
 معاونت آموزشی

 دبیرخانه طرح تحول نوآوری در آموزش

 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمموزش در دانشگاه اسامی اعضای طرح تحول در آ

8931 

 نام و نام خانوادگی  عنوان پست  ردیف 

 دکتر اباذر روستازاده معاون آموزشی  1

 دکتر وحید کوهپیما دبیر تحول در آموزش  2

 عاطفه کرم زاده کارشناس تحول در آموزش  3

 دکتر اباذر روستازاده )معاون آموزشی دانشگاه( مسئول بسته مرجعیت علمی  4

 عاطفه کرم زاده  کارشناس بسته مرجعیت علمی  5

 دانشگاه( EDCدکترصدیقه نجفی پور)مدیر  مسئول بسته اعتبار بخشی   6

پزشکی و دکتر سمانه عبیری )مسئول دفترتوسعه دانشکده  بسته اعتبار بخشی   مسئولین 7

 بیمارستان پیمانیه(

 )دکتر علی دهقانی )دبیرآموزش مداوم

 دانشگاه( EDCدکترصدیقه نجفی پور)مدیر  مسئول بسته آموزش پاسخگو   8

 حمیده احسانیان کارشناس بسته آموزش پاسخگو   9

 دکتر لیلی مصلی نژاد مسئول بسته آموزش مجازی  11

 مریم صباغی کارشناس بسته  آموزش مجازی  11

 دکتر محمدهادی ثامنی  یبین المللمسئول بسته  12

 منصوره علیین یکارشناس بسته بین الملل 13

توسعه هدفمند و مسئول بسته  14

  راهبردی 

 دکتر مریم دهقان پور

توسعه هدفمند و کارشناس بسته  15

  راهبردی 

 منصوره علیین

 مجید کوثری  توسعه زیر ساخت مسئول بسته  16



 ندا اعظمی  توسعه زیر ساخت  کارشناس بسته  17

حرکت به سوی مسئول بسته  18

  دانشگاههای نسل سوم 

 دکترمحسن علی پور

حرکت به سوی کارشناس بسته  91

  دانشگاههای نسل سوم 

 سعید فانی

 دانشگاه( EDCدکترصدیقه نجفی پور)مدیر  توسعه ارتقا آزمونها  مسئول بسته  02

 راضیه زاهدی  ارتقا آزمونها  توسعه  کارشناس بسته 09

مسئول بسته توسعه آمایش  00

 سرزمینی 

 دکتر نادر شریفی

 حسینی فاطمه السادت خانم کارشناس بسته آمایش سرزمینی 02

 منصور تفویضی مسئول بسته اخالق حرفه ای   02

 منصور تفویضی کارشناس بسته اخالق حرفه ای  02

 اباذر روستازاده )معاون آموزشی دانشگاه(دکتر  مسئول پایش برنامه عملیاتی  02

 عاطفه کرم زاده کارشناس پایش برنامه عملیاتی  02

 دکتر کرامت اله رحمانیان نماینده ماموریت ویژه پزشک خانواده  02

کارشناس ماموریت ویژه پزشک  01

 خانواده 

 دکتر عبدالرضاکاظمیان

 دکترحامد میر نماینده ماموریت ویژه طب سنتی  22

 مریم زارعی  کارشناس ماموریت طب سنتی  29

نماینده ماموریت ویژه طب  20

 بازساختی 

 دکترمحسن علیپور

کارشناس ماموریت ویژه طب  22

 بازساختی 

 سعیده عرفانیان

 پوریعلدکترمحسن  نماینده ماموریت ویژه بیوتکنولوژی  22

کارشناس ماموریت ویژه  22

 بیوتکنولوژی

 سعیده عرفانیان

نماینده ماموریت ویژه ایمنی محیط  22

 زیست 

 دکتر 

کارشناس ماموریت ویژه ایمنی  22

 محیط زیست 

 ریحانه روحی

 پور یمیرح هیدکتر مرض نماینده ماموریت ویژه زیست دریایی  22

کارشناس ماموریت ویژه زیست  21

 دریایی

 ارمغان اعالیی



 دکتر وحید کوهپیما نماینده ماموریت ویژه اقتصاد سالمت  22

کارشناس ماموریت ویژه اقتصاد  29

 سالمت 

--- 

نماینده ماموریت ویژه توسعه دانش  20

 بین رشته ای مرتبط با علوم انسانی 

 دکتر اباذر روستازاده )معاون آموزشی دانشگاه(

کارشناس ماموریت ویژه توسعه  22

دانش بین رشته ای مرتبط با علوم 

 انسانی 

 منصور تفویضی

 

 

 


