
 علمی  انجمننامزدهای عضویت در هیات مدیره برنامه قالب پیشنهادی 

 آماده شود PDFدر خاتمه فایل در ساختار 

 

علمی پزشکی ایرانسامانه جامع انجمن های   
www.ima-net.ir 

 به نام خدا

 اهی ايرانگدکترای علوم آزمايشبرنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 / بازرسمدیرهنامزد براي پست: عضویت هیأت دکتر معصومه سلیمی  :نام و نام خانوادگي نامزد

   دکترای علوم آزمایشگاهی: يلين مدرک تحصيآخر

 (استان مرکزی)دانشکده علوم پزشکی ساوه :ت در حال حاضريمحل فعال

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران به لحاظ فعالیت های علمی یکی از موفق ترین انجمن های 

هیئت مدیره و آزمایشگاهی می باشد ولی به لحاظ صنفی دچار نواقصی می باشد که با انتخاب 

 .می توان به ساماندهی و رفع نواقص و تقویت انجمن امیدوار بود وتشکیل اتاق فکر بازرس قوی

 قاط ضعف موجود در انجمن:ن

 انحصاری شدن هیئت مدیره و بازرسی به یک عده خاص (1

 و نیروی انسانی مدیریت ضعیف علمی و اداری (2

ا و تجهیزات هها و فراورده ایی در زمینه تامین کیتهتعیین تعرفه، سیاستفعالیت های صنفی)ضعف در (3

 (به ویژه در مواقع بحرانی

تعامل نامناسب و ضعیف با سایر انجمن ها و مسئولین سازمان نظام پزشکی و آزمایشگاه مرجع  (4

 سالمت وزارت بهداشت

 قاط قوت موجود در انجمن:ن

 ایران آزمایشگاهی خدماتکیفیت  یارتقابرگزاری کنگره عظیم علمی  (1

 (گرچه دارای نواقصی استبرنامه کنترل کیفی خارجی) (2

 منبع قوی مالی (3

 انجمن: تيش رو در فعاليدات پيهدت

در  (پاتولوژی، متخصصین و...مختلف آزمایشگاهی)انجمن های مناسب ری همکاتعامل وعدم  (1

 فعالیت های صنفی و علمی مرتبط
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 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يرصت هاف

متشکل از اعضای قدرو توانمند علمی و صنفی در راستای تقویت هیئت قوی تشکیل اتاق فکر  (1

 عالی مستمر و در پیش روجهت نیل به اهداف  مدیره

  فعالیت های علمی و صنفی آزمایشگاهیدر راستای  منابع مالی انجمناستفاده از  (2

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 و قوی در راستای واقعی نمودن تعرفه خدمات آزمایشگاهی مستمرفعالیت  (1

 برنامه ریزی جهت تقویت علمی آزمایشگاههای ضعیف کوچک و متوسط (2

راستای اصالح و تعدیل الزامات استاندارد آزمایشگاهی دربه آزمایشگاه مرجع سالمت فکری کمک  (3

 با توجه به شرایط موجود کشور

زیابی و پایش آزمایشگاههای اربا مهارت و شایسته آزمایشگاهی جهت  ،تربیت ممیزین متخصص (4

 خصوصی کشور

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست ياهکارهار

 برنامه ریزی و سازماندهی در راستایافکار اعضای هیئت مدیره و اعضای اتاق فکر فوق الذکر بارش  

  انسانی و مالی انجمن جهت دستیابی به اهداف و تحقق برنامه ها منابع

 


