
 

 

 انجمن  رهیمد ئتیه عضو ،انیک یلطف رضایدکترعلآقای  یمعرف

 دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یصنف - یعلم

 

   :یحرفه ا و یلیسوابق تحص 

 .تهران ۹۴۳۱ وریمتولد شهر✔

 .۹۴۳۱ یخوارزم رستانیازدب یعلوم تجرب یمتوسطه پلمهید اخذ✔

 .۹۴۳۱سال  زیتبر یدانشگاه علوم پزشک در یشگاهیعلوم آزما یمقطع کاردان در یقبول✔

 .۹۴۱۱اصفهان سال  یاز دانشگاه علوم پزشک یشگاهیعلوم آزما یکاردان لیفارغ التحص✔

  یدرصد ۴۱آزاد ِ هیبا سهم رانیا یدانشگاه علوم پزشک یشگاهیعلوم آزما یحرفه ا یدرمقطع دکترا یقبول✔

 .۹۴۱۱) بدون گذراندن طرح ( درسال 

 .۹۴۱۳سال  رانیا یدانشگاه علوم پزشک از لیالتحصفارغ ✔

امام  مارستانیب شگاهیآزما یفن مسئول و ریبه عنوان مد یسرباز گذراندن دوره طرح و یبرا یاعزام به استان مرکز✔

 . ۹۴۱۱تا  ۹۴۱۳شهرستان محالت ازسال  ینیخم

 فعال در یخصوص شگاهیآزما که یحال شهرستان محروم محالت در در ۹۴۱۱سال  در یطب صیتشخ شگاهیآزما افتتاح✔

 .باشدیم یحال خدمت رسان نفردر ۹۳ ییبا اشتغالزا به امروز حضرت دوست تا اتیعنا یهیسا در نداشت و شهرستان وجود

  .۹۴۱۱ تا ۹۴۱۱ یهاسال نیب جانیشهرستان دل در یطب صیتشخ شگاهیآزما یفن مسئول و ریمد✔

 نون.تاک ۹۴۱۱سال  محالت از و جانیشهرستان دل ینظام پزشک یرهیمد ئتیه عضو✔

 .کشور ینظام پزشک یمجمع عموم محالت در و جانیدل یهاشهرستان ینظام پزشک ندهینما✔

 .تاکنون ۹۴۱۱سال  از یاستان مرکز یاتیمال امور و ییدارا یحل اختالف با اداره یشورا در ینظام پزشک ندهینما✔

 .تاکنون ۹۴۱۱سال  محالت از و جانیشهرستان دل ینظام پزشک یانتظام یبدو ئتیه عضو✔

 

 :یعلم یها تیسوابق فعال

 هدف که با ییشفا دکتر و یبلبل دکتر انیبه همراه دوستان ارزشمندم آقا۹۴۱۴سال  فراز در یگروه آموزش نیاز موسس✔

 لیشکارشد ت یکارشناس و یکارشناسمقاطع  در یشگاهیعلوم آزما انیدانشجو یلیتکم التیجهت تحص یخصوص سیتدر

 .اندشده نائل یلیتحص یباال ارجگروه به مد نیا یهاکالس شرکت در به امروز صدها نفر با تا شده بود و

 .۹۴۱۱سال  در مورزادهیانتشارات ت در یتیبه همراه دکتر هدا یشگاهیعلوم آزما یدر نگارش کتاب کنکورها یهمکار✔

 انیپارساپور به همراه همکارانم آقا ژنیب نظر دکتر ریز یشگاهیعلوم آزما یکتب کنکورهانگارش مجموعه  در یهمکار✔

 .انتشارات ارجمند در ۹۴۱۳تا  ۹۴۱۱ یهاسال نیب ییدکتر قلعه نو دکتر گهرنژاد و



 در صیشهرستان محالت تحت عنوان اصول تشخ یدولت یهاشگاهیکارشناسان آزما یبرا یبازآموز یهادوره سیتدر✔

 . سال مدت دو به   ...و ی، هماتولوژیمیوشیب شگاهیآزما

انجام  یلیهشت سال جنگ تحم خردل در با گاز ییایمیجانبازان ش یرو بر اریحُزن بس ام باافتخار ویلیتحص ینامه انیپا✔

 خردل و  گاز ِ ییایمیجانبازان ش یچشم تیدر بلفار موثر یقارچ و الیعوامل باکتر یفراوان یبررس» ؛ تحت عنوان شد

 «. ییایمیش ریغ مارانیب یچشم تیآن با بلفار یسهیمقا

 یولوژیزیف شیگرا با یبدن تیترب یارشد و دکترا یمقاطع کارشناس واحد محالت در یاسالم در دانشگاه آزاد سیتدر✔

 .۹۴۱۱تا  ۹۴۱۳ یهادرسال دوسال قلب به مدت

 .یدانشگاه آزاد اسالم یبدن تیترب ارشد یکارشناس یلیتحص یهانامه انیمشاور ِپا استاد ✔

 و یآزاد اسالم یهادانشگاه یولوژیکروبی/ م یشناس ستیز انیدانشجو یبرا HIV/AIDS و تیهپات یهاکارگاه یبرگزار✔

  .نور امیپ

، یاهشگیو علوم آزما یولوژیب یهامانند گروه یشگاهیو آزما یمختلف ِ پزشک یمجاز ِیعلم یهاکانال ها ودرگروه تیفعال✔

 رسول اکرم مارستانیب یبخش داخل نی، اطفال، متخصصییماما ، زنان و(Medical Genetics eClinic)ی پزشک کیژنت

، جانیدل راپزشکانیپ ، پزشکان وانیک شگاهیآزما ی، گروه علم Erythron ; Art of Diagnosisطهورا، یی)ص(، گروه نازا

)پزشکان و  لوین شگاهیآزما یعلم یها، گروهنترونیا یشگاهیآزما-ی، گروه علمدانشگاه آزاد یبدن تیترب دیاسات

 .(انیشگاهیآزما

پژوهش  توجه و مورد رانیا در که تاکنون کمتر یشگاهیمختلف علوم آزما یهانهیزم در یکاربرد و یعلم یپرداز دهیا✔

 یرهایمنطبق با متغ رانیا یطب صیتشخ یهاشگاهیآزما یابیارزش ستمیس کی یساز ادهیپ و یگرفته است مانند: طراح قرار

و  (Notification) یگذار ادداشتی یبرا کیآکادم و یلمع یپاترن یطراح و نی، تدوشگاهیآزما یو حرفه یاجتماع

 یراب ژهیوه ب یکاربرد ارینگارش کتب بس ،یشگاهیآزما نگیپورتیر ستمیدر س (Recommendation) یده شنهادیپ

 :مانند یشگاهیطب آزما یمغفول مانده یلدهایپزشکان در ف یجامعه

 ➖Laboratory Approach to Diseases. 

➖Clinical Alerts for Lab Tests. 

➖Harmonizations of Laboratory Analysis Reports 

➖Discordances between Diagnostic Tests. 

 

  :یادب یها تیسوابق فعال

 .انجمن قلم شهرستان محالت سیرئ✔

  .انجمن دوستداران حافظ عضو✔

 .شهرستان محالت یانجمن ادب عضو✔

 سال به مدت چهار اسیگل  هینشر یهیریتحر ئتیعضو ه✔



 وریکتاب به ز کیقالب  در یبه مدت چهارسال که بزود« بهتر یآداب زندگ»تحت نام  اسیگل  یهینشر سیستون نو✔

  .شده است کتاب ذکر هم در یدرمان - یصیتشخ مراکز در یضمن آداب مسئول فن در شد. طبع آراسته خواهد

که به  «دوهَجا نیسکوت ب»به خاطر داستان کوتاه  ۹۴۱۴سال  تیهدا یسیداستان نو یکشور یمسابقه دگانیبرگز از✔

 .نگرفت خیآن تار وزارت ارشاد ِوقت مجوز چاپ در یزیمم لیدل

 یاسالم ارشاد که منتظر مجوز نشر از وزارت فرهنگ و«  وانهید کی دیغسل تعم یبرا یزمان»نگارش مجموعه داستان ✔

 .دارد قرار

 .«دیشه یتا گمنام دگمنامیازشه» داستان  یبرا ،یداستان خوان یبرنامه در یاستان مرکز ویبا راد یهمکار✔

 

  :یاحرفه ریغ و یاجتماع یهاتیسوابق فعال

 . ستارگان شهرستان محالت یورزش یباشگاه فرهنگ یرهیمد ئتیه سیرئ✔

 . سرطان شهرستان محالت و MS هیریانجمن خ یرهیمد ئتیه سیرئ✔

 . یطوب یشاخه هیریخ ادیمؤسس بن✔

 . شهرستان محالت یذهن نیمعلول از ینگهدار هیریمرکز خ یرهیمد ئتیعضوه✔

 

 :هادگاهید از نظرات و یبخش

  .وع شودجر یبان صنف دهیگروه د یهاهیانیب به

 

 :هابرنامه از یو بخشحل مشکالت  یاهداف، خط مش

 .رجوع شود یبان صنف دهیه دوگر یهاهیانیب به


