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  به نام خدا

  دکتراي علوم آزمایشگاهی بالینی  برنامه پیشنهادي جهت پیش برد اهداف انجمن علمی 

  / بازرسvمدیره   عضویت هیأت    نامزد براي پست:                      غالمرضا حمزه لو نام و نام خانوادگی نامزد:

بهداشت دانشگاه  معاونت :ت در حال حاضریمحل فعال   دکتراي علوم آزمایشگاهی بالینی   :یلیتحص ن مدركیآخر
  علوم پزشکی تهران

  

  مورد انتظار: يت انجمن و دورنمایاز وضع یل کلیتحل

  
یک از انجمن هاي موفق در بین انجمن هاي علمی حرف پزشکی می باشد که بر اساس  انجمن عملی دکتراي علوم آزمایشگاهی

و در اموري نظیر داشته  ،متناسب به اهداف تعیین شده در اساسنامه خود کارنامه موفقی رسالت خود که در اساسنامه آن آمده 
طراحی و اجراي برنامه ، برگزارس گنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی ،  و مهارت افزایی و اجراي امور آموزشی ریزيرنامه

این  فعالیت هايزیاد با توجه به گستردگی و حجم  البته کهاشته، در طراحی نظام اعتبار بخشی د و اخیرا  ارزیابی کیفیت خارجی
ی رود  در یک بازه زمانی میان مدت و با بکارگیري از انتظار م،همراه با ضعف هایی می باشند قابل اصالح و ارتقاء هستندبرنامه ها 

بدنه علمی اعضاء که خوشبختانه از ظرفیت هاي بالقوه قابل توجهی نیز برخوردار می باشند، به سایر موضوعات مربوط به حوزه 
یت ارتقاء کیف، ایشگاهی نظیر تهیه راهنماهاي بالینی در حوزه آزمایشگاهی در استفاده درست از خدمات آزم آزمایشگاههاي پزشکی

قوانین، ضوابط، استانداردها و راهنماهاي بالینی و آزمایشگاه خصوص ظرات کارشناسی درارائه نخدمات آزمایشگاهی با مشارکت و 
 در اخالق حرفه اي نظارت وو هچمین در امور  متناسب با ساختار و توانمدیهاي آزمایشگاههاي پزشکیآنها  و اجراي پزشکی

مدیریت یکپارچه داده ها و اطالعات سالمت و آزمایشگاه ، نظام تعرفه گذاري خدمات آزمایشگاهیژوهش، ، پآزمایشگاههاي پزشکی
اهداف نظام سالمت که رسالت اصلی آن تامین خدمات  به همیاري و دستیابی در بعنوان یک سازمان مردم نهاد غیر دولتی ،پزشکی

دالنه به نحویکه نیازمندیها و منافع مردم و ارائه دهندگان خدمات آزمایشگاهی را تامین نماید,عمل با کیفیت، با دسترسی مناسب و عا
  کند.

  

  نقاط ضعف موجود در انجمن:

  ضعف در انجام کارگروهی  -
 کارشناسیضعف در بکارگیري از ظرفیت افراد توانمند و علمی در برنامه هاي آموزشی، کمیته هاي  -
  تاثیر منفی آن بر فعالیتها و نیل به اهداف انجمندرونی بین اعضاء هیئت مدیره و  عمیق اختالفات -
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بعنوان نهاد قانونی سیاست گذار عدم توانمندي در برقراري ارتباط و تعامل سازنده با اداره کل آزمایشگاه مرجع سالمت  -
 در حوزه آزمایشگاههاي پزشکی

ر و تاثی و برنامه هاي آموزشی ارزیابی کیفیت خارجی آزمایشگاههااري برنامه هاي کنگره، برنامه حجم زیاد فعالیتهاي ج -
  آن بر سایر فعالیت هاي ضروري

 از منابع انسانی و فنی انجمن و رفع اختالفات درونی بهینه مدیریت ضعیف در طول دوره قبلی، در بکارگیري -
سالمت، بخصوص با برنامه هاي طرح تحول سالمت در حوزه هاي  ضعف و عدم آگاهی کافی از اهداف و برنامه هاي نظام -

 درمان، بهداشت، آموزش، پژوهش 
 نظام سالمتاطالعات ناکافی با حوزه اقتصاد سالمت و محدودیت هاي منابع موجود در  -
 یآمورش برنامه هايدر  و آموزش مجازي عدم استفاده از فن آوریهاي نوین -
 موضوعات پژوهشی مرتبط با حوزه آزمایشگاههاي پزشکیضعف در احصاء نیازمندیها و  -
 ضعف در پرداختن و حمایت از طرح هاي پژوهشی -
موضوعات فنی  و تهیه راهنماهاي بالینی مربوط به حوزه ضعف در تعامل و ارتباط با سایر انجمن هاي علمی در  -

 آزمایشگاه

 ضعف در محتواي نشریه آزمایشگاه و تشخیص -
  

  نجمن:قاط قوت موجود در ان

 برخورداري از امکانات فضاي فیزیکی و منابع انسانی دفتري کافی -
 توانمندي مناسب از نظر اقتصادي و مالی -
 برگزاري پر مخاطب ترین کنگره ملی و بین المللی در حوزه آزمایشگاههاي پزشکی کشور -
 کیفیت خارجی یرنامه ارزیابی آموزش و نظارت مستمر برآزمایشگاههاي کشور بعنوان مجريکمک در امر  -
 در موقعیتهاي مختلف هیئت علمی، اجرایی و ارائه خدماتارزشمند، عالقمند و باتجربه  ظرفیت هاي علمیافراد با وجود  -
 وجود افراد با توانمندیهاي اجرایی، مدیریتی و با سابقه در حوزه هاي مختلف نظارتی و برنامه ریزي -
اجراي برنامه هاي آموزشی حضوري و تضمین کیفیت در بخش هاي فنی و مدیریتی آزمایشگاه و کمک در توانمندسازي  -

 مسئول فنی و کارشناسان آزمایشگاهتحصیلی کارکنان آزمایشگاه در رده هاي مختلف 
 وجود شاخه هاي استانی و فعالیت اعضاء در قالب هیئت مدیره هاي استانی -
تلف از جمله، سایت، نشریه و اپلیکیشن هاي فضاي مجازي جهت آموزش، تبادل اطالعات علمی و وجود مدیا هاي مخ -

 رفع مشکالت همکاران
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  ت انجمن:یش رو در فعالیدات پیتهد

 اهداف انجمنموارد و مغفول ماندن سایر  امور جاريحجم زیاد  -
 بخشی اعتبار و نظارت گذاري، سیاست حوزه در تخصصی – علمی هاي انجمن بکارگیري و تعامل در ضعف -

 پزشکی آزمایشگاههاي
ن با سواد کارشناس  به  ادامه تحصیل الیصقطع و عدم پذیرش رشته دکتراي علوم آزمایشگاهی و عدم انگیزه  فارغ التح -

 بعلت طوالنی بودن ساختار کنونی تربیت مسئولین فنی آزمایشگاه
 بخش آزمایشگاههاي در اشتغال جهت صالحیت واجد آزمایشگاهی فنی نیروهاي آموزش و تربیت در آموزشی نظام ضعف -

 تاثیر آن بر کیفیت خدمات آزمایشگاهی و  خصوص و دولتی
 تربیت بی رویه کارشناسان غیر مرتبط و فاقد صالحیت و ورود بکارگیري آنها درآزمایشگاههاي پزشکی پذیرش و  -
 آزمایشگاههاي پزشکی در کشورفقدان نظام تائید صالحیت کارکنان  -
 که بصورت مستقیم انباشت مشکالت مربوط به ارائه خدمات آزمایشگاهی نظیر نظام تعرفه گذاري ، ساختار ارائه خدمات -

 شامل موارد زیر: ،و غیر مستقیم بر کیفیت خدمات و اهداف انجمن علمی تاثیر دارد 
 آزمایشگاهی خدمات گذاري تعرفه نظام در علمی هاي انجمن ضعیف نقش 

 و بهداشت و درمان حوزه در آزمایشگاهی خدمات ارائه توسعه در دستی باال اسناد با متناقض هاي سیاست از اي پاره اجراي 
 خدمات هزینه اقتصادي غیر افزایش بر آن تاثیر

 تاثیر و آزمایشگاهی تجهیزات و ملزومات ها، کیت واردات و تولید بر نظارت و پایش نظام در پزشکی تجهیزات کل اداره ضعف 
 سالمت مرجع آزمایشگاه با ضعیف تعامل و یآزمایشگاه خدمات هزینه و کیفیت بر آن

 خصوصی و دولتی بخش در آزمایشگاهی خدمات بودن مقیاس به صرفه عدم و آزمایشات شده تمام هزینه افزایش 

 در سالهاي  تعرفه ها متناسب رشد عدم به دلیل خدمات ارائه کننده مراکز به بیمه ها پرداخت در تأخیر چندین ماهه یا بدهی
 اخیر

 شگاهآزمای متغییر و ثابت هاي هزینه افزایش و تورم و ارز نرخ افزایش بعلت اخیر سالیان طی در آزمایشات شده تمام هزینه افزایش 
 مراجعه تعداد نظر از متوسط و کوچک آزمایشگاههاي دهی زیان و

 تشخیصی  خدمات مناسب اي بیمه پوشش در ضعف  
 خصوصی و دولتی تعرفه بین توجه قابل فاصله بعلت مردم جیب از پرداخت افزایش  

 شده تمام قیمت اساس بر آن محاسبه عدم و آزمایشگاهی خدمات تعرفه بودن واقعی غیر  
 به مرتبط حوزهاي در سالمت نظام هاي گذاري سیاست به اعتماد عدم و اجتماعی سرمایه کاهش 

 تحول طرح در شده ایجاد مشکالت بخصوص قبلی ناموفق هاي تجربه به توجه با پزشکی آزمایشگاههاي
  منابع، محدودیت و سالمت
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  انجمن: يت هایفعال يموجود برا يفرصت ها

 سیاستگذاران نظام سالمت با انجمناعتماد سازي و برقراري ارتباط نزدیک  -
 در ارائه نظرات کارشناسی و فنی افزایش نفوذ و تاثیر گذاري بر سیاست گذاري هاي وزارت متبوع از طریق مشارکت فعال -
و تدوین استاداردهاي ملی  ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی از طریق مشارکت در نظارت و اعتبار بخشی آزمایشگاهها -

 متناسب با شرایط کشور
 کاهش خطاهاي پزشکی و آزمایشگاهی  -
مشارکت و تهیه راهنماهاي بالینی و افزایش در حوزه آزمایشگاههاي پزشکی از طریق علمی و مرجعیت افزایش اعتبار  -

 آگاهی پزشکان به استفاده درست از خدمات آزمایشگاهی 
 فع نواقص آموزش آکادمیک آنها ر و  رت کارکنان آزمایشگاهاارتقاء دانش و مه و گسترش آموزش -
 حل مشکالت مبتال به آزمایشگاهها تاثیر گذاري در -
 ترویج و نهادینه سازي اخالق حرفه اي -
 و پزشکان از استفاده درست از خدمات آزمایشگاهیمردم آگاهی  ارتقاء فرهنگ سازي و -

 

  :يشنهادیپ يفهرست برنامه ها

 ي انجمن و تامین منابع مورد نیازتغییر ساختار انجمن متناسب با برنامه ها -
 بهبود و ارتقاء کنگره و برنامه ارزیابی کیفیت خارجی  -
 توسعه آموزش هاي مجازي -
   خدمات آزمایشگاهی در حوزه تبط با نیازمندي هاي نظام سالمتانجام پژوهش هاي مر و برنامه ریزي ،حمایت -
 خدمات آزمایشگاهی و بهره وري ارتقاء کیفیت -
  تعامل و ارتباط با سایر انجمن ها و سیاست گذاران نظام سالمت و نهادهاي قانونی  -

 

  به اهداف: یابیتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

از جمله، سایت، نشریه و اپلیکیشن هاي فضاي مجازي جهت آموزش، تبادل  انجمن مدیا هاي مختلف بکارگیري و ارتقاء -
 اطالعات علمی و رفع مشکالت همکاران

 و خرید خدمات و بیمه، نظیر نظام تعرفه گذاري ،ارائه خدمات آزمایشگاهی در خصوص ارائه مشاوره و نظرات کارشناسی -
  گذار می باشد.که بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت خدمات و اهداف انجمن علمی تاثیر  ،ساختار ارائه خدمات

 حرفه اي، کیت و تجهیزات آزمایشگاهیاخالق  اعتباربخشی ،آموزش، پژوهش کمیته هاي تخصصی  قاءو ارت فعال سازي -
  ی در مرکز و شاخه هاي استانیآنها در برنامه هاي آموزش مشارکتتوسعه و همکاران توانمند علمی شناسایی  -
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 و تعامل با دانشکده مجازيش هاي مداوم و ضمن خدمت جهت کارکنان آزمایشگاه استفاده از مجازي سازي در آموز -
   EQAPي آزمایشگاه، برنامه نرم افزار ها و ارتقاء  تهیه بکارگیري از فن آوریهاي نوین در  -
 تهیه داده ها و اطالعات مورد نیاز جهت برنامه ریزي هاي پژوهشی  -
 افاهد نیازمندیهاي نظام سالمت به خدمات آزمایشگاهی، متناسب با بهینه تامیندر و ارائه نظرات کارشناسی شارکت م -

 برنامه هاي طرح تحول سالمت و ارائه نظرات کارشناسی جهت ساختار مناسب ارائه خدمات
 تهیه گاید الین هاي پزشکی و آموزشیدر خصوص نزدیک با سایر انجمن هاي تخصصی تعامل  -
احضاء در جهت ، مرکز مدیریت بیماریهاي غیر واگیر وزارت متبوع انجمن هاي بیماریهاي خاصو برقراري ارتباط  تعامل -

  آن از طریق سازماندهی اعضاء شاغل در بخش خصوصی و تامینمندیهاي خدمات آزمایشگاهی نیاز

  در جهت وزارت متبوعمرجع سالمت  و آزمایشگاهغیر واگیر واگیر و مرکز مدیریت بیماریهاي با  و برقراري ارتباط تعامل 
  تامین نیازمندي هاي برنامه هاي غربالگري، تشخیص عوامل بیماري زا ارائه راهکارهاي 
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