رزومه دکتر سیدقاسم مصطفوی
متولد سال  ، ۴۴۱۱متاهل و دارای یک فرزند دختر
اخذ دیپلم علوم تجربی سال  ۴۴۳۴تهران
اخذ کاردانی علوم آزمایشگاهی سال  - ۴۴۳۱دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ورود به دوره دکتری سال  – ۴۴۳۱دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاسیس شرکت لوازم آزمایشگاهی امیر– تهران سال ۴۴۳۱
انجام دوره طرح نیروی انسانی در شهرفیروزکوه – سال ۴۴۳۱
موسس و مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی دیواندره کردستان – سال  ۴۴۳۱تا ۴۴۱۱
مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی دیواندره ۴۴۱۱الی ۴۴۱۱
مسئول فنی آزمایشگاه مرکز بهداشت دیواندره  ۴۴۱۴الی ۴۴۱۳
مسئول آموزش شبکه بهداشت دیواندره  ۴۴۱۴الی ۴۴۱۳
پزشک نمونه شهرستان  ۴۴۱۴و ۴۴۱۱
نگارش  ۴۱عنوان مقاله مروری و تحلیلی که تعدادی از آنها در بولتن آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به
چاپ رسیده
از سال  ۴۴۱۱انتقال به تهران
مدیر علمی شرکت فرتاش داد از اواخر سال  ۴۴۱۱تا کنون (بصورت افتخاری و هیچگونه سهام و نفع مالی در
آن شرکت ندارم )
مسئول فنی آزمایشگاه زیباشهر تهران از سال  ۴۴۱۳تا کنون
موسس و مسئول فنی آزمایشگاه مرکزجراحی حضرت فاطمه (س)-سال ۴۴۱۳
طی دوره آموزشی کنترل کیفی هماتولوژی – اتریش ۴۴۱۴
طی دوره آموزشی کنترل کیفی بیوشیمی – هلند ۴۴۱۱
ارسال مقاله و سخنرانی در کنگره ارتقائ کیفیت – سال  ۴۴۱۳و ۴۴۱۳و ۴۴۱۱

عضو کمیته وسایل و فرآورده های تشخیصی انجمن در دوره اخیر
عضو کارگروه آینده پژوهی انجمن در دوره اخیر
عضو کمیته منتخب مجمع جهت بررسی شبکه های آزمایشگاهی سال -۴۴۱۱
۴۴۱۳
برگزیده فعال علمی انجمن – سال ۴۴۱۳
اهداف :
تالش در جهت اصالح ساختارتشکیالتی انجمن اعم از ساختار اداری و مالی
تالش در جهت فعال سازی کمیته های فنی – تخصصی در انجمن
تالش در جهت اصالح روابط فی مابین اعضاء با انجمن با شفاف سازی و اطالع رسانی دقیق و مستمر
تالش در جهت بهبود روابط فی مابین انجمن های تخصصی آزمایشگاهی
تقویت تشکیالت حقوقی انجمن و استفاده از تیم حقوقی قوی جهت پی گیری دعاوی صنفی
تشکیل کمیته صیانت از حقوق اعضاء

