به نام خدا
آزمایشگاه تشخیص طبی نقشی تاثیرگذار در تشخیص ،پیشگیری ،درمان بیماریها و همچنین کشف و گسترش دنیای
نوین پزشکی دارد .انجمنهای علمی -صنفی با پشتوانه دانش ،تجربه و تفکر سیستمی ،میتوانند با برنامه ریزی ،اجرا و
کنترل استراتژیک در راستای ماموریت و چشم انداز تحول خواه کشور ،موتور محرک و پیشران استقرار نگاه علمی ،متفکر،
خیرخواه و خدمتگزار بیماران در راستای حفظ سالمت جامعه و محیط پیرامون آن باشند.
اینجانب دکتر محمود جاوید به استناد پیمانی که در هنگام پوشیدن لباس سفید خدمت پزشکی با خدای خود بستم؛ در
صورت اقبال همکاران در اجرای برنامههای ذیل تالش خواهم نمود:
 - ۱تالش در جهت رشد نگاه علمی ،در تشخیص بیماریها ،با تقویت بیش از پیش حس همکاری بین تخصصهای مختلف
و انجمنهای فعال علوم آزمایشگاهی کشور
 -۲همراهی و کمک برای تربیت مسئول فنی آزمایشگاه ،از جمله تربیت کافی نیروهای آزمایشگاهی جهت تصدی مسئولیت
مذکور به ویژه دکترای علوم آزمایشگاهی
-۳تقویت نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ،جهت معتبرسازی اختیاری آزمایشگاههای داوطلب و مشاوره
علمی
-۴فعال سازی کمیتههای انجمن با اهداف پژوهشی ،مالیات و بیمه (با استخدام کارشناسان خبره) ،IVD ،نرم افزارهای
تخصصی آزمایشگاهی و . ...همچنین تمرکز و تاکید بر روی تعرفه واقعی آزمایشات و اتخاذ سیاستهایی در جهت کاهش
هزینههای جاری آزمایشگاههای اعضا در سراسر کشور مانند ارائهی مشاورهی فنی در زمینهی تجهیزات و مواد مصرفی و...
-۵همراهی و همکاری مستمر و استفاده از ظرفیت فکری و عملی نمایندگان استانی
-۶برگزاری کنگره ارتقاء کیفیت و ارائه گزارش و ارزیابی آسیب شناسی عملکرد علمی و دستاوردهای موثر کنگره طی
سالهای گذشته به اعضای دکترای علوم آزمایشگاهی و مجامع علمی ذیربط
-۷تشکیل کارگروهی از اعضای موفق ،مطلع و خالق در حوزهی مدیریت آزمایشگاه ،برای ارائهی مشاوره به آزمایشگاههای
کوچک در جهت حفظ آزمایشگاه و برند کیفی آن
-۸تالش در جهت ارتقاء و بهبود روند کنونی  EQAPو برگزاری دورههای تفسیر تستهای این برنامه پس از اعالم نتایج
هر دوره
-۹ساماندهی نوین در هستهی آموزش انجمن با دعوت از همهی فعالین علمی و عالقمند از سراسرکشور ،تقویت شبکهی
آموزش مجازی برای اعضایی که امکان حضور در کالسها را ندارند .همچنین تجمیع کلیهی کانالهای مجازی در یک
کانال جامع که مناسب ترین آن ها ” کانال آموزش “ است.

-۱۱استفاده از ظرفیت دکترای علوم آزمایشگاهی عضو سازمان نظام پزشکی جهت هماهنگی و استفاده حداکثری ظرفیت
مذکور در راستای خدمت به تشخیص بیماریها
-۱۱تالش در راستای تحول ساختاری و محتوایی در سایت و نشریه انجمن؛ بهره برداری بهینه و فعال از شبکههای اجتماعی
و مجازی درجهت هم اندیشی و بررسی راهکارهای مفید در حوزه دانش علوم آزمایشگاهی.
-۱۲همکاری علمی با نهاد ریاست جمهوری ،مجلس ،وزارت بهداشت ،سازمانهای بیمهگر و سازمان نظام پزشکی به منظور
تدوین آیین نامهها گاید الینها تعیین تعرفه عادالنه ،کارا شدن نسخه الکترونیک تعیین قیمت و نظارت بر رعایت تعرفه
مصوب تجهیزات ،مواد و نرم افزارهای آزمایشگاهی
با آرزوی بهروزی و پیروزی
دکتر محمود جاوید

