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 به وام خذا

 باريري ي واباريري ایران تخصصي بروامه پيشىهادي جهت پيش برد اهذاف اوجمه علمي

 فاطوِ قلوبز دسفَلیدکتز  وام ي وام خاوًادگي وامسد:

     ■       باسرس     عضَيت ّيأت هذيزُ وامسد براي پست:

  IVF سايواى ٍ فلَشيپ ًاسايی ٍ هتخصص سًاى ٍ :يليه مذرک تحصیآخر

 بيوارستاى بْوي تْزاى IVFبخش  ت در حال حاضر:يمحل فعال

 مًرد اوتظار: يت اوجمه ي ديروماياز يضع يل کليتحل

 ارائِ خذهات بِ بيواراىسطح هشارکت اعضا جْت بْبَد کوی ٍ کيفی  ارتقای .1

 ّای هختلف در درهاى بيواراى اس سادُ تزيي درهاى تا درهاًْای پيشزفتِ ًابارٍری Guidelineتذٍيي  .2

  ارتقای سطح کيفی ارائِ خذهات بِ بيواراى اس طزيق ارتقای سطح علوی در حَسُ خذهات درهاى ًابارٍری .3

 وقاط ضعف مًجًد در اوجمه:

کارآهذ در جْت ارتقای باعث ضعف اًجوي در تذٍيي قَاًيي  ،عذم هشارکت ٍ ّوکاری گزٍُ ّای هختلف .1

 .شذُ استاًجوي ٍ ارائِ خذهات هؤثز بِ جاهعِ ّذف 

 وقاط قًت مًجًد در اوجمه:

 هحتزم را هَجب شذُ است.عزصِ بَدى ّوکاراى  درٍجَد اًجوي،  .1

 خَاّذ بَد. تذٍيي قَاًيي حاکن بز درهاى اس طزيق اًجوي اهکاى پذيز  .2

 ت اوجمه:يري در فعال شيذات پیتهذ

 بِ هشکالت هَجَد در جاهعِ عذم شٌاخت صحيح ًسبت .1

 لحاظ ًٌوَدى هسائل ٍ ًياسّای رٍس جاهعِ در بزًاهِ ّای اجزايی اًجوي .2
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  علویدر هقايسِ با هسائل صٌفی  هسائلتَجِ بيش اس حذ بِ  .3

 اوجمه: يت هايفعال يمًجًد برا يفرصت ها

 اًجوي بِ هٌظَر حضَر ّزچِ هؤثزتز خَد، فزصت ّای بسياری پيش رٍ دارد؛ اس جولِ: 

ارتقای ارائِ خذهات بِ بيواراى شاهل جْت  در يیآئيي ًاهِ ّا بِ هٌظَر تذٍييتعاهل با ٍسارت بْذاشت  .1

 سَْلت در ارائِ خذهات ٍ کاّش ّشيٌِ ّای تحويلی بِ بيواراى

  افشايش کيفيت درهاى ٍ هيشاى بارٍری بِ هٌظَرتعاهل با اًجوي ّای ًابارٍری سايزکشَرّا  .2

 :يشىهاديپ يفهرست بروامه ها

جْت ارتقای ًتايج درهاى هاًٌذ  Guidelineايجاد ّستِ ّا ٍ کويتِ ّای پژٍّشی در راستای تذٍيي  .1

 ٍ ...  IVFّستِ پژٍّشی جٌيي شٌاسی، بيواری ّای هزداى، آًذٍهتزيَس، شکست 

 به اهذاف: يابيتحقق بروامه ها ي دست يراهکارها

 هشارکت ٍ تعاهل دٍستاًِ ٍ دٍر اس تعصبات صٌفی جْت رسيذى بِ اّذاف هذکَر .1


