
 اھداف کنگره 
  

  دکتر پوپک رئيس کنگره ارتقا ءکيفيت خدمات آزمایشگاھی درمصاحبه ای اھداف برگزاری کنگره ارتقاء کيفيت راتشریح نمود آقای

  

ھای وابسته به آزمایشگاه ھدف اصلی کنگره ،ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاھی ارائه شده در کشور در تمامی شاخه: فتوی گ

  :توان به موارد زیر اشاره کردتشخيص طبی است اما از اھداف ویژه می

ھای مختلف شگاھی کشور در زمينهفراھم آوردن زمينه مناسب برای تبادل اطالعات و انتقال دانش روز جامعه به جامعه آزمای   -١

  علوم آزمایشگاھی با حضور دانشمندان ایرانی و خارجی

  ھای کشورھای جدید در آزمایشگاهدھی فعاليتنقطه عطفی جھت طرح فرھنگ سازی و سازمان     -٢

  ر ایجاد کانون علمیفراھم آوردن بزرگترین کنگره در زمينه آزمایشگاه تشخيص پزشکی در سطح کشور و منطقه بمنظو     -٣

ھای علمی و ھا با اظھار نظر و بررسیفراھم آوردن شرایط نقد و بررسی و پيشنھاد اصالح برای امور جاری آزمایشگاه     -٤

  کارشناسی

ع ھای مختلف با ھدف رفھا با حضور اساتيد گروه پزشکی با تخصصاندیشی، تبادل نظر و نقد فعاليتای برای ھمایجاد زمينه   -٥

  مشکالت تشخيصی و بالينی موجود

  ھای آزمایشگاھی در سطح کشورفراھم آوردن فرصت مناسب جھت ھمسان سازی و استاندارد نمودن فعاليت      -٦

ھای کنگره ارتقاء کيفيت کانونی مناسب برای مشارکت، بحث و گفتگو، تبادل نظر و ھمدلی تمامی دست اندرکاران شاخه   -٧

  .سازدرا فراھم میمختلف علوم 

  ھای جدید به جامعه آزمایشگاھی کشورفراھم آوردن شرایط الزم جھت ارائه تکنولوژی     -٨

  ھای مختلف علوم آزمایشگاھیھای تخصصی جھت آموزش در حيطهبرگزاری کارگاه     -٩



وم آزمایشگاھی، جذب دانشمندان و تبادل دانش روز در زمينه عل:  افزود ھای قبلی  وی درادامه درخصوص دستاوردھای کنگره

ھای جدید، طرح مسائل مدیریتی کالن ھای تخصصی از ایران و خارج از کشور، آشنایی با تکنولوژیمحققين صاحب نظر در زمينه

ھای کشور در زمينه علوم آزمایشگاھی برای شرکت کنندگان داخلی و در حيطه آزمایشگاه تشخيص پزشکی، طرح پيشرفت

تماماً جزو ... ھای جدید ھمچون پژوھش و خيلی از مباحث دیگر وھای تخصصی برگزار شده، طرح محوراهخارجی، کارگ

  .توان آثار کوتاه مدت و بلند مدت آن را در جامعه آزمایشگاھی حس نمودبه حساب آمده و می دستاوردھای کنگره ھاي گذشته 

ریزی علمی کنگره به شکلی است طراحی و برنامه: گره گفت مخاطبين اصلی این کن وی درپاسخ به سوال دیگری در خصوص 

ھای تخصصی تا مباحث اخالق پزشکی، مدیریتی و اقتصادی، اداری، ھای علوم آزمایشگاھی از بخشکه بتواند تمامی شاخه

از شاغلين  حقوقی را شامل گردد لذا تمامی ھمکاران با مقاطع تحصيلی مختلف در ارتباط با آزمایشگاه تشخيص پزشکی اعم

- ھای پزشکی کشور، مسئولين فنی، اساتيد دانشگاه، مسئولين اداری و اجرائی در ارتباط با آزمایشگاه مثل سازمانهآزمایشگا

 ھای ھدف کنگره محسوب میدر کنگره شرکت نموده و جزو گروه... ھای مختلف و گر، ھمکاران پزشک با تخصصھای بيمه

  .گردند

 


