
 برنامه زمانبندی کارگاه تدوین برنامه عملیاتی کالن منطقه یک

 نام بسته ها/دانشگاهها   

 شاهرود سمنان بابل گلستان  مازندران  گیالن 

 دکتر نصیری مدیر آموزش : 

 کتر بهادری مدیر تحول  : د

 عابدیدکتر  آموزش :مدیر 

 رنجبرکتر مدیر تحول : د

مدیر آموزش : 

 دکترحسینی

 مدیر تحول : دکترتبرایی

 مدیر آموزش : دکترسجادی

 دکتریحیی پور مدیر تحول  :

 دکترایزدیمدیر آموزش :

 مدیر تحول :دکترایزدی

 :دکترامیریمدیر آموزش

 دکتراسدی مدیر تحول :
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مرجعیت علمی در آموزش  وبسته اول: آینده نگاری 

 پزشکی
 دکتر حسن اسماعیلی تبریزینسیم دکتر  دکتر ایده دادگران

دکتر علی شبستانی 

 منفرد
 ربابه زروج حسینی دکتر علی خالقیان

 دکتر زهراحیاتی دکتر آرام تیرگر دکتر نفیسه عبداللهی گیلپوریا دکتر  دکتر ایرج نیکوکار به سوی دانشگاههای نسل سومبسته دوم : حرکت 
دکترمحمدحسن 

 امامیان

 بسته سوم: آموزش پاسخگو و عدالت محور
دکتر عبدالحسین 

 امامی

 زینبدکتر 

 حمزه گردشی
 دکترمحمدرضا یوسفی

دکتر سیدجلیل سیدی 

 اندی

دکتر ملیحه  

 یارمحمدی
 ربابه زروج حسینی

 

بسته نهم : ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم 

 پزشکی

 زمانفریل نددکتر  دکتر رضا شکیب
دکتر مهرداد 

 جهانشاهی
یدکتر حمید رضا ثامن دکتر ایمان جهانیان  ربابه زروج حسینی 

 دکتر محمد محمدی دکتر مریم نادری ارم دکتر هدی محسنیان دکترفریده کوچک قاسم جان باباییدکتر  دکتر منصور قناعی دانش ومطالعات سرطان بسته ویژه: توسعه 

                            

وم
 د

وز
ر

-
ه 

شنب
ه 

س
84/

01/
49 

بسته چهارم:  توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت 

 گرای برنامه های آموزشی
 دکتر نصیری 

 حمیددکتر 

 جعفریمحمد

دکتر آسیه سادات بنی 

 عقیل
ریدکتر اسماعیل مشی دکتر یوسف یحیی پور  

 
 دکتر محمد امیری

  

بسته پنجم: آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکز 

 زدایی وارتقاء توانمند ی دانشگاهها

 دکتر فخریه

  دکتر محرابیان 
 دکتر محمد امیری دکتر محمد نساجی  جمیله آقاتبار دکترمحمدرضا محمدی جنتی یداله دکتر

 دکتر شاهرخ آقایان  دکتر حسین رضاپور دکتر سیمین موعودی دکتر صادقعلی تازیکی نصیریابراهیم  دکتر دکتر مرتضی رهبر بسته ششم: اعتالی اخالق حرفه ای

 محمدصادق  دکتر جهاندیده یوسفدکتر  بسته هشتم: توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

 رضایی
 دکترموسی یمین فیروز دکترسید مهران حسینی

دکتر جعفر عالوی 

 طوسی

دکترمحمدحسن 

 امامیان

 دکتر محتشم امیری توسعه پزشک خانواده بسته ویژه:
 

  محسن اعرابیدکتر 
 

 دکترغالمرضا روشندل
 دکتر سپیده سیادتی 

دکتر فرهناز 

  قهرمانفرد
 دکتر مجید سالمی
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دکتر انوش دهنادی  بسته هفتم: بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

 مقدم
تدکتر کتایون صداق دکتر حسینعلی اصغرنیا مسئول بسته بدلی حمید  دکتر  دکتر مهدی میرزایی 

بسته دهم: اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های 

 آموزشی
 دکترمحمدعلی جهانی قنبر روحی سلیمانیآریا دکتر  دکتر سارا دبیریان

دکتر سید محمد 

 حسینی
 ربابه زروج حسینی

بسته یازدهم: توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش 

 پزشکی علوم 
 دکتر رستم پور

 بزرگی فرزاد  دکتر

 کاشیزهرا  دکتر -
 دکتر پیمان حجازی مریم قائمی دکتر یعقوب یزدانی

 دکترحمید کاللیان

 مقدم

 دکتر محمد امیری مسئول بسته پور نصراله دکتر مسئول بسته دکتر معصومه باقری  دکتر بخشایش آقای  پایش بسته های تحول بسته دوازدهم: 

یگخانم دکتر یوسف ب بسته ویژه: توسعه دانش گیاهان دارویی  دکتر پروین سجادی دکتر وحید خوری عمران حبیبیدکتر  
دکتر عباسعلی 

 طاهریان

 دکتر سولماز میرزا

 محمدی


