بسمه تعالی

رسالت و ماموریت گرایی
مقوله ماموریت گرایی و بهرمندی از ظرفیت های بومی موجود در دانشگاههای علوم پزشکی به منظور ارتقای کمی و کیفی
آموزش علوم پزشکی است .تصویب سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت در شورای عالی انقالب فرهنگی مسیر
همواری را برای این ماموریت گرایی فراهم نمود ،به نحوی که در این سند استانهای کشور در قالب ده کالن منطقه آمایشی
در قالب یک نظام هماهنگ با یکدیگر تعامالت و همکاری های مناسبی آغاز نمودند .واسپاری ماموریت متناسب با ظرفیتهای
منطقه ای انجام یافت و دانشگاههای علوم پزشکی تبریز ،ارومیه ،اردبیل و دانشکده های مستقل مراغه ،سراب ،خوی و
خلخال بعنوان کالن منطقه دو آمایشی کشور ابالغ و در راستای تفاهم نامه فی مابین معاونت آموزشی وزارت ،دبیرخانه
تحول و آمایش سرزمینی منطقه دو در دانشگاه علوم پزشکی تبریز شکل گرفت.

شورای روسای دانشگاه/دانشکده های کالن منطقه دو  :دکتر محمدحسین صومی -دکتر جواد آقازاده – دکتر قدرت اخوان اکبری
دکتر اصغر تنومند – دکتر اکبر نادی – دکتر شکاری – دکتر فاطمه مقدم تبریزی
شورای معاونین آموزشی دانشگاه/دانشکده های کالن منطقه دو  :دکتر علی تقی زادیه – دکتر کامران دهقان – دکتر شهرام انتظاری
اصل – دکتر فرید اعالئی – دکتر باقری  -دکتر عباس مجدی سقین سرا – دکتر بایرام هاشم زاده

دبیرخانه کالن منطقه دو آمایش سرزمینی
نماینده معاونت آموزشی وزارت کالن منطقه دو

دکتر جمشید حاجتی

رئیس دبیرخانه کالن منطقه دو

دکتر محمد حسین صومی

جانشین رئیس

دکتر سعید اصالن آبادی

دبیر کالن منطقه دو

دکتر علی تقی زادیه

مدیر اجرائی کالن منطقه دو

مهندس صالح حیدریان

کارشناس مسئول دبیرخانه

مهندس ثریا سرخوش

کارشناس IT

مهندس بهرنگ طیاری

سرپرست روابط عمومی

مهندس صالح حیدریان

ماموریت های واسپاری شده به کالن منطقه دو

رئیس کارگروه

توسعه دانش ترافیک و پیشگیری از حوادث جاده ای

دکتر همایون صادقی بازرگان

توسعه دانش علوم زیست محیطی با تاکید بر اکوسیستم های آبی

دکتر محمد مسافری

توسعه دانش علوم روانشناسی و روانپزشکی

دکتر علیرضا فرنام

توسعه دانش علوم داروسازی و صنایع مرتبط

دکتر محمد رضا زرین تن

توسعه دانش مرتبط با ایمنی بیمار

دکتر رحیم بقائی

توسعه دانش مرتبط با سالمت محیط زیست

دکتر محمد مسافری

توسعه دانش مرتبط با آموزش و ارتقای سالمت

دکتر عبدالرضا شقاقی

بسته های تحول و نوآوری

مسئول بسته منطقه

آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

دکتر پیمان کیهان ور

حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

دکتر علیرضا محبوب اهری

اعتالی اخالق حرفه ای

دکتر ناز آفرین قاسم زاده

آموزش پاسخگو و عدالت محور

دکتر رضا غفاری

توسعه راهبردی ،هدفمند و ماموریت گرایی برنامه های آموزش عالی سالمت

دکتر رعنا حسینی

آمایش سرزمینی ،ماموریت گرایی ،تمرکز زادیی و ارتقای توانمندی

مهندس صالح حیدریان

اعتبار بخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی

دکتر عزیزکامران

بین المللی سازی اموزش علوم پزشکی

دکتر جالل حنایی

توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

دکتر محمد برزگر

ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

دکتر خاطره عیسی زاده

توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکی

دکتر جالل حنایی

آدرس پست الکترونیک دبیرخانه amayeshzone2@tbzmed.ac.ir :
شماره تلفن تماس دبیرخانه  - 041-31772031 :شماره فکس 041-33364564 :

