
 علمی  اوجمهوامزدهای عضویت در هیات مدیره بروامه قالب پیشىهادی 

 آماده شود PDFدر خاتمه فایل در ساختار 

 

 ساماوه جامع اوجمه های علمی پزشکی ایران
www.ima-net.ir 

 به نام خدا

 برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 عضويت هيأت مديره  نامزد براي پست: دکتر دمحم گلشنی  نام و نام خانوادگي نامزد:

دانشگاه تهران                           :محل   بورد تخصصی پوست    :يلين مدرک تحصيآخر

 کلينيک خصوصی ت در حال حاضر:يفعال

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

انجمن پوست در سالهای اخير تحرکات خود را بسيار افزايش داده بطوريکه تا حدودی ، بخصوص در -

 فت قابل مالحضه ای داشته است . و پروسجرهای مجاز پيشر م آموزشیارتباط با کوريکولو

از فعاليتهای مثبت در دوره های اخير هيئت  خريد محل دائمی انجمن پوست از محل درآمد خود انجمن-

 مديره می باشد.

دستاورد مهم ديگر انجمن، رای ديوان عدالت در جلوگيری از بکارگيری ليزرهای پوستی توسط -

 پزشکان غير مرتبط بوده است.

 

 موجود در انجمن:نقاط ضعف 

 ابزار های الزم در جهت نيل به اهداف علمی و صنفی کمبود

 

 نقاط قوت موجود در انجمن:

 همدلی و اراده کافی در بين اعضای هيئت مديره و بدنه درماتولوژی در جهت ارتقای رشته 

 

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پيتهد

و استفاده ايشان  پروسجرهاى درماتولوژى نجامادخالت غير پزشكان و پزشكان غير مرتبط در درمان و 

 از دستگاههای صرفا"تخصصی پوست مثل ليزرها

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها
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  همكارى نسبى وزارت بهداشت و درمان با اهداف انجمن-

 پوست وجود ارتباطات خوب در جهت ارتقاء دادن رشته تخصصى-

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

ی درماتولوژی در گذشته نسباتا"دور ،رشته ی عمدتا" مديکال و بالينی صرف بوده ولی همانطور  رشته

که همگی همکاران عزيز اذعان دارند درماتولوژی نوين با ورود ابزار های جديد همانند ليزرها،رشته 

در آموزش می ای بشدت پروسجرال شده و لزوم توجه کافی به اين امر را چه در ارتقا کوريکولوم و چه 

 طلبد.

 هيئت مديره در اين امور بايستی بسيار کوشا باشد

همزمان با ارتقا جايگاه جهانی ،ارتقاء جايگاه درماتولوژى به عنوان يك رشته توأم مديكال و پروسجرال

 آن

 در رشته پوستو غير پزشکان جلوگيرى از دخالت پزشكان غير مرتبط 

 

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

 تالش و کوشش مستمر


