
 علمی  انجمننامزدهای عضویت در هیات مدیره رزومه قالب پیشنهادی 

 )بخش های قرمز رنگ تكمیل شود(

 آماده شود PDFدر خاتمه فایل در ساختار 
 

 سامانه جامع انجمن های علمی پزشكی ایران
www.ima-net.ir 

 

 
  .M.D [معصومه سلیمی]

 دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

Address 

(استان مرکزیشهر ساوه)  

Postal Code 

Telephone:  85159959190 / e-mail:  msalimi44@gmail.com 

 

 

EDUCATION 

 1611 /1616  دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران 

 فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی 

 

1636  /1616  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران 

 دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی 

 

POST GRADUATE TRAINING 

Start/End Date NAME OF INSTITUTION, City, State/Province 

 Title (Intern / Fellow) Area of Specialty 

 Report to Dr. Who 

 

Start/End Date NAME OF INSTITUTION, City, State/Province 

 Title (Intern / Fellow) Area of Specialty 

 Report to Dr. Who 

 

POST DOCTORIAL WORK 

Start Date - End Date NAME OF INSTITUTION (FACULTY), City, Province or State 

(Month/Year) Title, Area of Specialty     

 

Start Date - End Date NAME OF INSTITUTION (FACULTY), City, Province or State 

(Month/Year) Title, Area of Specialty     

 

PROFESSIONAL APPOINTMENTS 

1636شهریور/ 1653مهر/ –  (استان مرکزیمایشگاه بیمارستان شهید مدرس ساوه)مسئول فنی آز   

  

1655/1601 شبکه بهداشت و درمانی ساوهاداره امور آزمایشگاههای  مدیر   

   امور آزمایشگاههای دانشگاههای علوم پزشکی ساوه اداره رئیس   1650/1655 

    

 

 



 علمی  انجمننامزدهای عضویت در هیات مدیره رزومه قالب پیشنهادی 

 )بخش های قرمز رنگ تكمیل شود(

 آماده شود PDFدر خاتمه فایل در ساختار 
 

 سامانه جامع انجمن های علمی پزشكی ایران
www.ima-net.ir 

 

PRIVATE PRACTICE 

                                         وسس و مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی مهر( م1        1633 /1653

یز و بازرس دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشکده علوم مم( 5       1650-1601

 پزشکی ساوه و آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت

MEDICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES 

   ایران –سازمان نظام پزشکی ساوه                                                 1636

 

                              انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران      4163

       بسیج جامعه پزشکی ساوه                                           

 

COMMITTEE APPOINTMENTS  

/...1656                                       (دانشکده علوم پزشکی ساوه) کمیته طرح تحول سالمت   

     

 

/...1651                                        (دانشکده علوم پزشکی ساوه)دمات ازمایشگاهیکمیته مدیریت بهره برداری از خ 

     

 

POST DOCTORIAL CONFERENCES 

 

PUBLICATIONS 

(دکتر معصومه سلیمیپایان نامه دکترای علوم آزمایشگاهی)     

پراکسیداز، تشخیص لوسمی های کودکان بر اساس رنگ آمیزی سیتوشیمیایی)  

1635 - (اسمیر مغز استخوان بی، پاس و ... ن بلکسودا ,    

 

RESEARCH PROJECTS 

    

PERSONAL DATA 

     

   18/89/1644 : 

  

    

 شهر ری   

  

    

 فارسی   

  

  

    

1609 


