
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

گزارش جلسات در راستای اطالع رسانی از روند فعالیت های انجمن و مباحث مطرح شده در جلسات هیئت مدیره، 

 نیدر ارسانیم. اطالع همکاران محترم می  را به 5911سال  دی ماه 02و  ماه آذر 51تاریخ های در  تشکیل شده

مورد بحث و  ری؛ صورتجلسات زدشرکت نمودن یجازو م یبه صورت حضور رهیمد ئتیه یاعضا تیجلسات که اکثر

       گرفت: قرار یبررس

 51/09/5999صورتجلسه  

مقرر شد از دو  شگاهیآزما یمسئول فن یتخت دارند بجا 46که کمتر از  ییهامارستانیب یمسئول فن ینیگزیدر مورد جا -

 یو کمبود مسئول فن ازیاز ن یه به عنوان سندناوزارت خ یانجام شود اول مکاتبه با معاونت آموزش یجهت نامه نگار

 )نامه ها تهیه و ارسال شد(موضوع  نیبر مخالفت با ا یمبن تبه با معاونت درمان وزارتخانهدوم مکا

در  یشتریب یشگاهیباشد بهتر است از مطالب آزما یم یمجله علم نکهیبا توجه به ا مجله، یاستراتژ رییدر رابطه با تغ -

 بهتر است آگهی مطرح و عنوان شدمناسب جهت انتخاب مطالب  یاتهیکم لیتشک شنهادیفاده شود پآن است یهاوشتهن

ها فرمودند که در هزینه چاپ تفاوت چندانی ندارد ضمن اینکه در این در مورد آگهی مدیر مسئول مجلهها کمتر شوند، 

بطه با رود. در رامن در چاپ نشریه باالتر مینه انجو با کاهش آنها، هزی؛ گرددیه نیز میمورد باعث درآمدزایی نشر

باشند مطالب را باز بینی یه که همان هیئت مدیره مییریئت تحرای نداریم و بهتر است هانتخاب مقاالت علمی کمیته

کرده و نظر خود را ارائه دهند. در نهایت مقرر گردید قبل از صفحه بندی مقاالت در اختیار همکاران قرار گرفته، طی 

 ک هفته نظریات خود را اعالن کنند و پس از انتخاب مقاالت برای چاپ بروند.ی

 .تم ارجاع مطرح شدسهای خصوصی طبق الزامات سیدر آزمایشگاه Covid-19برای  PCRپیشنهاد نمونه گیری  -

ای هعدم حضور متمرکز متقاضیان در صفکه جهت حفظ رفاه مردم و  شد ای در این مورد به مرجع سالمت نوشتهنامه

فقط نمونه  های خصوصی داده شود. )در بخشبا مجوز علمی به تمام آزمایشگاه PCRطوالنی، صرفًا اجازه نمونه گیری 

 گیری( 

 گزارش جلسات هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

 9911ماه سال  آذر و دی

 ششمبخش 

 9 ، 50 /5999گ.ه.



 

 

 

 00/50/5999صورتجلسه  
با  یشگاهیدمات آزمامرجع سالمت در مورد ناعادالنه بودن تعرفه خ آزمایشگاه کل ریانجمن به مد یاعتراض نامه میتنظ -

و  ریها در سال اخشگاهیآزما ازید نرمو یمصرف یهاتیمواد و ک ن،یروت یهانهیهز یپنج برابر سه تا شیتوجه به افزا

با معاونت درمان وزارت  یاها به صورت جداگانه مکاتبه)انجمن یپزشک صیتشخ یهاشگاهیآزما تیبر وخامت وضع دیتاک

با  5622تعرفه سال  شنهادیتمام شده و پ متیق هیته ییافزاهم  یو برا دندهانجام  یبهداشت درمان و آموزش پزشک

 (.کنند یاعالم آمادگ سالمت مرجع شگاهیروش اداره کل آزما

 یریگ میجهت تصم ازیمورد ن یهاداده هیکل دیکشور )مقرر گرد ینظام پزشک یبحث و تبادل نظر در مورد انتخابات آت  -

 ندهیسال آ یشرکت در نظام پزشک یراب تاراس نیو در ا هیته یمختلف نظام پزشک یهادر حوزه تیفعال فیتکل نییدر تع

 (.گردد یریگ میتصم

 (.پرداخت گردد 0205 تی)مقرر شد حق عضو APAC تیپرداخت حق عضو -

مورد  ها درشگاهیآزما سینامه تاس نیآئ یوجود آمده در نحوه اجراه در مورد تناقضات و مشکالت ب یبحث و بررس -

 فوق( می)منوط به تصم یتوسط اشخاص حقوق شگاهیآزما سیتاس

وزارت  یبه دفتر حقوق یاوزارت بهداشت، نامه شگاهیزماآ سینامه تاس نییانجمن با مطالعه آ یمقرر شد مشاور حقوق -

 .نماید هیته اهتوسط شرکت شگاهیزماآ سیبر تاس ینامه مذکور مبننییدر آ یمقررات اعالم تیبر عدم رعا یبهداشت مبن

 

 

 روابط عمومی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

 تشخیص طبی ایران


