
 به نام خدا

 یایکشف و گسترش دن نیها و همچنیماریدرمان ب ،یریشگیپ ،صیدر تشخ رگذاریتاث ینقش یطب صیتشخ شگاهیآزما

اجرا و  ،یزیتوانند با برنامه ریم ،یستمیتجربه و تفکر س ،با پشتوانه دانش یصنف -یعلم یهادارد. انجمن یپزشک نینو

 ،تفکر، میاستقرار نگاه علم شرانیموتور محرک و پ ،خواه کشور ولو چشم انداز تح تیمامور یدر راستا کیکنترل استراتژ

 . دنآن باش رامونیپ طیحفظ سالمت جامعه و مح یدر راستا مارانیو خدمتگزار ب رخواهیخ

در ؛  تمخود بس یبا خدا یخدمت پزشک دیلباس سف دنیکه در هنگام پوش یمانیبه استناد پ دیدکتر محمود جاو نجانبیا

 :تالش خواهم نمود لیذ یهابرنامه یصورت اقبال همکاران در اجرا

ختلف م یهاتخصص نیب یحس همکار شیاز پ شیب تی، با تقوهایماریب صی، در تشخیتالش در جهت رشد نگاه علم - ۱

 کشور یشگاهیزماآفعال علوم  یهاو انجمن

 تیلئومس یجهت تصد یشگاهیزماآ یروهاین یکاف تیاز جمله ترب شگاه،یآزما یل فنئومس تیترب یو کمک برا یهمراه- ۲

 یشگاهیزماآعلوم  یدکترا ژهیمذکور به و

ره و مشاوداوطلب  یهاشگاهیآزما یاریاخت یجهت معتبرساز ،یشگاهیزماآعلوم  ینهاد اعتباربخش انجمن دکترا تیتقو-۳

  یعلم

 ی، نرم افزارها IVD، استخدام کارشناسان خبره( )با مهیب و اتی، مالیاهداف پژوهش انجمن با یهاتهیکم یفعال ساز-۴

 جهت کاهش در ییهااستیو اتخاذ س شاتیآزما یتعرفه واقع یبر رو دیتمرکز و تاک نیهمچن و... . یشگاهیآزما یتخصص

 ...و یمصرف مواد و زاتیتجه ینهیزم در یفن یمشاوره یارائه مانند سراسر کشور در اعضا یهاشگاهیآزما یجار یهانهیهز

  یاستان ندگانینما یو عمل یفکر تیمستمر و استفاده از ظرف یو همکار یهمراه-۵

 یط کنگره موثر یو دستاوردها یعملکرد علم یشناس بیآس یابیارز وارائه گزارش  و تیفیکنگره ارتقاء ک یبرگزار-۶

  ربطیذ یو مجامع علم یشگاهیزماآعلوم  یدکترا یگذشته به اعضا یهاسال

 یاهشگاهیمشاوره به آزما یارائه ی، براشگاهیآزما تیریمد یموفق، مطلع و خالق در حوزه یاز اعضا یکارگروه لیتشک-۷

  آن یفیو برند ک شگاهیدر جهت حفظ آزما کوچک

 جیبرنامه پس از اعالم نتا نیا یهاتست ریتفس یهادوره یو برگزار EQAP  یو بهبود روند کنون ءتالش در جهت ارتقا-۸

 هر دوره

 یشبکه تیسراسرکشور، تقو و عالقمند از ی فعالین علمیهمه دعوت از ی آموزش انجمن بادر هسته نیساماندهی  نو-۹

 کی در یمجاز یهاکانال یهیکل عیتجم نیهمچن .ها را ندارندکالس که امکان حضور در ییاعضا یبرا یآموزش مجاز

 .است“ کانال آموزش ”  ها آن نیکانال جامع که مناسب تر



 تیظرف یو استفاده حداکثر یجهت هماهنگ یعضو سازمان نظام پزشک یشگاهیزماآعلوم  یدکترا تیاستفاده از ظرف-۱۱

  هایماریب صیخدمت به تشخ یمذکور در راستا

 یتماعاج یهاو فعال از شبکه نهیبه یبهره بردار ؛انجمن هیو نشر تیدر سا ییو محتوا یتحول ساختار یراستا تالش در-۱۱

 .  یشگاهیزماآدر حوزه دانش علوم  دیمف یراهکارها یو بررس یشیدرجهت هم اند یو مجاز

به منظور  یگر و سازمان نظام پزشکمهیب یهاوزارت بهداشت، سازمان ،مجلس ،یجمهور استینهاد ر با یعلم یهمکار-۱۲

تعرفه  تیو نظارت بر رعا متیق نییتع کیکارا شدن نسخه الکترون تعرفه عادالنه، نییها تعنیال دیگاها نامه نییآ نیتدو

 یشگاهیمازآ یو نرم افزارها مواد ،زاتیمصوب تجه

  یروزیو پ یبهروز یآرزو با

 دیمحمود جاو دکتر                                                                                                                            


