
 ️❇ یصنف - یانجمن علم رهیمد ئتیه دیکاند یباقر نیدکتر کمال الد یمعرف️❇

 

 ️⬛ یوحرفه ا یلیسوابق تحص️⬛

 .تهران 3131متولد آبان ️✔

 31۳۱در سال  یعتیدکتر شر رستانیاز دب یعلوم تجرب یمتوسطه  پلمهیاخذ د️✔

 . 31۳۳سال   رانیا یاز دانشگاه علوم پزشک یشگاهیعلوم آزما یکاردان لیفارغ التحص️✔

 . 31۳1تهران سال  یازدانشگاه علوم پزشک یمقطع دکتر لیفارغ التحص️✔

 . 31۳۳در سال  رانشهریا یمرکز شگاهیآزما یگذراندن دوره طرح و راه انداز یو بلوچستان برا ستانیاعزام به استان س️✔

 .رانشهریدر ا 31۳۳در سال  یسازمان بهداشت جهان ییاهدا شگاهیآزما یمشارکت در راه انداز️✔

 . 31۳3دکتر چمران مشهد در سال  دیدرمانگاه شه شگاهیآزما یمشارکت در راه انداز️✔

 31۳۱تا  31۳۱از سال  یشگاهیو واردات اقالم آزما عیتوز ، نیتام نهیدر زم تیفعال️✔

  31۳۱کرج در سال  نینگ شگاهیآزما سیتاس ️✔

 تا کنون 31۱۱شهرستان مالرد از سال  شگاهیمشارکت در دو آزما ️✔

  اریشهر یتوسط سازمان نظام پزشک 31۳۱انتخاب بعنوان پزشک همکار نمونه در سال  ️✔

  31۳3در سال  فرالیر -سانترال  شگاهیآزما یبه منظور راه انداز ایپو یشگاهیشبکه آزما سیمشارکت در تاس ️✔

  تا کنون یو سپس عضو اصل 31۳۳تا آذر  31۳3انجمن د ع آ ازسال  رهیمد ئتیالبدل ه یعضو عل️✔

 31۳3انجمن از سال  IVD تهیمسئول کم️✔

 �� یعلم یتهایفعال��

 یعمل یمیوشیواحد ب یجزوه آموزش هیو ته 31۳۳واحد کرج در سال  یمدرس دانشگاه آزاد اسالم️✔

 . چاپ به انجمن خواهم داد یکه انشاهلل امسال برا یهوازیب یهایکتاب باکتر فیترجمه و تال️✔

 ️▪ اهداف و برنامه ها️▪

و  یریگ میاعضا در تصم یبستر الزم جهت مشارکت حداکثر نیانجمن به منظور تام یساختار اساس رییتالش در جهت تغ️✔

  انجمن یبرنامه ها



قدرت شاخه ها با هدف جلب  شیو افزا یاقتصاد ییخودکفا یدر انجام طرحها یاستان یشاخه ها یتالش در جهت فعال ساز️✔

  اعضا شتریمشارکت ب

و  یتیریآن به نفع اعضا و تمرکز بر نقش مد یتهایفعال یبرخ یبا برون سپار یقدرت انجمن مرکز شیتالش در جهت افزا️✔

 انجمن در حل مشکالت اعضا یمشورت

 حوزه یمثبت و موثر در تمام یاعمال نقش مشورت نهیمرجع سالمت در زم شگاهیو آزما یپزشک زاتیبا اداره کل تجه یهمکار️✔

   IVD ها باالخص حوزه

  : ساختار شرکت جامعه به منظور ریتغ یتالش برا️✔

 .کرده اند یداریشرکت را خر نیکه به دعوت انجمن سهام ا یجبران خسارت سهامداران -1

انجمن نسبت به  یکه ضمن انجام امور درآمدزا یانجمن به نحو یاعضا یتمام یاقتصاد - یتجار یشرکت به بازو نیا لیتبد-2

ه محترم صنف از درآمد حاصل یاعضا هیکل بیترت نیتا بد دیاقدام نما شگاههایارزانتر اقالم آزما زیو ن تیفیمتمرکز و با ک عیتوز

  .منتفع شوند

 یاراموزک یبر دوره ها شتریب تیبر اهم دیدر دانشگاهها با تاک یشگاهیرشته علوم آزما یبرنامه آموزش یتالش در جهت بازنگر️✔

فارغ  لیو ادامه تحص شگاهیدر آزما یو استاندارد ساز یفیکنترل ک یدرس یو لزوم گنجاندن واحدها انیدانشجو یو کارورز

 رشته نیدر مقاطع باالتر هم یشگاهیعلوم آزما یمقطع کارشناس النیالتحص


