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 به نام خدا

 دکتراي علوم آزمایشگاهي تشخيص طبي ایرانبرنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 / بازرسمديرهنامزد براي پست: عضويت هیأت  مجتبي ضیائي  نام و نام خانوادگي نامزد:

شهر قم، آزمايشگاه تشخیص  ت در حال حاضر:یمحل فعال  دکتراي علوم آزمايشگاهي: يلین مدرک تحصيآخر

 طبي قائم عج

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

بخش علمي و صنفي انجمن هم افزائي و هماهنگي الزم را نداشته و انرژي انجمن بیشتر در مسائل عدم هماهنگي 

 صنفي و روزمره گي صرف مي گردد، انتخاب يک هیأت مديره توانا و هم فکر مورد انتظار بدنه صنف مي باشد.

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

موزش بايد گسترده تر شود. دوره هاي بخش علمي انجمن با نیاز سنجي مطابقت نداردو دائره فعالیت در بخش آ

 آموزشي محدود و ناکافي به نظر مي رسد.

 نقاط قوت موجود در انجمن:

برگزاري کنگره ساالنه ارتقاء کیفیت در سطح کشوري و بین المللي و برگزاري دوره هاي آموزشي از نقاط قوت 

 انجمن بوده است.

 انجمن: تيش رو در فعاليدات پیتهد

شرکت ها در تأمین به موقع کیت و تجهیزات مورد نیاز، تأثیر گذاري نوسانات ارزي در تجهیز مراکز، عدم تعهدات 

 محدوديت در تولید مقاالت علمي و شرکت در سمینارها و کنگره هاي بین المللي بدلیل کمبود اعتبارات ارزي
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 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 آماده فراهم شده بعنوان فرصتهاي موجود بسترفید و ماطالعات انباشت 

 عملیاتي کردن برنامه ها بترتیب اولويت

 زير مجموعه براي کارشناسي کردن برنامه هاآمادگي کمیته هاي 

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 تعیین ساختار جديد براي انجمن که مشارکت همه اعضاي صنف در آن تعريف شده باشد.

 ستیابي به علم روز در جهت ارائه بهتر خدمات ارتباط و تعامل گسترده با ساير انجمن هاي علمي براي د

 انديشي با پزشکان کلینیک ها جهت رضايت مندي گیرندگان خدمت برگزاري جلسات هم

 

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

 مشارکت و نظارت همه اعضاي صنف در برنامه هاي پیشنهادي انجمن -1

 بستر سازي مناسب براي برون سپاري امور اجرائي و اداري انجمن -2

 استفاده مناسب و فراگیر از کادر هیأت علمي در برنامه هاي آموزشي -3


