
  
  
  
  

  :اطالعات شخصي
  
   

                                  عليرضا :نام

                                           فالح :خانوادگينام  

                                          رضا: نام پدر
  بيرجند: محل تولد

 7 - ع آ  :شماره نظام پزشكي 

  ي علوم آزمايشگاهيدكترا: آخرين مدرك تحصيلي
  

  :سوابق تحصيلي
  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  كشور دانشگاه محل تحصيل مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي  رديف
  تير ماه1364  ماه مهر 1360  ايران  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  كارداني  علوم آزمايشگاهي  1

  ماه تير 1370  ماه مهر 1365  ايران  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  دكترا  يعلوم آزمايشگاه  2

  

  :رساله/اطالعات پايان نامه

مقطع   رشته تحصيلي رديف
  تحصيلي

  راهنما اساتيد /استاد عنوان پايان نامه

  دكتر رخشان  پرو ليفراتيوتغييرات كمي ايمونوگلبولينها در بيماري هاي لنفو   دكترا  علوم آزمايشگاهي  1

  
  :مسئوليت فنيسوابق 

  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع شهر خصوصي يا دولتي  نام آزمايشگاه رديف
  ماه شهريور 1371  ماه تير 1370  تهران  سپاه  بيمارستان نجميه  1
  ماه شهريور 1378  ماه مهر 1371  چناران-مشهد سپاه درمان امام حسين مجتمع بهداشت 2
  ماه شهريور 1391  ماه مهر 1379  تهران  سپاه  مجتمع بهداشت درمان فاطمه الزهرا  3
  ماه شهريور 1378  ماه مهر 1372  مشهد  خصوصي  آزمايشگاه شخصي  4
  ادامه دارد  ماه مهر 1380 تهران خصوصي  آزمايشگاه شخصي 5

  



  :سوابق خدمت دولتي
  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع سمت  محل خدمت رديف
  ماه شهريور1364  ماه آبان 1361 اهآزمايشگفنيمسئول بهداري سپاه مشهد 1

  ماه شهريور 1371  ماه تير 1370  مسئول فني آزمايشگاه  بيمارستان نجميه  2

  ماه شهريور 1378  ماه مهر 1371 مسئول فني آزمايشگاه مجتمع بهداشت درمان امام حسين 3

  ماه شهريور 1391  ماه مهر 1379  مسئول فني آزمايشگاه  مجتمع بهداشت درمان فاطمه الزهرا  4

  
  :تدريسسوابق 

  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  رشته تحصيلي-مقطع عنوان درس  مكان رديف
  1371  1370  كارداني علوم آزمايشگاهي هماتولوژي علوم پزشكي بقيته اهللا 1
  1371  1370  كارداني علوم آزمايشگاهي بانك خون علوم پزشكي بقيته اهللا 2

  
         :)موسس، شراكت( سوابق آزمايشگاه شخصي

  خاتمهتاريخ   تاريخ شروع  تلفن نشاني  نام آزمايشگاه  رديف
  شهريور1380  مهر 1372    چناران - مشهد  آزمايشگاه دكتر فالح  1

 تا كنون ادامه دارد  مهر 1380  33824366  نبش پل چهارم –بلوار ابوذر  –خيابان پيروزي  –تهران   آزمايشگاه دكتر فالح  2

                                                                                 


