
 بسمه تعالی

رئوس برنامه ها و شیوه عملکرد دکترمیرمجید مصالئی بعنوان کاندیدای عضویت در هیئت مدیره 

 ایران –انجمنهای صنفی و علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی 

  هیئت مدیره داخلی در حوزه عملکرد  (1

 عدم استفاده از امکانات انجمن و هیئت مدیره برای منافع شخصی (1

به اعضاء محترم و در صورت لزوم هفتگی تالش در جهت عملکرد شفاف هیئت مدیره و گزارشات ماهانه  (2

 انجمن تساپو وا از طرق وبسایت و کانال تلگرام

ق تشکیل از طری سعی در به مشارکت گرفتن هر چه بیشتر همکاران سراسر کشور در کلیه امور انجمن (3

 فکرکارگروههای مختلف و اطاق 

همکاران و نیز اختصاص حداقل  و مطالعه نظرات و مشکالت "فقط صنفی" واتساپحضور فعال در تاالر  (4

 یک روز در هفته جهت پاسخگویی به همکاران و امکان ارتباط دوطرفه با اعضا محترم

 و عدم پاسخگویی هیئت مدیره نسبت به اعضانهایت تالش در جهت جلوگیری از بروز خودرایی  (5

صورت نیاز برگزاری فعال تر کردن شاخه های استانی از طریق تقسیم عادالنه امکانات انجمن و در  (6

و فعال کردن شاخه های استانمی  انتخابات جهت مشخص شدن نمایندگان استانی از طریق دموکراتیک

در امر آموزش و سمینارهای آنالین به منظور بیشتر از پتانسیل اعضا در سایر شهرها و معرفی انان به 

 صنف و نیز در سطح جامعه علمی کشور 

 –سعی در واکنش سریع و به موقع نسبت به اتفاقات و تحوالت مهم حوزه سالمت و آموزش پزشکی  (7

 آزمایشگاهی

ئت اخذ رای اعتماد از اعضا پس از اتمام هر سال کاری و در صورت عدم اخذ رای اعتماد خروج از هی (8

 مدیره

صرف نظر از اینکه انتخابات این دوره از هیئت مدیره به چه شکل برگزار گردد، نهایت تالش خود را جهت  (9

و سعی خود را جهت ایجاد بستر مناسبی  برگزاری دور بعدی انتخابات از طریق اینترنتی خواهم نمود

 خواهم نمودجهت هیئت مدیره بعدی  اب افرادی وزین و مدیر و مدبر و شجاعجهت انتخ

در هر مجمع عمومی گزارشی کامال شفاف و مبسوط از عملکرد مالی انجمن و بخصوص حق الزحمه ها به  (10

 اعضا محترم ارائه خواهد شد

 در حوزه عملکرد بیرونی هیئت مدیره (2

همکاری و تعامل با سازمانهای ذیربط از قبیل وزارت بهداشت و مدیریتهای آن، سازمانهای بیمه گر اصلی  (1

اداره دارایی، شهرداری و ... جهت احقاق حقوق اعضا و نظام پزشکی ، مجلس شورای اسالمی ،میلی، و تک

نیز پیشگیری از بروز مشکالت آتی و یا وخیم تر شدن مسائل همکاران از طریق تشویق هیئت مدیره به 

 دخالت به موقع و شجاعانه و مدبرانه



آیین نامه های خالف ح در برخورد با بخشنامه ها و اخذ مشاوره های قانونی و حقوقی از افراد ذیصال (2

قانون و یا ابهام دار جهت برخورد مناسب و قانونی با آنها و در صورت لزوم اخذ وکالت قانونی از اعضا 

 برای هیئت مدیره به منظور رسیدگی حقوقی به مشکالت عام همکاران

از تحوالت اجتماعی و اقتصادی به نفع سعی در تبدیل به فرصت کردن تهدیدات و بهره وری به موقع  (3

 اعضا

سعی در پیش بینی تغییرات و تحوالت اجتناب ناپذیر اجتماعی و صنفی به منظور بهره وری مناسب به  (4

 نفع اعضا و صنف

 کالنو  خردبهنگام اخذ تصمیمات در نظر گرفتن حقوق آحاد ملت و بیماران  (5

اثر قدرت انجمن در خصوص همراه کردن سایر انجمنهای تخصصی و مجدد تالش در جهت افزایش  (6

 بط وزارت بهداشتسازمان نظام پزشکی و ادارت کل ذیرگذاری در سطح 

شکایات و اعتراضات یت و تجهیزات در خصوص کتعامل با انجمن های تولید کنندگان و توزیع کنندگان  (7

ینه های سرویسها و خدمات زیفیت و قیمت کیت و تجهیزات و نیز ههمکاران آزمایشگاهی در زمینه ک

 نگهداری و تعمیر دستگاهها 

 در خصوص تعرفه (3

عی و عملی در هر سال و نیز ابالغ به موقع آن قبل از اتمام هر تالش در جهت به تصویب رساندن تعرفه واق (1

و تالش در  سال با در نظر گرفتن سیاستهای کالن کشوری و تعامل با گروههای تاثیر گذار و تصمیم گیرنده

 جهت واقعی نمودن سرانه درمان از طریف رایزنی با کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی 

 تشویق همکاران به رعایت تعرفه های مصوب در سطح کشور (2

 تعرفه های مصوب بدون اجبار به اعمال تخفیفتعامل با بیمه های تکمیلی و بانکها و نهادها به منظور پذیرش  (3

کار در کشور  دادن به وضعیت طب جهت سر و سامانو انجمن طب کار داره طب کار وزارت بهداشت تعامل با ا (4

خدمات طب کار باشند که از یکی از انجمن های سه گانه مجور  رائهفقط آزمایشگاههایی مجاز به ابگونه ایکه 

ص فعالیت طب کار گرفته باشند و انجمن ها نیز با هماهنگی با یکدیگر ظوابط و ایین نامه ای در این خصو

خدمات طب کار خواهد بود، ضمنا  انجمنها برای ارائه مصوبرعایت تعرفه تهیه کنند که یکی از نکات مهم  

حجم کار(  انجمنها بگونه ای برنامه ریزی خواهند نمود که خدمات طب کار بصورت عادالنه ) از نظر زمانی و

یین نامه ای که مورد آالصه اینکه طبق ای داوطلب و مورد تایید انجمن ها توزیع گردد. خبین آزمایشگاهه

مستقیم مراکز طب کار با آزمایشگاهها که موجب ایجاد رقابت منفی و  ارتباطتوافق انجمنها و وزارتخانه باشد 

 یم کرد.هقیمت شکنی می شود را حذف خوا

 ایجاد یک جامعه متحد و  یایجاد ارتباط قوی با سایر انجمنهای تخصصی آزمایشگاهتالش در جهت  (5

ین اجتماعی و بیمه تامتالش در جهت کاهش مشکالت ثبت انالین نسخ پزشکان با هماهنگی با ادارات بیمه  (6

 ع اشکاالت تعاریف عناوین تستها و اصالح کدهای اشتباه سالمت و ارائه راهکار به آنها جهت رف

 



 و برنامه های آموزشی کنگرهدر خصوص  .4

تالش در جهت برگزاری علمی تر و پربارتر کنگره ارتقا از طریق متنوع تر کردن و روزآمد کردن محورها و  (1

سخنرانی ها و کم حجم کردن بخش نمایشگاهی کنگره و تالش در جهت افزایش مشارکت مهمانان و 

 نرانان خارجیسخ

اعضا و جامعه بسته به نیاز روز  سر و سامان دادن به برنامه های آموزشی انجمن و تدوین برنامه های آموزشی (2

در کالب هاوس و علوم آزمایشگاهی و برگزاری الیوهای مشترک با سایر اساتید گروه بالینی پزشکی 

 اینستاگرام 

 ,APLAC ,و  AACCو  CAPجلب مشارکت سایر انجمنهای علمی معتبر به حمایت و همکاری با کنگره نظیر  (3

NCCLS 

تالش در جهت جا انداختن این فرهنگ که کلیه فارغ التحصیالن کاردان و کارشناس قبل از مشغول به کار  (4

شدن باید مانند کشورهای امریکا و کانادا دوره های آموزشی تئوری و عملی مناسبی و کاربردی  را در 

ان و مسئوالن فنی بدین ترتیب بسیاری از مشکالت آزمایشگاه دار باشندانجمنهای علمی سپری کرده 

 و نگرانی آنها از یافتن پرسنل کارامد کمتر خواهد شد برطرف خواهد شد

 و استانداردسازی EQAPدر خصوص برنامه های  .5

همانگونه که از ابتدا برنامه ریزی شده بود به منظور ایجاد ارتقا کیفیت و تاثیر  EQAPآموزشی کردن برنامه  (1

 نندهمثبت در عملکرد آزمایشگاههای شرکت ک

تشویق آزمایشگاههای تحت پوشش اعضا انجمن به رعایت هرچه بیشتر استانداردها و الزامات اداره کل  (2

و فعال تر کردن واحد اعتبار سنجی و اعتبار بخشی آزمایشگاه مرجع سالمت از طریق آموزش و ممیزی 

که باعث افزایش قدرت اثرگذاری انجمن بر روی اعضا و نیز سازمانهای ذیربط خواهد شد و هم می انجمن 

مشاوره های تخصص رایگان و یا ارزان قیمت در رامد زایی برای انجمن داشته باشد و هم با ارائه تواند جنبه د

 انداردسازی به اعضا پیوسته انجمن، آنها را مورد حمایت خود قرار دهد.امور استخصوص 

به منظور تسریع در روند آماده شدن گزارش نهایی  EQAPتسهیل شرایط ورود اطالعات در نرم افزار و سایت  (3

 شرکت کنندگان در برنامه

 ایشگاهیخصوص ادامه آموزش دکترای علوم آزمدر  .6

از مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی با توجه به نیاز کشور جهت  DCLSتالش در جهت تصویب دوره  (1

) توضیح اینکه این طرح الزاما به معنی ت بهداشت رسال آینده و نیز ارائه یک دوره به روز به وزا 50

ره دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی نخواهد بود و ممکن است دوره ای شبیه به دوره های احیای دو

 را به پیش ببریم. MS/PhDمرکب 

 تالش در جهت به تصویب رساندن دوره کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی  (2



علوم آزمایشگاهی با ارائه یک برنامه فراگیر جهت روزآمد   MBAهای  تالش در جهت برگزاری دوره (3

 سوپروایزرهای آزمایشگاههای دولتی و خصوصیتوانمندی و افزایش کردن 

و خدمات و دستاوردهای فارغ التحصیالن  NCCLSمعرفی دوره آموزشی دکترای علوم آزمایشگاهی به  (4

 این دوره به منظور کسب مهر تایید آن موسسه معتبر بر دوره آموزشی ما

جهت تربیت کلیه رده های بررسی امکان ایجاد دانشکده آموزش علوم آزمایشگاهی تحت نظر انجمن  (5

 شغلی مورد نیاز 

  در خصوص مبحث تجمیع و مگالب .7

سال  آزمایشگاههای کوچک و انفرادی مدتهاست سپری شده و تجربه چند اعتقاد دارم که دوره تاسیس (1

اخیر نشان می دهد که اغلب چنین آزمایشگاههایی یا به تعطیلی کشانده شده اند و یا در شرف تعطیلی 

و ورشکستگی هستند و یا به سختی گذران امور می نمایند، لذا با توجه به سیاستهای فعلی مسئولین 

ی بایست قبل از ورود کمپانیهای بزرگ خارجی طی برگزاری یک سمینار سراسری وزارت بهداشت م

بهترین راه را جهت ایجاد آزمایشگاههای بزرگ مدرن )مگالب( با استفاده از سرمایه اعضا انجمن و نیز با 

در چند استان بزرگ کشور فراهم نمود تا به این وسیله هم بهره گیری از توان علمی و ارتباطی اعضا 

ارزشمند پاسخگوی نیاز هر یک از آزمایشگاههای خصوصی اعضا بود و هم از ظرفیت علمی و تجربه فنی 

و هم به نیاز کشور و خواست وزارت بهداشت پاسخ مثبت داده و درنهایت اعضا بهترین بهره را برده 

نیز تاثیر  منافع حاصل نیز برای کل صنف قابل استفاده باشد و به این طریق می توان بر روی تعرفه

حتی معتقدم می توان کمپانیها و آزمایشگاهای بزرگ خارجی را تشویق و ترغیب به  مستقیم ایفا نمود.

 مشارکت با مگالبهای متعلق به انجمن )آحاد اعضاء( نمود و از وجود آنها در کنار خود بهترین بهره را برد.

. 

 انشاءاهلل

 با عرض ارادت  

 میرمجید مصالئی

 02/12/1400 


