
  
  
 

  
  
  
  

  
    

  
  

گزارش جلسات در راستاي اطالع رساني از روند فعاليت هاي انجمن و مباحث مطرح شده در جلسات هيئت مديره، 
را به اطالع همكاران محترم مي رسانيم.  1399تير ماه سال  1ماه و  دخردا 24و  17ارديبهشت ماه،  27تاريخ هاي 

صورت حضوري و تعدادي نيز به صورت مجازي شركت داشتند در اين جلسات كه اكثريت اعضاي هيئت مديره به 
  موضوعات مختلفي را مطرح نمودند كه مهم ترين آن ها شامل موارد زير است.

  
  ارسال نامه مكتوب به سازمان نظام پزشكي و سازمان تامين اجتماعي در ارتباط با اقدامات انجام شده و

 آتي انجمن براي تعرفه خدمات آزمايشگاهي

 ب مسئول روابط عمومي انجمن و سخنگوي آنانتخا 

  نحوه تعيين تعرفه آزمايشگاه ها 

  سازماندهي و نظام مند نمودن فعاليت هاي علمي همكاران در فضاي مجازي  
 يت هاي آموزشي انجمنلفعا  
 به اصول و مباني اخالق حرفه اي دم رعايت برخي از آزمايشگاه ها ع  
  مباحث مطروحه در جلسات هيئت مديره به اعضاءاطالع رساني از روند فعاليت انجمن و  
  1399تعيين تكليف مجمع عمومي سال 

  
در ارتباط با اقدامات انجمن براي تعرفه مقرر شد نامه اي به سازمان نظام پزشكي و سازمان تامين اجتماعي به    

  همراه محاسبه مابه التفاوت تعرفه ها به صورت مكتوب ارسال شود. 
  
 يبه عنوان مسئول روابط عموم انيك يدكتر لطف يآقان مسئول روابط عمومي و سخنگوي انجمن در مورد تعيي   

  .دهند يانجمن ادامه كار م يگوبه عنوان سخن يدكتر مصطفو يو آقاانتخاب شدند 
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دعوت از در زمينه تعرفه آزمايشگاه مقرر شد با توجه به اهميت موضوع، كارگروه تعرفه با تركيب جديد و با    

كارشناسان اقتصاد سالمت در حوزه بيمه ها و افراد صاحب نظر هيئت علمي، تشكيل گردد و موضوع تعيين تعرفه 
براساس قيمت تمام شده در قالب يك پروژه تحقيقي و بر اساس اصول فني و علمي به طور ويژه و در اسرع وقت در 

  دستور كار قرار گيرد. 
  
ندهي فعاليت هاي علمي انجمن با توجه به محدوديت هاي ايجاد شده به علت همه گيري بيماري در مورد سازما    

كرونا براي تشكيل كنفرانس ها و برنامه هاي آموزشي حضوري، ضمن تاكيد بر استفاده بيشتر از فضاي مجازي، 
ين خصوص برنامه ريزي مقرر شد دپارتمان علمي انجمن با محوريت مسئولين كميته آموزش و كميته پژوهش در ا

  ، پيشنهاد و منظور گردد.    و ساير ابزارهاي مورد نياز و اقدام نمايد و اعتبارات الزم نيز جهت استفاده از اپليكيشن ها
   

همچنين در مورد نقش انجمن ها در نظارت بر رعايت اصول و مباني اخالق حرفه اي، پيشنهاد شد با توجه به     
نيز بايد در اين كميته فعاالنه مشاركت داشته باشند كميته اخالق حرفه اي در مجمع  اين كه ساير انجمن ها

    انجمن ها تشكيل شود و در اين زمينه راهكارهاي مناسب با توجه به اختيارات و جايگاه انجمن ها مطرح و 
  تصميم هاي الزم اتخاد گردد.

  
عال امكان برگزاري حضوري فراهم نيست مقرر شد در با توجه به اين كه ف 1399در مورد مجمع عمومي سال     

  اين زمينه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت كشور استعالم گردد.
  
در پايان ضمن تاكيد اعضاء به اطالع رساني مناسب از فعاليت ها و اقدامات انجمن، مقرر شد گزارشي از    

  م شده، به صورت ماهيانه به اطالع همكاران رسانده شود.موضوعات و مباحث، مصوبات و اقدامات انجا
  
  
  

  
  دكتر عليرضا لطفي كيان
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