مشخصات اعضا پیشنهادی کمیته های ماموریت های مشترک
کالن منطقه آمایشی 3
ردیف

1
1
0
4
0
0
1

1

1

عنوان ماموریت مشترک

نام و نام

آیا دانشگاه شما تمایل دارد
سمت

تلفن

ایمیل

فرزانه غریبی

کارشناس EDC

21121020110

gharibifarzaneh@muk.ac.ir

تالش جهت ایجاد گفتمان تحول و

دکتر یداهلل زارع

مدیر مرکز مطالعات و

نوآوری در آموزش علوم پزشکی

زاده

توسعه آموزش علوم پزشکی

21111111000

zaremspt@yahoo.com

تدوین ترجمان بسته های تحول و نوآوری

دکتر محمدجعفر

در آموزش علوم پزشکی

رضایی

معاون آموزشی

21110111011

rezaiemj@ muk.ac.ir

بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی

دکتر فریبا فرهادی

(کوریکولوم ها)

فر

عضو هیأت علمی

21111112000

Sima-homa@yahoo.com

21111121414

fathisanan@yahoo.com

21001110114

mkolahduzan@gmail.com
Dr.kolahduzan.muk.ac.ir

21001110114

mkolahduzan@gmail.com
Dr.kolahduzan.muk.ac.ir

21111111000

zaremspt@yahoo.com

21111110011

nadiasanee@yahoo.com

استقرار و فعال سازی دبیرخانه منطقه
آمایشی

اجرایی سازی و استقرار نظام تربیت
نیروهای حد واسط

خانوادگی

دکتر محمد فتحی

بلی

رئیس دانشکده پرستاری و
مامایی

دکتر محمود

مدیر امور آموزشی و تحصیالت

کالهدوزان

تکمیلی

اجرایی سازی مصوبات و بخشنامه های ارسالی از

دکتر محمود

مدیر امور آموزشی و تحصیالت

سوی شورای عالی اخالق پزشکی

کالهدوزان

تکمیلی

گسترش محیطی آموزش عالی سالمت در منطقه

توسعه فعالیتهای بین المللی در منطقه بر اساس نقشه
آمایش بین الملل
راه اندازی شبکه تبادالت علمی و برنامه های
آموزشی مشترک

دکتر یداهلل زارع زاده

نادیا صنیعی

هماهنگ کننده این کمیته باشد

مدیر مرکز مطالعات و
توسعه آموزش علوم پزشکی
کارشناس علم سنجی و انتشارات

خیر

مشخصات اعضا پیشنهادی کمیته های ماموریت های مشترک
کالن منطقه آمایشی 3
ردیف

12
11

عنوان ماموریت مشترک

راه اندازی مرکز سنجش منطقه ای
آموزش پزشکی

14
10

فرزانه غریبی

راه اندازی مرکز سنجش صالحیت
بالینی در منطقه

فرهادی فر

دانشکده های علوم پزشکی مستقر در
منطقه

10

خانوادگی

دکتر فریبا

اعتباربخشی موسسه ای دانشگاهها و
11

نام و نام

اعتبار بخشی موسسه ای مراکز آموزشی

دکتر مجید
منصوری

آیا دانشگاه شما تمایل دارد
سمت

تلفن

ایمیل

کارشناس EDC

21121020110

gharibifarzaneh@muk.ac.ir

عضو هیأت علمی

21111112000

Sima-homa@yahoo.com

بلی

عضو هیأت علمی

دکتر بهرام نیکخو

رئیس دانشکده پزشکی

اعتباربخشی بین المللی دانشگاهها و

دکتر محمدباقر

معاون آموزش علوم پایه و تحصیالت

موسسات مستقر در منطقه

خادم عرفان

تکمیلی دانشکده پزشکی

دکتر محمدباقر

معاون آموزش علوم پایه و تحصیالت

خادم عرفان

تکمیلی دانشکده پزشکی

درمانی (بیمارستانها) مستقر در منطقه

توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی

21111101041

magidmansoori@yahoo.com

21111110110

Dr.b.nikkhoo@gmail.com

21100122010

khademerfan@gmail.com

21100122010

khademerfan@gmail.com

توسعه آموزش های تخصصی و فوق تخصصی
10

در بیمارستانهای آموزشی جامع زنان مستقر در

دکتر شعله شاه غیبی

مدیر گروه زنان و زایمان

21111112440

shahgheibi@yahoo.com

منطقه
11

حمایت از شرکتهای دانش بنیان مستقر در منطقه
در زمینه آموزش پزشکی

دکتر فرزین رضاعی

هماهنگ کننده این کمیته باشد

معاون پژوهشی

21110111101

frrezaie@yahoo.com

خیر

مشخصات اعضا پیشنهادی کمیته های ماموریت های مشترک
کالن منطقه آمایشی 3
ردیف

عنوان ماموریت مشترک

راه اندازی مرکز آموزش های
11

مجازی علوم پزشکی در منطقه
آمایشی

نام و نام
خانوادگی

دکتر مرتضی
ابوذری

آیا دانشگاه شما تمایل دارد
سمت

تلفن

ایمیل

هماهنگ کننده این کمیته باشد
بلی

عضو هیأت علمی

21110011111

m.abouzary@gmail.com

خیر

مشخصات اعضا پیشنهادی کمیته های ماموریت های ویژه
کالن منطقه آمایشی 3
آیا دانشگاه شما تمایل دارد

ردیف

عنوان ماموریت ویژه

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

ایمیل

هماهنگ کننده این کمیته
باشد

بلی

توسعه آموزش های مهارتی
1

نظام سالمت (نیروهای حد
واسط)

توسعه الگوهای خصوصی
9

سازی در آموزش عالی
سالمت

دکتر محمدباقر
خادم عرفان
دکتر محمد فتحی
دکتر عبیداهلل
فرجی
دکتر محمدجعفر
رضایی
دکتر کامبیز حسن

0

توسعه دانش داروسازی

زاده

سنتی

دکتر محمدرضا
رحمانی
دکتر فردین

0

توسعه دانش زیست فناوری

فتحی

کاربردی

دکتر محمد
عبدی

فرد هماهنگ کننده

خیر

معاون آموزش علوم پایه
و تحصیالت تکمیلی

32100133190

khademerfan@gmail.com

دانشکده پزشکی

رئیس دانشکده
پرستاری و مامایی
عضو هیأت علمی

فتحی
32188938090

fathisanan@yahoo.com

32181912990

o.faraji@muk.ac.ir

معاون آموزشی

32190998189

rezaiemj@ muk.ac.ir

معاون غذا و دارو

32100119201

k.hasanzadeh@yahoo.com

عضو هیأت علمی

32181911901

Rahmany191@gmail.com

عضو هیأت علمی

32180901321

farfath@gmail.com

عضو هیأت علمی

دکتر محمد

32180831101

abdi@muk.ac.ir

دکتر عبیداهلل
فرجی

دکتر کامبیز
حسن زاده

دکتر فردین
فتحی

