به نام یزدان پاک
اینجانب دکتر محمد مهدی سرمدی فارغ التحصیل دکترای علوم آزمایشگاهی در سال  ۵۷۳۱از دانشگاه علوم پزشکی ایران
در ابتدا رزومه ای مختصر از خود بیان نموده و سپس به بیان اهداف و برنامه های خود در صورت انتخاب توسط همکاران
و ورود به هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران می پردازم.
در خرداد  ۵۷۳۷از دبیرستان خوارزمی تهران فارغ التحصیل شدم و در مهر  ۵۷۳۱در دانشگاه تبریز دوره کاردانی خود را
آغاز کردم و در بهمن ۵۷۳۳پس از پایان دوره کاردانی راهی جبهه های جنگ در منطقه شمال غرب شدم و پس از پایان
دوره مقدس سربازی در مهر  ۵۷۳۱وارد دوره دکترا گردیدم و در اسفند  ۵۷۳۱پایان نامه خود را با مشورت زنده یاد خانم
دکتر پروانه وثوق دفاع نمودم پس از آن برای طی دوران طرح نیروی انسانی به پیشنهاد مرحوم دکتر محسن شریعت به
شبکه بهداشت و درمان دماوند اعزام شدم و به مدت یکسال در بیمارستان سوم شعبان مشغول گشتم و در ادامه یکسال
دیگر را در شبکه بهداشت اسالم شهرگذراندم .البته ناگفته نماند از سال  ۵۷۳۱در بیمارستان مهراد تهران مشغول بوده و
این همکاری تا سال  ۵۷۳۱نیز ادامه داشت .در آبان  ۵۷۳۳وارد سازمان تامین اجتماعی شدم و در قرچک ورامین خدمت
خود را آغاز کرده بعد از دو سال به تهران و منطقه باقر شهر و بعد از  ۳ماه خدمت به شهر ری و دی کلینیک شهید
سلیمانی منتقل گشته و از خرداد  ۵۷۳۵تا تیر  ۵۷۱۳در این مرکز مشغول به کار بودم .سپس از تیر  ۵۷۱۳تا آذر ۵۷۱۱
در پلی کلینیک فدائیان اسالم مشغول بوده و در پایان این ماه به بازنشستگی نائل گشتم .در تمام دورانی که اشاره کردم
توانستم پایه گذار خدمات بهتر و بیشتر برای بیماران شوم و از این بابت خدا را شاکرم .البته در سال  ۵۷۳۳به مدت چند
ماه نیز عهده دار مسئولیت کارشناس آزمایشگاه های معاونت درمان تامین اجتماعی استان تهران بودم و در سال  ۵۷۳۱به
عنوان پزشک نمونه آزمایشگاه های مراکز درمان مستقیم استان تهران نیز انتخاب گشتم .در سال  ۵۷۱۵نیز آزمایشگاه
خصوصی خود را در منطقه خانی آباد نو تهران دایر کردم .اینجانب بنا بر وظیفه ای که دارم باید اذعان کنم که از سال های
پیش به دنبال راهکاری برای کاهش هزینه های آزمایشگاه ها با تاسیس یک آزمایشگاه ریفرال و سنترال بودم و البته با
کمک و همفکری همکاران در سال  ۵۷۱۱توانستیم شرکت شبکه آزمایشگاهی تشخیص پویا را راه اندازی نماییم و امیدوارم
روزی بتوانیم آزمایشگاهی همپای بزرگان و در شان و مقام رشته دکترای علوم آزمایشگاهی تاسیس کنیم و جوابگوی
احتیاجات همکاران خود باشیم
در انتها به اهداف و برنامه های خود می پردازم.
 oپایبندی به اساسنامه انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
 oفراخوانی از کارشناسان علوم آزمایشگاهی برای عضویت در انجمن و استفاده از پتانسیل آن ها برای برقراری جذب
دانشجو از مقطع کارشناسی به مقطع دکترا
 oسعی در ارتباط معقول با همکاران

 oسعی در برچیده شدن هر چه بیشتر طب سیاه در این شغل
 oسعی در بهبود کیفی هر چه بیشتر برنامه کنترل کیفی خارجی و کاربردی تر کردن آن
 oسعی در نیاز سنجی آموزشی همکاران و کارشناسان در ارائه برنامه های آموزشی
 oسعی در ارتباط بیشتر و بهتر با انجمن های دیگر رشته آزمایشگاه
 oسعی در ارتباط بیشتر و بهتر با مسئولین تعرفه گذار و پر رنگ تر کردن نقش انجمن ها و به خصوص استقرار
برنامه تعرفه گذاری سالیانه بر مبنای قیمت تمام شده
 oاحترام به رای اکثریت در جلسات هیئت مدیره و همکاری مناسب و الزم با بازرس
 oسعی در برقراری هر چه بیشتر نظم اداری در انجمن
 oجلوگیری از تصویب مصوبات مغایر با اساسنامه و گزارش به بازرس محترم
 oاز آنجایی که مبنای تصویب مصوبات در هیئت مدیره رای اکثریت است بنابراین همه اعضاء باید بدون توجه به
رای خود به رای اکثریت احترام بگذارند و در صورتی که رای اکثریت بر مبنای اساسنامه باشد با هر گونه طرح
شکایتی از طرف اعضای هیئت مدیره به خارج از انجمن مقابله خواهم کرد.

