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ساعات 
آموزشی

میانگین 
نظرسنجی

زمان برگزاری تعداد 
فراگیرا

ن

نام دوره ردیف

ساعت27 93.08 10/11/12/13
اردیبهشت ماه 

نفر33 دوره کاربردی نظری و عملی 
نمونه گیری در آزمایشگاه 

بالینی

1

ساعت12 88.63 ردیبهشت13و12 نفر34 رویکردهای توین بانک خون و 
هموویژوالنس

2

ساعت6:30 82.32 اردیبهشت 19 نفر41 آشنایی با اصول سیستم 
مدیریت کیفیت در آزمایشگاه 

بالینی

3

ساعت8 91.62 اردیبهشت 27 نفر55 کنترل کیفی در بخش 
هماتولوژی 

4

ساعت6 86.86 خرداد ماه 3 نفر36 اصول کار و کنترل کیفیت اتو 
آنالیزرهای بیوشیمیایی

5

ساعت4 89.29 خرداد ماه 9 نفر 23 مجموعه مقررات مالی ویژه 
مسئولین مالی

6



ساعات 
آموزشی

میانگین 
نظرسنجی

زمان برگزاری تعداد 
فراگیران

نام دوره ردیف

ساعت8 90.12 خرداد ماه 27 نفر29 تفسیر گراف ها و  نتایج سل کانترهای 
پیشرفته 

7

ساعت27 90.08 6،7خرداد ماه30،31
تیرماه 

نفر21 متصدی پذیرش و جواب دهی  8

ساعت12 87.94 تیر ماه 7و 6 نفر44 االیزا : روش های سنجش های ایمنی 
،کمی لومینسانس ،الفا

9

ساعت10 94.89 تیر ماه 14و13 نفر57 2و 1مایعات بدن  10

ساعت16 85.51 تیر ماه 28و 27 نفر47 کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی 11



ساعات 
آموزشی

میانگین 
نظرسنجی

زمان برگزاری تعداد 
فراگیران

نام دوره ردیف

ساعت6 93.48 تیر ماه 28 نفر39 تشخیص آزمایشگاهی در 
ا تشخیص هموگلوبینو پاتی ه

A1Cو 

12

ساعت10 92.91 مرداد ماه4و3 نفر41 مدیریت کیفیت در بخش 
بیوشیمی 

13

5:30
ساعت

89.82 مرداد11 نفر34 کنترل casereportکارگاه
کیفیت در بخش بیوشیمی

14

ساعت5:30 83.11 مرداد10 نفر19 آزمایشگاه و بالین:قند خون  15

ساعت5:30 95.14 91.69 نفر20 مدیریت خطا در آزمایشگاه 
تشخیص پزشکی

16



ساعات 
آموزشی

میانگین 
نظرسنجی

زمان برگزاری تعداد 
فراگیران

نام دوره ردیف

ساعت7 94.67 مرداد18 نفر33 های آزمایشگاهی در تشخیص، جنبه
ها و داروهای پایش و درمان بیماری
انعقادی

17

ساعت31 87.33 مرداد 24-25-31
شهریور1و 

نفر46 افزایی سوپروایزر      مهارت 18

ساعت5 95.57 شهریور8 نفر33 هورمون های هیپوفیزی 1هورمون 
،هورمون های رشد و پروالکتین 

19

ساعت10 89.09 شهریور 15و14
ماه

نفر41 هورمون قسمت قشری غدد فوق کلیوی 
هورمون های غدد جنسی/ 

20

ساعت16 90.10 شهریور 7،14،15 نفر65 دوره کاربردی نظری و عملی نمونه 
گیری در آزمایشگاه بالینی 

21



تعداد نفر ساعت
برنامه آموزشی

ساعات 
تدریس

میزان 
رضایتمندی

مدرسین  زمان 

تعداد شرکت 
کنندگان نام دوره آموزشی

ف
دی

ر
504 21 79.72 –مهندس عابدینی 

دکتر کارخانه   
مهر 17-18-19

ماه  24
تخمین عدم قطعیت در 
اندازه گیری 

1

828 12 94.88 جناب آقای دکتر نادر 
وظیفه شیران

آبان 24و 23
ماه  69 هماتومورفولوژی  

2

690 15 96.019 جناب آقای دکتر رضا 
محمدی

آبان 30و29

46
مدیریت کیفیت در بخش 
بیوشیمی 

3

174 6 97.68 جناب آقای دکتر نادر 
وظیفه شیران 

آذر  8

29

تشخیص آزمایشگاهی در 
ی تشخیص هموگلوبینو پات

A1Cها و 

4

960 24 92.91 جناب آقای دکتر مهرداد
دکتر شهال / ونکی

ا دکتر علیرض/فارسی 
دکتر / لطفی کیان 

خانم/ نرگس ایرانمنش
بهاره عباسی  

و آذر 21و15و14
22

40
نمونه گیری در آزمایشگاه 
تشخیص طبی 

5



تعداد نفر 

ساعت برنامه 

آموزشی

ساعات تدریس میزان 
رضایتمندی

مدرسین  زمان 

تعداد شرکت 
کنندگان نام دوره آموزشی

ف
ردی

975 15 شاخه قزوین 
اعالم نکرده

جناب آقای دکتر رضا محمدی دی 12،13

65
مدیریت کیفیت در بخش 
بیوشیمی

1

640 16 92.64 جناب آقای دکتر سید مهدی 
–ی دکتر شهروز همت–بوترابی 

دکتر فرزانه عزیز محسنی 

دی 26

40
کنترل کیفی در بخش میکروب 
شناسی 

2

1200 8 شاخه اصفهان 
اعالم نکرده

دکترای )دکتر رضا محمدی 
-علوم آزمایشگاهی phd

دکتر الهه -( بیوشیمی 
متخصص زنان و ) زارعان 

تر دک-( زایمان پرناتالوژیست 
متخصص ) امید ایروانی 

 )دکتر جالل راستی( ژنتیک 

دکتر مریم-( پاتولوژیست 
ر دکت( بیوشیمیست)روشن 

دکترای علوم ) میهن میخک 
ی دکتر مجتب-( آزمایشگاهی 

دکترای علوم ) بزرگی
آزمایشگاهی

دی 26

150 غربالگری سالمت جنین  

3



 نفر1384: تعداد فراگیران دوره های آموزشی 

 ساعت394: تعداد ساعات آموزشی

 5452960: ساعت آموزشی/نفر



ساعات آموزشی اساتید مدعو تعداد 
فراگیران

تعداد دوره های برگزار 
شده

ساعت265

هروز آقای ب، دکتر مجید سلیمی ، دکتر رضا محمدیآقایان، 
دکتر علی شیرین،  دکتر غالمرضا حمزه لو،دکتر آذر،دقیق 

دکتر محمدرضا بختیاری، دکتر علیسیامک سمیعی، 
، شیرانه مسعود پارسانیا، دکتر نادر وظیفدکتر ،صادقی تبار

دکتر مهرداد ونکی، 
چراغ علیخانیایماندکتر حسن بیات ،مهندس بهزادی ،

ی دکتر شهال فارسخانمها  دکتر نرگس ایرانمنش، خانم 
م ،خانم دکتر رهنمای فرزامی ، خانم زهره فضلی خلف ، خان

بهجت امینی ، دکتر محمد قهری ، دکتر جمال هاشمی ، 
فرزانه دکتر شهروز همتی ، دکتر سید مهدی بوترابی ، دکتر

تر عزیز محسنی ، خانم بهاره عباسی ، دکتر الهه زارعان ، دک
کتر امید ایروانی ، دکتر جالل راستی ،دکتر مریم روشن ، د

میهن میخک ، مجتبی بزرگی 

نفر1384 دوره33




