معرفی آقای دکترعلیرضا لطفی کیان ،عضو هیئت مدیره انجمن
علمی  -صنفی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
سوابق تحصیلی و حرفه ای:
✔متولد شهریور  ۹۴۳۱تهران.
✔اخذ دیپلمه متوسطهی علوم تجربی ازدبیرستان خوارزمی .۹۴۳۱
✔قبولی در مقطع کاردانی علوم آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال .۹۴۳۱
✔فارغ التحصیل کاردانی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال .۹۴۱۱
✔قبولی درمقطع دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران با سهمیه آزاد ِ ۴۱درصدی
( بدون گذراندن طرح ) درسال .۹۴۱۱
✔فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران سال .۹۴۱۳
✔اعزام به استان مرکزی برای گذراندن دوره طرح و سربازی به عنوان مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان امام
خمینی شهرستان محالت ازسال  ۹۴۱۳تا .۹۴۱۱
✔افتتاح آزمایشگاه تشخیص طبی در سال  ۹۴۱۱در شهرستان محروم محالت در حالی که آزمایشگاه خصوصی فعال در
شهرستان وجود نداشت و در سایهی عنایات حضرت دوست تا به امروز با اشتغالزایی  ۹۳نفردر حال خدمت رسانی میباشد.
✔مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی در شهرستان دلیجان بین سالهای  ۹۴۱۱تا .۹۴۱۱
✔عضو هیئت مدیرهی نظام پزشکی شهرستان دلیجان و محالت از سال  ۹۴۱۱تاکنون.
✔نماینده نظام پزشکی شهرستانهای دلیجان و محالت در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور.
✔نماینده نظام پزشکی در شورای حل اختالف با ادارهی دارایی و امور مالیاتی استان مرکزی از سال  ۹۴۱۱تاکنون.
✔عضو هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان دلیجان و محالت از سال  ۹۴۱۱تاکنون.
سوابق فعالیت های علمی:
✔از موسسین گروه آموزشی فراز در سال ۹۴۱۴به همراه دوستان ارزشمندم آقایان دکتر بلبلی و دکتر شفایی که با هدف
تدریس خصوصی جهت تحصیالت تکمیلی دانشجویان علوم آزمایشگاهی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تشکیل
شده بود و تا به امروز صدها نفر با شرکت در کالسهای این گروه به مدارج باالی تحصیلی نائل شدهاند.
✔همکاری در نگارش کتاب کنکورهای علوم آزمایشگاهی به همراه دکتر هدایتی در انتشارات تیمورزاده در سال .۹۴۱۱
✔همکاری در نگارش مجموعه کتب کنکورهای علوم آزمایشگاهی زیر نظر دکتر بیژن پارساپور به همراه همکارانم آقایان
دکتر گهرنژاد و دکتر قلعه نویی بین سالهای  ۹۴۱۱تا  ۹۴۱۳در انتشارات ارجمند.

✔تدریس دورههای بازآموزی برای کارشناسان آزمایشگاههای دولتی شهرستان محالت تحت عنوان اصول تشخیص در
آزمایشگاه بیوشیمی ،هماتولوژی و  ...به مدت دو سال.
✔پایان نامهی تحصیلیام باافتخار و حُزن بسیار بر روی جانبازان شیمیایی با گاز خردل در هشت سال جنگ تحمیلی انجام
شد؛ تحت عنوان « بررسی فراوانی عوامل باکتریال و قارچی موثر در بلفاریت چشمی جانبازان شیمیایی ِ گاز خردل و
مقایسهی آن با بلفاریت چشمی بیماران غیر شیمیایی» .
✔تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تربیت بدنی با گرایش فیزیولوژی
قلب به مدت دوسال درسالهای  ۹۴۱۳تا .۹۴۱۱
✔استاد مشاور ِپایان نامههای تحصیلی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی.
✔برگزاری کارگاههای هپاتیت و  HIV/AIDSبرای دانشجویان زیست شناسی  /میکروبیولوژی دانشگاههای آزاد اسالمی و
پیام نور .
✔فعالیت درگروهها و کانالهای علمی ِمجازی مختلف ِ پزشکی و آزمایشگاهی مانند گروههای بیولوژی و علوم آزمایشگاهی،
ژنتیک پزشکی ) ،(Medical Genetics eClinicزنان و مامایی ،اطفال ،متخصصین بخش داخلی بیمارستان رسول اکرم
(ص) ،گروه نازایی طهورا ،Erythron ; Art of Diagnosis ،گروه علمی آزمایشگاه کیان ،پزشکان و پیراپزشکان دلیجان،
اساتید تربیت بدنی دانشگاه آزاد ،گروه علمی-آزمایشگاهی اینترون ،گروههای علمی آزمایشگاه نیلو (پزشکان و
آزمایشگاهیان).
✔ایده پردازی علمی و کاربردی در زمینههای مختلف علوم آزمایشگاهی که تاکنون کمتر در ایران مورد توجه و پژوهش
قرار گرفته است مانند :طراحی و پیاده سازی یک سیستم ارزشیابی آزمایشگاههای تشخیص طبی ایران منطبق با متغیرهای
اجتماعی و حرفهی آزمایشگاه ،تدوین و طراحی پاترنی علمی و آکادمیک برای یادداشت گذاری ) (Notificationو
پیشنهاد دهی ) (Recommendationدر سیستم ریپورتینگ آزمایشگاهی ،نگارش کتب بسیار کاربردی به ویژه برای
جامعهی پزشکان در فیلدهای مغفول ماندهی طب آزمایشگاهی مانند:
➖Laboratory Approach to Diseases.
➖Clinical Alerts for Lab Tests.
➖Harmonizations of Laboratory Analysis Reports
➖Discordances between Diagnostic Tests.
سوابق فعالیت های ادبی:
✔رئیس انجمن قلم شهرستان محالت.
✔عضو انجمن دوستداران حافظ .
✔عضو انجمن ادبی شهرستان محالت.
✔عضو هیئت تحریریهی نشریه گل یاس به مدت چهار سال

✔ستون نویس نشریهی گل یاس تحت نام «آداب زندگی بهتر» به مدت چهارسال که بزودی در قالب یک کتاب به زیور
طبع آراسته خواهد شد .در ضمن آداب مسئول فنی در مراکز تشخیصی  -درمانی هم در کتاب ذکر شده است.
✔از برگزیدگان مسابقهی کشوری داستان نویسی هدایت سال  ۹۴۱۴به خاطر داستان کوتاه «سکوت بین دوهَجا» که به
دلیل ممیزی وزارت ارشاد ِوقت مجوز چاپ در آن تاریخ نگرفت.
✔نگارش مجموعه داستان «زمانی برای غسل تعمید یک دیوانه » که منتظر مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
قرار دارد.
✔همکاری با رادیو استان مرکزی در برنامهی داستان خوانی ،برای داستان « ازشهیدگمنام تا گمنامی شهید».
سوابق فعالیتهای اجتماعی و غیر حرفهای:
✔رئیس هیئت مدیرهی باشگاه فرهنگی ورزشی ستارگان شهرستان محالت.
✔رئیس هیئت مدیرهی انجمن خیریه  MSو سرطان شهرستان محالت.
✔مؤسس بنیاد خیریه شاخهی طوبی.
✔عضوهیئت مدیرهی مرکز خیریه نگهداری از معلولین ذهنی شهرستان محالت.
بخشی از نظرات و دیدگاهها:
به بیانیههای گروه دیده بان صنفی رجوع شود.
اهداف ،خط مشی حل مشکالت و بخشی از برنامهها:
به بیانیههای گروه دیده بان صنفی رجوع شود.

