
 علمی و صنفی دکترای علوم آزمایشگاهی برنامه پیشنهادی جهت پیش برد اهداف انجمن

 محمدعلی یگانه نامزد برای پست عضویت هیات مدیره نام و نام خانوادگی نامزد :

 دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه شهیدبهشتی آخرین مدرک تحصیلی :

 موسس و مسئول فنی آزمایشگاه دقیق چالوس فعالیت در حال حاضر :

 تحلیل کلی از وضعیت انجمن و دورنمای مورد انتظار :

ارزیابی نموده و از کلیه هیات مدیره های دوره های قبل سپاسگزارم که عملکرد انجمن را در مجموع مثبت 

تی به وجود آید تا در علیرغم هجمه های موجود باعث رشد و تعالی انجمن گردیدند و امیدست تغییرات مثب

 سایه همدلی و همگرایی،انجمن موفق تر از پیش باشد.

 نقاط ضعف انجمن :

برخی از ضعف های انجمن شاید غیرقابل اجتناب بوده و رفع آن ها در توان انجمن نباشد و وابسته به 

دوره های دکترای  پارامترهای دیگری باشند مثالً مشارکت بسیار ضعیف انجمن در تعیین تعرفه یا بازگشایی

علوم آزمایشگاهی که بیشتر مشکل ساختاری بوده و فعالیت انجمن به تنهایی چندان موثر نباشد ولی تصور می 

کنم حضور افراد جدید در ترکیب هیات مدیره و بهره گیری از عزیزانی که کوله بار ارزشمندی از تجربیات 

 پیشبرد انجمن موثر باشد. پیشین را دارند و دوری از جناح بازی ها،بتواند در

 نقاط قوت موجود در انجمن :

روند خوبی داشته است و کنگره ارتقای کیفی نیز افتخاری برای انجمن و از نظر اقتصادی در مجموع انجمن 

 بانیان آن است.

 تهدیدات پیش رو در فعالیت انجمن :

 تفرقه -1

 بودن دوره دکتراابتر  -2



 تهجمه های همکاران پاتولوژیس -3

 فرصت های موجود برای فعالیت های انجمن :

استفاده از پتانسیل همکاران فعال در بخش خصوصی که خوشبختانه آزمایشگاه های موفقی را اداره می  -1

 کنند.

بوده و نسبت به انجمن ما تعصب و  PHDاستفاده از همکاران دکترای علوم آزمایشگاهی که دارای مدارک  -2

 حسن نظر دارند.

 برنامه های پیشنهادی :فهرست 

 کوشش در ایجاد تعامل بیشتر با نظام پزشکی و وزارت بهداشت جهت تصویب تعرفه های واقعی -1

کوشش در ایجاد تعامل با نظام پزشکی برای مقابله با تکروی های برخی همکاران که به مصالح صنفی  -2

 ضربه می زنند.

 حداکثر کوشش برای راه اندازی مجدد دوره دکترای علوم آزمایشگاهی  -3

 شفاف بودن برنامه های کاری و مالی انجمن و اطالع رسانی مناسب در این رابطه  -4

 اتکا به فرد جمعی و نظرخواهی از اعضاء از طریق فضاهای مجازی و همایش ها  -5

 فراهکارهای تحقق برنامه ها و دستیابی به اهدا

مسئوالن نظام پزشکی و وزارت بهداشت و بسیج  –نشست ها و گفتمان های مستمر با نمایندگان مجلس 

 همکاران برای مطالبات بر حق صنفی.

 با احترام                                                          

 محمدعلی یگانهدکتر                                                            

 


