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 به نام خدا

 برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي ....................................

 بازرس نامزد براي پست: عضويت هيأت مديره      علی صادقی تبار نام و نام خانوادگي نامزد:

  : دکترای علوم آزمايشگاهیيليمدرک تحص نيآخر

 ابن سينا پژوهشگاهت در حال حاضر:يمحل فعال  

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

انجمن دکترای علوم آزمايشگاهی به عنوان يکی از انجمن های پويا و فعال در بين انجمن های ثبت شده در 

همکاران فعاليت های خود را در قالب  ،  به نيازهای صنفی گروه وزارت بهداشت می باشد که با عنايت

ساماندهی نموده است و بر اين اساس به لحاظ فعاليت اوالً حجم قابل قبول و مناسبی  ، کميته های مختلفی

ً با نظم و سا بسياری از امور را پيگيری می نمايد ليکن در  ، ماندهی مناسبیزاز فعاليت را دارد و ثانيا

 جای کار وجود دارد.اين رشته در حوزه ها مانند ادامه تحصيل همکاران و پذيرش مجدد  برخی

 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

که جای کار و فعاليت بيشتر دارد در فعاليت   حوزه هايینجانب نقاط ضعف انجمن و به عبارتی يبه نظر ا

ز مسير ايجاد انسجام و اتحاد و صنفی ازمايشگاهها ا  مصالح و ديگر پيگيری های علمی و پژوهشی

سازماندهی گروههای مختلف آزمايشگاهی است. از ديگر نقاط ضعف انجمن کافی نبودن سيستم ارتباطی 

 و اطالع رسانی انجمن با اعضا و نياز به تشکيل سامانه ای قوی و کارآمد برای اين منظور

 

 نقاط قوت موجود در انجمن:

 دارای قوت فراوانی است که به برخی از آنها اشاره می کنم:انجمن دکترای  علوم آزمايشگاهی 

وجود سازماندهی مناسب بين انجمن مرکزی و اعضاء  و ارتباط ما بين دفتر مرکزی و شاخه های  -

 استانی

 شاخه های فعال استانی و سازماندهی اعضاءشاغل در استانها  -

 مختلف سازمانی آزمايشگاهی کشوربرای حوزه های اجرای برنامه های متنوع وقوی آموزشی  -
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 برگزاری کنگره وزين ارتقا کيفيت خدمات آزمايشگاهی -

 برگزاری برنامه کنترل کيفی خارجی آزمايشگاهها  -

 انجام اعتبار بخشی بين المللی برنامه مديريت کيفيت در ازمايشگاهها -

 

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پيتهد

 و گروهی در حفظ اتحاد و يکپارچگی انجمن اسيب های ناشی از اختالفات فردی -

 کاسته شدن از اعضا فعال صنف به واسطه توقف پذيرش در اين رشته  -

 

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

انجمن دارای موقعيت و جايگاه مناسبی در بين انجمن های علمی و نيز وزارت بهداشت درمان و آموزش 

ستفاده از اين اعتبارو جايگاه به دور از هياهو ها و تنش های صنفی در شايسته است جهت ا .پزشکی دارد

گاه شغلی و حرفه ای ازمايشگاهيان کشور و نيز تسطيح مسير رسيدن به اهداف انجمن صدد ارتقا جاي

 گرديم.

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

بی طرف جهت ارتباط با اعضا انجمن با هيات مديره و آشنايی با اخبار ايجاد سامانه ارتباطی  -

 انجمن 

ً تشکيل مرکز تحقيقات علوم  و پيگيری - فعال سازی فعاليت های پژوهشی انجمن و متعاقبا

 آزمايشگاهی 

 تشکيل و راه اندازی نشريه علمی انجمن علوم آزمايشگاهی کشور -

 دد دوره های دکترای علوم آزمايشگاهی يگيری امکان پذيرش دانشجو و برگزاری مجپ

پيگيری ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی ويژه اعضا محترم انجمن با تکيه بر فصاحت اقتصادی  -

 انجمن

 در صنف ی تقويت بنيه اقتصادی انجمن و اعتماد به اقتدار و راهبر -
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 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

به منظور فعاليت سامانه ارتباطی اعضا با انجمن مرکزی و سپردن تدوين آيين نامه اجرائی  -

 مسوليت به مديريت شغلی و پاسخگو

برگزاری برنامه آموزشی روش تحقيق و مقاله نويسی و راهکارهای کاربردی سازی پژوهش در  -

اعضاء و فعاليت در حوزه پروژه های  حوزه علوم آزمايشگاهی به منظور تقويت بنيه پژوهشی

اتی که قابليت انجام در آزمايشگاههای اعضاء را داشته باشد و نهايتاً با انسجام و گرداوری تحقيق

اعضاء عالقه مند به اين حوزه اقدام به ثبت و اخذ مجوز مرکز تحقيقاتی علوم آزمايشگاهی در 

انجمن از معاونت پژوهش و فناوری وزارت بهداشت و نهايتاً جذب اعضاء هيات علمی مستقر در 

 ن مرکز از بين اعضا  اي

بين          I   II  های نوع نمايه نامهکد با گرايش ثبت انجمن ين و توليد نشريه علمی پژوهشی دوت -

                             المللی

پيگيری اعالم آمادگی دانشکده های مختلف از جمله داشنکده پيراپزشکی شهيد  وماندهی ساز -

 بهشتی به منظور پذيرش دانشجوی دکترای علوم آزمايشگاهی 

به ساختمانی بزرگتر که قابليت اضافه نمودن بخشهای مستقلی جهت  توسعه فضای فيزيکی انجمن -

نفی تاتر و مسالن آ، شان انجمن آزمايشگاه رفرانس انجمن ، فضای آموزشی آبرومند و در 

الب باشگاه رفاهی ويژه قتفريحی در  نفر و نهايتا فضاهای فرهنگی 022اجتماعات با ظرفيت 

 اعضا را داشته باشد

اعمال مديريت مالی مناسب بر منابع مالی موجود انجمن و افزايش اين منابع از طريق صرفه  -

نف و هدايت اين منابع جهت ارائه خدمات به جويی اقتصادی و ارائه خدمات مورد نياز اعضا ص

 اعضای صنف

 


