
 ٢ از ١ صفحه
 

  كزين برتر انديشه برنگذرد      به نام خداوند جان و خرد
  روزي ده رهنماي خداوند       جاي خداوند و خداوند نام

  انجمن دكتري علوم آزمايشگاهي ١٣٩٨پيشنهادي براي انتخابات سال هاي برنامهو كاري سوابق 

  (دكتر محمدرضا بختياري)

  

 مرتبط با انجمن هاي علميفعاليتسابقه الف) 

 همكاري نزديك با انجمن از بدو تأسيس 
 دبير علمي چندين دوره كنگره ارتقاي كيفيت و دبير بين الملل كنگره چهاردهم 
 هاي علمي براي انجمنها دوره آموزشي مدون، سمينار و كارگاهطراحي و برگزاري ده 
 خوزستان، آذربايجان، .....هاي خراسان، كرمان، يزد، اصفهان، كردستان، هاي علمي در استانبرگزاري كارگاه  
 هاي باليني وزرات بهداشت هاي تدوين گايدالينتالش در جهت عضويت انجمن در كميته 
 ارائه پيشنهاد تأسيس آزمايشگاه رفرانس ملي با مشاركت انجمن به وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشكي 
  اخذ حمايتIFCC  وEFLM ه ارتقاي كيفيتو چند نهاد بين المللي ديگر براي كنگر 
 ) اخذ عضويت و نمايندگي فدراسيون بين المللي شيمي باليني و طب آزمايشگاهيIFCCبراي انجمن ( 
 اقيانوسيه بيوشيمي باليني و طب آزمايشگاهي (-سيون آسيا٠اخذ عضويت و نمايندگي فدراAPFCBبراي انجمن ( 
  ١٣٩٧معاونين مربوطه در خصوص لزوم ادامه رشته  (تهيه پاورپوينت علمي و مستندات براي ارائه به وزير بهداشت و( 
 ،مستندات و ارائه به اعضاي كميسيون بهداشت مجلس و ساير نمايندگان مجلس در خصوص لزوم ادامه  تهيه پاورپوينت علمي

 )١٣٩٧رشته  (
 ) ١٣٩٧انجام كار پژوهشي و ارائه نتايج به صورت سخنراني در گردهمايي ادامه رشته( 
 ١٣٩٧جمن در سال مدرس برتر ان 

 مرتبط با انجمن اداري –هاي صنفي فعاليتسابقه ب) 

  و رعايت آن در تمام اموراعتقاد كامل به كار تيمي 
 پذيرفته شده تستهاي روانشناسي براي احراز صالحيت مميزي 
 پاسداري از قوانين و اساسنامه هاي انجمن 
  عنوان نماينده اعضاي محترمسه دوره كامل خدمت صادقانه در هيئت مديره انجمن به 
  ارائه دهنده ايده برقراري سيستم مديريت كيفيتISO 9001 در انجمن 
 سال ٥پژوهش انجمن به مدت -نايب رييس و معاون آموزش 
 هاي استانيپيشنهاد دهنده و پيگيري كننده خريد ملك براي شاخه 
 ) ١٣٩٥رييس انجمن( 
  ممكن ساختن مشاركت صدها نفر از اعضاي صنف در امور انجمنطراحي و به تصويب رساندن چارت جديد انجمن و 
  و اقدام براي رفع آنها از جمله فعلي كشف و ارائه گزارش بي نظمي ها و تخلفات پرسنل مالي براي اولين بار به هيئت مديره

 برقراري سيستم انبارداري متصل به حسابداري
 هاي كاري انجمن مانند عضويت در كميتهIVD ،پژوهش، انتشارات و .... ، آموزش 

  



 ٢ از ٢ صفحه
 

  كزين برتر انديشه برنگذرد      به نام خداوند جان و خرد
  روزي ده رهنماي خداوند       جاي خداوند و خداوند نام

  انجمن دكتري علوم آزمايشگاهي ١٣٩٨پيشنهادي براي انتخابات سال هاي برنامهسوابق و 

  (دكتر محمدرضا بختياري)

  

  

  هاي پيشنهاديبرنامه رئوس

به  و همكاري در هيئت مديره تقويت فضا و فرهنگ تعامل در جهتبيش از پيش وشش ك .١
 :زير قاز طر ترتيب

 مذاكرات اقناعي .١,١
 راي گيري  .١,٢
 فصل الخطاب قرار دادن اساسنامه و قوانيندر صورت اختالف نظر،  .١,٣

 قوانين يا/استعالم از مفسر اساسنامه ونهايت و در  .١,٤
هيئت مديره براي شفاف سازي فرآيندهاي تصميم تالش در جهت تدوين آيين نامه داخلي  .٢

 سازي و تصميم گيري
 و اعضا ، شاخه هاي استانيشفاف سازي و تسهيل جريان آزاد اطالعات بين انجمن .٣

 پيگيري تأسيس آزمايشگاه رفرانس ملي پيشنهاد و  .٤

 بين المللي انجمنكشوري و ارتباطات كمي و كيفي گسترش  .٥

  ها و مواد تشخيصي دركشورسازي توليد كيتاستانداردوشش براي سامان بخشي و ك .٦

 هاي آموزشي كاربرديدورهو اجراي تعريف  .٧

 از راه دور  هاي آموزشاندازي دورهراهكوشش در  .٨

  مطابق با استانداردهاي جديد DCLSاندازي دوره پيگيري راه .٩

 ، و ساير امور صنفيبيمه ،امور تعرفه، مالياتهاي راهبردي در و اجراي برنامهبه تدوين كمك  .١٠

  دور از احساسات به عقالني هايروشرويكردها و از حقوق صنفي اعضا با قاطع دفاع  .١١


