
 مهرزاد آزاد

 فروردین سوپروایزر آزمایشگاه

 علوم پزشکی تهران علوم آزمایشگاهی از دانشگاه لیسانس

 :سوابق کاری

 سوپروایزر آزمایشگاه بیمارستان میالد

 سوپروایزر آزملیشگاه مرکز قلب تهران

 سال( 51سوپروایزر آزمایشگاه فروردین )

 دوره های گذرانده شده و کالس های آموزشی:

 51551شرکت در دوره ی ایزو 

 شرکت در کالس های کنترل کیفی تمامی بخش های آزمایشگاه

 ، تیروئید، هماتولوژیشناسی هورمونتکمیلی شرکت در دوره های 

 

 آرش محسنی

 سوپروایزر آزمایشگاه فروردین نوین

 فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانلیسانس علوم 

 سوابق کاری:

 سال در بیمارستان امیرالمومنین تهران 51

 سال در آزمایشگاه نگین ونک  1

 سال در بیمارستان بعثت نیروی هوایی 1

 سال با سمت سوپروایزر بیمارستان کسری 2

 سال با سمت سوپوایزر بیمارستان امیرالمومنین 2

 

 



 

 نفیسه شاه مرادی

 مسئول بخش میکروب شناسی و کنرل کیفی آزمایشگاه

 شمال-واحد تهران -دانشگاه آزاد اسالمی -میکروب شناسی  کارشناسی

 5755الی  5711سوابق اجرایی: 

 

 سوابق کاری:

 بیمارستان فیاض بخش

 

 دوره های گذرانده شده و کالس های آموزشی:

 دیریت کیفیت در آزمایشگاه از انجمن علمی آسیب شناسی ایرانمشرکت در دوره آموزشی جامع آشنایی با سیستم 

 شرکت در کارگاه آموزشی تشخیص بدخیمی های خونی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

 از دانشگاه علوم پزشکی تهران 5715ه تشخیص طبی در سال ل کیفی میکروبیولوژی در آزمایشگادر آزمون کنتر A سطحدریافت 

 از دانشگاه علوم پزشکی تهران 5712ر دوره ی کنترل کیفی در آزمایشگاه تشخیص طبی در سا لشرکت د

 5711سال  51551شرکت در دوره ی ایزو 

 از دانشگاه تهران 5711سال  51551در آزمون مستند سازی و حسابرسی داخلی بر اساس ایزو  A سطح دریافت

 5711در بخش میکروب شناسی از شرکت سینا پژوهش سال  شرکت در دوره آموزشی تضمین کیفیت

 از انجمن آسیب شناسی ایران 5711شرکت در دوره ی آموزشی مدیریت کیفیت و مستند سازی در آزمایشگاه سال 

 5711شرکت در دوره ی آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی سال 

 از دانشگاه علوم پزشکی تهران 5711سمینار کنترل کیفی در آزمایشگاه تشخیص طبی سال شرکت در 

 5751شرکت در برنامه بیوشیمی کنترل کیفی از انجمن علمی دکترا ی علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در سال 

 پادینا تشخیص ایرانیان شرکت در برنامه آموزشی دستگاه کمیلومینسانس و آنالیز بیوشیمی از شرکت

 5711و کراس مچ از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال  WBCشرکت در کارگاه آموزشی پانل 

 

 

 



 مژگان خونساری

 مسئول بخش هماتولوژی

 علوم پزشکی مازندران لیسانس علوم آزمایشگاهی از دانشگاه

 سوابق کاری:

 سال در بیمارستان امام خمینی 2

 

 های آموزشی:ره های گذرانده شده و کالس دو

 شرکت در کالس های هماتولوژی از انجمن علوم آزمایشگاهی

 51551 ایزو شرکت در دوره ی

 

 نرجس کاظمی

 مسئول بخش بیوشیمی

 علوم پزشکی گیالن از دانشگاه فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی

 سوابق کاری:

 سال در بیمارستان غیاثی تهران 1

 سال در آزمایشگاه یکتا 2

 های آموزشی:ره های گذرانده شده و کالس دو

 در کالس های کنترل کیفی بیوشیمی از شرکت سیناژنشرکت 

 انجمن علمی آسیب شناسی ایراناز دارواش شرکت در کالس های میکروب شناسی 

 علمی آسیب شناسی ایران انجمناز دارواش شرکت در کالس های عفونت های دستگاه تنفسی 

 انجمن علمی آسیب شناسی ایراناز  دارواش شرکت در صحه گذاری

 ز انجمن علمی آسیب شناسی ایرانا دارواش شرکت در کالس های کنترل کیفی تجهیزات

 

 

 



 زهرا محمدی

 مسئول بخش جداسازی

 علوم پزشکی شهید بهشتی لیسانس علوم آزمایشگاهی از دانشگاه

 سوابق کاری:

 شبکه بهداشت ورامین با سمت کارشناس آزمایشگاه

  بیمارستان بهارلو با سمت کارشناس آزمایشگاه

 با سمت کارشناس آزمایشگاه بیمارستان آپادانا

 با سمت کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه میالد

 کلینیک با سمت کارشناس آزمایشگاه

 های آموزشی:ره های گذرانده شده و کالس دو

 شرکت در کالس مایعات بدن از انجمن علوم آزمایشگاهی

 شرکت در کالس ای کنترل کیفی بیوشیمی از انجمن علوم آزمایشگاهی

 

 روژین جمشیدی

 مسئول بخش هورمون

 آزاد بروجرد لیسانس علوم آزمایشگاهی از دانشگاه

 سوابق کاری:

 بیمارستان وحید سنندج با سمت کارشناس آزمایشگاه

 آزمایشگاه پاستور سنندج با سمت کارشناس آزمایشگاه

 بیمارستان سید الشهدای سنندج با سمت کارشناس آزمایشگاه

 های آموزشی:ره های گذرانده شده و کالس دو

 لومینسانس از انجمن علوم آزمایشگاهی الیزا و کمی دوره های شرکت در 

 

 



 حامد گودرزی

 مسئول بخش پذیرش

 از دانشگاه علوم پزشکی تهران آزمایشگاهیلیسانس علوم 

 سوابق کاری:

 درمانگاه ابن سینا با سمت کارشناس آزمایشگاه

 های آموزشی:ره های گذرانده شده و کالس دو

 شرکت در دوره های کنترل کیفی آزمایشگاه

 شرکت در کالس های نمونه برداری

 شرکت در دوره ی هورمون شناسی

 

 

 

 

 


