
 

 

 

سزاوارکمالی مجید سید    نام خانوادگی :  نام و  

مشهد - 20/20/4411      تولد: محل و تاریخ  

دانشگاه علوم پزشکی مشهد( -4400کترای علوم آزمایشگاهی)سالد  تحصیالت:  

   : محل کار

  (45پالک  ،5نبش عارف  -احمدآبادمشهد؛)آزمایشگاه دکترسزاوار-4

 (42نبش کریمی  حرعاملی؛(خراسان رضویژنتیک  آزمایشگاه بنیاد-0

 افتخارات : -4

 کشوری -الف

 درجشنواره حکیم جرجانی کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت علوم آزمایشگاهی 69مسئول فنی برگزیده کشوری سال 

 مجمع انجمن های تشخیص آزمایشگاهی ایران.61آزمایشگاهی برگزیده کشوری سال دکترای علوم 

 . 60مسئول فنی آزمایشگاه نمونه آزمایشگاه مرجع سالمت درسال  موسس و

 .0ندگی شبکه ز زنده بادبرنامه  پخش از "ی دوران بارداری غربالگر"برنامه زنده تلویزیونی  شرکت در

 .1پخش از برنامه دانش شبکه  "ژنتیک، راه حل گمشده  "برنامه زنده تلویزیونی شرکت در

 استانی -ب

 69 سال -مشهد آزمایشگاهی برگزیده سازمان نظام پزشکی پزشک نمونه علوم

 60 سال -مشهد پزشک نمونه علوم آزمایشگاهی برگزیده سازمان نظام پزشکی

 66 سال -مشهد پزشک نمونه علوم آزمایشگاهی برگزیده سازمان نظام پزشکی

 60 سال -مشهد پزشک نمونه علوم آزمایشگاهی برگزیده سازمان نظام پزشکی

 60سال  -اهی برگزیده دانشگاه علوم پزشکی مشهدنمونه علوم آزمایشگپزشک 

 69 سال -یشگاهی برگزیده سازمان خدمات درمانی خراسانپزشک نمونه علوم آزما

 64سال  -یشگاهی برگزیده سازمان خدمات درمانی خراسانپزشک نمونه علوم آزما



 60شهریور–سمت دادستان نظام پزشکی تربت جام   در سزاوار دکتر رئیس نظام پزشکی از تقدیر

 66شهریور –رئیس درمانگاه سپاه تربت جام  اهدای لوح تقدیر

 4466 -نامه رئیس درمانگاه فرهنگیان مشهد تقدیر

 64-61-65علوم آزمایشگاهی سال  رئیس دانشگاه مشهد جهت برگزاری شایسته مراسم روز تقدیرنامه های رئیس نظام پزشکی و

 65اردیبهشت -ملی علوم آزمایشگاهی زاری مراسم روزگبر ستاد لوح تقدیر اهدای

 عاطفه ها سازمان خیریه آبشار–اهدای لوح سپاس نیکوکاران 

 اهدای لوح سپاس موسسه خیریه فرزندان غدیر مشهد

 مدیریتی اجرایی و –ج 

 شاخه خراسان بزرک. -تشخیص طبی ایرانرئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 

 . 61و65و69درسال های  خراسان  برگزاری مراسم روز علوم آزمایشگاهی رئیس ستاد

 4400-4466 -تربت جام هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی سه دوره عضویت در

 4461-4466 -تربت جامدوره بعنوان دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی  دو

 49/0/65- مشهد-تشخیص  ناهنجاری های جنین  غربالگری وروزه  یک علمی کنفرانس سخنران و اجرایی دبیر

 40/0/65-  مشهد -تشخیص  ناهنجاری های جنین غربالگری وروزه  یک علمی کنفرانس سخنران و اجرایی دبیر

 41/40/61 – مشهد -سخنران سمینار هپاتیت ویروسی اجرایی و دبیر

  44/40/61-مشهد  -"آزمایشگاه سیستم مدیریت کیفیت در "سخنران سمینار  اجرایی و دبیر

 .69سال  زمایشگاهیآعلوم  کیفیتء ارتقابین المللی کنگره  "روش های نوین و چالش ها -تولد غربالگری قبل از "مسئول محور  سخنران و

 سایت های خبری. مجالت و و روزنامه ها علمی چاپ شده در مصاحبه های مختلف صنفی و

 ساله اخیر(: 0مقاالت ) -0

 بصورت پوستر( 65)ارائه درکنگره ارتقاکیفیت سال مشهد در تشخیصی سندرم داون آزمایشات غربالگری و مورد 4965پژوهشی بررسی طرح 

 40/0/65-غربالگری وتشخیص  ناهنجاری های جنین   علمی کنفرانس

 41/40/61 –هپاتیت ویروسی  کنفرانس علمی

  44/40/61-"آزمایشگاه سیستم مدیریت کیفیت در " کنفرانس علمی

 .69کیفیت سال ء کنگره ارتقا "تولد آزمایشات غربالگری قبل از تضمین کیفیت در " کنفرانس علمی 

 44/40/61-"آزمایشگاه سیستم مدیریت کیفیت در "سخنران سمینار 

  61پائیز -تالیف مقاله غربالگری ناهنجاری های جنینی

 

 



 سال اخیر(: 4سابقه تدریس ) -4

 دانشگاه علمی کاربردی وعلوم پزشکی وارستگان .مدرس 

 آزمایشگاهها. استانداردسازی در همکاری درتدریس دوره های تضمین کیفیت و

 موزشی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی خراسان.آمدرس دوره های 

 علوم پزشکی. اجرای طرح های پِژوهشی دانشگاه فردوسی و آموزش و همکاری در

 سال اخیر. دو در دکترا و پنجاه پایان نامه پژوهشی کارشناسی ارشد بیش از همکاری در

 پیوست می باشد( 65)لیست طرح های پژوهشی سال 

 :سال اخیر( 4دوره های آموزشی گذرانده ) -1

 ساعت( 01) 4/0/65لغایت  44/4/65-ایران  پزشکی تشخیص آزمایشگاهی خدمات کیفیت ارتقاء المللی بین کنگره

 ساعت(6)مشهد – 44/0/65 -تیروئید بیماریهای - بالین و آزمایشگاه

 ساعت ( 6)40/0/65-تشخیص  ناهنجاری های جنین   غربالگری وروزه  یک علمی کنفرانس

 ساعت ( 6)49/0/65-تشخیص  ناهنجاری های جنین   غربالگری وروزه  یک علمی کنفرانس

 ت(ساع 0) Cell Free DNA -24/20/65دوره کارگاه علمی  شرکت در

 ساعت(6 -)یک روز 0245دسامبر40 –کیت های وایداس  فرانسه درخصوص دستگاه و شرکت در دوره آموزشی شرکت بیومریو

-بیماری های روماتولوژیک بهمراه کارگاه عملی االیزا  تشخیص هپاتیت ویروسی و در روش االیزا کاربردکنفرانس علمی یکروزه 

 ساعت(6)41/40/61

 ساعت(6) 44/40/61-پزشکی آزمایشگاه تشخیص  یکروزه سیستم مدیریت کیفیت در کنفرانس علمی

 مشهد – 4/44/61 -بارداری در مادرزادی هایناهنجاری و ژنتیکی اختالالت کنفرانس علمی یکروزه غربالگری

 ساعت( 01)  5/0/61لغایت   0/0/61 -ایران پزشکی تشخیص آزمایشگاهی خدمات کیفیت ارتقاء المللی بین کنگره

 42/0/61لغایت 06/0/61 -آزمایشگاه در کیفیت پایش روزه مبانی دو سمینار

 شرکت در کارگاه Screening for fetal abnormalities in pregnant female      61اردیبهشت  -کیفیت ءکنگره ارتقا-  

 ساعت( 49مشهد)  - 46/44/64لغایت  46/44/64-64دوره کارگاه آموزشی االیزابهمن  شرکت در

 06/6/64لغایت  00/6/64 -پزشکی تشخیص آزمایشگاه در کیفیت پایش و کیفی کنترل روزه مبانی دو سمینار

 مشهد – 44/0/64 -کیفیت خارجی ارزیابی نتایج تفسیر علمی کنفرانس علمی یکروزه کنفرانس

 ساعت( 02مشهد )  -0/4/64لغایت  44/0/64-الکل  مصرف کنگره سوء همایش و

 ساعت( 01)44/4/64لغایت 06/4/64 - ایران پزشکی تشخیص آزمایشگاهی خدمات کیفیت ارتقاء المللی بین کنگره

 ساعت( 0)  06/24/64-آزمایشگاه  در شرکت درکارگاه علمی ارزیابی خطر

 ( انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی)هرسال سه نوبت(EQAPبرنامه ارزیابی کنترل کیفیت خارجی ) شرکت در



 :سوابق فعالیت در سمت مسئول فنی -5

4400-4401)درمان تربت جام های شبکه بهداشت ومسئول آزمایشگاه سال0  

(4401-4466موسس آزمایشگاه خصوصی المهدی تربت جام) سال مسئول فنی و 41  

(4466-4465مشهد) سزاوار موسس آزمایشگاه دکتر سال مسئول فنی و0  

(4466-4460فرهنگیان)سال مسئول فنی آزمایشگاه 4  

(4460-4465ژنتیک خراسان رضوی) سال مسئول فنی آزمایشگاه بنیاد4  

 

  

 


