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 به نام خدا

 دكتراي علوم آزمايشگاهي  برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي

 نامزد براي پست: عضويت هيأت مد محمدحسين  نامورشوشتري نام و نام خانوادگي نامزد:

 / بازرس*يره

 ت در حال يمحل فعال  دكتراي علوم آزمايشگاهي : يليتحصن مدرک يآخر

 آزمايشگاه ارديبهشت-شيراز-فارس حاضر:

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

در مجموع وضعيت ساختاري انجمن با توجه به زمان تاسيس مناسب ميباشد و بايستي با تصحيح بعضي از 

 را جبران نمود. گذشته يك شد و اشتباهات مديريتي دضعيت مطلوب نزوسياستگذاريها به 

 

 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 در سياستگذاريهاي كلي و روشهاي اجرايي نياز به تصحيح دارد. متعددي  موارد

 

 

 نقاط قوت موجود در انجمن:

بهره وضعيت كلي تشكيالتي و ساختاري نزديك به مطلوب ميباشد با اجراي تعييرات  در جهت افزايش 

   امكان توفيق ميباشد. وري

 

 

 

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پيتهد
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   بسيار زيانبار ميباشد. ادامه تعدادي از سياستگذاريهاي گذشته كه نا كارآمد و بعضا اشتباه بوده اند

 

 

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 فرصتهاي مناسبي ميباشند.  ودقابليتهاي پرسنلي وفضاي  فيزيكي انجمن و تعداد اعضاي موج

 

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

تاكيد بر نظرسنجي مكرر از اعضاي صنف و استفاده از نظرات به حق ايشان در سياستگذاري كلي انجمن 

دقيق نظرات و همچنين كاستن از درگيري هيات مديره در كوچكترين امور اجرايي انجمن و پيگيري 

  هيچ چشم داشت مادي و معنوي.غاطبه اعضاي انجمن بدون 

 

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

استفاده از گردش نخبگان در ساختار هيات مديره انجمن و واگذاري احتمالي امور اجرايي به مدير 

 تخصصي و تاكيد بيشتر برپيگيري اجراي سياستهاي كلي انجمن در راستاي اهداف واقعي اعضا


