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 به نام خدا

 دکتراي علوم آزمایشگاهي برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 بازرس /نامزد براي پست: عضویت هيأت مدیره : معصومه حيدري  نام و نام خانوادگي نامزد

شهرستان بهارستان  : استان تهرانت در حال حاضريمحل فعال  دکتراي علوم آزمایشگاهي: يلين مدرک تحصیآخر

 آزمایشگاه تشخيص پزشکي ایران زمين

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

عضاء اک بيشتر مشار انجمن در زمينه علمي مانند برگزاري کنگره ارتقاء کيفيت خوب عمل کرده اما با استفاده از

 مي تواند موفق تر هم باشد.

 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 ساختار قدیمي تشکيالت اداري  -

 

 نقاط قوت موجود در انجمن:

 برگزاري کنگره ارتقاء کيفيت -

 داشتن مکان مناسب براي فعاليت هاي آموزشي  -

 برگزاري دوره کنترل کيفي خارجي  -
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 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پیتهد

در  ومایشگاهي توجه کافي به رفع مشکالت صنفي آزمایشگاه ها موجب پایين آمدن کيفيت تست هاي آز عدم-

 نهایت منجر به آسيب به کل جامعه پزشکي خواهد شد .

فعاليت  اختار قدیمي تشکيالت اداري نيز منجر به کاهش خدمت رساني به اعضاء و کاهش مشارکت اعضاء درس -

 هاي انجمن خواهد شد .

 

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يرصت هاف

 من ها سایر انج ستفاده از امکانات مالي انجمن جهت اتحاد و همبستگي ميان اعضاء و همچنين ارتباط موثرتر باا-

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 تغيير در ساختار اداري انجمن -

اشت وزارت بهد ارتباط با سازمان هاي مختلف از جملهر قالب کار گروه ها جهت داستفاده بيشتر از اعضاي فعال  -

 و شوراي عالي بيمه .

 

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

رجي و يفي خابرگزاري بهتر کنگره ارتقاء کيفيت و کنترل کارتباط قوي تر با اعضاي فعال انجمن در جهت -

 .برگزاري دوره هاي آموزشي جهت کادر فني آزمایشگاه 


