
 

  )  پور صادقي رضاحميددكتر (   سوابق اجرايي

  محل خدمت  شماره ابالغ  تاريخ ابالغ  سمت و نوع كار  رديف
  زنجان  -  9/7/58  عنوان كارشناس ماالرياه استخدام آزمايشي ب  1

سرپرست مديريت ريشه كني ماالريا و مبارزه با   2
  زنجان  -  12/11/58  بيماريهاي واگير استان زنجان

  زنجان  -  21/1/59  رپرست سازمان منطقه اي بهداري استان زنجانس  3

مدير عامل سازمان منطقه اي بهداري استان زنجان و   4
  زنجان  2736  13/4/66  سرپرست دانشگاه علوم پزشكي زنجان

  زنجان  -  5/2/67  رئيس دانشگاه علوم پزشكي زنجان  5
  زنجان  10140  18/5/66  نرئيس ستاد پشتيباني امداد و درمان جنگ استان زنجا  6
  زنجان  -  29/11/68  مدير پايگاه انتقال خون زنجان  7
  تهران  1/7/1383  3/3/1373  معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران  8

9  
سرپرست كميسيون موقت انتخاب سومين دوره اعضاء 
هيأت هاي ممتحنه و ارزشيابي شرته هاي علوم پايه 

  پزشكي و بهداشت
  تهران  ك/201/2  15/12/74

  تهران  خ/408  19/12/74  مشاور مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران  10

-93345  31/1/75  عضو كميته علمي چهارمين كنگره تغذيه ايران  11
  تهران  3/101

  تهران 67530/1/114  8/2/75  عضو شورايعالي مركزتحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه  12

ارمين كنگره تغذيه ايران در سال عضو كميته اجرايي چه  13
  تهران  3345/3-19  9/2/75  1375

  تهران  -  1376  عضو انجمن فيزويولژي و فارماكولوژي ايران  14

و آلرژي  ايمونولوژي عضو شوراي عالي مركز تحقيقات  15
-27756  26/4/75  ايران

  تهران  4/114

عضو شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و   16
  تهران  4640  10/5/75  ت دو سالتخصصي به مد

عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته فيزيولوژي به مدت   17
  تهران  7254  14/7/75  دو سال

دبير هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته فيزيولوژي به مدت   18
  تهران  11910  4/11/75  دو سال

عضو شوراي مقابله با عفونت در بيمارستانهاي تابعه   19
-76402  12/11/75  دانشگاه

  تهران  2/114



 

-28826  5/5/76  عضو كميته علمي و اجرايي احياء نوزادان  20
  تهران  4/114

و  21/10/76  عضو كميسيون قانوني آزمايشگاهها  21
23/4/82  

  ك/28734
  س/5282/10

  تهران
  تهران

نماينده وزارت بهداشت در شوراي مركزي سازمان نظام   22
  تهران  4207  21/1/77  دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران

عضو كميته علمي و اجرايي چهاردهمين كنگره   23
  تهران  53  24/4/77  فارماكولوژي ايران –فيزيولوژي 

 ،عضو منتخب وزير در شوراي آموزش علوم پايه پزشكي  24
  تهران  10454  6/8/77  سال 2بهداشت و تخصصي به مدت 

عضو كميته هماهنگي و تقريب رشته هاي علوم پايه و   25
  تهران  2333/4/3/2  27/8/77  وم باليني دانشكده هاي پزشكي كشورعل

  تهران  ب/16916  9/9/77  عضو كميته بررسي مشكالت بهداشتي شهر تهران  26

عضو كميسيون ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش   27
  تهران  ف/1685  3/3/78 آموختگان خارج از كشور در رشته هاي علوم پايه پزشكي

-67241  26/10/77  ياء نوزادانحاجرايي استاني ا –عضو كميته علمي   28
  تهران  2/114

  تهران  13753  16/10/77  دبير هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته  فيزيولوژي  29
  تهران 377/324/100  11/3/78  عضو شوراي آموزش و پرورش شهر تهران  30
  نتهرا  آ/1111/4/3  29/4/78  عضو كميته علمي المپياد دانشجويان پزشكي  31

ت مميزه يأه در عضو كميته تخصصي علوم پايه پزشكي  32
  تهران 377/324/100  18/8/78  مركزي

عضو كميته برنامه ريزي و سياستگذاري رشته هاي علوم   33
  تهران  آ/7160  2/5/79  پايه پزشكي

عضو هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته فيزيولوژي به مدت   34
  تهران  6213  4/5/79  دو سال

تخب وزير در شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ، عضو من  35
  بهداشت و تخصصي به مدت دو سال

  و 27/12/79
25/12/81  

20250  
20914  

  تهران
  تهران

عضو كميته تخصصي علوم بهداشت هشتمين جشنواره   36
  تهران  م/ت/4308  20/8/81  تحقيقاتي علوم پزشكي رازي

  تهران  آ/2472/4/3  29/8/81  ژيعضو كميته بازنگري برنامه درسي رشته فيزيولو  37
  تهران  210/ 35054  12/11/81  استاد راهنماي دانشجويان دانشكده پزشكي  38

عضو كميته علمي هفدهمين كنگره فيزيولوژي و   39
  كرمان  -  9/7/84  فارماكولوژي ايران



 

  
  
  
  
  

عضو دوره پنجم شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ،   40
  تهران  87518  25/4/84  بهداشت و تخصصي

عضو شوراي ارتقاي اعضاي هيئت علمي گروه   41
  تهران  1756  30/7/84  فيزيولوژي

  تهران  669  25/8/83  مسئول تحصيالت تكميلي گروه فيزيولوژي  42

/21335/10  23/3/84  عضو كميسيون قانوني آزمايشگاه هاي تشخيص طبي  43
  تهران  س

عضو كميته ارزشيابي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي   44
  تهران آ 12/22 9180  23/6/86  يعموم

/73227/10  12/6/86  عضو كميسيون قانوني آزمايشگاههاي تشخيص طبي  45
  تهران  س

  استاد راهنماي دانشجويان دانشكده پزشكي  46
  تهران  35054/210  16/11/81  

  ژي مدير گروه فيزيولو  47
  تهران  89/ص/ 587  1/3/89  

وفيزيولوژي عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات الكتر  48
 سال 2به مدت

7/12/89  1910/130/
  تهران  89/ص

  عضو كميته راهبردي سياست گذاري  49
/1005/210  12/2/90  هاي علوم پايه دانشكده پزشكي رشته

  تهران  90/ص

فيزيولوژي  به شته عضو هيات ممتحنه و ارزشيابي ر  50
  تهران  1758/100  21/12/90  مدت دو سال  

51  
تا 1376پاتوبيولوژي نور از سال مسؤل فني آزمايشگاه 

  كنون
  

  تهران    


