
 خدا نام به
  صورت و دهان،فک جراهان علمی انجمن اهداف برد پیش جهت پیشنهادي برنامه

 کوشایى سهیل :نامزد خانوادگی نام و نام
 مدیره هیأت عضویت :پست براي نامزد

  صورت و فک دهان، جراحى تخصصى دکتراى :تحصیلی مدرك آخرین
  قزوین پزشکى علوم دانشگاه کا ضریب خدمت متعهد :حاضر حال در فعالیت محل

 
  :انتظار مورد دورنماي و انجمن وضعیت از کلی تحلیل

همکاران علمى سطح پیشرفت باعث روزى انجمن و یابد افزایش انجمن در همکاران مشارکت دارندتا اصالح به نیاز رویکردها و کارها و ساز
  شود واقعى بصورت صورت و جراح فک 
  
: انجمن در موجود ضعف نقاط 
: همچون دارد رویکرد و عملکرد در تغییراتى به نیاز 

 مضر و اقداماتتشریفاتى توقف و اساسى مسایل به پرداختن - عدالت بیشتر رعایت - بیشتر شفافیت - بیشتر پاسخگویى
  
: انجمن در موجود قوت نقاط 
  تنیس امکانپذیر قوت نقاط بر تمرکز اساسى، اصالحات به نیاز به توجه با 
  
: انجمن فعالیت در رو پیش تهدیدات 

  انجمن در فعالیت به همکاران تمایل عدم •
 همکاران بین همدلى و اتحاد وجود عدم •
هب دانشگاهى غیر آموزشى و فعالیتهاىکارگاهى به دادن بها بعلت آن به دیگر هاى رشته ورود و رشته درمانى قلمرو رفتن بین از •

  عمومى همکاران 
 

: انجمن هاي فعالیت براي موجود هاي فرصت
 است اولیه نیاز علمى انجمن یک صحیح و اصیل موقعیت به برگشتن 
  

: پیشنهادي هاي برنامه فهرست
 ها کنگره برنامه اصالح •
 مدیره هیات در گیرى تصمیم نوع اصالح •
  علمى و صنفى اولویتهاى اصالح •
  انجمن فعالیتهاى در همکاران کارگیرى به شیوه اصالح •
  مجمع برگزارى برنامه اصالح •

 
: اهداف به دستیابی و ها برنامه تحقق راهکارهاي 

 افراد شخصى منافع براى موقعیت ایجاد بدون فعالیتها تمامى انجام •
 ها کنگره برگزارى و فعالیتها در شهرها تمامى در همکاران بین در عدالت برقرارى •
  تبلیغاتى فعالیتهاى به آنها تبدیل از جلوگیرى و علمى صرفا فعالیتهاى به نهادن ارزش •
  ها کنگره کردن برگزار علمى و ساده •
  گیرى راى و نظرسنجى توسط همکاران کلیه نظرات به توجه •
  امور در شفافیت و پاسخگویى •

 


