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 بسمه تعالی                                                                                                                                                                  

 همکاران محترم دکترای علوم آزمایشگاهی

  سالم علیکم،

   گردد.به شرح ذیل تقدیم می امور اجرایی انجمن احترماً، گزارش عملکرد          

جلسه  47و تا کنون  ره جدید به صورت رسمی برگزار شدجلسات هیئت مدی 89.2.7از تاریخ تعداد جلسات هیئت مدیره : 

ساعت نفر  2۱۱5درمجموع  ،نفر حاضر در هر جلسه 8ساعت و میانگین  235ساعت هر جلسه، معادل  5با میانگین  هیئت مدیره

 . برگزارشده است

 جلسه به صورت مجازی برگزار شده است .  2تعداد جلسات مجازی هیئت مدیره : 

نفر حاضر در هر جلسه  3ساعت و میانگین  54ساعت هر جلسه معادل  3با میانگین   ،جلسه ۱9 ها :تعداد جلسات مجمع انجمن

 برگزار شده است. نفرساعت  ۱62معادل 

 دستور جلسه تاریخ جلسه ردیف

1 
 یکشنبه 51.20.19 

 

بررسی پیش نویس آیین نامه تفویض اختیار نمونه -1

 های تشخیص طبیبرداری آزمایشگاه

 51تعرفه آزمایشگاه های تشخیص طبی در سال -0

 یکشنبه 51.20.00 0
ادامه بررسی پیش نویس آیین نامه تفویض اختیار  -1

 های پزشکیآزمایشگاهنمونه گیری در خارج از 

 یکشنبه 51.23.09 3

های مرتبط با عقد تفاهم نامه برای ارائه آموزش -1

های ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی آزمایشگاه

 پزشکی

 تعرفه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی -0

عدم پرداخت مطالبات آزمایشگاههای تشخیص  -3

 پزشکی از سوی سازمان تامین اجتماعی

 یکشنبه 51.24.19 4

 بررسی معوقات بیمه -1

گیری در خصوص مسئولیت فنی تصمیم -0

ئولین فنی آنها به مدت محدود هایی که مسآزمایشگاه

 توانند حضور داشته باشند.نمی

 بیمه تکمیلی -3

 تخفیف تعرفه آزمایشگاهی بصورت سیستماتیک-4

مشکالت و مسائل مربوط به صنف علوم -9

 آزمایشگاهی 

 شنبه 51.24.05 9

اولین جلسه کارگروه بررسی چک لیست جامع ارزیابی  

های تشخیص طبی ایران ویرایش نظارتی آزمایشگاه

51 



0 

 

 چهارشنبه 51.29.19 9

بررسی چگونگی پرداخت معوقات مطالبات  -1

های تشخیص طبی و گزارش جلسه شورای آزمایشگاه

های ازمان تامین اجتماعی متعاقب نامهراهبردی س

 مجمع به وزیر و مدیر عامل سازمان و مسئولین ذیربط

مغایرت شرح قانون اساسی بر اجبار از دستگاه  -0

 کارتخوان و نظریه شورای نگهبان در این مورد

 یکشنبه 51.29.31 7

 ان تأمین اجتماعیبررسی تفاهم نامه سازم -1

ای های مشترک تعرفه، اخالق حرفهتشکیل کمیته -0

 آزمایشگاه

 گرهای بیمهپیگیری معوقات سازمان -3

 یکشنبه 51.27.01 1

 بررسی تفاهم نامه سازمان تأمین اجتماعی -1

مجمع در مورد آئین نامه  نظریه کارشناسی اعضاء -0

 ابالغی

بررسی سند جامع سالمت در خصوص انجام  -3

 آزمایش توسط داروخانه

موارد دیگر در رابطه با آزمایشگاه تشخیص طبی  -4

 ایران

 جمع بندی نظریه اصالحیه آیین نامه -1 یکشنبه 51.21.15 5

 یکشنبه 51.25.23 12

های تشخیص بررسی ضوابط تبلیغات آزمایشگاه -1

 طبی بالینی و تشریحی

 مسائل مربوط به آزمایشگاه های تشخیص طبی-0

 یکشنبه51.25.12 11
جمع بندی نقطه نظرات اصالحی اعضاء محترم  -1

 رابطه با آیین نامهمجمع در 

 یکشنبه51.12.21 10

 1355تعرفه سال  -1

 مالیات -0

پیگیری مکاتبات با سازمان نظام پزشکی در رابطه  -3

 با آیین نامه

 چهارشنبه51.12.24 13
های ای آزمایشگاههیه و تنظیم بیانیه مشکالت تعرفهت 

 تشخیص طبی کشور

 الیه بندی خدمات سالمت یکشنبه 51.11.13 14

 یکشنبه51.11.13 19

تفویض اختیار نمونه گیری در خارج از محل  -1

 آزمایشگاه

 کارگروه چک لیست و دستور العمل کنترل کیفی -0

 یکشنبه51.11.19 19

 پیگیری مصوبات جلسه قبلی مجمع -1

بررسی و برنامه ریزی مراسم روز آزمایشگاهیان در  -0

 55فروردین سال 

های آزمایشگاهمسایل و مشکالت مربوط به  -3

 تشخیص طبی کشور
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 یکشنبه 51.11.07 17

 بررسی چک لیست -1

های تشخیص بررسی الیه بندی سطوح آزمایشگاه-0

 طبی

 کمیته اعتبار بخشی مجمع سه گانه انجمن ها -3

 برنامه ریزی روز آزمایشگاهیان -4

 شنبه 55.20.13 11
 55تعرفه سال -1

 15-کووید ویروس -0

 

 های مختلف : انگجلسات با ار
 نفر ساعت 317نفر حاضر در مجموع  3 نیانگیساعت و م 105ساعت هر جلسه معادل  3  نیانگیجلسه با م 43

 در مجموع، ساعت نفر 92 معادل حاضر رهیمد ئتیه ینفر از اعضا 12با ساعت  92معادل جلسه  ساعت 9 ،ی فوق العادهجلسه مجمع عموم 1

  ساعت نفر 447 جلسه معادل 44

 جلسات برگزار شده در خارج از انجمن

 شرکت کننده موضوع برگزار کننده تاریخ ردیف

۱ ۱389..2.۱5 
کرج سالن شهید  -سازمان ملی استاندارد 

 صفاریان

نشست هم اندیشی 

انجمن های صنفی، 

تولیدی و خدماتی با 

رئیس سازمان ملی 

 استاندارد ایران

 ادریسخانم مهندس 

 انجمن متخصصین 2.۱5..۱389 2

ها )آیین مجمع انجمن

نامه تفویض اختیار 

نمونه گیری در خارج از 

محل آزمایشگاه و 

 (89تعرفه سال 

آقای دکتر صاحب 

الزمانی،آقای دکتر هاشمی 

 مدنی

 اداره تجهیزات پزشکی 9..3..۱389 3

اولین جلسه کمیته 

در سال  IVDتخصصی 

۱389 

مهدوی، آقای دکتر آقای دکتر 

 باقری

 آزمایشگاه مرجع سالمت-وزارت بهداشت 3.۱۱..۱389 4

برنامه مهارت آزمایی 

میکروب شناسی شبکه 

های آزمایشگاه

 بهداشت

آقای دکتر همتی، آقای دکتر 

 حمزه لو

 وزارت بهداشت 3.۱9..۱389 5

تشکیل دبیرخانه دائمی 

کدینگ فهرست 

 خدمات آزمایشگاهی

،آقای دکتر آقای دکتر همتی

 حمزه لو
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 مرکز آموزش های مهارتی و حرفه ای 3.29..۱389 6

جلسه کارگروه 

 یتخصصی تدوین دوره

آموزش مهارتی و 

ای متصدی حرفه

دهی پذیرش و جواب

در آزمایشگاه تشخیص 

 طبی

 آقای دکتر مصطفوی

 آزمایشگاه مرجع سالمت 4.۱۱..۱389 7

تفاهم نامه ارائه آموزش 

های مرتبط با ارتقای 

 دانش و مهارت

 آقای دکتر مصطفوی

 کمیسیون انجمن های علمی -وزارت بهداشت 4.۱5..۱389 9
جلسه کارشناسی نهاد 

 اعتبار بخش

آقای دکتر  -آقای دکتر شیرین

خانم مهندس  -صاحب الزمانی

 ادریس

 سازمان غذا و دارو -وزارت بهداشت 4.25..۱389 8

جلسه کمیته تخصصی 

وسایل آزمایشگاهی 

 (IVDتشخیص طبی)

 دکتر باقریآقای 

 اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران 5..5..۱389 .۱

تشکیل  نشست 

های نگی تشکلههما

بوطه به منظور تعیین مر

خانه کار دبیر و دبیر

 گروه فلزی

 خانم مهندس ادریس

۱۱ ۱389..5..6 
مرکز همکاری های تحول و پیشرفت نهاد 

 ریاست جمهوری

به عنوان نماینده 

 انجمن

آقای دکتر  -دکتر شیرین آقای

خانم مهندس  -لطفی کیان

 ادریس

 انجمن آسیب شناسی 7..5..۱389 ۱2
چک لیست جامع 

 ارزیابی آزمایشگاهی

آقای  -آقای دکتر حمزه لو

خانم -دکتر صاحب الزمانی 

 دکتر حیدری

 آزمایش آنالین وزارت بهداشت 9..5..۱389 ۱3
آقای دکتر  -آقای دکتر باقری

 حمزه لو

 آقای دکتر شیرین نشست مرکز استراتژیک ریاست جمهوری 9..5..۱389 ۱4

 مرکز آموزش های مهارتی و حرفه ای 6..6..۱389 ۱5

بحث و تبادل نظر 

پیرامون مراکز و 

مسئول علمی تدوین 

 دوره های آزمایشگاهی

 آقای دکتر مصطفوی
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 مرکز همایش های برج میالد 7..6..۱389 ۱6
دهمین نشست 

 انجمن هاکارشناسی 
 آقای دکتر مصطفوی

 شاخه اصفهانانجمن،  7..7..۱389 ۱7

مجمع عمومی اعضاء 

اصفهان )انتخابات 

 هیئت مدیره(

آقای  -آقای دکتر حمزه لو 

 دکتر همتی

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 7.۱5..۱389 ۱9
بیستمین جلسه کمیته 

 مکسا

، آقای دکتر آقای دکتر حمزه لو

 لطفی کیان

 نظام پزشکی 9.۱4..۱389 ۱8

جلسه با آقای دکتر 

رهنما در خصوص آیین 

 نامه

آقای دکتر صاحب الزمانی و 

 خانم دکتر سالجقه

 نظام پزشکی 9.2۱..۱389 .2

جلسه نمایندگان مجمع 

انجمن ها در خصوص 

آیین نامه)دفتر دکتر 

 جهانگیری(

 -آقای دکتر صاحب الزمانی

آقای دکتر  -آقای دکتر فاطمی

 آقای دکتر کرمی -سیدمهدی

 اداره تجهیزات پزشکی 3..8..۱389 2۱
تعیین جزء فنی 

 خدمات آزمایشگاه
 آقای دکتر باقری

 نظام پزشکی 6..8..۱389 22

جلسه نمایندگان مجمع 

انجمن ها در خصوص 

آیین نامه)دفتر دکتر 

 جهانگیری(

 -آقای دکتر صاحب الزمانی

خانم  -آقای دکتر حمزه لو

 سالجقهدکتر 

 دانشگاه تربیت مدرس 9..8..۱389 23

مجمع عمومی فوق 

العاده و مجمع عمومی 

 به طور فوق العاده

 اعضاء انجمن

 مجلس شورای اسالمی 8.۱6..۱389 24

جلسه در رابطه با سند 

جامع خدمات سالمت 

 در داروخانه ها

 خانم دکتر سالجقه

 آزمایشگاه مرجع سالمت 4...۱389.۱ 25

نحوه تامین مواد کنترل 

مورد نیاز جهت تهیه 

و هپاتیت  HIVپنل 

برنامه های مهارت 

آزمایشگاهی پزشکی 

 کشور

 آقای دکتر حمزه لو
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 هاجلسه مجمع انجمن انجمن آسیب شناسی ۱...۱389.۱ 26
دکتر  -دکتر صاحب الزمانی

 دکتر شیرین -همتی

 آزمایشگاه مرجع سالمت 9...۱389.۱ 27

پاسخ  لزوم آمادگی و

آزمایشگاهی در بالیا و 

 فوریت ها

 خانم دکتر حیدری

 دفتر معاونت فنی و نظارت -نظام پزشکی ۱6..۱389.۱ 29

بررسی پیش نویس 

ضوابط و مقررات 

تفویض اختیار نمونه 

گیری در خارج از 

 آزمایشگاه

 آقای دکتر حمزه لو

 مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای ۱7..۱389.۱ 28

 جلسه کارگروه

تخصصی دوره های 

 مهارتی و حرفه ای

 آقای دکتر باقری

 نظام پزشکی 23..۱389.۱ .3

جلسه کمیته 

آزمایشگاهی نظام 

 پزشکی تهران

 خانم دکتر سالجقه

 آزمایشگاه مرجع سالمت .3..۱389.۱ 3۱

جلسه در خصوص 

برنامه ریزی دوره های 

آموزشی سیستم 

مدیریت کیفیت در 

 آزمایشگاه

 لوآقای دکتر حمزه 

 آزمایشگاه مرجع سالمت 7..۱389.۱۱ 32

جلسه در خصوص 

برنامه ریزی دوره های 

آموزشی سیستم 

مدیریت کیفیت در 

 آزمایشگاه

 آقای دکتر حمزه لو

33 ۱389.۱۱..9 
دفتر معاونت فنی و  -سازمان نظام پزشکی

 نظارت

پیش نویس ضوابط و 

مقررات تفویض اختیار 

نمونه گیری در خارج از 

آزمایشگاه محل 

 پزشکی

 دکتر صاحب الزمانی

 خانم دکتر سالجقه جلسه کمیته عمومی سازمان نظام پزشکی .۱389.۱۱.2 34

 بانک خون برتر سازمان انتقال خون ۱389.۱۱.2۱ 35
 -آقای دکتر پورخوشبخت

 خانم جلیلی
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 تعرفه دفتر شورای عالی بیمه ۱389.۱۱.26 36

آقای  -خانم دکتر سالجقه

آقای دکتر -لودکتر حمزه 

خانم دکتر -صاحب الزمانی

 حیدری

 مرکز مهارت های حرفه ای علوم پزشکی ۱389.۱۱.29 37
تشخیص و پیگیری 

 آنتی بیوتیکی
 آقای دکتر مصطفوی

39 ۱389.۱۱.28 
دکتر  -معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی

 منوچهری
 تعرفه

 -آقای دکتر صاحب الزمانی

خانم  -آقای دکتر حمزه لو

خانم دکتر  -دکتر سالجقه

 حیدری

 مرکز مهارت های حرفه ای علوم پزشکی .۱389.۱۱.3 38
دوره تشخیص و 

 پیگیری آنتی بیوتیکی
 آقای دکتر مصطفوی

 تعرفه دکتر نوروزی -بیمه های نیروهای مسلح .۱389.۱۱.3 .4

آقای  -آقای دکتر حمزه لو

خانم  -دکتر صاحب الزمانی

خانم دکتر  -دکتر حیدری

 سالجقه

 مجمع انجمن های علمی ۱..۱389.۱2 4۱
یازدهمین نشست 

 کارشناسی انجمن ها

آقای دکتر  -آقای دکتر همتی

 مصطفوی

42 ۱389.۱2..4 
اداره کل بهداشت و درمان کمیته امداد امام 

 خمینی
 تعرفه

آقای دکتر صاحب الزمانی، 

خانم دکتر سالجقه، آقای دکتر 

 همتی، خانم دکتر حیدری

 مجمع انجمن های علمی 6..۱389.۱2 43

همفکری و هم اندیشی 

مراقبت رخداد بیماری 

 کرونا

 خانم دکتر حیدری

44 .۱7..38۱38  دفتر بیمه سالمت 
نسخ الکترونیک بیمه 

 سالمت

               آقای دکتر همتی

 لوآقای دکتر حمزه
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 : جلسات برگزار شده در دفتر انجمن 

 تعداد جلسات برگزار شده موضوع جلسهعنوان  تاریخ ردیف

 کمیته حقوقی انجمن 51.29.19 1

مشکالت مهم صنف آزمایشگاه در حوزه های  -1

اداره مالیات مطرح  و سازمان آب، گاز، برق، شهرداری

 شد.

قرار شد مستندات قانونی جمع آوری و به اطالع -0

 صنف رسانده شود

حقوقی تشکیل گروه واتس آپ ازاعضا کمیته  -3

 جهت تبادل اطالعات

1 

 کمیته بیمه و تعرفه 51.12.23 0

 یون تعرفه در سازمان نظام پزشکیفعالیت کمیس -1

 تعیین تعرفه توسط نظام پزشکی بهتر است -0

 البی گری با افراد موثر  -3

 راهکارهای به کرسی نشاندن نظرات آزمایشگاه ها-4

1 

 کمیته اخالق حرفه ای 51.23.12 3

 در رابطه با آیین نامه اخالق حرفه ای  -1

اخالق حرفه ای را به چه صورت جلسات کمیته -0

 .شودبرگزار 

1 

4 51.24.05 

کمیته امور عمومی و 

 رفاهی

 دیدار با مشاوره بیمه سامان -1

4 

 دیدار با مشاور بیمه سامان -1 51.29.19 9

9 51.29.09 

 نیحق ف ای که مربوط به بیمهپیگیری امور بیمه -1

 برای همکاران

پیگیری بیمه درمان تکمیلی برای اعضاء انجمن و  -0

خانواده های آنان و پرسنل آزمایشگاه ها از طرف 

شرکت، پیشنهاد شد، که یک شرکتی بپذیرد و 

 انجمن زیر مجموعه آن شرکت قرار گیرد.

های خوب و مشهور پیگیری تفاهم نامه با هتل -3

 برگزاری جشن ها -هاگرفتن کارت تخفیف از هتل 

 تعیین خواننده ، مجری، کمدین برنامه -1 51.25.15 7

1 51.29.09 
 کار گروه ادامه رشته

پیشنهادات در خصوص احیاء رشته دکترای  -1

 علوم آزمایشگاهی
0 

5 51.12.20 

12 51.24.01 

 نمایندگان استانی

هم اندیشی و تلفیق دیدگاه ها و سیاست های  -1

 انجمن در خصوص برنامه ریزی های آتیکلی 

0 

11 51.12.29 

، 1355بحث و بررسی در خصوص تعرفه سال  -1

و سند جامع  POCTموضوع ابالغ آئین نامه 

داروسازی، چگونگی حمایت از اعضاء انجمن که 

 کاندید نمایندگی مجلس هستند.
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10 51.29.11 

 کمیته آموزش

 اعتبار بخشیبرنامه ریزی آموزشی کالس های  -1

9 

 برنامه ریزی آموزشی دوره عدم قطعیت -1 51.27.12 13

 آموزش مجازی -1 51.12.20 14

 تدریس اساتید -1 51.11.27 19

19 51.2714 
تعیین خط مشی و استراتژی آموزش در دوره  -1

 جدید

17 51.21.10 

 کمیته پژوهش

ر دمباحثه و رایزنی درباره استراتژی کمیته پژوهش 

 دوره جدید هیئت مدیره انجمن

طرح، ارزیابی و کسب نظر اعضاء در مورد  -

 پیشنهادات تحقیقی ارائه شده به کمیته پژوهش

بررسی، ارزیابی و اعالم نظر اساتید محترم کمیته  -

مطالعاتی دکتر  -پژوهش درباره دغدغه های پژوهشی

لطفی کیان در حوزه مغفول مانده طب آزمایشگاهی 

 کشور

0 

11 51.10.23 

 

دستور و بررسی مجدد بر روی دستور جلسه  -1

تهیه و تدوین گایدالین ها با سایر انجمن "قبلی درباه

 "های پزشکی کشور

بحث و بررسی مجدد و اظهار نظر بر روی طرح  -0

 پیشنهادی دکتر صادقی تبار

بحث و اظهار نظر درباره اسکوپ های پیشنهادی  -3

متعلق به انجمن دکترای  big dataبه دبیرخانه 

 علوم آزمایشگاهی

بحث و بررسی درباره پیشنهاد طراحی اپلیکشن  -4

 های ضروری در حوزه تشخیص آزمایشگاهی

بحث و اظهار نظر درباره ضرورت و اثر بخشی  -9

و یا   cancer screening center "تاسیس
disorders screening center " 
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15 51.21.17 

 اعتباربخشیکمیته 

 بررسی موضوعات مرتبط با اعتباربخشی

00 

 بررسی موضوعات مرتبط با اعتباربخشی 51.21.04 02

 51کنگره -جلسه با سرشاخه های استانی 51.21.32 01

00 51.20.01 

معرفی نهاد اعتباربخشی انجمن علمی دکترای علوم 

آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران و جایگاه و موقعیت 

 -در اتحادیه اعتباربخشی منطقه ای آسیا متخذه

 اقیانوسیه حسب درخواست مرکز مذکور

 بررسی مسائل مربوط به کمیته اعتبار بخشی 51.23.11 03

 جلسه مسائل مرتبط با اعتباربخشی 51.23.09 04

 اعتبار بخشی 51.24.21 09

 آموزش 51.24.12 09

07 51.24.19 
اعطای گواهی نامه کمیته تصمیم گیری جهت 

 آزمایشگاه نوبل

01 51.24.00 
کمیته تصمیم گیری جهت اعطای گواهی نامه 

 آزمایشگاه نوبل

 جلسه مسائل مرتبط با اعتباربخشی 51.24.05 05

32 51.24.32 
بررسی رویکرد استاندارد در صحه گذاری و عدم 

 قطعیت

31 51.29.29 
های انجمن اهنگی سازمان استاندارد بانشست هم

ها از تخصصی به منظور همفکری در تصمیم گیری

 های مربوطهطریق تشکیل دبیرخانه

 مرکزهمکاری های ریاست جمهوری 51.29.29 30

33 51.29.01 
نشست کمیته آموزش درمورد برگزاری دوره های 

 آموزشی بین ارزیابان

 برنامه ریزی آموزشی کالس عدم قطعیت 51.29.11 34

39 51.29.07 
جلسه مشترک در خصوص برگزاری کالس عدم 

 بررسی پیشنهادات سند عدم قطعیت-قطعیت

 جلسه اعتبار بخشی 51.25.13 39

 جلسه اعتبار بخشی 51.25.03 37

 برنامه ریزی آموزشی کالس های اعتباربخشی 51.27.12 31

35 51.11.27 
ارزیابی بررسی مستندات آزمایشگاه فروردین جهت 

 مراقبتی آزمایشگاه فروردین

42 51.11.07 

های بعمل آمده و معرفی اعتباربخشی و فعالیت

ها در انجمنهای همکاری مجمع بررسی راه

 اعتباربخشی
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41 51.20.00 

 جلسات کمیته فن آوری

 سامانه پذیرش و جوابدهی

03 

 (IVDشرکت نوین تشخیص فرهان) جلسه  51.20.05 40

 نرم افزار پذیرش و جوابدهی 51.20.31 43

 (IVDو  EQAP -های انجمن)سایتگزارشات پروژه 51.23.00 44

 EQAPجلسه  51.24.17 49

 EQAPجلسه مسئولین برد  51.24.02 49

 EQAPجلسه  51.29.17 47

 EQAPجلسه  51.29.01 41

 EQAPجلسه  51.29.21 45

 برنامه کنترل کیفی INRبررسی مقادیر جلسه  51.29.13 92

 IVDجلسه بررسی سامانه  51.27.20 91

 EQAPجلسه  51.27.19 90

 EQAPجلسه بررسی سامانه  51.25.29 93

 IVDجلسه بررسی سامانه  51.25.29 94

 جلسه در رابطه با دستگاه اسکنر 51.25.19 99

 EQAPجلسه بررسی سامانه  51.12.29 99

 IVDجلسه بررسی سامانه  51.12.29 97

 EQAPجلسه  51.12.11 91

 IVDجلسه بررسی سامانه  51.12.04 95

 IVDجلسه بررسی سامانه  51.11.19 92

91 55.20.20 
ر کنترل ه آموزش و راه اندازی سیستم اسکنجلس

 کیفی

 جلسه پروایدرهای کنترل کیفی 55.23.29 90

  ر الم مجازیجلسه در رابطه با سیستم اسکن 55.23.09 93
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94 51.23.01 

 IVD 7جلسه بررسی سامانه  IVDجلسات کمیته 

99 51.23.05 

99 51.24.19 

97 51.29.27 

91 51.29.25 

95 51.29.00 

72 51.11.19 

71 51.24.19 
پیگیری امور شرکت 

 جامعه
 1 جلسه با مسئولین شرکت جامعه

70 51.29.29 

 جلسات دبیرخانه کنگره

 جلسه کمیته اجرایی

1 

 جلسه در رابطه با کنگره 51.29.12 73

 جلسه در رابطه با کنگره 51.27.12 74

 کمیته علمیجلسه  51.27.02 79

 جلسه کمیته دانشجویی 51.27.03 79

 جلسه کمیته دانشجویی 51.21.20 77

 دانشجوییجلسه کمیته  51.21.14 71

 جلسه کمیته اجرایی کنگره 51.12.09 75

12 51.24.00 

 جلسات امور مالی

 جلسه با مسئول منابع انسانی

 57جلسه گزارش حسابرسی  51.27.02 11 3

 جلسه واحد مالی 51.25.02 10
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 :۱389در سال آمار مشارکت کنندگان و تعداد برگزاری جلسات ،EQAPگزارش برنامه 

 : ۱389شرکت کنندگان در سال آمار 

 1512تابستان( :     33نوبت اول)دوره 

  1515        پائیز( : 34نوبت دوم)دوره 

   1597  زمستان( : 39نوبت سوم )دوره 

 .می باشد ۱389جلسه در سال  26تعداد کل جلسات  گزارش جلسات برگزار شده :

ین ولئشارکت کننده ها توسط مسصحه گذاری نمونه ها و پاسخگویی به م ینفر ساعت بررسی آنالیز دوره ها 922همچنین حدود 

 ها و مدیر برنامه و مدیر اجرایی بصورت مجازی و تلفنی صورت پذیرفته است.بورد
 

 شرح موضوع تاریخ ردیف

جلسه داوری مناقصه تامین کنندگان نمونه های برنامه ارزیابی خارجی کیفیت  1351.21.01 1

 1351سال 

 

جلسه  9از این تاریخ  EQAPآموزش بخش مدیریت به مدیر اجرائی  1351.20.25 0

آموزش نرم افزار جدید 

 برگزار شد. 51سال

  تست های بیوشیمی و هماتولوژی CCVبررسی و اصالح  1351.20.03 3

  مولکولی EQAPساماندهی آنالیز نتایج  1351.23.09 4

جلسه در یک روز  0 مولکولی EQAPدومین جلسه ساماندهی آنالیز نتایج  1351.23.07 9

 51بررسی مستندات ثبت نام شرکت کنندگان سال  1351.23.07 9 برگزار شد

  آموزش بخش مدیریت و جلسه با مدیریت جدید برنامه 1351.24.24 7

  آموزش بخش مدیریت و جلسه با مدیریت جدید برنامه  1351.24.11 1

  مولکولی  EQAPسومین جلسه ساماندهی آنالیز نتایج  1351.24.15 5

جلسه در یک روز  3 مولکولی EQAPچهارمین جلسه ساماندهی آنالیز نتایج  1351.24.02 12

 آموزش بخش مدیریت و جلسه با مدیریت جدید برنامه 1351.24.02 11 برگزار شد

 EQAPبرنامه  مسئولینجلسه  1351.24.02 10

  برنامه کنترل کیفی INRجلسه بررسی مقادیر  1351.29.13 13

  EQAPبرنامه  مسئولینجلسه  1351.29.01 14

  جلسه بررسی نرم افزار و اقدامات مورد نیاز 1351.27.11 19

  (1تحویل مدیریت نرم افزار برنامه) 1351.21.13 19

  جلسه بررسی نرم افزار و اقدامات انجام شده 1351.21.14 17

  EQAPهماهنگی برنامه  1351.21.02 11

بررسی فاکتورها و صحه گذاری و دستورالعمل های نمونه های دوره سی و  1351.25.10 15

 EQAP34چهارم 

 

  (0تحویل مدیریت نرم افزار برنامه ) 1351.11.21 02

  (3تحویل مدیریت نرم افزار برنامه) 1351.10.21 01
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 :89سال  امور اجرایی بخش مالی در

 89امور اجرایی سال  ردیف

 )پیش نویس گزارش حسابرسی جهت رفع اشکاالت( 57حسابرسی سال  ۱

 )همچنان ادامه دارد(51حسابرسی سال  2

 و ارسال اظهار نامه مالیات عملکرد 57تهیه اسناد مالیاتی سال  3

عملکرد و اعتراض روی برگه و دریافت برگه تشخیص و پرداخت مالیات  57رسیدگی مالیاتی سال  4

 مالیات حقوق

 59و  59و دریافت برگه تشخیص که پس از پرداخت برگه قطعی سال های  59رسیدگی مالیاتی سال  5

 صادر و دریافت شد.

تابستان و پاییز )فصل زمستان در دست تهیه  –سه دوره بهار  -51تهیه و ارسال گزارش فصلی سال  6

 باشد.(می

 57.10.05های مالی منتهی به تهیه صورت 7

 51.10.05های مالی منتهی به تهیه صورت 9

 57تا  51وصول مطالبات سنوات گذشته کنترل کیفی از سال  8

 فروش و حقوق و دستمزد -راه اندازی سیستم انبارداری .۱

 تعریف کدینگ جدید حسابداری طبق استانداردهای حسابداری ۱۱

 اموال انجمن و اختصاص بر چسب امواللیست برداری از کلیه  ۱2

بسته بندی اسناد موجود در شرکت جامعه و بایگانی آنها در  – لیست برداری از اموال شرکت جامعه ۱3

 دفتر انجمن

 تهیه و تدوین روش اجرایی مدیریت )آیین نامه( ۱4

 )تحویل مسئول خزانه دار، شده است( 55تهیه بودجه سال  ۱5

 سنواتی اصالح حسابهای ۱6

 51فاکتور رسمی مربوط به سال  1122صدور بیش از  ۱7
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 تغییرات جدید رخ داده در بخش عمرانی  دفتر انجمن : 

اعضاء  کیباشد در صورت درخواست هر یدر دفتر انجمن موجود م هاتیفعال زیر ستیانجام شده است که ل یادیز یاقدامات عمران

 .گرددیمحترم انجمن ارائه م

 فعالیت ها عمرانی انجام گرفته در هیئت مدیره جدید ردیف

 افه کردن دوربین به ساختمانضدوربین های مداربسته ساختمان و اتعویض تمامی  1

 نصب آژیر خطر و دزدگیر جهت ساختمان فاطمی 0

 تعمیرات و نوسازی تاسیسات 3

 خرید میکروفون بی سیم و نصب آن جهت واحد آموزش 4

 هوشمند جهت واحد آموزش به همراه تخته آننصب برد  9

 ژکتور جهت تعمیر و تعویض المپ تصویر جهت واحد آموزشوارسال پر 9

 خرید دستگاه چند کاره جهت واحد مالی 7

 جهت طبقه اول و نصب آن UPSخرید  1

 جهت یخچال ها و فریزهای کنترل کیفی UPSخرید  5

 آموزشواحد  -ساخت کتابخانه طبقه دوم  12

 واحد آموزش -خرید و نصب صندلی کنفرانس جهت طبقه دوم  11

 تعویض دستگاه پوینتر لیزری واحد آموزش 10

 پیگیری ساخت تریبون برای استاد واحد آموزش 13

 پیگیری خرید بلندگو برای طبقه دوم واحد آموزش 14

 بروز کردن قطعات آنهاعدد از لحاظ قطعاتی و  04سرویس کلی تمام پرینترهای کنگره  19

 

 های صورت گرفته توسط وکیل انجمن آقای مسعودی:تعداد مشاوره

 غیر حضوری حضوری

۱4 45 

 

 همکاران تیبا سپاس از بذل عنا                       

 کیان دکتر علیرضا لطفی      

 مسئول روابط عمومی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

 تشخیص طبی ایران   


