
  
  
 

  
  
  
  

  
    

تشكيل شده در  گزارش جلسهدر راستاي اطالع رساني از روند فعاليت هاي انجمن و مباحث مطرح شده در جلسات هيئت مديره، 
به صورت  رهيمد ئتيه ياعضا تيكه اكثره جلس نيدر ارسانيم. اطالع همكاران محترم مي  را به 1399ماه سال  مرداد 12 تاريخ

                        :گرفت قرار يمورد بحث و بررس ريلسات ز؛ صورتجدشركت نمودن مجازي
  12/05/1399صورتجلسه 

 مدير مالي اعتبار بخشيتعيين  -1

ها مقرر شد نامه اي توسط آقاي دكتر كرمي از جانب مجمع  ها و مواد مصرفي و تعميرات دستگاه در رابطه با افزايش قيمت كيت -2
 .نوشته شودا به اداره كل تجهيزات پزشكي ه انجمن

  پزشكي ها شده و موضوع را در اداره كل تجهيزات  د تا پيگير فرآيند بررسي افزايش قيمتش خواستدراز آقاي دكتر باقري
 مطرح نمايد.

 آقاي دكتر شانه ساز)  اخذ وقت مالقات توسط آقاي دكتر صاحب الزماني از سازمان غذا و دارو (جناب 

  را با اشتن ميز گردي با چند خبرنگار آقاي دكتر صاحب الزماني هماهنگي هاي الزم جهت مصاحبه با رسانه ها و دمقرر شد
 .مجمع انجمن ها به عمل آورند

ي دكتر آقا ازمان نظام پزشكي مقرر شدها با س و موضوع جلسه مشترك آنانجمن به فعاليت مهندسين پزشكي  در مورد واكنش -3
 نده نتايج را به هيئت مديره اعالم نمايند.و براي هفته آي نموده بررسي لطفي كيان موضوع را

  براي مشاورين و پيمانكاران مسئول نييتع -4

  ITتوسط مسئول محمودزاده دكتر  يآقا -توسط خزانه دار                                   يمظفر يآقا -
    ITتوسط مسئول  يمهندس بخش يآقا -                 يحقوق تهيتوسط مسئول كم يمسعود يآقا -
   يتوسط مسئول اعتبار بخش سيخانم مهندس ادر -انجمن                           استيتوسط ر انيمحمد يآقا -

 ديبا زان،يعز نيو پرداخت حقوق ا نييبوده و جهت تع مانكارانيو پ نيمشاور فيدر شرح وظا يفوق موظف به بازنگر نيمسئول
 داد همه برداشته شود.ساعت كار از قرار 30بند چنين قرار شدهم .نديو پاراف نما دييها را تا آن يگزارش كتب

 ها مجددا در جلسه هيئت مديره مورد بحث و بررسي قرار گرفت. مشكالت مربوط به تهيه كيت -5

 هيئت مديره بحث و تبادل نظر كردند.   محترم اعضاء ها نمحتواي آ اه كرونا ويروس گروه هدف وهاي كوت در مورد تهيه كليپ -6

 رنامه هاي وبينار با امتياز باز آموزي در دستور كار آقاي دكتر مصطفوي قرار گرفت.اجراي ب -7
  

  كتر عليرضا لطفي كياند
  مسئول روابط عمومي انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي

 تشخيص طبي ايران

 گزارش جلسات هيئت مديره انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران
  1399ماه سال  مرداد

 بخش سوم

 1399/5گ.ه.


