
 در  تینامزد عضو دکتر فریبا شایگان یشنهادیبرنامه پ

 رانیا یطب صیتشخ یشگاهیمازعلوم آ یدکترا یانجمن علم

 

 .ییگرا تبار و ییگرا هرگونه فرد از زیپره انجمن و یساز میتصم و تیریمد در یجمع احترام به خرد  -1

  .قابل قبول و تجربه رزومه ،تخصص یمبنا کارکنان بر یریانجمن و به کارگ یاصالح ساختار پرسنل -2

جهت  در کشور یشگاهیعلوم آزما یسه گانه یهاانجمن یهاتیفعال ییو هم افزا ءآرا بی، تقرجهت اتحاد تالش در -3

 .مشترک یاهداف صنف

 . IVD ( واستخدام کارشناسان خبره با) مهیب و اتی، مالیاهداف گوناگون پژوهش انجمن با یهاتهیکم یفعال ساز -4

گوناگون علوم  یهاشاخه بلند مدت در یاهداف علم یمند صنف براعالقو  یفعال علم یاعضا یتمام از دعوت -5

 .انجمن یعال گاهیبا توجه به جا یشگاهیآزما

ات جلس لیتشک کرونا و یکنترل پاندمواجد شاخه انجمن پس از  یهابه استان رهیمد ئتیجهت سفر ه یزیبرنامه ر -6

 .کینزد مشکالت همکاران از دنیو شن یبررس ها وانجمن در استان یمشترک با اعضا

 یشگاهیعلوم آزماو رفع موانع ِ ادامه رشته  ییکشور با شناسا یشگاهیکارشناسان علوم آزما لیتحص در جهت ِادامه تالش -7

 .ینیبال

 یخروج و  یعلم ،یعملکرد مال از یشناس بیآس یابیارز وگزارش ارائه  و تیفیکنگره ارتقاء ک یو کاربرد نهیبه یبرگزار -8

 .صنف یگذشته به اعضا یهاسال یکنگره ط

مشاوره به  ارائه و دیبازد ی، براشگاهیآزما تیری، مطلع و خالق در حوزه مدموفق یاز اعضا یکارگروه لیتشک  -9

 .کشور سراسر انجمن در یاعضا ِیبه ورشکستگ رو و فیضع یهاشگاهیآزما

هر  جیبرنامه پس از اعالم نتا ریتفس یهادوره یو برگزار EQAP  یروند کنون شتریو بهبود ب ءتالش در جهت ارتقا -11

 .دوره

 ئتیمصوبات ه و ی، مالیکار یهاگزارش ارائه قیطر از “و گردش آزاد اطالعات  تیشفاف“کامل به اصل   یبندیپا -11

 ضیالملل با تفو نیو امور ب یروابط عموم بر حوزه یعلم منسجم و استقرار ساختار  نیصنف و همچن یبه اعضا رهیمد

  .کامل و مرتبط اراتیاخت

 شبکه تیکشور، تقو سراسر و عالقمند ازفعالین علمی  همه دعوت از آموزش انجمن با در هسته نینو ساماندهی -12

 .ندارندها را کالس که امکان حضور در ییاعضا یبرا یآموزش مجاز



 . شده نییکشور با اهداف تع ینظام پزشک یدر مجمع عموم تیعضو یدارا ندگانیمجمع نما لیجهت تشک اقدام در -13

 . صنف ِیاابزار رسانه نیتر انجمن به عنوان مهم هیو نشر تیدر سا ییو محتوا یتحوّل ساختار یراستا تالش در -14

ورت به ص رانیا یشگاهیعلوم آزما یاسناد انجمن دکترا مرکز و رانیا یشگاهیطب آزما خیتار موزه سیتاس یاقدام برا -15

 . یمجاز ایو  یقیحق

 یهادر شرکت یشگاهیآزما زاتیمواد و تجه یدر نظارت بر روند تعرفه گذار زاتیبا اداره کل تجه یتالش جهت همکار -16

  ه.کنند دیوارد کننده و تول

رل و کنت یریشگیو نواقص موجود در برنامه پ ندهیدر آ یاحتمال یهایریهمه گ یبرا یآمادگ یو ارائه راهکارها نیتدو -17

 . یپزشک صیتشخ یهاشگاهیآزما تیکرونا در کشور با محور یریهمه گ

 . کینسخ و پرونده الکترون کیرفع موانع ثبت الکترون یارائه راهکارها -18

و  یمعل یهابرد در تعامل با انجمن-نامه برد تفاهمکیبه  دنیو رس یلیو تکم هیپا یهامهیتعامل با ب یارائه راهکارها -19

 .کشور یسازمان نظام پزشک

در حوزه  ژهیو هب سالمت کشور انیمتول یها براانجمن قیاز طر یساز میبستر تصم جادیتعامل با وزارت بهداشت و ا -21

 .یپزشک صیتشخ یهاشگاهیآزما

 . شانیا هیو نظارت عال یریگمیدر تصم یمنطق یگذار ریتاث بهداشت و درمان مجلس و ونیسیبا کم تعامل -21

 .یشگاهیمرتبط با رشته علوم آزما نیقوان یجهت نظارت بر اجرا یجمهور استیتعامل با نهاد ر -22

 

 


