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                                                                                                                                        : مشخصات فردي -

  Personal Details 

 91/6/9439تاریخ تولد : 
 آزاده: نام 

 صدرينام خانوادگی:  

 منصور :نام پدر  تهران:  محل تولد 

 55کارگر شمالی خ هفتم پالک  تهران:  نشانی محل سکونت 

 

 

 معدل
 

 

 

کشور/ شهر محل 

 تحصیل

نام واحد 

 آموزشی

رشته  مدت تحصیل

 تحصیلی

مقطع 

 از تا تحصیلی

74/81  ایران 
دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 کاردانی علوم آزمایشگاهی 8631 8631

63/84  ایران 

نشگاه علوم دا

هید ش پزشکی

 بهشتی
 دکترا علوم آزمایشگاهی 8631 8648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سوابق حرفه اي  -4
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نام سازمان / 

 شرکت

 مدت همکاري

 سمت
نوع فعالیت )قراردادي، 

 پیمانی، رسمی و ...( 

پاره وقت/ تمام وقت/ 

 مشاوره
 تا  از

 تاریخ تاریخ

یمارستان شهدا ب

 ماهشهر
81/8648 

3/8646 

 

مسئول فنی 

 آزمایشگاه
 تمام وقت طرح نیروي انسانی

آزمایشگاه 

تشخیص طبی 

 بوعلی ماهشهر

7/8647 7/8641 

موسس  

ومسئول فنی 

 آزمایشگاه

 تمام وقت کارفرما

بیمارستان تامین 

 اجتماعی شهریار

1/8643 

 

7/8644 

 
 پاره وقت قراردادي مسئول فنی

سازمان انتقال 

 خون ایران
1/8641 81/8617 

کارشناس  

 آزمایشگاه 
 رسمی

 تمام وقت

 

سازمان انتقال 

 8/8617 81/8617 خون ایران

آزمایشگاه  رئیس

هاي مولکوالر 

 وسرولوژي پیوند 

 تمام وقت رسمی

سازمان انتقال 

 خون ایران

7/8614 

 
81/8611 

مسئول بخش 

 کنترل کیفی
 تمام وقت رسمی

سازمان انتقال 

 خون ایران
81/8611 4/8611 

مسئول بخش 

 هورمون
 تمام وقت رسمی

سازمان انتقال 

 تاکنون 8/8617 خون ایران

معاون خدمات 

آزمایشگاه هاي 

 مرجع

 تمام وقت رسمی

آزمایشگاه 

شهرداري منطقه 
7 

1/8617 

 
 تمام وقت قراردادي مسئول فنی 8613

 تمام وقت قراردادي مسئول فنی 8611 8613 نوابآزمایشگاه 

مانگاه درآزمایشگاه 

 فتح اهلل زاده
 تاکنون 8711

فنی مسئول 

 موقت
 تمام وقت قراردادي

آزمایشگاه 

 فروردین کرج
 - - موسس کنونتا  8616

شبکه سهامدار 

 آزمایشگاهی پویا
 - - - تاکنون 8613

 ي علمی : دوره ها  -3

آموزش محل سطح نام دوره  
 

 میزان ساعات دوره سال
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ICDL  841 8611 جهاد دانشگاهی 

SPSS 63 8611 جهاد دانشگاهی مقدماتی 

SPSS 63 8611 جهاددانشگاهی پیشرفته 

  8617 ازمان انتقال خون ایرانس مقدماتی وپیشرفته روش تحقیق

  8611 سازمان انتقال خون ایران  مقاله نویسی

روش هاي 

 HLA مولکوالر 

Typing 

 11 8614و 8613 ایران وآلمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 : وآموزشی  سوابق پژوهشی

در سازمان انتقال خون  8617کتی در پالکت متراکم  ذخیره شده درسال وتجمع پال  p-selectin بیان in vitro مجري طرح ارزیابی   

 .افریقاي جنوبی ISBT چاپ شده در مجله خون وارایه شده در کنگره ایران

سازمان انتقال خون   8611در خانم هاي اهداکننده چندبارزادر سال  HLAمجري طرح بررسی رابطه زایمان با وجود آنتی بادي هاي ضد 

 .ماکائو ISBTئه شده دو کنگره  ارا ایران

 .مجله خون 8617چاپ مقاله  گزارش یک مورد بیمار بتا تاالسمی ماژور داراي اگلوتینین سرد سال 

تولوژي پابه دانشجویان کارشناسی ارشد هماتو لوژي ، رزیدنت هاي  HLA TYPINGروش هاي سرولوژي تئوري وعملی آموزش 

 وبانک خون وفلوشیپ هاي اونکولوژيدکتراي تخصصی هماتولوژي دانشجویان 

 ي دانشجویان کارشناسی ارشد هماتولوژيژتدریس قسمتی از درس روش هاي پیشرفته ازمایشکاه هاي هماتولو


