
 مشخصات مربوط به کاندیدای هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

 فارسی زبان :   چالوس محل تولد :   01/0/0330 تاریخ تولد :       محمدعلی یگانه نام :

 چالوس خ امام خ سالمت ساختمان پزشکان بهار آزمایشگاه دقیق آدرس :

 1100 – 0141011و     100 – 55541041-3 تلفن :            5110101664 کدپستی :

Email : daghighlab@yahoo.com 

 : (EDUCATIONتحصیالت :)

 مقطع                                                         محل تحصیل          سال ورود        سال فارغ التحصیلی

 0343                   0351دانشگاه تبریز              کارشناسی علوم آزمایشگاهی                            

 0346                  0344کارشناسی ارشد )دانشوری( تشخیص طبی           دانشگاه اصفهان            

 0311                   0314دکترای علوم آزمایشگاهی                             دانشگاه شهید بهشتی       

 :  (Professional Appointmentمسئولیت های حرفه ای )

 0343 – 0344مسئول تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه های سیستان و بلوچستان        -0

 0341 – 0311ریدن      مسئول آزمایشگاه های ف -4

 0311درمانی استان اصفهان       –عضو هیات بررسی امور بهداشتی  -3

 0311 – 0314سرپرست انتقال خون استان اصفهان         -5

 0314سرپرست آزمایشگاه بیمارستان آیت اهلل طالقانی چالوس      -4

 0314آزمایشگاه های شبکه بهداری چالوس و نوشهر   کارشناس مسئول  -1

 0315سرپرست آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی نوشهر    -1

 0311 – 0311مرکز بهداشت نوشهر و چالوس  مسئول فنی آزمایشگاه  -6



 0311مشاور علمی انتقال خون غرب مازندران    -1

 تاکنون 0311موسس و مسئول فنی آزمایشگاه دقیق چالوس    -01

 ( :Private Prac Ticeمهارت های حرفه ای )

بوده،بیشتر با توجه به این که پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکترای اینجانب در زمینه هماتولوژی 

شروع نمودم و همواره تحصیل و  0351تمرکز روی این رشته بوده ضمناً کار عملیم را در آزمایشگاه از سال 

 گذرانده ام.تدریسم در کنار تجربیات عملیم بوده و کارگاه های متعددی را 

 ( :Medical And Scientific Societiesمشارکت در مجامع علمی و پزشکی )

   0341 - 0314مدیرعامل جامعه آزمایشگاهیان استان اصفهان    -0

 0311 – 0313عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد چالوس و نوشهر  -4

 0311 – 0316پژوهشی مجتمع علوم پیراپزشکی دانشگاه آزاد چالوس و نوشهر  –معاون آموزشی  -3

 0311 – 0310مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد چالوس و نوشهر از سال  -5

 0310 – 0365عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد چالوس و نوشهر از سال  -4

 تاکنون 0364مازندران از سال  انانجمن آزمایشگاهی عضو هیات مدیره یا بازرس -1

 ( :Committee Apposintmentمسئولیت در کمیته های بهداشتی درمانی )

 تاکنون 0311رئیس یا مدیرعامل انجمن ام اس غرب مازندران از سال 

 ( :Publicationانتشارات )

 0361کتاب آزمایشات کاربردی در مامایی و زنان و زایمان چاپ  -0

پژوهشی دانشگاه  –علمی در مجله خوردن سیر بر آزمون های انعقادی  تحقیقی بررسی تاثیرانتشار مقاله  -4

 0361علوم پزشکی مازندران اردیبهشت 



 –بیوشیمی بالینی  –بیوشیمی عمومی  –انتقال خون  –تدوین جزوات آموزشی متعدد از جمله ایمنولوژی  -3

 مقدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفی - حفاظت  ایمنی و –آزمایشات کاربردی در مامایی  –هماتولوژی 

 ( :Research projectsپروژه های تحقیقی )

ارائه کنفرانس های علمی متعدد که تعدادی از آن ها در پولتن های داخلی دانشگاه آزاد چاپ شده اند و  -0

 ذکر همه آن ها از حوصله جمع خارج است.

 )مسئول طرح( 0364انعقادی بررسی تاثیر خوردن سیر بر تست های رایج  -4

 )مسئول طرح( 0366بررسی آلودگی باکتریایی مقواهای مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی  -3

و گلوکز و میان  HDLو  LDLبررسی اثرات سلیمارین خالص شده بر تغییر میزان فاکتورهای بیوشیمیایی  -5

زیست شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور طالش مرداد .ارائه شده در همایش ملی Ratکنش با آلبومین سرم در 

 )همکار طرح(0311

)همکار  B 0364بررسی میزان آگاهی پیرایشگران نوشهر و چالوس در رابطه با بیماری های ایدز در هپاتیت  -4

 طرح(

 )همکار طرح( 0366متوسط و ضعیف ماهی  –بررسی پنل هایپر کلسترولمی در مصرف کنندگان غنی  -1

 

  


