بنبم خدا

دکتر عبداله ازقندی
هتَلذ :تْزاى7337

تحصیالت:
داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت بْذاشتی درهبًی ایزاى
دکتزای علَم آسهبیشگبّی تشخیص طبی (عبل )7371

سمتهب:
عضَ ّیئت علوی در داًشگبُ علَم پششکی بِ هذت  5عبل ٍ تذریظ درٍط ّوبتَلَصی
ٍ هیکزٍة شٌبعی
هذیز پضٍّشی داًشگبُ علَم پششکی بِ هذت  2عبل
هذیز کل درهبى اعتبى بِ هذت  5عبل
رئیظ دفتز اعٌبد پششکی اعتبى بِ هذت  5عبل
رئیظ بیوبرعتبى تبهیي اجتوبعی بِ هذت  2عبل
هذیزیت اهَر آسهبیشگبّْبی اعتبى بِ هذت  3عبل
قبئن هقبم هعبٍى درهبى بِ هذت  2عبل

مسئولیت حرفه ای:
هغئَل فٌی آسهبیشگبُ هزکشی داًشگبُ علَم پششکی کزدعتبى بوذت  5عبل
هَعظ آسهبیشگبُ خصَصی پبرط عٌٌذج بوذت  21عبل
هغئَل فٌی آسهبیشگبُ خصَصی پبرط عٌٌذج تب عبل 7379
هغئَل فٌی آسهبیشگبُ درهبًگبُ ابَریحبى عبسهبى تبهیي اجتوبعی اس عبل  7379تب 7389
هغئَل فٌی آسهبیشگبُ پششکی ری اس عبل  7379تبکٌَى
هغئَل فٌی آسهبیشگبُ بیوبرعتبى عَرًب اس عبل  7393تبکٌَى

تجربیبت کبری:
پضٍّشگز طی عبلْبی  7378لغبیت  7387در هزکش پضٍّشْبی عبسهبى تبهیي اجتوبعی
فعبلیت در آسهبیشگبُ پششکی اس عبل  7356تبکٌَى
دعتیبر بخش بیَتکٌَلَصی عبسهبى پضٍّشْبی علوی ٍ صٌعتی ایزاى در پزٍصُ ّبی
) ٍ PTCC(Persian type culture collectionتَلیذ آًتی بیَتیک اس عبل 7362

جوایس:
تقذیز ًبهِ (عبل  )7387بعٌَاى هغئَل فٌی ًوًَِ در تبهیي اجتوبعی اعتبى تْزاى
تقذیز ًبهِ ّبی (عبلْبی )7393،7392،7397،7391،7389،7388،7387،7386،7385،7384،7383،7382،7387
اًجوي دکتزای علَم آسهبیشگبّی در بزگشاری کٌگزُ ارتقبء کیفیت

موفقیت هب:
اخذ ایشٍ  75789اس تَف ًَرد آلوبى در عبل 7388
اخذ لَح کیفیت در عبل  7394 ٍ 7393اس آسهبیشگبُ هزجع عالهت ٍسارت بْذاشت ٍ درهبى

فعبلیت هب:
دبیز بزگشار کٌٌذُ عویٌبر هصزف بْیٌِ دارٍ ٍ خذهبت پبراکلیٌیکی بب اهتیبس ببسآهَسی
شزکت در بزًبهِ ّبی هذٍى ببسآهَسی ٍ عویٌبرّب ٍ کٌگزُ ّب ٍ اخذ اهتیبس کبهل ببسآهَسی در طی
دِّ ّفتبد ّ،شتبد ٍ ًَد
شزکت در بزًبهِ ّبی کٌتزل کیفیت ٍ کٌتزل خبرجی طبق لیغتْبی هَجَد
بزگشار کٌٌذُ  work shop PCRدر بخش خصَصی (آسهبیشگبُ پششکی ری) بب هجَس ٍسارت
بْذاشت ٍ درهبى بب اهتیبس ببسآهَسی در عبلْبی  7385تب 7386
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