
 برنامه ها

انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران با بیش از چهل سال پیشینه از اولین 

این سالها و گذر از فراز و نشیب هاي  تانجمن هاي تخصصی ایران است که با گذش

گرچه در . بسیار اکنون از جایگاه خوبی میان تشکل هاي علمی کشور برخوردار است

کشور و سالهاي گذشته تالش بسیار زیادي براي بهبود جایگاه این انجمن در پهنه 

این زمینه  دربین المللی شده است ولی این انجمن هنوز به جایگاه درخور خود  

مهمتر که به چند مورد  آن انجام گیرد برايسیده و باید برنامه و تالش بیشتري نر

  آن اشاره می کنم

 ري هاي کوتاه مدت و بلند مدتایکی از مسئولیت هاي انجمن سیاست گذ -1

در سیاست گذاري هاي کالن  همکاريبراي  پیشرفت این  رشته و  داخلی 

باشد که تاکنون نیز کشوري در کمیته هاي تخصصی وزارت بهداشت می 

و  ودپررنگ تر شباید این نقش  لیانجمن در آن فعالیت خوبی داشته و

مشکالت باقیمانده از گذشته مانند تعیین تکلیف و اجرایی شدن یا نشدن 

در روند پذیرش و آموزش رزیدنتی که  همچنین و به انجام برسد  دبل دگري

 داشته باشددخالت بیشتر و موثرتري وزارتخانه مشخص می کند 

در زمینه فعالیت هاي علمی مانند برگزاري کنگره ها و دوره هاي علمی نیاز   -2

 وجود دارد که چه در شکل برگزاريبه بازنگري در سیاست هاي کلی انجمن 
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و مباحثی که در آن باید ارائه شود و چه در اتنخاب  این کنگره ها و دوره ها

اسپانسري  وکنگره  جانبینمایشگاه  گروه یا گروههاي هدف و چه در

نیاز به ي كننده و پخش کننده مواد و تجهیزات پزشكشرکتهاي بازرگانی وارد 

 . وچود دارد اساسی بازنگري

 کشورمان دیگرعلمی و تخصصی من هاي جگسترش رابطه با انهمزمان با  -3

و برگزاري کنگره ها و دوره  خصوصا انجمن هایی که با ما همپوشانی دارند

در پهنه بین المللی نیز با رایزنی و آماده سازي  باید، شتركهاي علمی م

 بین المللیي زمینه شرکت متخصصان و رزیدنت هاي کشورمان در کنگره ها

شناساندن توانایی هاي خود به  وو  تبادل علمی با متخصصان دیگر کشورها 

 .شود کمک   نیز رشته  ا، به باال رفتن سطح علمیآنه

مشکالت صنفی و معیشتی همکاران خصوصا  گرچه بررسی و کمک به -4

همکاران جوان در دایره وظایف انجمن علمی نمی باشد ولی رایزنی و کوشش 

یست فعالیت هاي انجمن لتغییر این وضع می تواند در یا در جهت بهبود و 

 قرار گیرد

که در راستاي بهبود و پیشرفت  کسانیبا آرزوي پیروزي و بهروزي براي همه 

 کشور کار می کنند

 دکتر محمد حسن سمندري
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