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 به نام خدا

 دکترای علوم آزمايشگاهیبرنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 بازرس   √هيأت مديره نامزد براي پست: عضويت  : علی شيرين نام و نام خانوادگي نامزد

استان تهران شهر  ت در حال حاضر:يمحل فعال  علوم آزمايشگاهیدکترای : يلين مدرک تحصيآخر

 تامين اجتماعیسازمان اداره کل درمان مستقيم معاونت درمان آزمايشگاه رفرانس  – تهران

 

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

 دور نما:

آزمایشگاه  بهانجمن بر آن است تا از نظر علمی، کلیه آزمایشگاه های اعضای تحت پوشش خود را » 

 «برساند. دنیا روزاستاندارد های 

 ،یابی می کنمارز قابل قبول، با توجه به مشکالتی که در دامنه نظام سالمت کشور می باشدعلمی  انجمنفعالیت های با نگاه کلی به 

و همچنین فشار اقتصادی بر آزمایشگاه  کشور نهادهای تصمیم گیر خیر به علت فشار بیش از حد تصمیم های ولی در چند سال ا

عضا سطح علمی اهای کشور، انجمن علمی نیز دچار سردرگمی در تصمیم سازی در نهادهای تصمیم گیر سالمت کشور شده است و 

ه برای انجام کلیه فعالیت ها بسیار زیاد وجود تمرکز روی هیئت مدیر ست.و آزمایشگاه ها تحت الشعاع موارد مذکور، قرار گرفته ا

 و همچنین به علت عدم آشناییه گردید دارد به همین علت باعث کندی فعالیت ها و قائم به فرد بودن اکثر فعالیت های مهم انجمن

م فعالیت با کیفیت پایین می گردد، که باید از افراد علمی خاص باعث انجاعلمی کامل بعضی از اعضا هیئت مدیره به فعالیت های 

ن منعطف به روش های سنتی می باشد و باید به روش های طراحی و برنامه ریزی علمی انجمفعالیت های آشنا بهره گیری شود. 

ش به رو روز دنیا تبدیل گردد. برای رسیدن به چشم انداز )دورنما( ی تعریف شده ، انجمن علمی باید از روش مدیریتی سنتی

ی باشد ماهداف اختصاصی و برنامه های عملیاتی واقعی و قابل اندازه گیری برنامه استراتژیک پویا و  مانند تدوینکه  ؛مدیریتی مدرن

 و به صورت دوره ای ارزیابی میزان تحقق اهداف صورت گیرد.

 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 درمانی کشور ،با نهادهای سیاستگذار بهداشتی ارتباط ضعیف 

 انجمن توانمند و علمی  بهره ضعیف از توانمندی اعضای 

 عدم وجود همسویی در مصوبات و فعالیت های انجمن در کارگروه های مختلف 

 تاثیرگذاری ضعیف در تصمیم های نهادهای تصمیم گیر کشور 

  بعضی از اعضا هیئت مدیریت انجمنعدم اعتقاد به سیستم های مدیریت کیفیت در 

 نبود مکانیزم شناسایی افراد با صالحیت و شایسته برای پستهای داخلی 

 نبود مکانیزم ارزیابی پرسنل با توجه به صالحیت و شایستگی ایشان 
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 نقاط قوت موجود در انجمن:

 اعضا انجمن علمی  نفر (1200زیاد ) تعداد 

 توانمندی علمی اعضا انجمن علمی 

  زیرساخت منابع غیرانسانی )ساختمان، تجهیزات و نرم افزارها( مناسب وجود 

 وجود زیرساخت منابع انسانی دفتری مناسب و آموزش دیده و با سابقه و دلسوز 

 سایت مناسب انجمن 

 ارزیابی کیفیت خارجی 

 کنگره 

 نهاد اعتباربخش بین المللی 

 ته آموزش تعریف شده قابل ارتقاکمی 

 وجود افراد توانمند در استان ها و تشکیل شاخه های استانی 

 

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پيتهد

 های تعاونی که مؤسسین آزمایشگاه می باشند. علمی علوم آزمایشگاهی مانند شرکتوجود رقبای غیر 

 قوانین متزلزل و با نیمه عمر بسیار پایین 

 ت فعلی مراکز آزمایشگاهی کشوروجود قوانین بدون در نظر گرفتن زیرساخ 

 عدم ادامه رشته دکترای علوم آزمایشگاهی 

 عدم آگاهی نهادهای تصمیم گیر از توانایی انجمن علمی 

 کیفیت پایین بعضی از کیت های تایید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 تغییر قیمت های مواد مصرفی و کیت ها با توجه به عدم ثبات بازار ارز و تاثیر بر کیفیت آزمایش ها 

 یشگاه و  مجبور به بکارگیری ایشان به علت عدم وجود آموزش بی رویه کارشناسان و کارشناسان ارشد غیر مرتبط به علوم آزما

 کارشناسان علوم آزمایشگاهی

 آموزش ضعیف کارشناسان علوم آزمایشگاهی و عدم آشنایی ایشان به کارهای عملی و تجهیزات روز دنیا و کنترل کیفی 

 

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 نیاز تصمیم گیران نظام سالمت به مشاوره در مسائل مرتبط به آزمایشگاه 

  قانون اساسی جهت برون سپاری بعضی از فعالیت ها 44اصل 

  انجمن با نهادهای بین المللیارتباط 

 دسترسی آسان آزمایشگاه ها به تجهیزات روز دنیا 

 نشگاه جزو گروه دکترای علوم ازمایشگاهیوجود اعضا هیئت علمی دا 

 کنگره به عنوان یک فرصت برای آشنایی اعضا از تکنولوژی و تجهیزات روز دنیا 

 ارتقا سطح سالمت مردم و ارتقا آگاهی ایشان در کنترل و ارزیابی آزمایشگاه ها 
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 :يشنهاديپ يبرنامه هافهرست 

 ارتقا ارتباط با تصمیم گیران نظام سالمت 

 های علوم پزشکی کشوردانشگاه انجام ارزیابی های اداره امور آزمایشگاه ها  همکاری در 

  ارتقا ارزیابی کیفیت خارجی 

 ارتقا فعالیت های نهاد اعتباربخش انجمن و  تبدیل به عضو فول 

  ارتقا سطح علمی کنگره 

 به علوم آزمایشگاهی ارتقا ارتباط بین انجمن های علمی مرتبط 

 

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

 رصد فعالیت های نیاز به همکاری با تصمیم گیران نظام سالمت کشور 

 درخواست دریافت ارزیابی های اداره امور آزمایشگاه ها از دانشگاه ها از طریق یک راهکار قانونی 

 استقرار استانداردهای بین المللی برای ارتقا ارزیابی کیفیت خارجی 

  به نهاد اعتباربخش انجمن و تدوین یک برنامه عملیاتی برای تبدیل به عضو فولادامه فعالیت های مرتبط 

 ارتقا سطح علمی کنگره با کاهش محورها و کارگاه های کنگره با توجه به سن همکاران دکترای علوم آزمایشگاهی 

 ی علمیرصد منافع مشترک انجمن های علمی مرتبط به علوم آزمایشگاه جهت ارتقا ارتباط بین انجمن ها 

 


