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 به نام خدا

 دکترای علوم آزمایشگاهی برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 / بازرس☑مدیرهنامزد براي پست: عضویت هيأت   علیرضا فالح: نام و نام خانوادگي نامزد

  تهران: ت در حال حاضريمحل فعال  دکترای علوم آزمایشگاهی: يلين مدرک تحصیآخر

  مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

وضعيت فعلی انجمن از نظر ساختار، نيروی انسانی و اولویت بندی مسائل مبتالبه اعضای صنف دچار 

مشکل است و خروجی آن بخصوص در دو دوره اخير برای صنف منفعتی نداشته است و بسياری از 

 باشد. های گرانبها را نابود کرده است. و ادامه این وضعيت قابل قبول نمیفرصت

 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 ط ضعف موجود اشکال در ساختارو مدیریت داخلی انجمن نقا -1

 های هيأت مدیره تشدد و گروه گرایی در تصميم گيری -2

 نداشتن اولویت بندی در رسيدگی به مشکالت صنفی  -3

 رهاشدگی شرکت جامعه  -4

 

 نقاط قوت موجود در انجمن:

های آموزش، چندین ساله کميتهداشتن امکانات ساختاری نظير ملک، نيروی انسانی تخصصی و تجربه  -1

 کنگره و کنترل کيفی خارجی. 

 داشتن ساختار اوليه شرکت جامعه  -2

 تعداد اعضای قابل توجه  -3
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 انجمن: تيش رو در فعاليدات پیتهد

 افزایش بيش از حد قيمت تجهيزات و لوازم مصرفی و سرویس و قطعات یدکی  -1

 عدم ثبات قيمت ارز و به تبع آن سرمایه گذاری در آزمایشگاه  -2

 های پایه و افزایش شکاف نرخ دولتی و خصوصی بيمهعدم پوشش  -3

 کاهش درآمد حاصل از عواید کنگره و آموزش  -4

 سال آینده و اثر آن در وضعيت آزمایشگاه  5عدم ثبات مالی و اقتصادی حداقل در  -5

 

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 ها بسيار کم فرصت

 شرکت جامعه عه توسداشتن اعضای صنفی باانگيزه و مشتری بالقوه برای  -1

 ای اعضای صنف برای اشتراک گذاری در آزمایشگاه مرکزی دعاداشتن تجهيزات سرمایه -2

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 تجدید ساختار نيروی انسانی و فرمت نمودار سازمانی آن متناسب با نيازهای حال حاضر و آینده انجمن -1

 چابک سازی و تسریع در فرایند تصميم گيری و مراحل اجرایی مصوبات انجمن  -2

های تخصصی و راهبردی برای تقویت کميتهتر از توان علمی اعضای صنف تر و کاملاستفاده وسيع -3

 انجمن 

عه و تبدیل آن به شرکت تأمين اقالم تجهيزاتی و مصرفی وضعيت موجود شرکت جامبررسی  -4

 و تجهيزات. کيت، مواد واردات های اعضای صنف و فعال کردن آن در زمينه آزمایشگاه

 های علمی دخيل در آزمایشگاه. ارتباط سازمانی فراگير با سایر انجمن -5

 اولویت بندی مشکالت صنف و تهيه مصوبات الزم برای پيگيری و اجرای آن.  -6

 بروز رسانی برنامه حسابداری و مالی انجمن  -7
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 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

قنای اعضای طرح در جلسات عمومی و فوق العاده انجمن و اخذ مصوبات الزم پس از توجيه و ا -1

 محترم 

های علمی و تخصصی براساس آگهی فراخوان و دعوت از اعضای صنف جهت عضویت در کميته -2

 تجربيات قبلی آنها. 

خرید نرم افزارهای اداری و مالی بروز، مشاوره با مشاورین اداره ثبت شرکتها و  یا اداره تعاون  -3

 جامعه  رسانی اساسنامه شرکتجهت بروز

 های صنفی و علمی دخيل در آزمایشگاه فرآیندهای ارتباطی الزم با سایر انجمنایجاد  -4

 


