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 باسمه تعالی

انجمن  هگزارش اهم اقدامات و فعالیت های هیئت مدیر

 1400-1397ایمونولوژی و آلرژی ایران 
 

 جلسه  ۳۶انجمن حدود  رهیمد ئتیمنظم و ماهانه جلسات ه یبرگزار (1

 تهیها و جلسات مشترک با کم هیانیدر موضوعات روز از جمله کنگره پانزدهم، ب یفوق العاده و اضطرار جلسات (2

 انجمن یعلم

 همکاری در برگزاری کنگره ها و سمپوزیوم های (۳

 اهواز  یبا دانشگاه علوم پزشک رانیا یو آلرژ یمونولوژیکنگره ا نیپانزدهم یدر برگزار یهمکار .أ

  1۳۹۸بهمن  یمنیا میتنظ ومیسمپوز یو برگزار یهمکار .ب

  ۹۸اسفند  یمنینقص ا ناریدر سم یهمکار .ج

  1۳۹۸و دوازدهم  ازدهمیکنگره  نیو بال شگاهیآزما یکنگره ها یدر برگزار ییو اجرا یعلم یهمکار .د

 انجمن  تیسا تیو تقو یرسان بروز (4

  یو تخصص یعموم یدر اطالع رسان یمجاز یفضا لیاز پتانس استفاده (5

 پست 2۷1دنبال کننده و  2۹۸۰با  نستاگرامیا .أ

 پست  2۹۰دنبال کننده و  1۰54با  تلگرام .ب

  ستیمونولوژیعضو ا 24۰به  یمونولوژیواتساپ شبکه ا گروه .ج

 یمونولوژیواتساپ شبکه بحث آزاد ا گروه .د

 حوزه آموزش یها یریگیو پ اقدامات (۶

 یو جلسه با معاون آموزش ریبصورت مکاتبه با وز یرشته پزشک یمونولوژیواحد ا شیافزا یریگیپ .أ

 وزارت بهداشت

 های موجود  کوریکولیوم رسانی روز به و اصالح در هیئت بوردبا  همکاری .ب

 الملل نیباقدامات حوزه  (۷

 و مشارکت در برنامه ها و درخواست ظرفیت و سهمیته در برنامه های آن  IUIS ارتباط با  .أ

 ییدانشجو تهیکم یحیو تفر یفرهنگ یها برنامه (۸

 1۳۹۸مرداد  انیو دانشجو دیبا حضور اسات یتنگه واش یاردو .أ

 1۳۹۸آذر  ۷ انیو دانشجو دیحضور اسات کاشان و قم با یاردو .ب

 در تهران و سراسر کشور یمونولوژیا یروز جهان یها برنامه (۹
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 دیاسات یصوت یها امیو پ شکسوتیپ دیاز اسات ریهمراه با تقد یبصورت حضور 1۳۹۸ بهشتیارد .أ

 یمونولوژیا شکسوتیپ

  یمجاز یعلم یبصورت سخنران 1۳۹۹ بهشتیارد .ب

  یو فرهنگ یو مسابقات علم یو برنامه مجاز یبصورت سخنران 14۰۰ بهشتیارد .ج

 رهیمد بتیه یاعضا یحضور یها یریگیو پ جلسات (1۰

 محترم بهداشت و درمان ریبا وز جلسه .أ

 وزارت بهداشت یبا معاون آموزش جلسه .ب

 وزارت بهداشت  هیعلوم پا تهیکم ریبا دب جلسه .ج

 1۹ دیکوو یعلم تهیکم ریبا دب جلسه .د

  1۹ دیکوو یانجمن در ارتباط با پاندم اقدامات (11

 و پرسش و پاسخ  یبا سخنران ینستاگرامیبرنامه زنده ا11 تعداد .أ

 و واکسن  تیکننده ک دیتول یها میانجمن و جلسه با ت یعلم تهیکم لیتشک .ب

 ، واکسن و مباحث روز مرتبط 1۹ دیخطاب به مردم و مسئوالن مربوطه در مورد کوو هیانیب ۳و انتشار  هیته .ج

 یها یو انتشار و اطالع رسان 1۹ دیمرتبط با کوو یدر حوزه آموزش ها یغاتیپوستر ها و اقالم تبل هیته .د

 یاجتماع یمرتبط در شبکه ها

  1۹ دیکوو یمونولوژیا نهیدر زم دیاسات یبحث و تبادل نظر علم یبرا یبستر مناسب و گروه واتساپ هیته .ه

 انجمن  تیدر سا انیشده توسط دانشجو هیته 1۹ دیمرتبط با کوو یمطالب علم انتشار .و
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