
  بسمه تعالي

افراد داوطلب بايد همراه مدارك ثبت ) CV(نظر به آيين نامه انتخابات انجمن هاي علمي گروه پزشكي كه ارائه روزمه 
پرهيز  داشته اممسئوليت هاي متعدد كه در نظام جمهوري اسالمي ايران  معرفينام ارائه شود لذا اينجانب به ناچار از 

نموده و خالصه ايي اندك از رزومه خود را به قلم مياورم لذا از محضر همكاران عزيز پوزش مي طلبم و به خداوند 
  .مهربان پناه مي برم

  خيص طبي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيشدكتراي علوم آزمايشگاهي ت: محمد صاحب الزماني

 عضو هيئت علمي مدرسه علوم آزمايشگاهي -

 ف و مباني حرفه پزشكي و اخالق پزشكيرمعا تدريس -

 2و  1تاليف و ترجمه  كتاب ايمونولوژي رويت جلد  -
از بنيانگذاران كنگره كشوري و بين المللي ارتقا كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي و رئيس  -

 كنگره اول تا كنگره هشتم

 رئيس انجمن علمي و صنفي دكتراي علوم آزمايشگاهي كشور -

 و پژوهشي و تحليلي آزمايشگاه و تشخيص ئول مجله علميمدير مس -

دبير علمي كنفرانس اخالق حرفه اي و ارجاع استاندارد نمونه ها در آزمايشگاه در نخستين همايش علمي  -
 جامع شاغالن حرفه هاي پزشكي

 دبير بخش علوم آزمايشگاهي نشريه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران -

 كننده آزمون مربوط به تصدي مشاغل كاردان و كارشناس علوم آزمايشگاهيمسئول برگزار  -

 ي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشوركيفيت خدمات اداره امور آزمايشگاه ها ءبرگزاري كارگاه ارتقا -

 كيفي آزمايشات تاالسميبرگزاري كارگاه كنترل  -

 برگزاري كنفرانس علمي و آموزشي ايمونولوژي -

 وزي پيگيري از بروز موارد بتاتاالسمي ماژوربرگزاري سمينار بازآم -

 برگزاري كارگاه كشوري عمليات آزمايشگاهي برنامه مراقبت از بيماري هاي غير واگير -

 برگزاري گردهمايي مبارزه با بيماري هاي تب مالت و سياه زخم -

 ابي آزمايشگاه هاشيبرگزاري گردهمايي مديران اداره امور آزمايشگاه هاي كشور و ارز -

 گزاري همايش روز جهاني مبارزه با سلبر -

 عضو كميته علمي اولين كنگره بين المللي حقوق پزشكي ايران -

پره  انترني و ناظر و مسئول امتحان جامع علوم پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و بهداشت و آزمون جامع -
 21الي  8انترنتي و دستياري دوره هاي 



 ژنتيك عضو كميته كشوري پيشگيري از بيماري هاي -

 پزشكي ايران بازرس مجمع انجمن هاي علمي و تخصصي -

 عضو كميته فني اقتصاد سالمت وزارت بهداشت -

 عضو كميته كشوري عفونت هاي بيمارستاني -

 عضو كميته علمي برنامه كشوري غربالگري مادرزادي تيروئيدي نوزادان و مسئول هماهنگي آزمايشگاهي آن -

 رآورده هاي تشخيص طبي ايراندبير كميته كشوري بررسي روش ها و ف -

 )IVD( ورده هاي تشخيص آزمايشگاهي پزشكي كشورعضو كميته تدوين راه فرآ -
 كارشناس خبره انتخابات و تعيين بهاي دستگاه ها و تجهيزات آزمايشگاهي با حكم وزير -

 20آزمايشگاه ها در وزارت بهداشت و عضو كميته كميسيون هاي ماده  20رئيس كميسيون قانوني ماده  -
 تهران –شهيد بهشتي  –دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران 

 تجهيزات پزشكي وزارت بهداشتعضو كميته كارشناسي نيازسنجي  -

***  

  مدير كل اداره كل آزمايشگاه هاي تشخيص طبي كشور -
  مور آزمايشگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيمدير اداره ا -
  عضو هيئت امناء آزمايشگاه ملي سالمت كشور -
 مجري تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -

 مسئوليت تجهيز و راه اندازي و مديريت آزمايشگاه هاي تشخيص طبي مكه مكرمه و مدينه منوره  -

 توزيع اقالم و تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيعضو كميته  -

 مديريت و مسئول فني آزمايشگاه مركز پزشكي درماني و آموزشي طرفه -

 مديريت و مسئول فني بيمارستان فرهنگيان -

 عضو كميته نظارت و بررسي داروخانه هاي دانشگاه شهيد بهشتي -

 بهداشتمشاور معاون درمان وزارت بهداشت درمان وزارت  -

 مشاور اجرايي دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي -

 مسئول هماهنگي و تدوين و تجهيز آزمايشگاه هاي مرجع سالمت كشور كه متاسفانه نيمه كاره ماند -

***  

  )ره(مسئول بهداشت و درمان حرم مطهر حضرت امام  -
 )ره(مسئول كميته بهداشت و درمان مراسم ارتحال حضرت امام  -



 ستاد فوريت هاي پزشكي استان تهرانرئيس  -

 مسئول قرنطينه بهداشت و درمان آزادگان كشور -

 )ع(مسئول كميته بهداشت و درمان مجمع جهاني اهل بيت  -
 مسئول ستاد امداد و درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -

 مسئول بازرسي مراكز بهداشتي درماني و بيمارستاني استان خوزستان پس از دفاع مقدس -

 معاون امور جنگ و امور فرهنگي سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان تهران -

 وزارت بهداشت و ستاد رياست جمهوري سئول هماهنگي ستاد امداد و درمانم -

 مسئول هماهنگي اكيپ هاي اضطراري تيم هاي پزشكي دفاع مقدس -

 مسئول كميته بهداشت و درمان ستاد زلزله استان تهران -

    ***  

  هيئت مديره سازمان نظام پزشكي استان تهرانعضو  -
 عضو و دبير شورايعالي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران -

 عضو و نائب رئيس اول سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران -

 دبير هيئت بدوي انتظامي نظام پزشكي استان تهران -

  شورايعالي نظام پزشكي مهو بي رئيس كميسيون ماليات و كميسيون هاي تخصصي و تعرفه -
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