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باسمه تعالی

گزارش اهم اقدامات و فعالیت های هیئت مدیره انجمن
ایمونولوژی و آلرژی ایران 1400-1397
 )1برگزاری منظم و ماهانه جلسات هیئت مدیره انجمن حدود  ۳۶جلسه
 )2جلسات فوق العاده و اضطراری در موضوعات روز از جمله کنگره پانزدهم ،بیانیه ها و جلسات مشترک با کمیته
علمی انجمن
 )۳همکاری در برگزاری کنگره ها و سمپوزیوم های
أ.

همکاری در برگزاری پانزدهمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران با دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ب .همکاری و برگزاری سمپوزیوم تنظیم ایمنی بهمن 1۳۹۸
ج .همکاری در سمینار نقص ایمنی اسفند ۹۸
د .همکاری علمی و اجرایی در برگزاری کنگره های آزمایشگاه و بالین کنگره یازدهم و دوازدهم 1۳۹۸
 )4بروز رسانی و تقویت سایت انجمن
 )5استفاده از پتانسیل فضای مجازی در اطالع رسانی عمومی و تخصصی
أ.

اینستاگرام با  2۹۸۰دنبال کننده و  2۷1پست

ب .تلگرام با  1۰54دنبال کننده و  2۹۰پست
ج .گروه واتساپ شبکه ایمونولوژی به  24۰عضو ایمونولوژیست
د .گروه واتساپ شبکه بحث آزاد ایمونولوژی
 )۶اقدامات و پیگیری های حوزه آموزش
أ.

پیگیری افزایش واحد ایمونولوژی رشته پزشکی بصورت مکاتبه با وزیر و جلسه با معاون آموزشی
وزارت بهداشت

ب .همکاری با هیئت بورد در اصالح و به روز رسانی کوریکولیوم های موجود
 )۷اقدامات حوزه بین الملل
أ.

ارتباط با  IUISو مشارکت در برنامه ها و درخواست ظرفیت و سهمیته در برنامه های آن

 )۸برنامه های فرهنگی و تفریحی کمیته دانشجویی
أ.

اردوی تنگه واشی با حضور اساتید و دانشجویان مرداد 1۳۹۸

ب .اردوی کاشان و قم با حضور اساتید و دانشجویان  ۷آذر 1۳۹۸
 )۹برنامه های روز جهانی ایمونولوژی در تهران و سراسر کشور
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اردیبهشت  1۳۹۸بصورت حضوری همراه با تقدیر از اساتید پیشکسوت و پیام های صوتی اساتید
پیشکسوت ایمونولوژی

ب .اردیبهشت  1۳۹۹بصورت سخنرانی علمی مجازی
ج .اردیبهشت  14۰۰بصورت سخنرانی و برنامه مجازی و مسابقات علمی و فرهنگی
 )1۰جلسات و پیگیری های حضوری اعضای هیبت مدیره
أ.

جلسه با وزیر محترم بهداشت و درمان

ب .جلسه با معاون آموزشی وزارت بهداشت
ج .جلسه با دبیر کمیته علوم پایه وزارت بهداشت
د .جلسه با دبیر کمیته علمی کووید 1۹
 )11اقدامات انجمن در ارتباط با پاندمی کووید 1۹
أ.

تعداد 11برنامه زنده اینستاگرامی با سخنرانی و پرسش و پاسخ

ب .تشکیل کمیته علمی انجمن و جلسه با تیم های تولید کننده کیت و واکسن
ج .تهیه و انتشار  ۳بیانیه خطاب به مردم و مسئوالن مربوطه در مورد کووید  ، 1۹واکسن و مباحث روز مرتبط
د .تهیه پوستر ها و اقالم تبلیغاتی در حوزه آموزش های مرتبط با کووید  1۹و انتشار و اطالع رسانی های
مرتبط در شبکه های اجتماعی
ه .تهیه بستر مناسب و گروه واتساپی برای بحث و تبادل نظر علمی اساتید در زمینه ایمونولوژی کووید 1۹
و .انتشار مطالب علمی مرتبط با کووید  1۹تهیه شده توسط دانشجویان در سایت انجمن

هیئت مدیره انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
مرداد 1400
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