
 
 :مشخصات فردی

 از تهران         1346متولد      دکتر غالمرضا حمزه لو 

  امور آزمایشگاههای بهداشت،آزمایشگاه مرجع منطقه ای سل و بهداشت  -محل کار: دانشگاه علوم پزشکی تهران

63453000-021   -  55601435-021   -   09121715058 

 

 دانشگاهی سوابق تحصیلی

 محل  و سال فارغ التحصیلی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی 

MPH  عمومی   کارشناسی ارشد های   –بهداشت  مولفه  گرایش 

سالمت   بر  موثر   Stoicalاجتماعی 

Determinants of Health (SDH) 

بهداشت پزشکی   -دانشکده  علوم  دانشگاه 

 1395  -تهران  

 1373  -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   علوم آزمایشگاهی بالینی دکترای حرفه ای 

 1368  -دانشگاه علوم پزشکی تبریز   علوم آزمایشگاهی  کاردانی

 

 سوابق حرفه ای 

 مدت زمان اشتغال  محل اشتغال  سمت 

آزمایشگاه  امور  اداره  های رئیس 

 بهداشت  

 تا کنون   1381 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران  

علوم   آزمایشگاه  مسئول فنی  دانشگاه  سل  ای  منطقه  مرجع 

 ی تهران پزشک

 مرجع سل تا کنون ) آزمایشگاه    1393

 

معاونت شت  آزمایشگاه  مسئول فنی  کووید  مولکولی  خیص 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران   بهداشت  

 تا کنون   1399

پزشکی   آزمایشگاه  مسئول فنی  علوم  دانشگاه  بهداشت  مرجع 

 تهران

 تا کنون   1381

) مدیر کیفیت  خارجی  کیفیت  ارزیابی  انجمن EQAPبرنامه   تا کنون   1387از سال ( 



 دکترای علوم آزمایشگاهی 

آزمایشگاه ممیز رسمی امور  علواداره  دانشگاه  پزشکی های  م 

 تهران 

 تا کنون  1388

بورد   و عضوء  همکار، مجری 

  PT-EQAS هارت آزماییم 

(Proficiency Testing) 

برنامه ارزیابی کیفیت خارجی و برنامه های مهارت  

 آزمایی آزمایشگاه مرجع سالمت

 تا کنون  1390از سال 

مشاور فنی آزمایشگاهی  

 دانشکده مجازی 

تهران پزشکی  علوم  سازی مجا  -دانشگاه  زی 

 اهها آموزش کارکنان آزمایشگ

1397 

 

 سوابق آموزشی 

 مدت زمان اشتغال  محل  شرح فعالیت و  سمت 

مداوم   مسئول آموزش علوم ضمن  آموزش  های  دانشگاه  کارکنان  خدمت 

 تهران پزشکی  

 تا کنون  1381از سال 

بخش مدرس در  کیفیت  تضمین  میکروب مبانی  هماتولوژی،  های 

آن بیوشیمی،  آموزششناسی،  در  بدن،  مایعات  های الیز،  

 های تشخیص پزشکی آزمایشگاهمدون گروه مسئولین فنی  

تهران   پزشکی  علوم  تا   1388  –دانشگاه 

1397  

مبانی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات آزمایشگاه  مدرس

 ISO 15189مرجع سالمت و استاندارد  

ایران   آزمایشگاهی  علوم  دکترای   –انجمن 

 کنونتا    1388

ایران  انجم ISO 15189دوره تشریح الزامات استاندارد   مدرس آزمایشگاهی  علوم  دکترای   –ن 

1397 

 

 / سخنرانی در مجامع علمی  سوابق پژوهشی

 زمان و محل اجراء  مقاله  پژوهش/  شرح و عنوان سمت 

مشاور فنی و هماهنگ  

 کننده آزمایشگاهی 

ان کولون در جمعیت امکان سنجی غربالگری سرط  "پروژه تحقیقاتی   -1

  "ساله شهر اسالمشر 70-45

 

درمان   –  1394 و  بهداشت  شبکه 

 شهرستان اسالمشهر 

مشاور فنی و هماهنگ  

 کننده آزمایشگاهی 

بیماریهای غیر واگیر و چاقی   غربالگری عوامل خطر"پروژه تحقیقاتی 

(STEPS) "     دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 

درمان   -  1395 و  بهداشت  شبکه 

ستان ری و اسالمشهر و مرکز شهر

 شت جنوب بهدا

هماهنگ   و  فنی  درمان   -1397مطالعه مشاهده ای جمعیت محور مراقبت دیابت در ایران  "پروژه تحقیقاتی مشاور  و  بهداشت  شبکه 



شهرستان ری و اسالمشهر و مرکز  دانشگاه علوم پزشکی تهران     " (DiaCare in Iran) کننده آزمایشگاهی 

 بهداشت جنوب 

جهت   مجری  بیوتیکی  آنتی  مقاومت  تعیین  مستقیم   روش  از  استفاده 

 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس: )مطالعه در چندین مرکز ( 

Direct  Drug susceptibility testing of Mycobacterium 

Tuberculosis Using the Propotional method: a Multicenter 

Study  

Published in The International Journal of Tuberculosis 

and Lung Disease 2018 

سل  آزمایشگاه  ای   منطقه  مرجع 

 1397 -تهران 

جدا مایکوباکتریوم های  شناسایی،ژنوتایپینگ و الگوی حساسیت دارویی  اصلی  همکار

 مثبت  HIVشده در بیماران 
Identification, Genotyping and Drug Susceptibility Pattern of 
Mycobacteria Isolated from HIV Positive Patients at Tehran, 

Iran 

سل  آزمایشگاه  ای   منطقه  مرجع 

 1397 -تهران 

 Osteoarticular TB: Evaluation of the accuracy and مجری 

efficiency of Xpert MTB/RIF assay implementation 

compared with culture and direct smear for bone and 

joint tuberculosis detection  

سل  آزمایشگاه  ای   منطقه  مرجع 

 1396 -تهران 

 pcr؛multiplexشناسایی مایکوباکترویمهای غیرسلی باروشهای فنوتیپی؛  اصلی   همکار

sequencing ؛ realtime pcr وتعیین حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها 

سل  آزمایشگاه  ای   منطقه  مرجع 

 1396 -تهران 

  آزمایشگاه به کننده پیرازینامید در افراد مسلول مراجعه به  مقاومت رسیرب مجری 

 تهران  ای منطقه مرجع سل

سل  آزمایشگاه  ای   منطقه  مرجع 

 1397 -تهران 

پزشکی    -1388 فراوانی بروز هیپوتیروئیدی مادرزادی در حوزه  اصلی همکار  علوم  دانشگاه 

 تهران 

انجمن دکترای علوم  -1395 گاهی در ایران آینده پژوهی خدمات آزمایش تدوین کننده  

 آزمایشگاهی بالینی ایران

دستاوردها و چالش های طرح تحول نظام سالمت در حوزه ارائه خدمات   سخنران 

 قبل و بعد از اجرای طرح تحول سالمت (  آزمایشگاهی )

کیفیت  ارتقاء  المللی  بین  کنگره  

 خدمات آزمایشگاهی ایران

کیفیت  و پیگیری درمان بیماریهای غیر واگیر نقش ازمایشگاه پزشکی در تشخیص سخنران  ارتقاء  المللی  بین  کنگره  

 خدمات آزمایشگاهی ایران

کنگره  بین المللی ارتقاء کیفیت   (  IHRمقررات بین الملی بهداشت )  سخنران 



 خدمات آزمایشگاهی ایران

کیفیت  یص پزشکی در  ای در آزمایشگاه تشخمقاله اخالق حرفه سخنران  ارتقاء  المللی  بین  کنگره  

 خدمات آزمایشگاهی ایران

ارتقاء   آزمایشات سریع بر بالین بیمار و آینده آزمایشگاههای پزشکی   سخنران  المللی  بین  کیفیت کنگره  

 خدمات آزمایشگاهی ایران

 مهارت ها و دوره های تخصصی  

 مکان و زمان شرح دوره ها   نوع  

مدیریت   گواهینامه سیستم  سرممیزی  و  ممیزی  دوره 

   ISO 9001-2000کیفیت 

 URS -1388از شرکت 

آزمایشگاه مرجع سالمت  گواهینامه الزامات  دوره ممیزی 

 ISO 15189بر اساس استاندارد  

 1388 -شگاه مرجع سالمتآزمای

استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس  مشاور

و   ISO G42, G43, ILACاستاندارد  

مات آزمایشگاه مرجع سالمت در برنامه  الزا

 ( EQAPارزیابی کیفیت خارجی )

 1387 -انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی  

 ISOو سر ممیزی استاندارد   دوره ممیزی گواهینامه

  WHO  زمان بهداشت جهانیاز سا 15189

EASTERN MEDITERRANEAN 
REGIONAL TRAINING AND 
CERTIFICATION OF  
LABORATORY ASSESSORS/LEAD 
ASSESSORS     23 – 27 APRIL 2017 
National Association of Testing 
Authorities, Australia (NATA). 

 

 1396 -اردن 

 عضویت در کمیته ها و مجامع علمی  

 محل و مدت زمان نوع همکاری   م کمیته / مجمع علمینا

 تا کنون 1388 –د ع پ تهران  عضو   20کمیسیون ماده 

 تا کنون 1381 –د ع پ تهران  عضو و هماهنگ کننده   یته دانشگاهی غربالگری تاالسمیکم

 تا کنون  1386 –د ع پ تهران  عضو و هماهنگ کننده   کمیته دانشگاهی غربالگری نوزادان

 تا کنون 1381 –د ع پ تهران  عضو و هماهنگ کننده   سل کمیته دانشگاهی 

ارتق المللی  بین  کنگره  علمی  اء  کمیته 

 کیفیت خدمات آزمایشگاهی ایران

انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی   عضو

 تا کنون 1390 -ایران

 تا کنون 1395 –آزمایشگاه مرجع سالمت  عضو کمیته فنی استاندارهای آزمایشگاهی 



 

 

   تشویق ها و تقدیر نامه ها

 زمان ارائه  مبداء ارائه کننده  عنوان  
ت همکاری در برگزاری پنجمین تشکر و قدردانی جه

 کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی ایران 
 1386 معاون سالمت وازارت متبوع 

تشکر و قدردانی در خصوص پیشبرد و ارتقاء برنامه های  

 راقبت از بیماریها  نظام م
 1387 معاون سالمت دانشگاه 

تشکر و قدردانی در خصوص همکاری در تحقق اهداف  

کشور در امر پیشگیری،تشخیص و درمان    نظام سالمت

 بیماریها

مدیر کل آزمایشگاه مرجع  

 سالمت
1388 

تشکر و قدردانی در خصوص اجرای  برنامه غربالگری  

 نوزادان 
 1388 معاون بهداشت دانشگاه  

تشکر و قدردانی در خصوص انجام مراحل مطالعه و بررسی 

طرح پیشنهادی تهیه خون کنترل جهت دستگاههای سل  

 کانتر مراکز غربالگری تاالسمی تحت پوشش  

 1388 معاون بهداشت دانشگاه  

تشکر و قدردانی در خصوص اجرای برنامه کشوری 

 فاز شهری  2پیشگیری و کنترل دیابت نوع 

بهداشت و رئیس   مشاور معاون

مرکز مدیریت بیماریهای  

 غیرواگیر وزارت بهداشت 

1389 

ه های نظام  تقدیر نامه در خصوص حسن اجرای برنام

 مراقبت سل در محدوده دانشگاه علوم پزشکی تهران
 1389 معاون بهداشت دانشگاه  

تشکر و قدردانی در خصوص  مدیریت خدمات  

 ریهای غیر واگیرآزمایشگاهی  در مراقبت عوامل خطر بیما
مدیر کل آزمایشگاه مرجع  

 سالمت
1390 

تشکر و قدردانی در خصوص همکاری و حضور مستمر در 

 آزمایشگاههای دانشگاه  20یسیون ماده کم
 1391 معاون درمان دانشگاه 

تشکر و قدردانی در خصوص اجرای موفقیت آمیز طرح 

کشوری بررسی میزان شیوع مقاومت دارویی در بیماران  

 ریویسل ال به مبت

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای  

 واگیر وزارت متبوع 
1393 



رمنان مراکز  تقدیر نامه در خصوص آموزش آبشاری کا

 بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 

معاون تخصصی  انستیتو پاستور  

  ایران 
1394 

تقدیر نامه بابت همکاری در ارتقائ عملکرد و اعتالی  

 شگاههای تشخیص سل کشور کیفیت آزرمای

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای  

 واگیر وزارت متبوع 
1395 

تحقق اهداف حوزه سالمت  تقدیر بابت همکاری در جهت 

 و ارتقاء سطح خدمات
 1396 معاون بهداشت دانشگاه  

همکاری در اجرای برنامه های مهارت آزمایی و   تقدیر نامه

 کشوری   کارگاه های آموزشی

زمایشگاه مرجع  مدیر کل آ

 سالمت
1397 

تدوین برنامه عملیاتی   تقدیر نامه بابت همکاری در

خدمات آزمایشگاهی در  رائه اچهارساله دانشگاه در حوزه 

  حوزه بهداشت

 1397 رئیس دانشگاه 

 

 

 

 


