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 به نام خدا

شی زيمتخصصين پوست و آمبرنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي ....

 ................................ايران

نامزد براي پست: عضويت  ..............................داريوش دائرنام و نام خانوادگي نامزد:.....

 / بازرس هيأت مديره

محل   ............................گواهينامه تخصصی بيماری های پوست: ...يلين مدرک تحصيآخر

 ........................تهرانت در حال حاضر:.........يفعال

 د انتظار:مور يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

خريد يک واحد اداری وضعيت فعلی انجمن نسبت به دوره های قبل پيشرفت مناسب تری داشته است. 

برای راه اندازی کالس های آموزشی، ايجاد کميته کاسماتيک با مشارکت سه گروه تخصصی دخيل در 

کوريکولوم جديد، برخورد با بسياری از متخلفين صنفی و تبليغات امر کاسماتيک، تالش در تصويب 

تصويب ايجاد کميته های صنفی، حقوقی، ليزر و غيرمجاز، تعطيلی مراکز آموزش دهنده ی غيرمجاز و 

هيات مديره ی اخالق در کنار برگزاری چند دوره کنگره ی موفق ساالنه از نکات مثبت و مورد تاييد 

سوی ديگر همگرايی کافی در هيات مديره برای پيشبرد اهداف کلی وجود نداشته از  انجمن بوده است.

. به علت پراکندگی اعضای هيات مديره در شهرهای و در مواردی تک روی مشاهده شده است است

تصميمات از پشتيبانی حداکثر اعضا  برخی حداقل تعداد اعضا تشکيل شده ومختلف، اغلب جلسات با 

د. در زمينه فعاليت های صنفی، کار به چند نفر محدود شده و امکان مشارکت يا برخوردار نبوده ان

و همه ی افراد فراهم نشده و با سياست سکوت، سعی در پيشبرد اهداف به شکل البی گری اظهار نظر 

کميته در بحث سايت و مجله انجمن کار با سرعت مورد نياز پيش نرفته است.  جلسات سری شده است.

بحث گردش مالی و ارائه  ، دارو و تجهيزات، حقوقی و آموزش فعاليت چشم گيری نداشته اند.های اخالق

 گزارشات ساالنه کماکان دچار کاستی است.

توقع می رود با جذب حداکثری تمامی اعضای انجمن، زمينه همکاری و در دورنمای مورد انتظار 

ابط درون گروهی اعضا فراهم شود. همدلی و اتحاد در امور آموزشی، پژوهشی، حقوق صنفی و رو

ارتباط بين نسل های مختلف متخصصين پوست به نحو بهتری بازسازی و زمينه تفاهم و تبادل نظرات و 

اطالعات افراد فراهم گردد. فعال سازی کميته های مختلف مورد اشاره در باال به همراه پويايی و تحرک 

ظ منافع جمعی را می بايست در آينده مورد توجه بيشتر فعاليت های صنفی و حقوقی و تالش در حف

 خاص قرار داد.
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 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 در هيات مديره هماهنگی کافی برای تصميم گيری های مختلف وجود ندارد. -1

 کميته های مصوب در ابتدای تشکيل انجمن، شکل گيری و جهت دهی نشده اند. -2

چارچوب های آموزشی برای روش های نوين و ضرورت برگزاری بحث تجميع کنگره ها، تعيين  -3

اين روش ها در کنگره ها،  آموزش غير متخصصين و نحوه ی شرکت همکاران متخصص پوست در 

همايش ها و دوره های آموزشی به شکل مورد انتظار اکثريت اعضا مورد توجه قرار نگرفته و نقش 

 ايفا نشده است.محوری و ارشادی و فصل الخطاب بودن انجمن 

بحث کلينيک های متعلق به غيرمتخصصين پوست، نحوه ی تعامل و برخورد با اين مؤسسات و  -4

همچنين تعيين چارچوب همکاری متخصصين پوست در اين درمانگاه ها و تبيين سياست های بازدارنده و 

ده يا کم رنگ بوده برخورد با متخلفين صنفی به طور واضح و به عنوان سياست رسمی انجمن مطرح نش

 است.

و سخنرانی های اعضای  ، تحقيقاتمقاالت سرعت کافی را نداشته است. از پيشرفت مجله علمی  -5

انجمن به نحو بهينه در سايت انجمن و سايت های مرتبط، فضاهای اجتماعی، رسانه های مختلف و 

 است. همايش های کشوری، منطقه ای و بين المللی به حد کافی استفاده نشده 

اطالع رسانی و ارتباط با بدنه متخصصين به دليل آشفتگی حاکم بر فضای مجازی شکل صحيح و  -6

کاربردی ندارد و علی رغم تصويب تشکيل اتاق گفتگو در سايت و اطالع رسانی در مورد اتفاقات و 

در مسائل روز و برخورداری از نظرات همکاران در بخش مشخصی از سايت که قابليت بازپخش 

فضاهای مجازی را نداشته باشد، اين امر شکل نگرفته است و در عمل اطالع رسانی و مشارکت و 

 تضارب آراء کيفيت مناسبی ندارد.

 شفافيت در اعالم عملکردهای مختلف انجمن کاستی دارد. -7

 

 نقاط قوت موجود در انجمن:

 های قبلی صورت گرفته است.در پيگيری مطالبات صنفی و حقوقی تالش بيشتری نسبت به دوره  -1

 در تصويب کوريکولوم جديد تالش و پيگيری شايان توجهی انجام شده است. -2

 ارتباطات با انجمن های خارج از کشور توسعه يافته است. -3

 بی نظمی های مالی کاهش يافته اند. -4
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  ارتباطات وزارت خانه ای، نظام پزشکی و انجمن های مختلف قوی تر شده اند. -5

 

 

 

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پيتهد

زياده خواهی مهاجمين به رشته تخصصی پوست به شکل برگزاری دور های آموزشی غيرمجاز،  -1

سمينارهای متعدد با موضوعات تخصصی پوست و زيبايی، راه اندازی کلينيک های تخصصی بدون 

مادی خود و باالخره حمالت متخصص و به استخدام درآوردن متخصصين پوست برای حفظ منافع 

تخريبی در رسانه ها و فضاهای مجازی بر ضد متخصصين پوست و تحريک مردم عادی جامعه بر ضد 

 جامعه متخصصين پوست

 عدم اجرای قانون سرنسخه و تابلوها و تليغات غيرمجاز -2

 عدم اتحاد کافی بين بدنه متخصصين پوست کشور -3

 نجمن در مديريت مشکالت بدنه انجمن متخصصين پوستعدم توجه به توانايی بالقوه ا -4

 انجمن: یت هايفعال یموجود برا یفرصت ها

تخصصين پوست کشور به شکل توليد و انتشار مقاالت، استفاده از ظرفيت علمی و آموزشی کليه ی م -1

 سخنرانی ها، حضور در صدا و سيما، جرايد و فضاهای مجازی

ت علمی و غير هيات علمی و نسل های مختلف متخصصين پوست و ايجاد همگرايی بين اعضای هيا -2

 تالش در کاهش اختالفات نظر و سوء تفاهم ها

به دست گرفتن ابتکار عمل در زمينه منع آموزش غير مصوب به پزشکان و ساير اقشاری که  -3

 هيات مديرهارتباطی با حرفه طبابت ندارند و الزام همکاران به پيروی از سياست های مصوب شده در 

ايجاد و تصويب چارچوب همکاری، حداقل و حداکثر حقوق و لزوم ايفای نقش محوری متخصصين  -4

 پوست در درمانگاه های تخصصی پوست کشور و پيگيری حقوق متخصصين 

پيگيری و برخورد قانونی با محدوديت ها و اشکاالت موجود در فعاليت تخصصی جامعه متخصصين  -5

 پوست کشور
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 :یشنهاديپ یفهرست برنامه ها

تقويت بحث آموزش و توانمندسازی متخصصين پوست از طريق برگزاری دور های منظم هفتگی يا  -1

هر دو هفته يک بار در دفتر انجمن يا شاخه های استانی انجمن و ارائه تکنولوژی های جديد و به روز 

 به همراه برگزاری کارگاه های عملی به شکل منظم در دنيا

 تقويت بنيه علمی انجمن از طريق مجله، سايت و فضاهای مجازی متعلق به انجمن  -2

کمک به مشارکت حداکثر تعداد متخصصين پوست کشور در همايش ها و کنگره های علمی بين  -3

 المللی و منطقه ای و ايجاد ساز و کاری برای نظم دادن اين فعاليت ها

و آموزشی در انجمن و  ، دارو و تجهيزات نفی، حقوقیشکل گيری مجدد کميته های اخالق، ص -4

 اين کميته ها به داوطلبين  سپردن سرپرستی

شاخه های استانی انجمن توانمند، مستقل و پويا شوند. در استان هايی که تشکيالت انجمن راه اندازی  -5

 نشده اند، اين کار به سرعت صورت بگيرد.

 لوها و سرنسخه ها، موارد محدود کننده ی متخصصين پوست،های: سامان دهی به تاب پيگيری بحث -6

پزشکان غيرمرتبط يا غير  آموزش های غيرمجاز توسط شرکت ها و افراد يا انجمن های مختلف، دخالت

تبيين نحوه  ،در امور تخصصی، برگزاری کنگره ها و سمينارهای مرتبط با علم درماتولوژی  پزشکان

تببين ضوابط همکاری متخصصين پوست  ،ست در اين کنگره های همکاری و مشارکت متخصصين پو

مقابله با پديده مدرک  قوق متخصصين و باالخرهدرمانگاه های تخصصی پوست و محافظت از حدر 

 فروشی

تالش در جهت کاستن اختالفات نظر در بين اعضای انجمن و ايجاد فضای هم گرايی، پرهيز از اتهام  -7

 ن در رده های مختلفزنی و جذب حداکثری همکارا

 

 به اهداف: یابيتحقق برنامه ها و دست یراهکارها

به عنوان برآيند آراء و فصل الخطاب بودن در موارد مورد مجادله به رسميت شناخته نقش انجمن  -1

 شود.
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 بين اعضای انجمن همدلی و اتحاد نظر و رعايت مصلحت جمعی به مصلحت فردی حاکم باشد. -2

 بدبينی و اتهام زنی دوری شده و تک بعدی و تک محوری انديشيده نشده و عمل نشود.از فضای  -3

همه همکاران در فعاليت هايی از قبيل پرداخت هزينه ی اشتراک ساالنه، مشارکت در همايش ها و  -4

 مناسبت های مورد تاييد انجمن و التزام به خط قرمزها و هشدارها کوشا باشند.


