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  سال سابقه فعاليت در آزمايشگاه ٣٠با  
 نامزد هشتمين دوره انتخابات نظام پزشكي  
 كانديد منتخب انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي تهران  
 كانديد منتخب اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران  
  ٢٠٨ - كد انتخاباتي: ع آ  

  
  ي انجمن هاي علوم آزمايشگاهي كشور در خدمت نظام سالمتوحدت تمام

  امروزه در مقطعي از زمان قرار داريم كه آزمايشگاه ها به عنوان يكي از اركان نظام سالمت با مشكالت عديده اي مواجه هستند. 
نابسامان كيت ها و تجهيزات  عيتمقررات دست و پا گير در ارتباط با استمرار فعاليت آزمايشگاه يا تمديد و صدور پروانه ها، وض

سال در مديريت امور  ٣٠آزمايشگاهي و اختالف ميان گروه هاي مختلف آزمايشگاهي انگيزه اي شد تا اينجانب با سابقه بيش از 
آزمايشگاهي، صنفي و درماني، فعاليت در سازمان نظام پزشكي، مديريت در وزارت بهداشت و آموزش و پژوهش دانشگاهي وارد اين 

  عرصه شوم.
  معتقدم راه غلبه و برون رفت از مشكالت و آسان سازي فرآيندها از گذرگاه وحدت انجمن ها و تشكل ها عبور مي كند. 

از جمله سازمان هاي مهمي كه مي تواند ما در رسيدن به اين وحدت مساعدت نمايد سازمان نظام پزشكي است كه به عنوان 
  دارد.هت هم افزايي و توانمند سازي انجمن هاي علوم آزمايشگاهي سازماني مردم نهاد وظيفه مهمي در ج

همان طور كه سازمان نظام پزشكي به عنوان مشاور در خدمت قوه قضاييه مي باشد با پتانسيل خود مي تواند قوه مقننه و مجريه را 
  بهينه سازي خدمات سالمت مساعدت نمايد.در جهت 

يي ايجاد هم افزايي و وحدت رويه در تمامي امور را و آكادميك با تمامي انجمن ها، توانااينجانب به دليل سنخيت صنفي، تحصيلي 
دارم. بنابراين احساس نمودم كه راه حل برطرف كردن مشكالت ايجاد تشكل ها است. بدين وسيله مي توان با ايجاد وحدت 

و نهادينه كردن آن به عنوان مشاور قوي و امين در خدمت نظام جامع مجمعي از انجمن ها جهت ارتقاء جايگاه طب آزمايشگاه 
  سالمت بود.

  

  اهداف كلي
  كشوري و زير شاخه هاي استاني يايجاد مجمع علوم آزمايشگاه -
 پيگيري مشكالت و اختالفات بين رشته اي از طريق مجمع -
 پيگيري توانمند سازي اعضا از طريق دوره هاي تخصصي -

  



ش طب آزمايشگاه آكادميك در بيمارستان ها توسط رشته هاي تخصصي علوم پايه از طريق تصدي توانمند سازي و گستر -
 مسئوليت فني بخش هاي آزمايشگاهي بيمارستاني

 پيگيري واگذاري صدور مجوز تاسيس آزمايشگاه به سازمان نظام پزشكي -
 تشكيل كارگروه تعيين و پيشنهاد تعرفه هاي آزمايشگاهي در شورايعالي بيمه -
  شكيل كارگروه امور مربوط به مالياتت -

 
  بخشي از توفيق خدمت گذاري به نظام سالمت

  (فعاليت فعلي) *استاد تمام دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -
  (فعاليت فعلي) *رييس دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -
  (فعاليت فعلي) *مدير گروه بيوشيمي دانشكده پزشكي -
  علمي معاونت تحقيقات فناوري وزارت بهداشتمدير كل مركز توسعه و هماهنگي انتشارات و اطالعات  -
  معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -
  مشاور معاونت بهداشتي دانشگاه -
  قائم مقام معاونت درمان و دارو -
  معاون پزشكي قانوني -
  مسئول كميته اجرايي تحول اداري -
  مدير آزمايشگاه هاي دانشگاه -
  ه رفرانس دانشگاهرييس آزمايشگا -
  رييس شوراي انظباطي دانشگاه -
  رييس و مسئول فني هفت آزمايشگاه بيمارستان دانشگاهي -
  مشاور انجمن تاالسمي -
  عضو هيئت مديره نظام پزشكي -
  عضو كميته پژوهشي دانشكده پزشكي -
  عضو كميته علمي پزشكي قانوني -
  عضو كميته پذيرش دانشجويان خارجي -
  برنامه دانشگاهعضو ستاد  -
  عضو شوراي هماهنگي ايثارگران دانشگاه -
  عضو شوراي دانشگاه -
  عضو شوراي فرهنگي دانشگاه -
  عضو شوراي امور بين الملل -
  
  
  
  


