خطة عمل الجمعية العراقية لطب الطوارئ لعام 1028
الفعالية

تاريخ ومكان التنفيذ

التفاصيل

المالحظات

تم توجيه كتاب الجمعية المرقم 3في  2102/2/5الى دائرة البحث
والتطوير في وزارة التعليم العالي
دعوة الهيئة العامة للمشاركة فياالنتخابات
مشاركة ممثلين عن الجمعية في
المؤتمر

بالتنسيق مع دائرة البحث والتطوير
في وزارة التعليم العالي لالشراف
على االنتخابات

2

إجراء انتخابات الختيار هيئة ادارية جديدة
للجمعية

شهر آذار – بغداد

1

المشاركة في مؤتمر معرض الخدمات الصحية
المتخصصة في معرض بغداد الدولي

شهر آذار -معرض بغداد الدولي

3

المشاركة في احتفالية اليوم الوطني لخدمات
الطوارئ

آذار - 2102بغداد

بالتنسيق مع وزارة الصحة
والجهات المعنية

4

المشاركة بالمؤتمر العلمي لكلية طب الديوانية

شهر نيسان  2102في كلية طب الديوانية

تلقينا دعوة من عمادة الكلية
للمشاركة في المؤتمر

5

تنظيم دورة تدريبية لطلبة كلية الطب (الديوانية)

شهر نيسان  2102في كلية طب الديوانية

6

تنظيم دورات تدريبية الساتذة وطلبة كلية
الصيدلة في جامعة الكوفة
المشاركة في المؤتمر الدولي لطب الطوارئ في
دبي

شهر نيسان  – 2102كلية صيدلة الكوفة

.0محاضرات نظرية الهم
المواضيع الخاصة بالطوارئ
.2ورشة عمل تدريبية لمهارات
انقاذ الحياة لطلبة المرحلة السادسة
تتضمن الدورات محاضرات
نظرية وورشات عمل تدريبية

كانون االول  – 2102دبي-االمارات

تشجيع اعضاء الجمعية بالمشاركة
في المؤتمرات ببحوث علمية
وحضور المؤتمرات وبالتنسيق مع
الجهة المنظمة

7

تقديم بحث او دراسة عن الخدمات
الطبية الطارئة في العراق خالل
فعاليات المؤتمر
تقديم بحث او دراسة عن الخدمات
الطبية الطارئة في العراق خالل
االحتفالية
تقديم بحث او دراسة عن الخدمات
الطبية الطارئة في العراق خالل
فعاليات المؤتمر
استخدام الوسائل التدريبية للمحاكاة
(دمى تدريبية)

اكساب المتدربين مهارات انقاذ
الحياة واالسعافات االولية
تقديم بحث او دراسة عن الخدمات
الطبية الطارئة في العراق خالل
فعاليات المؤتمر

8

المشاركة في المؤتمر الدولي لطب الطوارئ في
طهران

تشرين الثاني  -2102طهران-ايران

9

المشاركة في المؤتمر الدولي لطب الطوارئ في
امريكا

تشرين اول 2102

 20المشاركة في المؤتمر الدولي الدارة الطوارئ
في الهند

حزيران 2102

 22تحديث وديمومة الموقع االلكتروني للجمعية

تجديد االشتراك لعام  2102مع الشركة
المضيفة للموقع وتسديد اجور االشتراك

 21تجديد رسوم االشتراك بعضوية االتحاد الدولي
لطب الطوارئ

العضوية الكاملة مع االتحاد الدولي لطب
الطوارئ  IFEMمنذ عام 2103

 23تبادل الخبرات مع الشبكة العالمية للرعاية
الطبية الطارئة
 24توسيع قاعدة العضوية

الجمعيات والمنظمات المحلية والعالمية

 25دعم البحوث العلمية في مجال طب الطوارئ

 26تنظيم مؤتمر دولي لطب الطوارئ في العراق

زيادة عدد اعضاء الجمعية
توجيه الدعوة للمهتمين والباحثين الجراء
البحوث والدراسات العلمية في مجال
التعامل مع الطوارئ
كانون االول 2102

تقديم بحث او دراسة عن الخدمات
تلقينا دعوة من الجمعية االيرانية
الطبية الطارئة في العراق خالل
لطب الطوارئ للمشاركة في
فعاليات المؤتمر
المؤتمر
تقديم بحث او دراسة عن الخدمات
تلقينا دعوة من االتحاد الدولي
لطب الطوارئ IFEMللمشاركة في الطبية الطارئة في العراق خالل
فعاليات المؤتمر
المؤتمر
تقديم بحث او دراسة عن الخدمات
تلقينا دعوة من الجمعية الدولية
الدارة الطوارئ TIEMSللمشاركة الطبية الطارئة في العراق خالل
فعاليات المؤتمر
في المؤتمر السنوي للجمعية
الموقع الرسمي للجمعية
يعتبر الموقع االلكتروني منبر
للجمعية للتواصل مع االعضاء
www.isemiraq.net
والزمالء والجمعيات العالمية
وتبادل المعلومات والمستجدات في
مجال طب الطوارئ
يعتبر االتحاد مرجع لجمعيات طب تجديد العضوية سنويا وتسديد
رسوم االشتراك
الطوارئ في العالم ،يدعم البحث
العلمي والتواصل الدولي في
االنشطة والفعاليات الخاصة بهذا
المجال
التواصل من خالل االنترنيت
تبادل المعلومات في مجال طب
ووسائل التواصل االجتماعي
الطوارئ وادارة الكوارث
من خالل الدعوات الموجهة عبر
البريد االلكتروني ووسائل
التواصل
تشجيع الباحثين والتنسيق مع
الجهات المعنية لتسهيل المهمة
والتنسيق مع المجالت العلمية
العالمية لطباعة البحوث ونشرها
بالتنسيق مع دائرة البحث
والتطوير-وزارة التعليم العالي
ووزارة الصحة وبالتعاون مع
االتحاد الدولي لطب الطوارئ
والجمعية الدولية الدارة الطوارئ

الموقع االلكتروني للجمعية
وصفحات التواصل االجتماعي
تنفيذ البحوث والدراسات من
اهداف الجمعية المهمة والرئيسية
يتضمن المؤتمر جلسات
محاضرات ومناقشة وورشات
تدريبية جانبية

 27المشاركة في الفعاليات المجتمعية والخاصة
بالخدمات الطبية الطارئة

بناء القدرات للعاملين في منظمات المجتمع
المدني في االسعافات االولية 2102

 28تنظيم دورة حول االسعافات االولية في مستشفى
فاطمة الزهراء للوالدة واالطفال

مايس 2102

بالتسيق مع الجمعيات ومنظمات
المجتمع المدني لتنظيم دورات
تدريبية حول االسعافات االولية
تنفيذ ورشة تدريبية للعاملين في
المستشفى

اكساب المشاركين مهارات انقاذ
الحياة واالستجابة للحاالت الطارئة
ادارة الطوارئ واالسعافات االولية

