
  به نام يزدان پاك

علوم از دانشگاه  1375 رمحمدمهدي سرمدي فارغ التحصيل دكتراي علوم آزمايشگاهي  در سالب دكتاينجان
ايران در ابتدا رزومه اي مختصراز خود بيان نموده و سپس به  بيان اهداف و برنامه هاي خود در صورت پزشكي 

دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران مي پردازم انتخاب توسط همكاران واحراز پست بازرسي انجمن 
.  

در دانشگاه تبريز دوره كارداني  1364از دبيرستان خوارزمي تهران فارغ التحصيل شدم و در مهر  1363در خرداد
جنگ در منطقه شمال غرب شدم پس از پايان دوره كارداني راهي جبهه هاي 1367خود را آغاز كردم و در بهمن

پايان نامه خود را  1375در اسفند  وارد دوره دكترا گرديدم و 1369رمهر پايان دوره مقدس سربازي دو پس از 
به دفاع نمودم پس از آن براي طي دوران طرح نيروي انساني  پروانه وثوق خانم  دكترزنده ياد با مشورت 

به مدت يكسال در  به شبكه بهداشت و درمان دماوند اعزام شدم ومحسن شريعت دكترپيشنهاد مرحوم 
 راندم. البتهشهرگذ بيمارستان سوم شعبان مشغول گشتم و درادامه يكسال ديگررا در شبكه بهداشت اسالم

نيز ادامه  1380و اين همكاري تا سال  هدر بيمارستان مهراد تهران مشغول بود 1370ناگفته نماند از سال 
بعد از دو  ه در قرچك ورامين خدمت خود را آغاز كرد و موارد سازمان تامين اجتماعي شد 1378داشت. در آبان 

ماه خدمت به شهرري و دي كلينيك شهيد سليماني منتقل گشتم و  8سال به تهران و منطقه باقرشهر و بعد از 
تا كنون در پلي كلينيك فدائيان  1397در اين مركز مشغول به كار بودم و از تير  1397تا تير  1381از خرداد

و   توانستم پايه گذار خدمات بهتر و بيشتر به بيماران شومهستم. در تمام دوراني كه اشاره كردم اسالم مشغول 
به مدت چند ماه نيز عهده دار مسئوليت كارشناس  1387از اين بابت خدا را شاكرم . البته در سال 

ان پزشك نمونه به عنو 1384استان تهران بودم و در سال معاونت درمان تامين اجتماعي آزمايشگاههاي 
نيز آزمايشگاه خصوصي خود  1391سال  درآزمايشگاههاي مراكز درمان مستقيم استان تهران نيزانتخاب گشتم. 

اينجانب بنا بر وظيفه اي كه دارم بايد اذعان كنم كه از سالهاي پيش  .در منطقه خاني آباد نو تهران داير كردمرا 
ايشگاهها با تاسيس يك آزمايشگاه ريفرال و سنترال بودم و البته  به دنبال راهكاري براي كاهش هزينه هاي آزم

توانستيم دو شركت آزمايشگاهي پويا و تعاوني تامين نياز  1395با كمك و همفكري همكاران در سال 
و اميدوارم روزي بتوانيم آزمايشگاهي همپاي بزرگان و در شان و  آزمايشگاهيان استان تهران را راه اندازي نماييم

  قام رشته دكتراي علوم آزمايشگاهي تاسيس كنيم و جوابگوي احتياجات همكاران خود باشيمم

  پردازم و در ادامه نيز برنامه هاي خود را بيان مي نمايم در اينجا به اهداف و وظايف بازرس مي



اساس وظايف و اهداف و وظايف بازرس : بديهي است كه برنامه هاي اعالم شده يك نامزد پست بازرسي بايد بر 
ن نامزد بازرسي انجمنهاي علمي و نابراين برنامه هاي بنده به عنوااختيارات قانوني و مصرح در اساسنامه باشد ب

   .صنفي دكتراي علوم آزمايشگاهي شامل موارد زير مي باشد

 بررسي تمامي اسناد و مدارك مالي انجمن - 1

 تهيه گزارش مالي و ارائه آن به مجمع عمومي - 2

هيئت مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن جهت ارائه  ساليانه رش بررسي گزا - 3
 به مجمع عمومي 

 ساسنامه به مجمع عمومي گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد ا - 4

 دعوت و اعالم مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري  - 5

هاي  صنف در جهت تصميم سازي ي با اعضايرويكرد همياري و همراه مشاوره به هيئت مديره با - 6
 درست و در راستاي منافع صنف

  برنامه ها : 

با توجه به حضور قانوني بازرس در جلسات هيئت مديره بدون حق راي سعي خواهم كرد كه به عنوان  - 1
فردي تصميم ساز دركنار هيئت مديره بوده و از نظرات خود در بهبود امور، انجمن را ياري نمايم . 

با توجه به جايگاه بازرس در انجمن ، حفظ استقالل از مهمترين شاخصهاي الزم براي يك  "لمامس
بازرس است و در صورت انتخاب شدن فقط نقش بازرسي خود را ايفا خواهم كرد يعني نه به آن اندازه 

م امور آنقدر دور كه تما نه به هيئت مديره نزديك خواهم شد كه نتوانم وظايف خود را انجام دهم و
انجمن را متناقض و مخالف با اساسنامه ببينم. حفظ يك فاصله منطقي با هيئت مديره با توجه به 

       براي يك بازرس قوي و منصف و عادل است  الزموظايف و اختيارات مندرج در اساسنامه يك اصل 
 ( گرچه عدالت را صفتي الهي ميدانم ) 

اقدامات پيشگيرانه اعتقاد دارم تا اقدامات اصالحي و به دليل اينكه در راستاي وظايف بازرس بيشتر به  - 2
بازرس چشم بيناي اعضاء در هيئت مديره است بنابراين سعي خواهم كرد كه با بيان توضيحات منطقي 
از تصويب و اجراي مصوبات و تصميمات مغاير و مخالف با اساسنامه در هر زمان جلوگيري نمايم و در 

 تصويب مصوبات مغايرتي با اساسنامه وجود داشت با اقدام اصالحي آنرا تصحيح نمايم صورتي كه پس از



الزمه تهيه يك گزارش از عملكرد مالي و غير مالي هيئت مديره و ارائه آن در مجمع عمومي حضور پويا  - 3
اسناد و بررسي هاي دائمي اسناد و مدارك است بنابراين نياز است كه در طول سال و به طور مداوم اين 

 را مورد بازنگري قرار داده تا در انتهاي سال گزارشي شفاف و قاطع براي ارائه فراهم آورم .

مبناي تصويب مصوبات در هيئت مديره راي اكثريت است بنابراين همه اعضاء بايد بدون توجه به راي  - 4
باشد با هرگونه  خود به راي اكثريت احترام بگذارند و در صورتي كه راي اكثريت بر مبناي اساسنامه

  با اختيارات خود مقابله خواهم كرد. طرح شكايتي از طرف اعضاي هيئت مديره به خارج از انجمن

مستقل بوده و اختالفات احتمالي اعضاء در  "اعضاء هيئت مديره كامالديده بان نماينده وبه عنوان  - 5
  .هيئت مديره را مديريت خواهم نمود

يئت مديره از اساسنامه پس از تذكر آن و در صورت عدم رفع آن ، در صورت تخطي هر يك از اعضاي ه - 6
از اختيارات قانوني خود در جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده و تصميم گيري موضوع توسط 

 اعضاء در مجمع عمومي استفاده بهينه خواهم برد.

اجراي كامل آن بر در صورت تصويب مصوباتي در مجمع عمومي و الزام هيئت مديره به اجراي آن تا  - 7
 .عملكرد هيئت مديره نظارت خواهم داشت

بازرس در انجمن متفاوت از جايگاه هيئت مديره است و بازرس تحت نظر هيئت  از آنجائيكه جايگاه - 8
مديره فعاليت نمي نمايد بنابراين سعي خواهم كرد كه شان و جايگاه بازرس در هيئت مديره بر اساس 

  .همان نحو حفظ شده و حتي ارتقاء يابد قانون و خواست اعضاي صنف به

  


