
 دکتر مير مجيد مصالئی 

 نائب رئيس انجمن دکترای علوم آزمایشگاھی تشخيص طبی ایران

 :مسئوليت حرفه ای

 

 

 

  
 

 :تحصيالت و دوره ھای آموزشی

  ):١٣٨٦بھمن (گواھينامه 
  آکادمی آمريکايی ادامه تحصيالت پزشکی، دوبی، امارات متحده عربی

  کنفرانس پزشکی آزمايشگاھی خاورميانه
  

  ):١٣٨٤بھمن (گواھينامه 
  آکادمی آمريکايی ادامه تحصيالت پزشکی، دوبی، امارات متحده عربی

   کنفرانس پزشکی آزمايشگاھی خاورميانه 

  
  ):١٣٨١تير (گواھينامه 

  سازمان انرژی اتمی ايران، تھران، ايران
   دوره حفاظت در برابر اشعه در ھورمونولوژی 

  
  ):١٣٨٠شھريور (گواھينامه 

  ويان، تھران، ايرانموسسه تحقيقاتی ر
  ) دوره کوتاه مدت فوق تخصصی(تنظيم پاراکرينی اسپرماتوژنز 

  
  ):١٣٨٠شھريور (گواھينامه 

  موسسه تحقيقاتی رويان، تھران، ايران
  ) پری ايمپلنتيشن(کارگاه تشخيص ژنتيکی پيش کاشتی 

  
  ):١٣٧٩خرداد (گواھينامه 

  ران، ايرانمرکز تحقيقات ملی بيوتکنولوژی و مھندسی ژنتيک، تھ
  تشخيص مولکولی ژنتيک انسانی

  
  

  ):١٣٧٨آذر (گواھينامه 

  
 موسس و مسئول فنی آزمايشگاه پزشکی پارسه واقع در تھران

  قائم مقام انجمن دکترای علوم آزمايشگاھی تشخيص طبی ايران

  )دوره اول تا سوم(مديرفنی برنامه کنترل کيفی خارجی انجمن دکترای علوم آزمايشگاھی تشخيص طبی ايران 



  مرکز تحقيقات ملی بيوتکنولوژی و مھندسی ژنتيک، تھران، ايران
  و کاربردھای آن  MHCروشھای متعدد تشخيص سلولی و مولکولی 

  
  ):١٣٧٥خرداد (گواھينامه 

  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ايران، تھران، ايران
  رگاه آموزشی روش تحقيقکا
  

  ):١٣٧٤تير (گواھينامه 
  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ايران، تھران، ايران

  کارگاه آشنايی با تحصيالت پزشکی

  
  ):١٣٧٣فروردين ( درجه دکتری 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی شھيد بھشتی، تھران، ايران
  بیدکترای علوم آزمايشگاھی تشخيص ط

  
  ):١٣٦٦شھريور ( درجه کاردانی 

  دانشگاه علوم پزشکی ايران، تھران، ايران
  تکنسين علوم آزمايشگاھی تشخيص طبی 

  
  ):١٣٦٣فروردين (ديپلم تجربی دبيرستان 

  دبيرستان پاسداران، قزوين، ايران 
  

  :عالقمنديھا
  ، تدريس Excelايمونولوژی، ژنتيک، اينترنت، 

  
  :تجربيات کاری

  ، تھران، ايران)دکترمصالئی(پزشکی پارسه  آزمايشگاه

  )تا کنون  ١٣٨٣خرداد (موسس و مسئول فنی 

  بيمارستان پيامبران، تھران، ايران
  ) ١٣٨٣تا فروردين  ١٣٧٩آذر (مدير و مسئول فنی آزمايشگاه تشخيص طبی 

  
  ، تھران، ايران)عج(مرکز آموزشی و درمانی بقيه هللا اعظم 

  )١٣٨٣تا ارديبھشت  ١٣٧٦آبان (گاه تشخيص طبی رييس و مسئول فنی آزمايش
  علوم پزشکی بقيه هللا، تھران، ايران دانشگاه

  ) ١٣٨٢تا بھمن  ١٣٧٦شھريور (مدرس دانشگاه 
  آزمايشگاه تشخيص طبی قيطريه، تھران، ايران

  )١٣٧٩تا آبان  ١٣٧٦شھريور (مدير و مسئول فنی آزمايشگاه تشخيص طبی 
  ران، ايرانبيمارستان قلب جماران، تھ

  )١٣٧٦تا آبان  ١٣٧٦شھريور (مدير امور تحصيلی و تحقيقاتی 
  بيمارستان قلب جماران، تھران، ايران

  ) ١٣٧٦تا آبان  ١٣٧٤بھمن (رييس و مسئول فنی آزمايشگاه تشخيص پزشکی 
  ، تھران، ايران)عج(مرکز آموزشی و درمانی بقيه هللا اعظم 



  ) ١٣٧٤تا بھمن  ١٣٧٣بھمن (ن اورژانس بيمارستا مدير فنی آزمايشگاه
  ، تھران، ايران)عج(مرکز آموزشی و درمانی بقيه هللا اعظم 

  ) ١٣٨٣تا بھمن  ١٣٦٨خرداد (ناظر بخش ھای بيوشيمی، بيوشيمی ويژه و ايمنولوژی 
  آزمايشگاه پاتوبيولوژی چھر، تھران، ايران

  )١٣٧٤تا اسفند  ١٣٦٨آبان (ناظر بخش الکتروفورز 
  

  :مھارت ھا
  يريت آزمايشگاه تشخيص طبیمد

  . سال در اين زمينه تجربه دارم١٧اينجانب بيش از 
  آمار و تحليل داده ھا

  . را دارم  SPSSو  Excelاينجانب به خوبی توانايی انجام کار با نرم افزارھای تحليل و پايگاه داده ھا از قبيل 
  تحليل تست ھای سه گانه

 PRISCAايشگاه شخصی ام انجام داده ام و آنھا را تحليل نموده و با نرم افزار تست سه گانه در آزم ٥٠٠اينجانب بيش از 
  .گزارش ارائه نموده ام) ٤و  ٥/٣نسخ (

  
   :جوايز و موفقيت ھا

  :١٣٨٠-تقديرنامه 
  . اينجانب تمام سعی خود را به شکل صادقانه و پيوسته در روز سالمت در بيمارستان پيامبران انجام داده ام

  ١٣٧٩ - عنوان پزشک نمونه در روز پزشک انتخاب به 
رييس سازمان نظام پزشکی جمھوری اسالمی ايران اينجانب را بدليل تالشھای بی وقفه و رعايت حقوق بيماران، به عنوان 

  . پزشک نمونه معرفی نمودند
  ١٣٧٨ -تقديرنامه

ليل ارائه خدمات بھداشتی و درمانی عالی به اينجانب را با اعطای اين تقديرنامه، بد) عج(رييس بيمارستان بقيه هللا اعظم
  . بيماران، مورد تقدير قرار داد

  ١٣٧٧ -تقديرنامه
رييس دانشکده پزشکی يه علت ھمکاری ام با اين دانشکده در زمينه سمينار کاربردھای خون و محصوالت خون، اين تقدير 

  . نامه را به من اعطا نمود
  ١٣٧٥ -تقديرنامه

ه را از رييس بيمارستان قلب جماران بدليل فعاليتھای صادقانه و ممارست در پيش بری اھداف آموزشی اينجانب اين تقديرنام
  . و درمانی مرکز، دريافت نمودم

  ١٣٧٣-تقديرنامه
بدليل حضور فعاالنه و چشمگير در بيمارستان و ارزيابی و تاييد ) عج(اينجانب اين تقديرنامه را از رييس بيمارستان بقيه هللا 

  .جراحی، دريافت نمودم بخش

  
  :عضويت ھا

  تا کنون ١٣٨٢انجمن علمی دکترای علوم آزمايشگاھی تشخيص طبی، عضو و نايب رييس، از اسفند
  تا کنون ١٣٧٥انجمن دکترای علوم آزمايشگاھی ايران، عضو و نايب رييس، از شھريور 

  تا کنون ١٣٧٣نظام پزشکی ايران، عضو، از ارديبھشت 

  
  :لبانهفعاليت ھای داوط

 -کنگره ملی ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاه ھای تشخيص طبی ايران  دبير بين الملل دومين کنگره بين المللی و ششمين
  ١٣٨٨تھران بھار 



   

 -کنگره ملی ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاه ھای تشخيص طبی ايران  بين المللی و پنجمين دبير بين الملل اولين کنگره
  ١٣٨٦تھران زمستان 

  ١٣٨٤تھران زمستان  -دبير علمی سومين کنگره ملی ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاه ھای تشخيص طبی ايران 

  ١٣٨١پاييز  -کنگره ملی ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاه ھای تشخيص طبی ايران  دبير علمی اولين

  تا کنون ١٣٨٠شھريور انجمن دکترای علوم آزمايشگاھی ايران، رييس کميته سازماندھی، تھران، 
  جمع آوری اطالعات در مورد ھمه اعضای انجمن -١
  
  وز نگه داشتن ھمه اطالعات موجودبه ر -٢
  

تا  ١٣٧٨وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ايران، عضو کميته تخصصی تعرفه بندی آزمايشگاه ھا، تھران، آذر 
١٣٨٦  

  تعيين تعرفه خدمات آزمايشگاه ھای تشخيص طبی
تا  ١٣٧٨وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ايران، مشاور عالی آزمايشگاه تشخيص طبی دولتی، تھران، مھر 

١٣٨٦ 

  شرکت در جلسات متعدد مھم و ارائه مشاوره به رييس امور آزمايشگاھی تشخيص طبی کشور
  دیوزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ايران، عضو کميته تخصصی بيوشيمی، تھران، 

  ١٣٨٦تا  ١٣٧٨
  شرکت در جلسات بازديد و تدوين محصوالت تشخيص طبی در حوزه بيوشيمی

  اس درخواست، قابل ارائه می باشندمراجع مربوطه بر اس
mossalaei@ParsehLab.com  

Website: www.ParsehLab.com  

 


