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 به نام خدا

 متخصصين زنان و زایمان ایران :برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي

 : فاطمه نعمت اللهينام و نام خانوادگي نامزد

 بازرس /نامزد براي پست: عضویت هيأت مدیره

 یجراح و متخصص زنان، زایمان و نازای: يلين مدرک تحصیآخر

  ت در حال حاضر:يمحل فعال

 وصى مطب خص 

 مورد انتظار: ينمات انجمن و دورياز وضع یل کليحلت

انجمن متخصصين زنان و مامایي ایران انجمني است صنفي، علمي، غيرسياسي و غير انتفاعي که در جهت ارتقا 

و  جامعهدر  زنان و مادران ستیرتندو  صحت یشافزا .سطح علمي متخصصين زنان و نازایي کشور فعاليت ميکند

انجمن زنان اصلی جزو مأموریت هاى آموزش به بيماران زنان و   وريفناو  علم بازنان  نمتخصصا بيشتر هرچه شناییآ

 پزشکیو  نسانیا تخدما ئهارا ايبر تنها نهروز  ژيتکنولواز  سيعو نگاهی بادارد  نظردر  نجمنا .به حساب می آید

 به نسيدرا در ر نهاو آ دهکر مهمگا لمللیا بين معاجو با نيزرا  نپزشکا که ستآن ا پیدر  بلکه کند داريبر هبهر

 .هدد ريیا نياد متمادر  تطالعاا جدیدترین

حداقل هيچ پرونده اي را به انتظار مي رود در آینده تمام همکاران با به کارگيري زیرساخت هاي پهناي وب 

صورت فيزیکال در مطب هایشان نگهداري نکنند و همه در پایگاه داده به صورت آنالین در دسترسشان باشد تا 

بيماران مطب خود در هر مکان دسترسي داشته باشند و  شتهبتوانند حداقل به سابقه بيماري و پرونده هاي گذ

 بتوانند به آنها پاسخ دهند.
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 نقاط ضعف موجود در انجمن:

  زیز از قابليتها و عکمبود زیرساختها براي ارتباط مجازي بين بيمار و پزشک و ناآگاهي برخي از همکاران

 اهميتهاي پزشکي از راه دور 

 از سوى وزارت بهداشت مربوط به پزشکی از راه دور عدم وجود قوانين و استاندارهاى 

 

 نقاط قوت موجود در انجمن:

 

 عات و تحقيقات در باالبردن ارتقا سطح علمي اعضا به دستيابي به آخرین تکنولوژي درمان همراه با مطال

  .زمينه علم زنان و مامایي و نازائي

 .مندفاع از حقوق صنفي کليه متخصصين عضو و پيشبرد اهداف انج

 بوط به زنان و به روزترین اطالعات مر ين زنان و امکان در ميان گذاشتنصارتباط آسان با سایر متخص

 باال بردن سطح علمي اعضا

  ریق ارائه طآشنایي و آموزش عمومي و گسترش علم زنان و مامایي و نازائي بصورت علمي و عملي به

 مقاالت در مجالت و روزنامه ها و رسانه هاي گروهي

 

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پیهدت

 

  مشکالت مالی براي تحقق اهداف انجمن 
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 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 

 ونا به کارگيري تمامی زیرساختهاي بستر وب موجود جهت ارتباط پزشکان و بيماران در دوران اپيدمی کر

 بدون نياز به حضور فيزیکی بيمار در مطب پزشک

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 

دیدار پزشک و بيمار جز درمورد غير ضرور و در با توجه به شرایط کرونا و ازدحام در مراکز درمانی بهتر است که 

مواردي که به درمان فيزیکال احتياج نباشد از طریق اپليکيشنهاي پزشکی از راه دور ميتوان بدن در نظرگرفتن بعد 

صصين عزیز زنان تمام بيماران در هر گوشه از دنياي پهناور را ویزیت کنند و برایشان به مکان و در هر زمانی متخ

 بنابراین برنامه هاي ذیل پيشنهاد داده ميشود:راختی نسخه صادر کنند. 

  و مطبهاي زنان در تمامی مراکز درمانی پزشکی از راه دورگسترش و به کارگيري 

  و اطمينان بيشتر مردم به خدمات پزشکی از راه دور تدوین برنامه هاي آموزشی براي آشنایی 

 زنان مينهدر ز جیرخاو  خلیدا يها نساکنفر خرینو داده اي از آ طالعاتیا هپایگا تاسيس 
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 به اهداف: یابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

 

  خاص در زمينه دنيا و کشور عزیزمان ایران به سرعت در جهت هوشمند سازى سيستم ها و به طور از آنجا که

 بهداشت و درمان و آموزش پزشکى در حال

       Rapid digitalization 

تحت لواى وزارت بهداشت همسو با تحوالت جهانى در حال توسعه فرهنگ انجمن زنان هم باید هست و 

 .باشداستفاده از فضاى مجازى براى آحاد ملت ایران جهت خدمات درمانى ، بهداشتى و آموزش پزشکى 

 به اتيد و متخصصين ایراني و بين المللي و برگزاري سمينارها و کنگره ها و پانل هاي علمي دعوت از اس

توضيح در مورد چگونگي به کارگيري پزشکي از راه دور براي برقراري ارتباط در ارتباط با صورت مجازي 

نه زنان و شناخت بيشتر و پيشرفت در زميو پزشکان و بدون در نظر گرفتن بعد مکان و بين بيماران 

 مامایي و نازایي

 انواده و یاري همکاري با دولت خدمتگزار و ارائه پيشنهادات سازنده در امر تعادل و بهبود تنظيم خ

نده ذهني و رساندن به وزارتخانه هاي دست اندرکار جهت پيشگيري از تولد نوزادان ناقص و عقب ما

  .تاالسمي ماژور و سایر مشکالت دیگر

 ي وب و به و اضافه کردن زیرساختهاي پهنااکز تخصصي زنان و مامایي و نازائي توسعه و گسترش مر

  .در جهت کاهش اعزام بيمار به خارج از کشورابزارهاي پزشکي از راه  روزترین

 


