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 متخصصین زنان و زایمان برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي

  بازرس /  عضویت هیأت مدیرهنامزد براي پست:            فاطمه صفوی   ام و نام خانوادگي نامزد:ن

 01منطقه )شخصی  مطب: محل فعاليت در حال حاضر   دانشنامه تخصصی زنان و زایمان يلي:آخرين مدرک تحص

 (تهران

 

 :تحلیل کلی از وضعیت انجمن و دورنمای مورد انتظار

انجمن ارگاني است که بايد جهت پيشبرد اهداف صنفي و علمي رشته تخصصي مورد نظر فعاليت داشته باشد. 

خدمات و رود که در جهت ارتقاي سطح علمي و کيفي صنف خود در ارائه به تبع از يک ارگان صنفي انتظار مي

هاي فراواني در طي همچنين احقاق حقوق آن صنف تالش کند، حال آنکه رشته تخصصي زنان و زايمان با چالش

هاي تر بايد به ظهور برسد، چيزي که در سالهاي اخير رو به رو بوده است، اين انتظار و تالش هر چه پر رنگسال

 ايد در اين راستا قرار گيرد.اخير از انجمن چندان ديده نشده و اهدف انجمن جديد ب

 

 :نقاط ضعف موجود در انجمن

 عدم حمايت تمام قد و همه جانبه از حقوق رشته تخصصي زنان و زايمان و متخصصين آن 

 هاي چند سال اخيرهاي اصولي و به موقع جهت موضوع گيري در چالشعدم ابالغ بيانه 

 رشته تخصصي زنان و زايمانهاي تهديد کننده بنيان عدم قاطعيت در برابر موضوع 

 همربوطهاي تصميم گيرنده براي رشته تخصصي عدم رايزني و تالش جهت حضور در ارگان 

 

 ن:ط قوت موجود در انجمنقا

 کمک به ارتقاي سطح علمي جامعه متخصصين زنان و زايمان 

 هاي علميتالش جهت برگزاري کنگره 

 

 :یدات پیش رو در فعالیت انجمندته

  ها و مسئولين مرتبط با رشته زنان و زايمان در جهت تحقق اهداف انجمنارگانعدم همکاري 

 هاي ديگر جهت اخالل در احقاق حقوق صنف متخصصين زنان و زايمانها و انجمنکارشکني گروه 



 

 :ی موجود برای فعالیت های انجمنهارصتف

 متخصصين زنان و زايمان و ايجاد هاي مکرر با مسئولين داراي جايگاه تصميم گيري در حيطه صنف رايزني

 هاي تصميم گيرندهارتباط دو سويه با جايگاه

 هاي تصميم گيرنده در حيطه تعريف جايگاه و انتخاب نماينده از طرف انجمن براي حضور در سازمان

 تخصصي زنان و زايمان

 ايجاد پشتوانه چند هزار نفري متخصصين زنان و زايمان جهت پيشبرد اهداف صنفي 

 ل مکرر با متخصصين زنان و زايمان در سراسر کشور و استفاده از نظرات و پيشنهادات ايشان در امور تعام

 صنفي

 

 :فهرست برنامه های پیشنهادی

  ؛ از جمله حق سونوگرافي در مطبانميمتخصصين زنان و زاپيگيري حقوق صنفي 

 موقع با ورود هر صنف ديگري به  پر رنگ کردن مرز کاري متخصصين زنان و زايمان و برخورد قاطعانه و به

 اين محدود از جمله صنف ماماها

  تالش براي ارتقاي ميزانk زايمان طبيعي، و سزارينهاي تخصصي زنان و زايماناعمال جراحي ، 

 اي متخصصين زنان و زايمانتالش براي پيگيري مشکالت قضايي يا حرفه 

 ن و زايمان همراه با اعطاي مجوزارتقاي سطح علمي متخصصين زنا ي جهتهايبرگزاري کالس 

 

 :ها و دست یابی به اهدافی تحقق برنامهارهاکراه

از آنجا که هماهنگي متخصصين زنان و زايمان در احقاق حقوق صنفي حرف اول را ميزند لذا وجود يک متخصص 

همکاران الزم است، زنان در هر استان به عنوان نماينده انجمن جهت ابالغ تصميمات يا  جمع آوري نظرات ساير 

اگر بتوان اين هماهنگي را بين متخصصين ايجاد کرد بسياري از امور صنفي قابل پيگيري و دست يافتني خواهد 

 شد.

رايزني و جلسات مکرر با سازمان ها و ارگان هاي تصميم گيرنده در حيطه متخصصين زنان و زايمان جهت اصالح 

تأثير گزار خواهد بود و جامعه متخصصين زنان و زايمان را به اهداف  بخش نامه ها و دستورالعمل هاي قبلي قطعا

 خود نزديک خواهد کرد.

مهمترين نکته در رسيدن به اهداف صنفي تعريف جايگاه نماينده انجمن به عنوان عضو رسمي در سازمان هاي 

 د.تصميم گيرنده در حيطه متخصصين زنان و زايمان است که بايد به جد براي آن تالش شو



و انجمن با وجود هر عضوي که تالشگر است موفق تر  د تالش ها همگي مثمر ثمر واقع شونداميدوارم با ياري خداون

 از هميشه از کيان صنف متخصصين زنان و زايمان صيانت کند.


