بنام خدا
دانشگاه علوم پزشكي همدان

كارگروههاي طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي
كارگروههاي وظايف مشترک دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

 )1كارگروه مرجعيت علمي
دبیر کارگروه  :دکتر منوچهر کرمی
اعضاء کارگروه
 -1دکتر زهرا معصومی قاضی نوری
 -2دکتر حسن رفیعی مهر

پرستاری
پیراپزشکی

 -8دکتر حسین اصفهانی
 -9دکتر حشمتی

انکولوژی
بهداشت موادغذایی

 -3دکتر بیگمرادی

پرستاری

 -11دکتر اکرم رنجبر

 -4دکتر ایرج خدادادی

بیوشیمی

- 11دکتر امیر لرکی

داروسازی

- 12دکتر شیرین مراد خانی

داروسازی

- 13دکتر دارا دستان

داروسازی

 -5دکتر زهرا بصیری

روماتولوژی

 -6دکتر علیرضا باقری

ریه

 -7دکتر مریم داوودی

بیهوشی

- 14

داروسازی

 )2كارگروه حركت به سوي دانشگاههاي نسل سوم
دبیرکارگروه دکتر شیرین مرادخانی
اعضاء کارگروه
 -1دکتر بیگمرادی

پرستاری

 -9دکتر امیر لرکی

داروسازی

 -2دکتر جمشید کریمی

بیهوشی

 -11دکتر شیرین مرادخانی

داروسازی

 -3دکتر علیرضا احمدی

هماتولوژی

 -11دکتر دارا دستان

داروسازی

 -4دکتر کتایون درخشنده

داروسازی

 -12دکتر رضا محجوب

داروسازی

 -5دکتر ابوالفضل غفوری

داروسازی

 -13دکتر حسین وکیلی مفرد

پیراپزشکی

 -6دکتر اکرم پر نصیر

داروسازی

 -14دکترمحمد مهدی افتخاریان

پیراپزشکی

 -15دکتر منوچهریان

بیهوشی

پیراپزشکی

 -7دکتر کریم قاضی خانلو

غدد

 -8دکتر زهرا رضوی

 )3كارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور
دبیر کار گروه :دکتر سیف ربیعی
اعضاء کار گروه
-1دکتر علیرضا راستگو

پاتولوژی

-8دکتر سیف ربیعی

-2خانم افسر امیدی

پرستاری

-9دکتر زهرا بصیری

روماتولوژی

-3آقای شمسی زاده

پرستاری

-11دکتر چهاردولی

داروسازی

-4دکتر آذر پیردهقان

پزشکی اجتماعی

-11دکتر کتایون درخشنده

داروسازی

-5دکتر فرزانه اثنی اشری

پزشکی اجتماعی

-12خانم میترا زندیه

پیراپزشکی

-6دکتر الهام خانلر زاده

پزشکی اجتماعی

13خانم نسیم علیپور

پیراپزشکی

-7دکتر بخشائی

قلب

-14دکتر پزشکی

پزشکی اجتماعی

کودکان

 )4كارگروه توسعه راهبردي  ،هدفمند و ماموريت گراي برنامه هاي آموزشي
دبیر کار گروه  :دکتر خدایار عشوندی
اعضاء کار گروه
هماتولوژی

 -1دکتر محمد عباسی
 -2دکتر غلیاف
 -3دکتر مهدی قباخلو
 -4دکتر پری تمری

 -7دکتر یوسفی مشعوف

نفرولوژی

 -8دکتر مهناز یاونگی

گوارش

-9دکتر الهام خانلر زاده

باکتری شناسی
زنان
پزشکی اجتماعی

داروسازی
دندانپزشکی

 -5دکتر میثم صابونچی

بیهوشی

 -6دکتر نیکو سرشت

 )5كارگروه آمايش سرزميني  ،تمركززدايي و ارتقاء توانمندي دانشگاه
دبیر کار گروه :دکتر محمد تقی صمدی
اعضاء کار گروه
 -1دکتر فاطمه شبیری

پرستاری

-7دکتر مهدی افتخاریان

 -2دکتر خدایارعشوندی

پرستاری

-8مسعود کیمیایی

بیهوشی

-9دکتر فاطمه اقبالیان

نوزادان

-3دکتر گودرزی

بیوشیمی

-4دکتر سید سامان طالبی

داخلی

-5دکتر حسین وکیلی مفرد

پیراپزشکی

-6دکتر لیال معصومی

پیراپزشکی

-11دکتر شیرین مراد خانی

پیراپزشکی

داروسازی

 )6كارگروه اعتالي اخالق حرفه اي
دبیر کار گروه  :دکتر امیر فرهنگ میراسماعیلی
اعضاء کار گروه
-1دکتر گودرزی

بیوشیمی

 -11دکتر طویالنی

بیوشیمی

 -2دکتر بیگمرادی

پرستاری

 -11دکتر خلیلیان

گوارش

 -3دکتر رستم گلمحمدی

بهداشت

 -12دکترشیوا برزوئی

 -4دکتر محمد حقیقی

روانپزشکی

 -13دکتر سید سامان طالبی

غدد
گوارش

 -5خانم رویا امینی

پرستاری

 -14دکتر ملیحه عراقچیان

 -6آقای فالحی نیا

پرستاری

 -15دکتر پری تمری

داروسازی

 -16دکتر مهرداد حاجیلوئی

پزشکی

 -7دکتر صالحی

پیراپزشکی

داروسازی

 -8دکترمجتبی خزائی

پزشکی

 -9دکتر فرهانچی

 -17دکتر لیال غالمی
-18خانم حدیث سوری نژاد

بیهوشی

دندانپزشکی
پرستاری

 )7كارگروه بين المللي سازي آموزش علوم پزشكي
دبیر کار گروه  :دکتر محمد تقی صمدی
اعضاء کار گروه
-1دکتر فرشید شمسائی

پرستاری

-7دکتر رسول حدادی

داروسازی

 -2دکتر منوچهر کرمی

بهداشت

-8دکتر الهام خانلرزاده

پزشکی اجتماعی

 -3دکتر پریسا پارسا

پرستاری

-9دکتر میراسمائیلی

 -4دکتر عشوندی

پرستاری

 -5دکتر آذر پیردهقان

-11دکترنیلی احمدآبادی

پزشکی اجتماعی

 -6دکتر فرزانه اثنی عشری

-11دکتر زندی

پزشکی اجتماعی

-13دکتر مهدی قباخلو

گوارش

-15دکتر سیف ربیعی

پزشکی اجتماعی

 -17دکتر علیرضایی

-12دکتر افتخاریان
-14دکتر سبحان

پوست

دندانپزشکی
داروسازی
دندانپزشکی
پیراپزشکی
پوست

 -16دکتر مریم حسن زرینی

گوارش

 -18دکتر کارخانه ای

بیهوشی

 )8كارگروه آموزش مجازي در علوم پزشكي
دبیر کار گروه  :خانم دکتر لیال معصومی
اعضاء کار گروه
-1دکتر حمیدرضا قاسمی بصیر

پاتولوژی

 -11دکتر حسن بزم آمون

کودکان

-2دکتر مجید براتی

بهداشت

 -12دکتر محمد عباسی

هماتولوژی

-3دکتر محمد بابامیری

بهداشت

 -13دکتر فرهاد خوشبو

نفرولوژی

-4خانم مینا همایونی باذل

پرستاری

 -14دکتر شیوا برزوئی

غدد

 -5دکتر برزو

پرستاری

 -15دکتر تحملی رودسری

 -6دکتر نسرین ضیاء بصیری

بیوشیمی

 -16دکتر مهدی قباخلو

گوارش

 -17دکتر سید سامان طالبی

گوارش

 -7دکتر علیرضا باقری
 -8دکتر مسعود غیاثیان
 -9دکتر هاشم زهی

ریه
انگل شناسی
دندانپزشکی

روماتولوژی

 -18دکتر زهره علیزاده

آناتومی

 -19دکتر فریبرز وفائی

دندانپزشکی

بیهوشی

 -21دکتر محمود رضائی

 )9كارگروه ارتقاء نظام ارزيابي و آزمونهاي علوم پزشكي
دبیرگروه :آقای دکتر امیر صادقی
اعضاء کارگروه
 -1دکتر علیرضا منصف

پاتولوژی

-11خانم ناهید محمدی

 -2دکتر مجید براتی

بهداشت

 -12آقای محسن صلواتی

پرستاری

 -3دکتر محمد بابامیری

بهداشت

 -13دکتر برزو

پرستاری

 -4دکتر مسعود خداویسی

پرستاری

 -14خانم علیمحمدی

پرستاری

-5خانم آرزو شایان

پرستاری

 -15دکتر سیف ربیعی

پزشکی اجتماعی

-6خانم افسر امیدی

پرستاری

 -16دکتر تحملی رودسری

روماتولوژی

 -17دکتر نیلی احمد آبادی

داروسازی

 -18دکتر مژگان ممانی

پزشکی

گوارش

 -7دکتر سید سامان طالبی
 -8دکتر محمد مهدی افتخاریان
 -9دکتر خاموردی

پیراپزشکی
دندانپزشکی

 -11دکتر احمد مرادی

 -19دکتر مالباشی

پرستاری

دندانپزشکی

بیهوشی

)11

كارگروه اعتباربخشي موسسات و بيمارستانهاي آموزشي

دبیر کار گروه :آقای دکتر حسین عماد ممتاز
اعضاء کار گروه
 -1دکتر مریم مهر پویا

داروسازی

-7دکتر مسعود تربیت

قلب

 -2دکتر محمد جعفری

پاتولوژی

 -8دکتر رادنیا

زنان

 -3آقای موسوی وردنجانی

پرستاری

 -9دکتر شهره علی محمدی

زنان

 -4دکترفرزین فیروزیان

داروسازی

 -11دکتر هاشم زهی

 -5دکتر سارا عطایی

داروسازی

 -11خانم دکتر ممانی

 -6دکتر مهردخت مزده

پزشکی

دندانپزشکی
پزشکی

)11

كارگروه توسعه و ارتقاء زيرساختهاي آموزش علوم پزشكي

دبیر کارگروه  :خانم دکتر فرزانه سلطانی
اعضاء کارگروه
گوارش

 -1دکتر فرزانه سلطانی

پرستاری

-5دکتر مهدی قباخلو

 -2دکتر آرش دهقان

پاتولوژی

 -6دکتر مرجانه مسچی

 -3دکتر غلیاف

نفرولوژی

 -7دکتر رحیمی بشر

ICU

 -4دکتر علیرضا احمدی

هماتولوژی

 -8دکتر فروغی پرور

انگل شناسی

دندانپزشکی

