برنامه پیشنهادی دکتر فریبا شایگان نامزد عضویت در
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

 -1احترام به خرد جمعی در مدیریت و تصمیم سازی انجمن و پرهیز از هرگونه فرد گرایی و تبار گرایی.
 -2اصالح ساختار پرسنلی انجمن و به کارگیری کارکنان بر مبنای تخصص ،رزومه قابل قبول و تجربه.
 -3تالش در جهت اتحاد ،تقریب آراء و هم افزایی فعالیتهای انجمنهای سه گانهی علوم آزمایشگاهی کشور در جهت
اهداف صنفی مشترک.
 -4فعال سازی کمیتههای انجمن با اهداف گوناگون پژوهشی ،مالیات و بیمه (با استخدام کارشناسان خبره) و . IVD
 -5دعوت از تمامی اعضای فعال علمی و عالقمند صنف برای اهداف علمی بلند مدت در شاخههای گوناگون علوم
آزمایشگاهی با توجه به جایگاه عالی انجمن.
 -6برنامه ریزی جهت سفر هیئت مدیره به استانهای واجد شاخه انجمن پس از کنترل پاندمی کرونا و تشکیل جلسات
مشترک با اعضای انجمن در استانها و بررسی و شنیدن مشکالت همکاران از نزدیک.
 -7تالش در جهت ِادامه تحصیل کارشناسان علوم آزمایشگاهی کشور با شناسایی و رفع موانع ِ ادامه رشته علوم آزمایشگاهی
بالینی.
 -8برگزاری بهینه و کاربردی کنگره ارتقاء کیفیت و ارائه گزارش و ارزیابی آسیب شناسی از عملکرد مالی ،علمی و خروجی
کنگره طی سالهای گذشته به اعضای صنف.
 -9تشکیل کارگروهی از اعضای موفق ،مطلع و خالق در حوزه مدیریت آزمایشگاه ،برای بازدید و ارائه مشاوره به
آزمایشگاههای ضعیف و رو به ورشکستگی ِاعضای انجمن در سراسر کشور.
 -11تالش در جهت ارتقاء و بهبود بیشتر روند کنونی  EQAPو برگزاری دورههای تفسیر برنامه پس از اعالم نتایج هر
دوره.
 -11پایبندی کامل به اصل “شفافیت و گردش آزاد اطالعات “ از طریق ارائه گزارشهای کاری ،مالی و مصوبات هیئت
مدیره به اعضای صنف و همچنین استقرار ساختار منسجم و علمی بر حوزه روابط عمومی و امور بین الملل با تفویض
اختیارات کامل و مرتبط.
 -12ساماندهی نوین در هسته آموزش انجمن با دعوت از همه فعالین علمی و عالقمند از سراسر کشور ،تقویت شبکه
آموزش مجازی برای اعضایی که امکان حضور در کالسها را ندارند.

 -13اقدام در جهت تشکیل مجمع نمایندگان دارای عضویت در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور با اهداف تعیین شده.
 -14تالش در راستای تحوّل ساختاری و محتوایی در سایت و نشریه انجمن به عنوان مهم ترین ابزار رسانهای ِ صنف.
 -15اقدام برای تاسیس موزه تاریخ طب آزمایشگاهی ایران و مرکز اسناد انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران به صورت
حقیقی و یا مجازی.
 -16تالش جهت همکاری با اداره کل تجهیزات در نظارت بر روند تعرفه گذاری مواد و تجهیزات آزمایشگاهی در شرکتهای
وارد کننده و تولید کننده.
 -17تدوین و ارائه راهکارهای آمادگی برای همه گیریهای احتمالی در آینده و نواقص موجود در برنامه پیشگیری و کنترل
همه گیری کرونا در کشور با محوریت آزمایشگاههای تشخیص پزشکی.
 -18ارائه راهکارهای رفع موانع ثبت الکترونیک نسخ و پرونده الکترونیک.
 -19ارائه راهکارهای تعامل با بیمههای پایه و تکمیلی و رسیدن به یکتفاهم نامه برد-برد در تعامل با انجمنهای علمی و
سازمان نظام پزشکی کشور.
 -21تعامل با وزارت بهداشت و ایجاد بستر تصمیم سازی از طریق انجمنها برای متولیان سالمت کشور به ویژه در حوزه
آزمایشگاههای تشخیص پزشکی.
 -21تعامل با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و تاثیر گذاری منطقی در تصمیمگیری و نظارت عالیه ایشان.
 -22تعامل با نهاد ریاست جمهوری جهت نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با رشته علوم آزمایشگاهی.

