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    دکتر میر مجید مصالیی

                         07/02/6431متولد

  

 مسئولیت حرفه ای:

 
 تا کنون1373/03/03 پارسه واقع در تهران پاتوبیولوژی و ژنتیکموسس و مسئول فنی آزمایشگاه 

 6436الی 6471انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران ازسال  نایب رئیسعضو هیئت مدیره و  

 مدیرفنی برنامه کنترل کیفی خارجی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در دوره های اول تا سوم  

 

 تحصیالت و دوره های آموزشی:

 

 (:6433 آبانگواهینامه )

 تهران، ایرانمرکز تحقیقات ژنتیک و بیوتکنولوژی، 

 Next Generation Sequencingکارگاه آشنایایی با روشهای انجام و تحلیل اطالعات 

 (:6411گواهینامه )بهمن 

 آکادمی آمریکایی ادامه تحصیالت پزشکی، دوبی، امارات متحده عربی

 کنفرانس پزشکی آزمایشگاهی خاورمیانه
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 (:6414گواهینامه )بهمن 

 الت پزشکی، دوبی، امارات متحده عربیآکادمی آمریکایی ادامه تحصی

 کنفرانس پزشکی آزمایشگاهی خاورمیانه

 (:6416گواهینامه )تیر 

 سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران

 دوره حفاظت در برابر اشعه در هورمونولوژی

 (:6410گواهینامه )شهریور 

 موسسه تحقیقاتی رویان، تهران، ایران

 ز )دوره کوتاه مدت فوق تخصصی(تنظیم پاراکرینی اسپرماتوژن

 (:6410گواهینامه )شهریور 

 موسسه تحقیقاتی رویان، تهران، ایران

 کارگاه تشخیص ژنتیکی پیش کاشتی )پری ایمپلنتیشن(

 (:6473گواهینامه )خرداد 

 مرکز تحقیقات ملی بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک، تهران، ایران

 تشخیص مولکولی ژنتیک انسانی

  
 (:6471ه )آذر گواهینام

 مرکز تحقیقات ملی بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک، تهران، ایران

 و کاربردهای آن MHCروشهای متعدد تشخیص سلولی و مولکولی 

  
 (:6471گواهینامه )خرداد 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، تهران، ایران

 کارگاه آموزشی روش تحقیق
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 (:6473گواهینامه )تیر 

 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، تهران، ایرانوزا

 کارگاه آشنایی با تحصیالت پزشکی

  
 (:6474درجه دکتری ) فروردین 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

 دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

 (:6411درجه کاردانی ) شهریور 

 شکی ایران، تهران، ایراندانشگاه علوم پز

 تکنسین علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

  
 

 (:6414دیپلم تجربی دبیرستان )فروردین 

 دبیرستان پاسداران، قزوین، ایران

 

 عالقمندیها:
 و تحقیق ، تدریسExcelایمونولوژی، ژنتیک، اینترنت، 

  
 تجربیات کاری:

 پارسه )دکترمصالئی(، تهران، ایران اتوبیولوژی و ژنتیکآزمایشگاه پ

 تا کنون ( 6414موسس و مسئول فنی )خرداد  

 بیمارستان پیامبران، تهران، ایران

 (6414تا فروردین  6473مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی )آذر 
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 مرکز آموزشی و درمانی بقیه اهلل اعظم )عج(، تهران، ایران

 (6414تا اردیبهشت  6471شخیص طبی )آبان رییس و مسئول فنی آزمایشگاه ت

 

 علوم پزشکی بقیه اهلل، تهران، ایران دانشگاه

 (6411تا بهمن  6471مدرس دانشگاه )شهریور 

  
 آزمایشگاه تشخیص طبی قیطریه، تهران، ایران

 (6473تا آبان  6471مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی )شهریور 

 

 ن، ایرانبیمارستان قلب جماران، تهرا

 (6471تا آبان  6471مدیر امور تحصیلی و تحقیقاتی )شهریور 

 

 

 بیمارستان قلب جماران، تهران، ایران

 (6471تا آبان  6473رییس و مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص پزشکی )بهمن 

  
 مرکز آموزشی و درمانی بقیه اهلل اعظم )عج(، تهران، ایران

 (6473تا بهمن  6474ان )بهمن اورژانس بیمارست مدیر فنی آزمایشگاه

  
 مرکز آموزشی و درمانی بقیه اهلل اعظم )عج(، تهران، ایران

 (6414تا بهمن  6411نولوژی )خرداد وناظر بخش های بیوشیمی، بیوشیمی ویژه و ایم

  
 آزمایشگاه پاتوبیولوژی چهر، تهران، ایران

 (6473تا اسفند  6411ناظر بخش الکتروفورز )آبان 
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 :ی علمی و فنیامهارت ه

 و پاتوبیولوژی  مدیریت آزمایشگاه تشخیص طبی

 سال در این زمینه تجربه دارم. 16اینجانب بیش از 

  
 آمار و تحلیل داده ها

را  SPSSو  Excelاینجانب به خوبی توانایی انجام کار با نرم افزارهای تحلیل و پایگاه داده ها از قبیل 

 دارم.

  
 تحلیل تست های غربالگری دوران بارداری 

در آزمایشگاه شخصی ام انجام داده ام و آنها را تحلیل نموده و با غربالگری تست  31000اینجانب بیش از 

 گزارش ارائه نموده ام. Benetech و ( 3و  1/4)نسخ  PRISCAنرم افزار 

 

 

 تستهای مولکولی عراه اندازی و انجام و رفع مشکل انوا

-Conventional PCR, Real Time PCR, PCRاینجانب به انواع روشهای مولکولی مانند 

RFLP, Reverse Dot lot, TP-PCR, Fragment Analysis  تسلط داشته و تا به حال تستهای

 متعددی را راه اندازی و انجام داده ام.

 تالیفات و انتشارات:
 (6471مه ، آزمایشگاهی و بالینی مایعات بدن )ترج بررسی -6

 (6473پرستاری بیماریهای خون )ترجمه ،  –پرستاری داخلی و جراحی الکمن و سورنسن  -1

 (6431تشخیص مولکولی سرطانها )گردآوری و تالیف   - 4

 (6434آلگوریتمهای آزمایشگاهی جهت تشخیص بیماریها )گردآوری  – 3
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 سخنرانی در کنگره های داخلی و خارجی41ارائه  – 1

 مقاله در نشریات خارجی 3مقاله در نشریات داخلی و  61چاپ  – 1

 پایان نامه کارشناسی ارشد 3پایان نامه دکتری و  4استاد مشاور  – 7

 

  جوایز و موفقیت ها:

 

 6411و  6416در سالهای  تقدیرنامه از کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

  6433و  6436و  6430و 6413و  6411و  6417و  6411و  6411و  6413و  6414و 

 اینجانب تمام تالش خود را در جهت هر چه بهتر برگزار شدن کنگره فوق به کار برده ام.

 :6410-تقدیرنامه 

مارستان پیامبران انجام داده اینجانب تمام سعی خود را به شکل صادقانه و پیوسته در روز سالمت در بی

 ام.

  
 6473 -انتخاب به عنوان پزشک نمونه در روز پزشک 

رییس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران اینجانب را بدلیل تالشهای بی وقفه و رعایت حقوق 

 بیماران، به عنوان پزشک نمونه معرفی نمودند.

  
 6471 -تقدیرنامه

عظم)عج( اینجانب را با اعطای این تقدیرنامه، بدلیل ارائه خدمات بهداشتی و رییس بیمارستان بقیه اهلل ا

 درمانی عالی به بیماران، مورد تقدیر قرار داد.

 6477 -تقدیرنامه

رییس دانشکده پزشکی یه علت همکاری ام با این دانشکده در زمینه سمینار کاربردهای خون و 

 نمود. محصوالت خون، این تقدیر نامه را به من اعطا
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 6471 -تقدیرنامه

اینجانب این تقدیرنامه را از رییس بیمارستان قلب جماران بدلیل فعالیتهای صادقانه و ممارست در پیش 

 بری اهداف آموزشی و درمانی مرکز، دریافت نمودم.

 6474-تقدیرنامه

مارستان و چشمگیر در بی اینجانب این تقدیرنامه را از رییس بیمارستان بقیه اهلل )عج( بدلیل حضور فعاالنه

 و ارزیابی و تایید بخش جراحی، دریافت نمودم.

 عضویت ها:
 تا کنون 6411انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، عضو و نایب رییس، از اسفند

 تا کنون 6471انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران، عضو و نایب رییس، از شهریور 

 تا کنون 6474عضو، از اردیبهشت نظام پزشکی ایران، 

  
 فعالیت های داوطلبانه:

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاه های تشخیص طبی  ملی کنگره دبیر بین الملل دومین کنگره بین المللی و ششمین

 6411تهران بهار  -ایران 

اه های ایشگکنگره ملی ارتقاء کیفیت خدمات آزم بین المللی و پنجمین دبیر بین الملل اولین کنگره

 6411تهران زمستان  -تشخیص طبی ایران 

تان تهران زمس -دبیر علمی سومین کنگره ملی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاه های تشخیص طبی ایران 
6413 

 6416پاییز  -کنگره ملی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاه های تشخیص طبی ایران  دبیر علمی اولین  

 6436تا  6410گاهی ایران، رییس کمیته سازماندهی، تهران، شهریور انجمن دکترای علوم آزمایش

 جمع آوری اطالعات در مورد همه اعضای انجمن -6

 به روز نگه داشتن همه اطالعات موجود -1

 6436تا  6416طراحی و اداره اولین وبسایت انجمن از سال  -4

 طراحی لوگوی انجمن -3

 وگوی کنگره ارتقاء کیفیتلطراحی  – 1
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 طراحی کارت عضویت انجمن – 1

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، عضو کمیته تخصصی تعرفه بندی آزمایشگاه ها، تهران، 

 6411تا  6471آذر 

 تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاه های تشخیص طبی

  
 ،کشورتشخیص طبی  هایآزمایشگاهمدیر کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، مشاور عالی 

  6411تا  6471تهران، مهر 

 امور آزمایشگاهی تشخیص طبی کشور مدیرکل محترمشرکت در جلسات متعدد مهم و ارائه مشاوره به 

  
تا  6471وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، عضو کمیته تخصصی بیوشیمی، تهران، دی 
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 زه بیوشیمیشرکت در جلسات بازدید و تدوین محصوالت تشخیص طبی در حو

 

 مربوطه بر اساس درخواست، قابل ارائه می باشندو مستندات  مراجع

 

 
mossalaei@ParsehLab.com 

 

Website: 

 www.ParsehLab.com 

www.parsehlab.net 
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