
تعالی بسمه  

 

 

  رهيمد ئتيه یدر حوزه عملکرد داخل ١

 

 تيطرق وبسا از به اعضاء محترم يو گزارشات ماهانه و در صورت لزوم هفتگ رهيمد ئتيعملكرد شفاف ه 
  و كانال تلگرام و واتساپ انجمن

 ليتشك قيامور انجمن از طر هيهمكاران سراسر كشور در كل شتريدر به مشاركت گرفتن هر چه ب يسع 
  مختلف و اطاق فكر ههايكارگرو

 اختصاص حداقل زيو مطالعه نظرات و مشكالت همكاران و ن "يحضور فعال در تاالر واتساپ فقط صنف 
  به همكاران و امكان ارتباط دوطرفه با اعضا محترم ييروز در هفته جهت پاسخگو كي

 نسبت به اعضا رهيمد ئتيه ييو عدم پاسخگو يياز بروز خودرا رييجلوگ  
 برگزاري ازيعادالنه امكانات انجمن و در صورت ن ميتقس قياز طر يفعال تر كردن شاخه هاي استان 

 يو فعال كردن شاخه هاي استانم كيدموكرات قياز طر ياستان ندگانيجهت مشخص شدن نما انتخابات
انان  يا و معرفشهره رياعضا در سا لياز پتانس شتريبه منظوراستفاده ب نيآنال نارهاييو سم آموزش در امر

  كشور يدر سطح جامعه علم زيو ن صنف به
 يو به موقع نسبت به اتفاقات و تحوالت مهم حوزه سالمت و آموزش پزشك عيدر واكنش سر يسع – 

  يشگاهيآزما
 ئتياخذ راي اعتماد از اعضا پس از اتمام هر سال كاري و در صورت عدم اخذ راي اعتماد خروج از ه 

  رهيمد
 تالش خود را جهت تيبه چه شكل برگزار گردد، نها رهيمد ئتيدوره از ه نيانتخابات ا نكهير از اصرف نظ 

 يبستر مناسب جاديخود را جهت ا يخواهم نمود و سع ينترنتيا قيدور بعدي انتخابات از طر برگزاري
  بعدي خواهم نمود رهيمد ئتيو مدبر و شجاع جهت ه ريو مد نيانتخاب افرادي وز جهت



 انجمن و بخصوص حق الزحمه ها  يكامال شفاف و مبسوط از عملكرد مال يگزارش ير هر مجمع عمومد
  محترم ارائه خواهد شد اعضا به

  رهيمد ئتيه یرونيدر حوزه عملکرد ب ٢

 ياصلگر مهيب يآن، سازمانها يتهايريوزارت بهداشت و مد لياز قب ربطيذ يو تعامل با سازمانها يهمكار 
 و ... جهت احقاق حقوق اعضا و يشهردار ،يي،اداره دارا ياسالم ي، مجلس شورا ينظام پزشك ،يليتكم و
 به رهيمد ئتيه قيتشو قيتر شدن مسائل همكاران از طر ميوخ ايو  ياز بروز مشكالت آت يريشگيپ زين

  به موقع و شجاعانه و مدبرانه دخالت

 

 خالف  هاي نامه آيين و ها بخشنامه با برخورد در ذيصالح افراد از حقوقي و قانوني هاي مشاوره اخذ
اعضا  از قانوني وكالت اخذ لزوم صورت در و آنها با قانوني و مناسب برخورد جهت دار ابهام يا و قانون
 همكاران عام مشكالت به حقوقي رسيدگي منظور به مديره هيئت براي

 نفع  به اقتصادي و اجتماعي تحوالت از موقع به وري بهره و تهديدات كردن فرصت به تبديل در سعي
 اعضا

 به  مناسب وري بهره منظور به صنفي و اجتماعي ناپذير اجتناب تحوالت و تغييرات بيني پيش در سعي
 صنف و اعضا نفع

 كالن و خرد تصميمات اخذ بهنگام بيماران و ملت آحاد حقوق گرفتن نظر در 

 اثر  و تخصصي انجمنهاي ساير كردن همراه خصوص رد انجمن قدرت مجدد افزايش جهت در تالش
 بهداشت وزارت ذيربط كل ادارت و پزشكي نظام سازمان سطح در گذاري

 اعتراضات  و شكايات خصوص در تجهيزات و كيت كنندگان توزيع و كنندگان توليد هاي انجمن با تعامل
خدمات  و سرويسها هاي هزينه زني و تجهيزات و كيت قيمت و كيفيت زمينه در آزمايشگاهي همكاران
 دستگاهها تعمير و نگهداري

 تعرفه خصوص در ٣

 اتمام از قبل آن موقع به ابالغ نيز و سال هر در عملي و واقعي تعرفه رساندن تصويب به جهت در تالش 

 و گيرنده تصميم و گذار تاثير گروههاي با تعامل و كشوري كالن سياستهاي گرفتن نظر در با هر سال



 شوراي مجلس تخصصي هاي كميسيون با رايزني طريف از درمان سرانه نمودن واقعي در جهت تالش

 اسالمي

 كشور سطح در مصوب هاي تعرفه رعايت به همكاران تشويق 

 اعمال به اجبار بدون مصوب هاي تعرفه پذيرش منظور به نهادها و بانكها و تكميلي هاي بيمه با تعامل 

 تخفيف

 در كار طب وضعيت به دادن سامان و سر جهت كار طب انجمن و بهداشت وزارت كار طب اداره با تعامل 

 سه هاي انجمن از يكي از كه باشند كار طب خدمات ارائه به مجاز آزمايشگاههايي فقط ايكه كشور بگونه

 در اي نامه يناي و ظوابط يكديگر با هماهنگي با نيز ها انجمن و باشند گرفته كار طب فعاليت مجور گانه

 كار طب خدمات ارائه براي انجمنها مصوب تعرفه رعايت مهم نكات از يكي كه كنند خصوص تهيه اين

 از ( عادالنه بصورت كار طب خدمات كه نمود خواهند ريزي برنامه اي بگونه ضمنا انجمنها بود، خواهد

 اينكه خالصه .گردد توزيع ها انجمن تاييد مورد و داوطلب آزمايشگاههاي بين )كار حجم و زماني نظر

 آزمايشگاه با كار طب مراكز مستقيم ارتباط باشد وزارتخانه و انجمنها مورد توافق كه اي نامه آيين طبق
 .كرد خواهيم حذف را شود مي شكني و قيمت منفي رقابت ايجاد موجب كه ها

 متحد جامعه يك ايجاد و آزمايشگاهي تخصصي انجمنهاي ساير با قوي ارتباط ايجاد جهت در تالش 

 و اجتماعي تامين بيمه ادارات با هماهنگي با پزشكان نسخ انالين ثبت مشكالت كاهش جهت در تالش 
  __اشتباه كدهاي اصالح و تستها عناوين تعاريف اشكاالت رفع جهت آنها به راهكار ارائه و بيمه سالمت

 آموزشی های برنامه و کنگره خصوص در ٤

 محورها كردن روزآمد و كردن تر متنوع طريق از ارتقا كنگره پربارتر و تر علمي برگزاري كمك به 

 مهمانان مشاركت افزايش جهت در تالش و كنگره نمايشگاهي بخش كردن حجم كم و ها وسخنراني

 خارجي وسخنرانان

 و اعضا روز نياز به بسته آموزشي هاي برنامه تدوين و انجمن آموزشي هاي برنامه به دادن سامان و سر 
 هاوس كالب در پزشكي باليني گروه اساتيد ساير با مشترك اليوهاي برگزاري و آزمايشگاهي علوم جامعه

 اينستاگرام و

 نظير كنگره با همكاري و حمايت به معتبر علمي انجمنهاي ساير مشاركت جلب CAP , AACC , 

APLAC , NCCLS  



   EQAP و یاستانداردساز ٥

  

  آموزشي كردن برنامه EQAP ارتقا ايجاد منظور به بود شده ريزي برنامه ابتدا از كه همانگونه 

 كننده شركت آزمايشگاههاي عملكرد در مثبت تاثير و كيفيت

 جمنان اعضا پوشش تحت آزمايشگاههاي تشويق الزاماتو استانداردها بيشتر هرچه رعايت به   كل اداره 
 بخشي اعتبار و سنجي اعتبار واحد كردن تر فعال و مميزي و آموزش طريق از سالمت مرجع آزمايشگاه
 هم و شد خواهد ذيربط سازمانهاي نيز و اعضا روي بر انجمن اثرگذاري قدرت افزايش باعث كه انجمن

تواند مي يزاي درامد جنبه   ارزان يا و رايگان تخصص هاي مشاوره ارائه با هم و باشد داشته انجمن براي 
خصوص در قيمت  .دهد قرار خود حمايت مورد را آنها انجمن، پيوسته اعضا به استانداردسازي امور 

 سايت و افزار نرم در اطالعات ورود شرايط تسهيل EQAP به   گزارش شدن آماده روند در تسريع منظور 

 برنامه در كنندگان شركت نهايي

 

 

 آزمايشگاهی علوم دکترای آموزش ادامه خصوص در ٦

 ه دور تصويب جهت در تالشDCLS  جهت كشور نياز به توجه با آزمايشگاهي علوم كارشناسي مقطع از 
 معني به الزاما طرح اين اينكه توضيح ( بهداشت وزارت به روز به دوره يك ارائه نيز و آينده سال ٥٠

 هاي دوره به شبيه اي دوره است ممكن و بود نخواهد آزمايشگاهي علوم اي حرفه دكتراي دوره ياحيا
  .ببريم پيش به را MS/PhD مركب

 يدوره ها يتالش در جهت برگزار  MBA ردنكجهت روزآمد  ريبرنامه فراگ كيبا ارائه  يشگاهيعلوم آزما 
   يو خصوص يدولت يشگاههايآزما يزرهايسوپروا يتوانمند شيو افزا

 به يشگاهيعلوم آزما يدكترا يدوره آموزش يمعرف NCCLS  النيفارغ التحص يخدمات و دستاوردها و 
  ما يآن موسسه معتبر بر دوره آموزش دييدوره به منظور كسب مهر تا نيا

 يرده ها هيكل تيتحت نظر انجمن جهت ترب يشگاهيدانشكده آموزش علوم آزما جادياامكان  يبررس 
  ازيمورد ن يشغل



  مگالب و عيتجم مبحث خصوص در ٧

 

  در كناركمك به تجميع آزمايشگاه هاي كوچك و كاهش پرسنل و افزايش كيفيت و راندمان اعتقاد دارم كه
كاري نبايد در اين زمينه اجباري متوجه اين آزمايشگاه ها گردد و بايد نهايت كمك را به آزمايشگاه هاي 

به حضور در مگالب را ندارند به عمل آيد تا يتوانند به كارشان ادامه  كوچك و همكاران محترمي ك تمايل
داده و از حقوق ، مزايا و مدارك خود بهره مندي الزم را از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و 

 سازمان نظام پزشكي داشته باشند . 

 

 

 

 

 با سپاس     

 عبدالحسين ناصري

 

 

 

 

 


