
�🌹� يحل مشكالت صنف يبرادكتر محمدرضا بختياري  يراهبرد يها برنامه �🌹�  

 ٤ از ١ صفحه

 

 ييخوش آشنا يچو بو يسالم

دانم، برآن شدم  يم ليمشكالت و مسائل امروز صنف را موارد ذ نيمهمتر نكهيجان نظر به ا دوستان
 يراهبرد يينموده، آنگاه راه حل ها يبند تياولو تيمشكالت را به لحاظ درجه اهم نيدر وهله اول ا

 .شمياند يحل آن ها ب اي فيتخف يبرا

 يم نيتدو ستم،يگذار بر س ريدو دسته عوامل تاث ييمعموال بر اساس شناسا يراهبرد يها برنامه
 گردد:

 نقاط قوت و ضعف انجمن)  يعني( يعوامل درون -١
 انجمن) يرو شيپ يدهايفرصت ها و تهد يعني( يعوامل برون-٢
 

 نيتدو يلذا برنامه راهبرد رند،يعوامل معموال در طول زمان متغ نيهر دو دسته ا نكهيتوجه به ا با
 يفهرست راهبردها برا يخود را حفظ كند. لذا در انتها ( Dynamism( ييايپو وستهيپ ديشده با

 هدهمشا "ديده شنهاديشما پ"را با عنوان  يانجمن و صنف، بند يمواجهه با هر معزل مطرح برا
 .ديبرنامه را حفظ نما ييايو پو كرد كه همواره انعطاف ديخواه

با ارائه  ديبه نظرتان رس يهر مشكل، راه حل يانجمن برا ختهيفره ياست چنانچه شما اعضا ستهيشا
 .ديشده مدد رسان ميتقد يبرنامه راهبرد يخود به ارتقا شنهاديپ

 شود:  يفهرست م ريبه شرح ز تياهم بيمشكالت به ترت نيابتدا مهمتر لذا

 . تعرفه١
 مهي.مطالبات ب٢
 يخارج ي. مگالب ها٣
 . الزامات سخت گيرانه مرجع سالمت٤
 رهيمد ئتيتشنج در جلسات ه تيريو مد يريشگي.پ٥
 . ادامه رشته٦
 ديده شنهادي. شما پ٧
  

 به نام خدا



�🌹� يحل مشكالت صنف يبرادكتر محمدرضا بختياري  يراهبرد يها برنامه �🌹�  

 ٤ از ٢ صفحه

 

 گردد. يم ميهر مورد تقد يبرا تخصصي يراهبرد يبرنامه ها حال

 مربوط به مشكل تعرفه يراهبردها��

 يتمام شده و بروز كردن مستمر جز فن متيجا انداختن ق يتالش برا -١

و  يو مجلس در سطوح كارشناس يها)، نظام پزشك مهيمذاكره با وزارت بهداشت، وزرات رفاه (ب -٢
 يو خصوص يكاهش فاصله تعرفه دولت يبخصوص برا يعال تيريمد

 يبرا جيو ارسال نتا شگاهيبخش آزما يتعرفه گذار يها زميمكان يمطالعه و پژوهش بر رو -٣
 ها يدر چانه زن يريو بكار گ نيمسئول

 كيستماتيس يها فياجتناب از تخف يها برا شگاهيوفاق در سطح آزما جاديا -٤

 صالحيدفاع از موضوع تعرفه نزد مراجع ذ يبرا  يو ادار يمبرز حقوق يگرفتن مشاورها -٥

 از جمله تعرفه يدفاع از حقوق صنف يداران برا شگاهيكانون آزما ليتشك -٦

 بهداشت و رفاه به عنوان سخنران مدعو كنگره  يدعوت از وزرا -٧

 دييفرما شنهاديشما پ -٨

 

 ها (معوقات) مهيمرتبط با مطالبات از ب يراهبردها��

و مجلس در سطوح  يها)، نظام پزشك مهيوزرات رفاه (ب ،يجمهور استيمكاتبه و مذاكره با ر -١
 يلعا تيريو مد يكارشناس

 يا مهيدفاع از موضوع معوقات ب يبرا  يو ادار يمبرز حقوق نيوكال و مشاور يريبكارگ-٢

نپرداختن حق و حقوق طرف  تي) در جهت محكوممايس-گسترده (مطبوعات و صدا يكار رسانه ا -٣
 ها) شگاهيآزما تيقرارداد (مظلوم

 ٩٨بهداشت و رفاه به عنوان سخنران مدعو كنگره  يدعوت از وزرا -٤

 هفته) خاص در سرتاسر كشور ايروز ( كيشدگان در  مهيب رفتنينپذ يبرا يهماهنگ -٥



�🌹� يحل مشكالت صنف يبرادكتر محمدرضا بختياري  يراهبرد يها برنامه �🌹�  

 ٤ از ٣ صفحه

 

 

 يسراسر يتجمعات اعتراض يبرا صالحياخذ مجوز از مراجع ذ-٦

 دييفرما شنهاديشما پ -٧

 

 يخارج ينحوه مواحهه با مگالب ها يراهبردها��

با حضور  كماهيموضوع در اسرع وقت با فرصت حداكثر  يو حقوق يفن يكارگروه بررس لي. تشك١
 رهيمد ئتيه يو اعضا ياستان ندگانينما

 ندهينقشه راه آ نييموجود كشور و تع تيدر مورد وضع قيمطالعه و تحق -٢

كل  يانجمن بلكه با سهامدار يبدون سهامدار نگيو هولد  يبرند مل جاديتالش در جهت ا -٣
 يشگاهيعلوم آزما يدكترها

كشور با  يطب صيتشخ شگاهيمتفرقه به بازار كار آزما يحقوق اي يقياز ورود اشخاص حق يريجلوگ -٤
 و مطالعه شده يتخصص يها زميمكان

 ديده شنهاديشما پ -٥

 

 رهيمد ئتيتشنج در جلسات ه تيريمد اي يريشگيپ يراهبردها��

 يريگ ميو تصم يساز ميتصم يندهايفرآ يشفاف ساز يبرا رهيمد ئتيه ينامه داخل نييآ ني. تدو١

 ينامه داخل نيياز آ يرويوفاق و پ ،يدوست ينامه برا ثاقيم ي. امضا٢

 نيو در صورت اختالف نظر، فصل الخطاب قرار دادن اساسنامه و قوان يريگ يرا ،ي. مذاكرات اقناع٣

 نيقوان اياستعالم از مفسر اساسنامه و/ تي. و در نها٤

 ديده شنهادي. شما پ٥

 



�🌹� يحل مشكالت صنف يبرادكتر محمدرضا بختياري  يراهبرد يها برنامه �🌹�  

 ٤ از ٤ صفحه

 

 ادامه رشته ليتسه يراهبردها��

 نيكمپ يراه انداز يانجمن از آن ها برا تي. تعامل با كارشناسان و ادامه حما١

 يها تيريو مد يوزارت بهداشت در سطح كارشناس يمعاونتها ريو سا يبا معاونت آموزش يزني. را٢
 باالتر

رشته بر اساس  يراه انداز يمنطقه برا يو كشورها هيترك يميوشيانجمن ب رهيمد ئتيبا ه يزني. را٣
DCLS خود يدر كشورها كايامر 

 محترم بهداشت ريادامه رشته و ارائه به وز يبرا يقاتي.سفارش انجام مطالعه تحق٤

 شانيبا ا داريو د ياز دفتر رهبر يريگي.انجام مكاتبه و پ٥

 ديده شنهادي.لطفا شما پ٦

 

 حتراما با
 ياريمحمدرضا بخت دكتر

 يمستقل و فراجناح ديكاند
 ٩٨ نيفرورد ١٩

. 


