
  :مشخصات فردي
  سيد محمد حسن: نام

  هاشمي مدني: نام خانوادگي
  1335: متولد
  1354دبيرستان دكتر هشترودي تهران : ديپلم

  آمريكا –دانشگاه اكالهما 1355ميكروب شناسيشروع كارشناسي 
  1358ادامه كارشناسي در مجتمع علوم پيرا پزشكي 
  1363) شهيد بهشتيدانشگاه (اخذ كارشناسي علوم آزمايشگاهي از مجتمع 

  ايران –دانشكده پيرا پزشكي علوم پزشكي  1371اتمام  1367دكتراي علوم آزمايشگاهي شروع 
  :سوابق علمي

 تا كنون 1371از سال ... تدريس در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا -1

 )1374تا  1373موسسه رازي از (تحقيق پيرامون سرم كنترل  -2
از ) موسسه رازي(با استفاده از سلول هاي رده و اخذ تاييده از آزمايشگاه رفرانس  ANAتحقيق پيرامون الم  -3

 1374تا  1373

با همكاري از بين دانش آموزان راهنمائي و دبيرستان (  تحقيق پيرامون بررسي وضعيت كم خوني بتاتاالسمي -4
  ) 1374 – 1375هاي شهرهاي استان كرمان 

  1385ي تشخيص پزشكي كشور بررسي ايجاد شبكه بين آزمايشگاه ها - 5
 1381 - 1385 دبير علمي ماهنامه اخبار آزمايشگاهي -6

  دبير علمي كنگره ارتقاء كيفيت طي چهار دوره -7
  :سوابق اجرايي

 1367تا  1364از ) ع(مسئول دانشكده پزشكي و پيرا پزشكي دانشگاه امام حسين  -1

 1374تا  1371درمان بنياد جانبازان كرمان از  -معاون بهداشت -2

 1378تا  1375معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي كرمان از  -3

 1393تا  1381از ... مسئول آزمايشگاه هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا -4

  1393 - 1385...دانشگاه علوم پزشكي بقيه اگاه مالي پژوهش –معاون اداري  - 5
 1371مكاران در سال نفر ديگر از ه 4به همراه دكتراي علوم آزمايشگاهي موسس انجمن  -6

 عضو هيات مديره انجمن از دوره اول تا كنون -7

 تا كنون 1391مالي و خزانه دار انجمن در دوره اخير از سال  - معاون اداري - 8

 1384تا سال  1377و از سال  1377تا  1373مسئول فني آزمايشگاه دو بيمارستان از سال  -9

 يشگاه دو بيمارستان فوقراه اندازي بخش هاي تخصصي و بخش پاتولوژي در آزما - 10

 1384موسس آزمايشگاه از سال  -11

 تا كنون 1388ادامه فعاليت آزمايشگاه با شراكت همكار متخصص ژنتيك از سال  -12

شراكت در تاسيس آزمايشگاهي در قالب تعاوني با عضويت جمعي از همكاران رشته هاي دكتراي علوم  -13
 باكتريولوژي آزمايشگاهي ژنتيك، پاتولوژي، بيوشيمي، ايمونولوژي و

  


