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 به نام خدا

 متخصصين زنان و زایمانبرنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 نام و نام خانوادگي نامزد: کبری جودکی

    همدیرنامزد براي پست: عضویت هيأت 

 (۱۳۹۸)اخالق پزشکیدکتری تخصصی : يلين مدرک تحصیآخر

 ت در حال حاضر: مرکز تحقيقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانيمحل فعال 

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

ی ان یکخوشبختانه در حال حاضر در مقایسه با سایر انجمن های علمی کشور، انجمن علمی زنان و زایم

نيز  ی علمیانجمن ها  است و این واقعيتی است که اعتبار سنجی اخير انجمن هااز فعال ترین وقوی ترین 

وان با می ت آن را تایيد می کند. بدیهی است با توجه به پتانسيلی که در یکایک اعضای انجمن وجود دارد

ن ریز بهتبرنامه ریزی و تالش در خور نه تنها به بهترین انجمن علمی در ایران تبدیل شد بلکه یکی ا

 انجمن های علمی زنان و زایمان در جهان شد.

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 ن ایناعضا و سایر متخصصين و دانش آموختگا کليه سازو کار موثری برای برقراری ارتباط  موثر با

. هستند در حال حاضر فراهم نيست.برخی از فارغ التحصيالن این رشته از وجود انجمن بی اطالع رشته 

اده درشته زنان انجام  در جهت رفع معضالت بی اطالعی از اقدامات سودمندی که هيات مدیره انجمن

 اهبردییگر نقشه راه و برنامه راز سوی د است منجر به ابراز برخی انتقادات و نارضایتی شده است.

 ادهایبرای بازه زمانی چند ساله مشخص نيست و اقدامات و فعاليت های انجام شده در واکنش به رخد

طلوبی متاثير و نتيجه  لذازمان حال صورت می گيرد. به همين دليل برخی واکنش ها به موقع نيست و 

 این امر سبب قضاوت غير منصفانه در مورد هيات مدیره می گردد..ندارد

 نقاط قوت موجود در انجمن:

عال و دانشمند که برخی از آنان از چهره های شاخص علمی کشور هستند، به کار وجود هيئت مدیره ف

گيری و استفاده از توان علمی  اعضای هيات علمی دانشگاه های سراسر کشور، وجود شاخه های استانی 

در برخی از استان ها که امکان ارتباط با تعداد زیادی از متخصصين زنان کشور را فراهم می کند، 

آموزش و برقراری عدالت آموزشی با  ، از فضای مجازی جهت اطالع رسانی صنفی و علمی ه استفاد

رتقا آگاهی متخصصين و انتشار متون علمی جهت ا ،برگزاری سمينارها و کنگره و وبينارهای متعدد
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از نقاط قوت انجمن خارج از کشور  عموم جامعه و ارتباط با برخی انجمن ها و تشکيالت زنان و زایمان

 است.

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پيتهد

 ،محدود شدن فعاليت ها به چند محورمشخص مانند آموزش و برگزاری سمينارها و کنگره 

 شيپ ته فلوایجاد شکاف  بين انجمن علمی زنان و زایمان به عنوان انجمن مادر و انجمن های وابس

 های این رشته،

 های اربی انگيزه شدن فارغ التحصيالن این رشته و کاهش تعهد حرفه ای و اخالقی به دليل فش

 وارده  از هرسو به آنان.

  .ر پيش عدم ایفای نقش موثر دکم رنگ شدن نقش انجمن در سياستگذاری ها توسط مراجع قانونی

 برد توسعه علمی رشته تخصصی 

 .تضعيف جایگاه متخصصين زنان و زایمان در مراقبت و حفظ سالمت زنان جامعه 

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يرصت هاف

 ست که اد متخصص در رشته زنان و زایمان وجود دارد و ماهيت رشته به گونه ای ابيشترین تعد

 استاط ر ارتبدبا نيمی از افراد جامعه به طور مستقيم و رودرو و با نيم دیگر به طور غير مستقيم 

 .در تمامی اقصی نقاط کشور متخصصين زنان و زایمان حضور دارند 

 واند ن می تاجتماعی و فرهنگی آنا-ضا و استفاده از توان علمیبرقراری ارتباط موثر با تمامی اع

 نقش انجمن در کشور را یگانه نماید.

  تحقق  ودر تقویت  عضاانمندي اگيري از توبهرهاستفاده از فناوری ارتباطات می تواند کمک به

 نماید.  جامعهفضاي علمي 

 د يز دارننسبت به انجمن عالقه و  تعصب ناساتيد و دانشمندان و پيشکسوتان این رشته که  حضور

ن در جهت  انتقال تجربيات و ارتقا دانش و مهارت و به روز رسانی اطالعات متخصصين ای

 رشته  امکان برگزاری دوره های آموزشی رسمی و غير رسمی را فراهم می سازد. 

 لوشيپ فمقيم سایر کشورها و همچنين حضور اساتيدی که تخصص و یا  ارتباط با همکاران ایرانی

وثرتر بيشتر و مخود را از کشورهای دیگر اخذ کرده اند فرصت برقراری ارتباطات بين المللی 

 را فراهم کرده است.

 :يشنهاديپ يهرست برنامه هاف

 نهساال نامه عملياتیتشکيل کميته آینده پژوهی و تدوین برنامه راهبردی چهار ساله و تهيه بر 

 ط د مرتببا سایر انجمن های علمی و سازمان های مردم نها های تخصصینشست برگزاری اندیشی وهم

 در جهت تقویت جایگاه انجمن 
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 شورکدر بین اعضای انجمن و متخصصین زنان و زایمان  افزایش تعهد حرفه ای و اخالق پزشکی 

 ه بل بهربرقراری تعامالت در سطح فراملی)منطقه ای و بين المللی( ، استفاده از فرصت های قا

 ی و بين المللی برداری در سطوح منطقه ا

  تياران وبرای بهره گيری از توان دس دستياران امروز ، همکاران فردا)دانشجويی(کميته تشکيل 

 فلوشيپ های فعال و عالقه مند 

 افزایش اعتبارات مالی انجمن 

 ای حضور در مناسبت ها و رویدادهابرنامه ریزی و اقدام بر 

 نه هااقدام جهت تعامل موثر با رسا و های اجتماعی های اینترنتی و شبکهحضور فعال در فضا 

 نو تقویت سایت انجمرسانی به موقع و مناسب اخبار انجمن حفظ ارتباط با اعضا و اطالع 

 

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست ياهکارهار

  از انجمن جهت تدوینتشکيل کميته ای از اعضای عالقه مند انجمن و افراد متخصص خارج 

لعات برنامه راهبردی . پس از تدوین و تصویب برنامه راهبردی بر اساس نتایج حاصل از مطا

 زم برایطراحی و تدوین برنامه و سياست های کوتاه،ميان و بلند مدت الکميته آینده پژوهی ، 

 انجام و بر اساس آن برنامه عملياتی ساالنه تنظيم می شود ليت انجمنفعا

   وکميته روابط عمومی در برقراری ارتباط و برگزاری نشست با انجمن های  علمی مرتبط 

 ر رابطه با مسایل روز هماهنگی الزم را به عمل می آورد.سازمان های مردم نهاد د

 ه ای بدیهی است برای افزایش تعهد حرفه ای و اخالق پزشکی باید از آموزش اصول اخالق حرف

که با و پزشکی شروع کرد و فواید حرفه مند و اخالقی رفتار کردن را نه تنها آموزش داد بل

 ت. معرفی چهره های شاخص به الگو سازی پرداخ

 انجمن  و فعاليت هایمعرفی  تهيه بروشور انگليسی   -ز نمودن بخش انگليسی سایت انجمن به رو 

 مللی موسسات و دانشگاه های کشور.مشارکت در کارگاه های آموزشی بين ال و

  ی يوه هاساختار و کارکرد و خدمات سازمان های بين الملی مرتبط و ش  آشنایی اعضا انجمن با

 ارتباط فردی با آنها .

  درچارچوب  دستياران و فلوشيپ ها حمایت مادی و معنوی از طرح های علمی ـ پژوهشی

 . متخصصين زنان و زایمانسياست های انجمن علمی 

 مه ذب و تشویق محققين جوان عضو انجمن به تاليف, تدوین وترجبرنامه ریزی مستمر برای ج

  مقاالت وکتابها.

 مچنين به هيأت مدیره برای تصویب نهائی،ه پيشنهاد ميزان حق عضویت  مناسب و عادالنه اعضا

 اقدامات اجرایی برای جمع آوری حق عضویت ها .

 عضا .قوق و مالکيت معنوی اشناسایی روش های تامين مالی با مشارکت اعضای انجمن با حفظ ح 



 علمی  انجمننامزدهای عضویت در هیات مدیره برنامه قالب پیشنهادی 

 آماده شود PDFدر خاتمه فایل در ساختار 

 

 سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی ایران
www.ima-net.ir 

 درآمد زایی انجمن از طریق برگزاری گارگاه ها و دوره های آموزشی 

  اطالعاتی از شاخص های مرتبط با رشته زنان در سطح کشوربانک )ایجاد بانک اطالعاتی ،

 منطقه و جهان(

 وبرنامه ریزی   ، توسعه ارتباطات، جلب همکاری اعضاء در کميته ها و شبکه سازی اعضاء 

  وزهحانجمن)اعضا ، برنامه ها، اقدام در خصوص راه اندازی بانک های اطالعاتی مورد نياز 

، اساتيد و اعضای هيات علمی دانشگاه های دولتی و غير دولتیتخصصی،آموزشی،پژوهشی ،

 متخصصان و غيره(.

    رهای ن، محوآانتشار ساالنه یا چند ساله کتاب انجمن كه معرفی کنندۀ انجمن، ساختارهای داخلی

 باشد .  فعاليت و دستاوردهای حاصل از فعاليت های مختلف آن

  ویم ارائه تقو دوره های آموزشی رسمی و غير رسمی مرتبطنيازسنجی ، برنامه ریزی و اجرای

 زشی شش ماهه انجمن .آمو

 ج به های پودمانی منتبرگزاری دوره  و هایهای آموزشی و صدور گواهينامهبرگزاری دوره

برای برگزاری دوره های  نظام پزشکی و وزارت بهداشتهمکاری با  ، صدور گواهينامه

 های بازآموزی ن و اجرای دورهطراحی، تدوی ،اموزشی مرتبط

  بط به مسؤولين و مراجع رشته های مرتارائه پيشنهادهای تخصصی در مورد سرفصل دروس

های ه پيشنهادهای تخصصی و مشورتی در مورد گسترش رشته و گرایشات دورهارائ ذیربط  و

 به وزارت بهداشت مختلف

 امه برن و در تمامی استان های کشور اقدام برای راه اندازی شعب استانی انجمن  برنامه ریزی و

 برای تقویت حضور اعضا در شعب استانی.ریزی 

  و ارائه راهکارهای مناسب برای  رشته زنان و زایمانتحليل مداوم چالش های پيش روی

 مرتبطمشارکت فعاالنه انجمن در حل مسائل 

 


