الخطة التشغيلية لمجلس إدارة الجمعية السعودية لتقويم األسنان للعام من عام :2020

الكيفية

موجهة إلى

 .1عن طريق محاضرات
حضورية
 .2عن بعد
حضوريا في احد صاالت
االجتماعات

ألعضاء الجمعية ولجميع من هم
في المجال الصحي حسب
التخصص.
لجميع من هم في المجال
الصحي حسب
التخصص.

الخطة

توجيه الدعوات
للحضور وتشجيعهم
للتسجيل واإلعالن لذلك
من فترة كافيه للعلم
بالمؤتمر والمحاضرات
العلمية الدورية
والحرص على تجهيزه
واالستعداد التام لذلك.

عن طريق ارسال ايميل لجميع
أعضاء الجمعية و نشر اإلعالنات
عن طريق وسائل التواصل
االجتماعي

ألعضاء الجمعية ولجميع من هم
في المجال الصحي حسب
التخصص.

نشر المعرفة وتوعية
المجتمع عن تخصص
علم تقويم األسنان
وكيفية عالجه
ومؤشرات ضرورة
الفحص والكشف لدى
المختصين وطرق
العالج الحديثة
زيادة الموارد المالية
للجمعية

عن طريق وسائل
التواصل االجتماعي
ونشر الملفات
اإللكترونية والبوسترات
والمطويات الورقية
وعبر الموقع الرسمي
للجمعية السعودية لتقويم
االسنان.
عن طريق التسجيل
المستمر في عضوية
الجمعية والتسجيل
للمؤتمر والمحاضرات
العلمية الدورية وتسجيع
رعاية إقامتها.

ألعضاء الجمعية ولجميع من هم
في المجال الصحي حسب
التخصص.

تقديم محاضرات علمية
دورية
إقامة المؤتمر السنوي
للجمعية السعودية لتقويم
األسنان وما يصاحبه من
محاضرات علمية
وورش عمل ومعرض
لتقديم جميع مواد
ومنتجات تقويم األسنان
الحديثة بمشاركة جميع
الجمعيات المهنية
والجهات العلمية لتقديم
ما لديهم من فعاليات
علمية.

---

العمل على إقامة مؤتمر
إضافي سنوي يختص
بالتقويم الشفاف لزيادة
العلم به نظرا ً لكثرة
استخدامه وانتشاره
بشكل أوسع مما يحتم
معرفة خصائصه
والحرص على
استخدامه بشكل أفضل
 .1إقامة مسابقات توعوية
 .2مسابقات توعوية أخرى
متابعة كل ما هو جديد
لألبحاث الخاصة
بجائحة كورونا
ولألوضاع الراهنة
والتعليمات الصادرة
بخصوص ذلك من
منظمة الصحة العالمية

حضوريا ويمكن عن بعد

عن طريق وسائل التواصل
االجتماعي للجمعية
تطبيقاتها في تخصص تقويم
األسنان ,حيث قامت الجمعية
بعمل نشرات دورية في هذا
الخصوص وإرسالها لمعرفة كيفية
العمل في العيادة والتعامل مع
المرضى والمراجعين بهذا
الخصوص

أعضاء الجمعية وأيضا ً تشجيع
الشركاة المصنعة له لرعاية
الجمعية وزيادة الدخل السنوي
للجمعية.

 .1ألعضاء الجمعية
السعودية لتقويم األسنان
 .2للمجتمع.
ألعضاء الجمعية ولجميع من هم
في المجال الصحي حسب
التخصص.

*مالحظات :نظرا ً لألوضاع الراهنة بسبب جائحة كورونا ,فقد تم تعليق الحضور الفعلي لكثير من الفعاليات
وتحويلها لتكون فعاليات عن بُعد.
قد قامت الجمعية بالعديد من المحاضرات العلمية عن بعد ألعضاء الجمعية وحصلت على ساعات تعليم مستمر
من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لكثير منها.

السياسات واإلجراءات للجمعية السعودية لتقويم األسنان:
السياسات
يقوم أعضاء مجلس إدارة الجمعية
السعودية لتقويم األسنان بعقد اجتماع
دوري ألعضاء المجلس لمتابعة ما تم
إنجازه ضمن الخطة االستراتيجية
للمجلس والخطة التشغيلية للقياد بذلك
لكل مباردة من مبادرات الجمعية
السعودية لتقويم األسنان هناك عضو
من مجلس اإلدارة مسؤول عن تنفيذها
ومتابعتها

اإلجراءات
يتم تحرير محضر لكل اجتماع
وتوثيق ذلك للمتابعة.

إفادة المجلس عن ما تم إنجازه.

هناك توظيف للمتطوعين العاملين في
الجمعية تحت إدارة أعضاء مجلس
اإلدارة للمساهمة والمساعدة لتحقيق
الخطة اإلستراتيجية الطموحة للمجلس.

يمكن تقديم طلب التحاق بالتطوع للعمل في
الجمعية عن طريق الموقع اإللكتروني الرسمي
بالجمعية السعودية لتقويم األسنان.

تخصيص فريق عمل لكل فعالية من
فعاليات الجمعية

للتجهيز للفعالية واإلعالن عنها والبحث عن
المتحدثين ودعوتهم.

متابعة صالحية العضوية ألعضاء
الجمعية

الحرص على تجديدها بشكل مستمر والتشجيع
لتسجيل أعضاء جدد ممن تنطيق عليهم شروط
االنضمام للجمعية.

