
آموزشی –سوابق علمی    

دکتر مهرداد ونکی   

               
اطالعات فردي    
/ كد ملي  33/  شماره شناسنامه  3131متولد //  (3131دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ) 

/ صادره از شمیران تهران   3324432131  

 

یشگاهی عضو ثابت شورای علمی انجمن دکترا علوم آزما  -1  

/ فارس  مدرس سه دوره جامع مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت آزمایشگاه و مستند سازی در استان خراسان رضوی - 2

 و استان یزد با همکاری ادارات امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه رفرانس استان مربوطه  با گروه اموزشی  موسسه آریا سینا  

ضمین كیفیت برنامه كنترل كیفي خارجي شركت دارواشمدیر فني و مشاور ت -3  

مدرس وعضو / و دارنده گواهی سر ممیزی  بین المللی از موسسه اعتبار بخشی آمریکا    18151سرممیز بین الماللي  ایزو  4

 شورای علمی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 

تاکنون ) محور بیماری های کلیوی  1352مایشگاهیان ایران از سال مدرس و مسئول محور های گنگره بین المللی ارتقا کیفیت  آز -8

 و آزمایشگاه / محور آزمایشگاه و طب سالمندان / محور آزمایشگاه و منشور حقوق بیمار / محور اعتبار بخشی و..( 

وزه های انجمن تاکنون در ح 1351سال پزشکان علوم آزمایشگاهی از  دوره های بازآموزی مدون مسئول اجرائی مدرس و -6

محور از جمله  دوره مدرس و دبیر دوره ( 8الی  3دکترای علوم آزمایشگاهی / نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تهران ) ساالنه 

و..(های ارائه شده : آزمایشگاه و عفونت های بیمارستانی / تضمین کیفیت بیوشیمی خون و ادرار و هماتولوژی   

 52آموزشی جهت پزشکان علوم آزمایشگاهی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان تهران) سال  وزهسمینار یک ر 18برگزاری  -7

لوژی و تضمین کیفیت بیوشیمی /  تضمین کیفیت هماتولوژی / تضمین کیفیت ایمونو /  18151ایزو  ( در حوزه های57الی 

ومیشن سلکترا میشن بیوشیمی / منابع خطا در سیستم اتتضمین کیفیت بیوشیمی ادرار / منابع خطا در سیستم های اتو سرولوژی /   

 58 مدرس و مشاور موسسه آموزشی آریا سینا در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی از سال -5

(ند سازی مست تاکنون ) مدیریت کارکنان ) آموزش و ارزیابی صالحیت کارکنان ( / مدیریت خطا و عدم انطباق / تضمین کیفیت/  

دوره   12تاکنون ) برگزاری  58( از سال مدرس و مشاور موسسه آموزشی تضمین کیفیت مبنا ) موسس و عضو هیئت مدیره  -1

یفیت بیوشیمی در مبانی سیستم مدیریت کیفیت و الزامات فنی و مدیریتی آزمایشگاه مرجع سالمت / خطا های پره آنالیتیک و تضمین ک

ه مسعود / ایشگامراکز بزرگ آزمایشگاهی استان تهران از جمله دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی ایران /  مرکز قلب تهران / آزم

 آزمایشگاه بقراط / آزمایشگاه بیمارستان چمران / استان خوزستان و ...(

 54ال مدرس و مشاور امور آزمایشگاه های  دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه های مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت از س -11

 تاکنون ( 

  56و  58ت در حوزه  آزمایشگاه و عفونت های بیمارستانی در سال آزمایشگاه مرجع سالمو  مرکز مدیریت بیماری ها مشاور -11

یماری ها تالیف کتاب نقش آزمایشگاه در عفونت های بیمارستانی با همکاری گروهی از اساتید این حوزه در مرکز مدیریت ب -21

 وزارت بهداشت 



من دکترای علوم آزمایشگاهی  با همکاری انجآزمایشگاه شش سیگما در کنترل و طراحی کیفیت ترجمه کتاب -31  

  53الی  51مدیر کنترل کیفی آزمایشگاه مرکزی بیمارستان میالد از سال  -41

تاکنون 54از سال  میالد مدرس دوره جامع و کامل تضمین کیفیت و کنترل کیفی در آزمایشگاه مرکزی بیمارستان -81  

57الی  52مدیریت درمان تامین اجتماعی استان تهران در سال ممیزو کارشناس مسئول آزمایشگاه های تشخیص پزشکی حوزه  -61  

تاکنون  51مشاوره و تدریس دوره جامع مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت در بیمارستان قلب جماران  از سال -17  

1311مشاوره و تدریس دوره مدیریت کیفیت آزمایشگاه در آزمایشگاه البرز ) هشتگرد کرج( در سال  -15  

/ تهیه  ه تخصصی آزمایشگاه مرجع سالمت در حوزه تدوین منشور حقوق مراجعین در آزمایشگاه های پزشکی کشورعضوکمیت-11

بر اساس درخواست و سفارش  1355کننده اولین پیش نویس منشور حقوق مراجعین در آزمایشگاه ها در کنگره ارتقای کیفیت سال 

 آزمایشگاه مرجع سالمت کشور  

تاکنون 52مه بازآموزی متمرکز کارکنان آزمایشگاه در سازمان تامین اجتماعی از سال مدرس و مدیر برنا -21  

 1351تاکنون که با تالش و برنامه ریزی مستمر در سال   1351مسئول فنی و مدیر آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین از سال  -21

شکی استان تهران گردید .موفق به دریافت اولین لوح کیفیت استاندارد در سطح آزمایشگاه های پز  

یت مدرس و تدوین کننده و طراح دوره های جامع تضمین کیفیت نمونه برداری و پذیرش در آزمایشگاه بالینی / دوره ترب -22

جهت کلیه کارکنان آزمایشگاه  1312سوپروایزر و دوره های فلبوتومی در سطح کشور از سال    

در موسسه آموزش عالی آرمان   MBA in medical labs 23- نیمدرس و تدوین کننده اولین دوره مدیریت اجرایی درآزمایشگاه بالی  

 24-

از سازمان پژوهش و آموزش مدیریت کشور  1318مدیرمنتخب سال   


