
   از تهران 1346دكتر غالمرضا حمزه لو متولد 
  

  1373پزشكي شهيد بهشتي سال اخذ  مدكتراي علوم آزمايشگاهي باليني از دانشگاه علو: فارغ التحصيل
 )سال 12(دوره چهار شگاهي تشخيص طبي ايران در يعضويت در هيئت مديره انجمن علمي دكتراي علوم آزما -1
 بهداشت معاونت سالمت دانشگاه علوم پزشكي تهران هاي رئيس اداره امور آزمايشگاه -2

 مدير و مسئول فني آموزش و آزمايشگاه مرجع معاونت سالمت دانشگاه علوم پزشكي تهران  -3

 87دكتراي علوم آزمايشگاهي از سال  انجمن) EQAP(مدير كيفي برنامه ارزيابي كيفيت خارجي  -4

 87سال  URSاز شركت  ISO 9001-2000يت كيفيت دارنده گواهينامه دوره مميزي و سرمميزي سيستم مدير - 5

 اداره استاندارد وتحقيقات صنعتي كشورازبا تائيد صالحيت   ISO 9001-2000مميز و سرمميز سيستم مديريت كيفيت  -6

  87در سال  ISO 15189مرجع سالمت بر اساس استاندارد دارنده گواهينامه دوره مميزي الزامات اداره كل آزمايشگاه  -7
 هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران مي اداره امور آزمايشگاهمميز رس - 8

 88تا  80عضويت در بورد تخصصي كنگره بين المللي ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاه از سال  -9

انجمن دكتراي  ISO 15189تدريس مباني سيستم مديريت كيفيت بر اساس الزامات آزمايشگاه مرجع سالمت و استاندارد در  - 10
 )دوره آموزشي  6(  يعلوم آزمايشگاه

در شركت آريا سينا  ISO 15189بر اساس الزامات آزمايشگاه مرجع سالمت و استاندارد تدريس مباني سيستم مديريت كيفيت  -11
 )دوره 10جمعاً (هاي تهران، شيراز، مشهد، كرمان، يزد، كهكيلويه و بوير احمد، گيالن پژوهش در استان

 ه تشخيص پزشكي در هفتمين كنگره بين امللي ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تدريس نظام اعتبار بخش در آزمايشگا -12

هاي مدون هاي هماتولوژي، ميكروب شناسي، بيوشيمي، آناليز مايعات بدن، در آموزشتدريس مباني تضمين كيفيت در بخش -13
 هاي تشخيص پزشكي گروه مسئولين فني آزمايشگاه

 هاي غربالگري تاالسمي تدريس و آموزش تضمين كيفيت در آزمايشگاه -14

 هاي تشخيص آزمايشگاهي مواد مخدر و مباني تضمين كيفيت آن در آزمايشگاه مرجع سالمت تهيه و تدوين دستورالعمل روش -15

 ايشگاهي اي در آزمايشگاه تشخيص پزشكي در هفتمين كنگره كيفيت خدمات آزمارائه دهنده مقاله اخالق حرفه -16

هاي سل كانتر در برنامه ارزيابي تدوين دستورالعمل و تهيه خون كنترل جهت استفاده در كاليبراسيون و كنترل دستگاه -17
 خارجي كيفيت انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي 

مت در برنامه و الزامات آزمايشگاه مرجع سال ISO G42, G43, ILACمشاور استقرار سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد  -18
 انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران ) EQAP(ارزيابي كيفيت خارجي 

  

  

  

 



  

  

 

 دآتر غالمرضا حمزه لو

 مسئوليت حرفه اي 

 عضو هيئت مديره انجمن دآتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران 

 

 

 

 جوايز و موفقيت ها 

 

  ١٣٨٣تقديرنامه 

 ١٣٨٣نمونه در روز پزشك انتخاب بعنوان پزشك 

اينجانب را بدليل   رئيس سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران ،
تالشهاي بي وقفه و رعايت حقوق بيماران به عنوان پزشك نمونه معرفي 

 . نمودند 

 ١٣٨۵تقدير نامه 

 همكاري در برگزاري پنج دوره آنگره ارتقاء آيفيت خدمات آزمايشگاهي

بهداشت درمان و آموزش پزشكي جمهوري اسالمي ايران معاون سالمت وزارت 
بدليل تالش و همكاري اينجانب در برگزاري پنج دوره آنگره ارتقاء 

 .تقدير نمودند  آيفيت خدمات آزمايشگاهي ايران ،

 

 

  :عضويت ها 



عضو هيئت  انجمن علمي دآتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران ، -
  تا آنون ١٣٨٢مديره از اسفند 

عضو هيئت مديره  انجمن دآتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران ، -
 تا آنون  ١٣٧۵از شهريور 

 تا آنون  ١٣٧٣نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران از اسفند  -
 


