️❇معرفی دکتر کمال الدین باقری کاندید هیئت مدیره انجمن علمی  -صنفی ️❇

️⬛سوابق تحصیلی وحرفه ای️⬛
️✔متولد آبان  3131تهران.
️✔اخذ دیپلمه متوسطه ی علوم تجربی از دبیرستان دکتر شریعتی در سال 31۳۱
️✔فارغ التحصیل کاردانی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی ایران سال .31۳۳
️✔فارغ التحصیل مقطع دکتری ازدانشگاه علوم پزشکی تهران سال .31۳1
️✔اعزام به استان سیستان و بلوچستان برای گذراندن دوره طرح و راه اندازی آزمایشگاه مرکزی ایرانشهر در سال .31۳۳
️✔مشارکت در راه اندازی آزمایشگاه اهدایی سازمان بهداشت جهانی در سال  31۳۳در ایرانشهر.
️✔مشارکت در راه اندازی آزمایشگاه درمانگاه شهید دکتر چمران مشهد در سال .31۳3
️✔فعالیت در زمینه تامین  ،توزیع و واردات اقالم آزمایشگاهی از سال  31۳۱تا 31۳۱
️✔تاسیس آزمایشگاه نگین کرج در سال 31۳۱
️✔مشارکت در دو آزمایشگاه شهرستان مالرد از سال  31۱۱تا کنون
️✔انتخاب بعنوان پزشک همکار نمونه در سال  31۳۱توسط سازمان نظام پزشکی شهریار
️✔مشارکت در تاسیس شبکه آزمایشگاهی پویا به منظور راه اندازی آزمایشگاه سانترال  -ریفرال در سال 31۳3
️✔عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن د ع آ ازسال  31۳3تا آذر  31۳۳و سپس عضو اصلی تا کنون
️✔مسئول کمیته  IVDانجمن از سال 31۳3
🔳فعالیتهای علمی🔳
️✔مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در سال  31۳۳و تهیه جزوه آموزشی واحد بیوشیمی عملی
️✔ترجمه و تالیف کتاب باکتریهای بیهوازی که انشاهلل امسال برای چاپ به انجمن خواهم داد.
️▪اهداف و برنامه ها️▪
️✔تالش در جهت تغییر ساختار اساسی انجمن به منظور تامین بستر الزم جهت مشارکت حداکثری اعضا در تصمیم گیری و
برنامه های انجمن

️✔تالش در جهت فعال سازی شاخه های استانی در انجام طرحهای خودکفایی اقتصادی و افزایش قدرت شاخه ها با هدف جلب
مشارکت بیشتر اعضا
️✔تالش در جهت افزایش قدرت انجمن مرکزی با برون سپاری برخی فعالیتهای آن به نفع اعضا و تمرکز بر نقش مدیریتی و
مشورتی انجمن در حل مشکالت اعضا
️✔همکاری با اداره کل تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه مرجع سالمت در زمینه اعمال نقش مشورتی مثبت و موثر در تمامی حوزه
ها باالخص حوزه IVD
️✔تالش برای تغیر ساختار شرکت جامعه به منظور :
1جبران خسارت سهامدارانی که به دعوت انجمن سهام این شرکت را خریداری کرده اند.2تبدیل این شرکت به بازوی تجاری  -اقتصادی تمامی اعضای انجمن به نحوی که ضمن انجام امور درآمدزای انجمن نسبت بهتوزیع متمرکز و با کیفیت و نیز ارزانتر اقالم آزمایشگاهها اقدام نماید تا بدین ترتیب کلیه اعضای محترم صنف از درآمد حاصله
منتفع شوند .
️✔تالش در جهت بازنگری برنامه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاهها با تاکید بر اهمیت بیشتر بر دوره های کاراموزی
و کارورزی دانشجویان و لزوم گنجاندن واحدهای درسی کنترل کیفی و استاندارد سازی در آزمایشگاه و ادامه تحصیل فارغ
التحصیالن مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی در مقاطع باالتر همین رشته

