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 یا لطیف 

 رزومه دکتر محسن منشدی

 

 

 اطالعات شخصی 

 08/1339/ 28تاریخ تولد :  •

 محل تولد : اهواز  •

 تماس 

 09123046985تلفن همراه :   •

 88191091-4تلفن ثابت :    •

 manshadi@hotmail.comپست الکترونیک :  •

 تحصیالت 

• POST DBA آموزش عالی علوم و فنون تهران.  با گرایش مدیریت استراتژیک در موسسه 

• DBA .با گرایش مدیریت استراتژیک، موسسه آموزش عالی علوم و فنون تهران 

• MBA .با گرایش مدیریت استراتژیک، موسسه آموزش عالی علوم و فنون تهران 

 1376دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.  •

 1365فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.  •

 1360اجتماعی، دانشکده عباس ارشاد، تهران.   مددکاری •

 خصوصیات فردی

 احترام عمیق به پویایی در تیم به منظور جلوگیری از لغزش •

 یادگیری در طول عمر  •

 معتقد به جسم سالم، ذهن سالم  •

 به شدت دارای انگیزه  •

 بینانه به جای رویکردهای واقع بینانه، بدبینانه یا حتی خوش  ها  فرصت  پیشبرد  و  حمایت •

 دارای ارتباطات و مهارت های کالمی و نوشتاری بسیار خوب.  •

 دارای توان کار و همکاری با سازمان های ملی و بین المللی •

 واجد مهارت در تحلیل و حل مسائل  •
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 معتقد به ایده های جدید برای بهبود سازمان با توجه به جنبه های عمومی  •

 جریان کار در بین قسمت های مختلف سازمان دارای توان ایجاد و پیاده سازی  •

 دارای مهارت رهبری تیم  •

 دارای مهارت در مذاکره  •

 معتقد به گسترش خالقیت و نوآوری در تمام ابعاد  •

 معتقد به ایجاد چشم انداز روشن با انجام تبلیغات  •

 درک مدیریت لجستیک  •

 سوابق اجرایی

 پشتیبانی و منابع موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ) در حال حاضر ( معاون    -1

 رئیس موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون  هیئت امنا و مشاور  رئیس دبیرخانه  –  2

 ) در حال حاضر ( ایران  خون انتقال سازمان عامل  مدیر  فنی   مشاور و  عالی کارشناس  - 3   

 عضو غیر موظف هیات مدیره هلدینگ داروئی تامین اجتماعی ) تیپیکو (   -4

 دستیار ارشد پژوهشی و مطالعاتی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ) شستا (         -  5

 ایران خون انتقال  سازمان ( مالي  و  اداري معاون ) منابع   و  مدیریت توسعه  معاون  - 6

 خون پژوهش  و  پاالیش  شركت مدیرعامل   مقام  قائم  -7

 خون  انتقال طبعالی آموزشی و پژوهشی  موسسه  رئیس   اجرایی  مشاور   -8

 ایران خون انتقال  سازمان پشتیباني مدیرکل   -9

 ایران خون انتقال سازمان  المللبین  هايهمكاري و  عمومي  روابط عامل، مدیر  دفتر كل مدیر   -10

 ایران خون  انتقال سازمان ها استان امور  بر   نظارت  و  هماهنگي دفتر  مدیرکل -11

 ایران خون انتقال سازمان فرآیندها بر  نظارت و  ارزیابی دفتر کل مدیر   -12

 تهران  شهر اسالمي  شوراي  درمان  و  بهداشت كمیته  رییس و  پزشكي  مشاور  -13

 كشور  كل  تحمیلي  جنگ  مهاجرین  امور بنیاد درمان و  بهداشت  اداره رییس - 14

 منشدی   دکتر طبی  تشخیص   آزمایشگاه  فنی  ومسئول   موسس -15

 آلفا جراحی  مرکز  بیولوِژی  پاتو آزمایشگاهو رئیس  ز تیاصاحب ام  -16

 تهران  خمیني  امام بیمارستان طبي  تشخیص آزمایشگاه مسئول  كارشناس  -17

 چمران  شهید نامنظم هايجنگ  هماهنگي  ستاد در عضویت -18

 اهواز  سازندگي  جهاد  در عضویت  - 19
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 مهارت زبان خارجی 

) متوسط (. در حال ارتقاء مهارت   و نوشتن ) خوب ( ، خواندن) متوسط ( زبان انگلیسی : مکالمه 

 انگلیسی.  های چهارگانه در زبان

 

 مهارت کار با کامپیوتر 

 آشنایی با تمام برنامه های ویندوز  •

 ICDLدارای مهارت های هفت گانه  •

 

 سوابق فرهنگی 

 ( خون پاالیش  و  پژوهش تخصصی  مادر   شرکت به وابسته )  پالسما الكترونیكي  نشریه مسئول  مدیر   -1

 (   ایران خون  انتقال  سازمان به   وابسته)  خون پیام آموزشي  –  خبري نشریه   مسئول  مدیر  -2

  های بافت   سرطان با  آشنایی   موضوع   با)   بالین   و    آزمایشگاه   مقاالت   مجموعه   تدوین و  ترجمه   -3

 (  انسان  بدن مختلف 

 آدم  خبری –  علمی نامه فصل  جلد  چندین  انتشار  و  تدوین   -4

 طبی  تشخیص آزمایشگاه و  حاملگی  کتاب تالیف  -5

 (  چاپ  آماده)   آزمایشگاه های دانستنی  کتاب تالیف  -6

 خارجی  و داخلی مجالت  در  پزشکی   مقاله  چندین تدوین و  ترجمه   -7

:                                                                                                     تخصصی کتابهای مترجمین  گروه عضو  -8

                       دامپزشکی و  انسانی  مصارف   جهت دارویی های  فرآورده تولید   صحیح اصول  -الف

 پالسما  های پروتئین   تولید -ب


