برای  5سال آینده

-2

-3
-4
-5

تشکیل واحد بین الملل در انجمن درجهت:
 فعال سازی ارتباطات بین المللی
 برگزاری کنگره های بین المللی در کشور
 جذب سرمایه های خارجی
تشکیل کمیته پژوهشی در انجمن برای پروژه های ملی شناسایی و کنترل بیماریهای شایع روماتولوژی در
کشور
باالبردن کیفیت مجله انجمن در جهت نمایه شدن در Scopus, PubMed, ISI
برنامه ریزی برای ارائه خدمات رفاهی به اعضای انجمن بر اساس توانایی های مالی انجمن

