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 5801-آ-عبا شماره نظام پزشكي  جانب عليرضا قبادي فومشياين

 نمايم.ضمن تاييد اطالعات ذيل كانديد شدن خود در جهت انتخابات انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي را اعالم مي

 

 مشخصات فردي

 نام خانوادگي: قبادي فومشي                                                 نام: عليرضا                                          

 2121شماره شناسنامه:                                                                            1602212622ملي:  كد

 دين: اسالم                                                  تابعيت: ايران                                       

 12/61/2111تاريخ تولد:                                                   نام پدر: غالمحسين                               

 62222221121لفن همراه: ت                                                                     62211511161تلفن ثابت: 

  درمانگاه امام رضا)ع( -راه هنرستان چهار -علي آباد كتول -: استان گلستان2نشاني محل كار

  درمانگاه امام جعفر صادق)ع( -ميدان شهرداري -گرگان -: استان گلستان1نشاني محل كار

 

 سابقه كاري

 دانشگاه علوم پزشكي ايراناز  2111اي علوم آزمايشگاهي فارغ التحصيل دكتراي حرفه -2

علوم پزشكي بابل،  پرسنل رسمي وزارت بهداشت و درمان از بدو تاسيس وزارتخانه، همكاري با وزارتخانه، دانشگاه -1

تا  2100هاي تحت پوشش از سال بيمارستان مسئوليت اجرايي قائم مقام دانشكده علوم آزمايشگاهي، مسئوليت آزمايشگاه

2122 

سال، درمانگاه ابوريحان  1هاي شهرستان كنگاور در درمانگاه امام خميني كرمانشاه به مدت آزمايشگاه مسئوليت در -1

هاي امام رضا و امام جعفر صادق استان سال، درمانگاه 2سال، درمانگاه كوت عبداهلل به مدت  1گناوه استان بوشهر به مدت 

 سال 2گلستان به مدت 

هاي خراسان، مازندران و گلستان به مدت اد سازندگي واحد بهداشت و درمان استاناز بدو انقالب پرسنل رسمي جه -2

 سال 21



 سال در جبهه حق عليه باطل 2مسئول آزمايشگاه سوسنگرد، دزفول، انديمشك، اهواز و به مدت حداقل  -5

 سال در وزارت بهداشت حوزه معاونت دانشجويي و واحد ايثارگران 1به مدت  -0

 سال 1از بدو تاسيس جهاد دانشگاهي خراسان در مشهد در گروه پزشكي به مدت  -1

 سال 2عضو هيئت مديره نظام پزشكي شهرستان جويبار در استان مازندران به مدت  -1

 مدير اجرايي بيو تكنولوژي و نانو تكنولوژي با همكاري گروه بهار افشان در تهران و مازندران -2

وم آزمايشگاهي ستاد انقالب فرهنگي در خراسان و با همكاري استاد مرحوم دكتر تقي خاني در فعاليت در شاخه عل -26

 تهران و دكتر يزدان پناه

 مسئول آزمايشگاه هاي جهاد سازندگي خراسان و بيمارستان امداد مشهد، ساري، گنبد -22

 مسئول آزمايشگاه جهاد دانشگاهي مشهد -21

 موثر انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي استان مازندراناز بدو تاسيس يكي از اعضا  -21

 عضويت در نظام پزشكي استان خوزستان، كرمانشاه، بوشهر، مازندران و گلستان -22

 بار به مكه معظمه و كربال 1مدير عتبات و حج و زيارت و مشرف شدن حداقل  -25

 بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي بابل -20

 

 در صورت انتخاب:

جربه با توجه به ت پيگيري و تالش در خصوص ادامه تحصيل گروه علوم آزمايشگاهي از كارداني و كارشناسي به دكتري -2

اينجانب از لحاظ اجرائي و اداري و شناختي كه نسبت به قوانين اين رشته از بدو تاسيس كه يكي از اعضا پيگيري اين رشته 

 ب فرهنگي داشتم.با وزارتخانه و گروه ستاد انقال 2102از سال 

هاي همكاران در كشور در بخش خصوصي به مدت بيش تجهيز آزمايشگاه اينجانب با توجه به تجربه در بخش تكميل و -1

 ها و بقيه تجهيزات آزمايشگاهي جهت فعاليت در انجمن آمادگي دارم.سال و شناخت كامل از دستگاه 16از 

ي جهت تعرفه آزمايشگاهي، مشكالت و معضالت همكاران براي پيگيري در ياهبا توجه به تجربه كاري اينجانب پيشنهاد -1

 گر آمادگي كامل دارم.هاي بيمهوزارتخانه و سازمان


