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 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل

 معاونت آموزشی
 

 9911گزارش عملکرد دبیرخانه ی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و  پیشرفت اجرای بسته های تحول و نوآوری در سال   
 

 دبیرخانه ی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تهیه و تنظیم :

 

 عنوان  بسته/ماموریت گزارش اقدامات                               

های آموزشی و فرهنگی، دانشجویی با حضور معاون بهداشتی و برگزاری اولین تشکیل کارگروه ویژه مشترک در سطح ستادی معاونت -

 جلسه 

 ابالغ کارگروه ویژه مشترک جهت معاون و مدیران معاونت دانشجویی فرهنگی و آموزشی  -

 مرکز دندانپزشکی جامعه نگر 2اندازی مرکز آموزش پزشکی جامعه نگر،تکمیل و استاندارد نمودن ریزی جهت راهبرنامه -

های ها با اعضاء هیئت علمی دانشکده و گروههشی( دانشکدهایجاد بسترمناسب برای ارتباط موثر مسئولین )ریاست، معاون آموزشی و پژو -

 مختلف و دانشجویان خصوصا جدیدالورودها

 صدور ابالغ مسئول بسته )بدنبال بازنشستگی مسئول اسبق( -

آموزش پاسخگو وعدالت بسته 

 محور



جامعه  سالمت ی و نیازهایاجتماع یهابر اساس مولفهی آموزشی هانیدالیوگاها کولومیکور از  %22 نیتدو وی بازنگربرنامه ریزی جهت  -

 و نیاز سنجی آموزشی در راستای آموزش پاسخگو  (گروه و رشته کیتفک )بهها به دانشکده

 و عدالت محور  پاسخگو یآموزش پزشک نهیدر زم (مقاالت و پژوهشتجارب ) هیارا -

 های منتخبجدید جهت برخی رشته Skill Labتجهیز  -

 سازی فرآیندهای حوزه  معاونت آموزشیشفاف -

 برگزاری اولین کارگروه ویژه مشترک درخصوص پاسخگویی دانشگاه در قبال نیازهای جامعه  -

تهیه ی رئوس برنامه های همکاری مشترک، عناوین  تفاهم نامه ها،  اسناد همکاری های بین دانشگاهی، بین سازمانی دانشگاه علوم -

 پزشکی بابل و اعالم به وزارت متبوع 

به همراه جلسه  "راه کارهای تسهیل امور آموزشی در همه گیری کرونا در راستای آموزش پزشکی پاسخگو"وعنشست وبیناری با موض -

 پرسش و پاسخ با حضور معاون محترم آموزشی و  مدیران حوزه ستادی آن معاونت و نمایندگان شوراها و کمیته های دانشجویی

 گاه و معاون آموزشی و صدور ابالغتشکیل کارگروه شفاف سازی مستقیما زیر نظر ریاست دانش -

 برگزاری اولین نشست کارگروه شفاف سازی-

 تکمیل سنجه های )شاخص های( شفاف سازی و ارسال به وزارت متبوع-

 ارسال لیست به شرح وظایف واحدهای مرتبط به اداره کل آموزشی -

 کده های زیر مجموعه دانشگاه  و اعالم به وزارت متبوعواگذاری برخی از فرایندهای قابل واگذاری از اداره کل آموزشی به دانش -

  واگذاری برخی وظایف شورای آموزشی به دانشکده-

 خریداری تلفن گویا )سانترال مرکزی( در دانشگاه در راستای پاسخگویی و ارتباطات مردمی-

 برنامه ریزی جهت بروز رسانی سایت انگلیسی دانشگاه  -

 خدمت الکترونیکی در دانشگاهپیگیری ارتقاء وگسترش میز -

 سایت دانشگاه شامل : برنامه ها، عملکردها، مقررات وآیین نامه هاو....  بروزرسانی-

 سایت در خصوص مقررات و آیین نامه ها و.... مکاتبه با دانشکده ها و مراکز بهداشتی درمانی در خصوص بروزرسانی -

 ی جهت کارکنان مدیران وکارشناسان بصورت ماهانهجلسات آموزشی شفاف سازبرنامه ریزی و برگزاری  -

 هجهت ارتباط مردمی در سطح دانشگا امکان بکارگیری سامانه پیامکی مهیا سازی -



 تهیه پوستر پل های ارتباطی معاونت آموزشی دانشگاه )فاز اول:طراحی وتدوین(-

توسعه روابط بین دانشگاهی با کشور هند، تشکیل کمیته همکاری با هند، مکاتبه و برگزاری جندین نشست هماهنگی با کارشناسان  -

 همتراز در کشور هند 

  education Iranبروز رسانی سایت  -

 تدوین سند بین المللی سازی و جذب دانشجوی خارجی و طرح در هیات رییسه جهت تایید -

 Aboutرسانی اطالعات کلی مربوط به تاریخچه و ویژگی های دانشگاه در بخش به روز -

 و...   Official logoآدرس سایت اصلی دانشگاه در بخش  قرار دادن -

نشست داخلی جهت طراحی سایت برروی نرم افزار  22طراحی ساختار پایگاه داده ی سامانه ی انگلیسی دانشگاه )حداقل برگزاری  -

 جدید(

واست تامین اعتبار ، پیگیری از هیات رییسه جهت  تأمین منابع سخت افزاری وخریداری جهت خریداری سخت افزار سایت انگلیسی درخ -

 میلیون ریال   252دانشگاه به مبلغ 

 تدوین بولتن بین المللی سازی دانشگاه   -

بین المللی سازی آموزش  بسته

 علوم پزشکی

 تعیین مسئول جدید بسته و صدور ابالغ جهت ایشان  -

 PHD و ینیبال یها رشته هیکل یبرا کیالکترون بوک الگ استقرار-

 برگزاری جلسه با مدیران گروه رشته های بالینی در خصوص چگونگی تکمیل الک بوگ ها  -

 گزارش گیری ازالک بوگ های تکمیل شده -

 سامانه آرمان با هماهنگی با کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی مجازی تهرانتوسعه ی محتوی طبق استانداردهای  -

 MOOCs قیطر از آنها ارائه یبرا یهمکار و یپزشک علوم یهارشته یکیالکترون یمحتواها نیتدو -

 برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه تولید  محتوی الکترونیکی طبق استانداردهای سامانه آرمان -

 

آموزش مجازی در توسعه  بسته

 علوم پزشکی

 منطقه کالن در مرجع شگاهیآزما شیافزا یبرا یزیر برنامه-

 طراحی و به کارگیری پایلوت نرم افزار ارزشیابی استاد )بومی شده ویژه دانشگاه علوم پزشکی بابل( با صرف اعتبار حداقل  -

 همکاری در راستای دستیابی به اهداف بسته آموزش پاسخگو -

توسعه و ارتقای منابع زیر  بسته

ساخت های آموزش علوم 

 پزشکی



 

 آموزش رشته دیجد یها مدل از استفاده یآموزش دوره که یعلم اتیه یاعضا تعداد شیافزا یبرا یشنهادیپ و یقیتشو یها برنامه -

 hopو بارگذاری در سامانه  اطالعات یرسان بروز ، یپزشک

تا سقف دو امتیازفرهنگی  جهت اعضای هیات علمی که دوره آموزش پزشکی را گذرانیده دریافت مصوبه هیات ممیزه جهت اختصاص  -

 اند در ارتقاء

 hopو بارگذاری در سامانه  اطالعات یرسان بروز ، یپزشک آموزش یها دوره در کننده شرکت یعلم اتیه یاعضا تعداد گزارش -

 دانشکده/ دانشگاه در ازین بر یمبتن یا رشته نیب دیجد یها رشته جادیا جهت ییاجرا یزیر برنامه -

 یشیآما منطقه یها تیمز بر یمبتن و هاتیاولو اساس بر( یا رشته نیب دیجد یها رشته در) مقاطع رشته توسعه درخواست -

 (منطقه کالن)منطقه - یها دانشگاه یها تیظرف اساس بر یا رشته انیم یآموزش یها برنامه شنهادیپ -

های منطقه ای هم اندیشی سند توسعه متوازن آموزش عالی حوزه سالمت و نهایی سازی اطالعات مربوطه در شرکت در سلسله نشست -

و    8021مقاطع تا سال  -قالب جداول توسعه رشته های کالن منطقه یک آمایشی، مقاطع و ظرفیت پذیرش کالن منطقه یک، توسعه رشته

 ن دانشگاهتکمیل فرم اطالعات زیر ساختی منطبق با عناوین ای

توسعه راهبردی، هدفمند  بسته

ماموریت گرای برنامه  بستهو 

 های آموزش عالی سالمت

ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات حرفه ای در خصوص اعتباربخشی دانشگاههای علوم پزشکی به دبیرخانه وزارت بهداشت درمان و آموزش  -

 پزشکی

اعتبار بخشی برنامه ها،  بسته

بیمارستان های موسسات و 

 آموزشی

 رصد پیشرفت برنامه عملیاتی ماموریت های  ویژه  و نوین در دانشگاه های کالن منطقه یک در اجرای ماموریت محور نمودن دانشگاه ها-

 (HOPپایش انجام ماموریت ها و بارگذاری مستندات در سامانه یکپارچه برنامه عملیاتی)-

 با برنامه  عملیاتی ماموریت های  ویژه  و نوین اجرای فعالیت های دانشگاهی مرتبط -

 یساز ییاجرا و یطراحو نحوه   8911سال  hopبرگزاری وبینار منطقه ای  بسته ماموریت گرایی جهت پایش پیشرفت  برنامه عملیاتی -

 2/82/8911ی در دانشگاه هادر تاریخ ردولتیغ بخش به پزشکی علوم عالی آموزش خدمات یواسپار یالگوها

 خدمات یواسپار یالگوها یساز ییاجرا و یطراحپی گیری عملکرد و  ارسال گزارش اقدامات  دانشگاه های کالن منطقه یک در ارتباط با  -

 29/82/8911مورخ 88691ی طی مکاتبه ردولتیغ بخش به پزشکی علوم عالی آموزش

ماموریت گرایی و ارتقای  بسته

 ر بسترتوانمندی دانشگاهها د

 آمایش سرزمینی



 122122کد  خانواده با پزشک پیشنهادی بومی مدل اجرایی سازی طرح تحقیقاتی تدوین-

 122051 کد سرطان با با مرتبط ای رشته بین های برنامه اندازی راه و اجرایی سازی طرح تحقیقاتی توسعه -

 122192          کد سرطان با دانش توسعه راستای در ای حرفه مهارتی آموزشی نظام اجرایی سازی طرح تحقیقاتی طراحی -

کرونا  یماریب یریدر مقابل همه گ آوری تاب شیسالمت به منظور افزا ینظام آموزش عال یو بازنگر ینیبازباجرایی سازی طرح تحقیقاتی -

 مرکز تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی 118862مصوب با کد  مشابه های و بحران

فعالیت ها و برنامه ها و  تشکیل گروه مجازی با مسئولین اجرایی ماموریت های ویژه و نوین و هماهنگی و هم اندیشی مداوم برای اجرای-

 طرح های تحقیقاتی

 (HOPتداوم  پایش انجام ماموریت ها و بارگذاری مستندات در سامانه یکپارچه برنامه عملیاتی)-

 تداوم  اجرای فعالیت های دانشگاهی مرتبط با برنامه  عملیاتی ماموریت های  ویژه  و نوین-

 در بخش بهداشت و درمان و آموزش عالی سالمت  "8020آمایش سرزمین در افق سندملی "اعالم پیشنهاد و  نظر ات در مورد  -

 (85/88/8911مشارکت  در وبینار منطقه ای گیاهان دارویی)-

/ اسطحدو یروهاین تیترب یآموزش مراکز سیتاسپی گیری عملکرد و  ارسال گزارش عملکرد دانشگاه های کالن منطقه یک در ارتباط با -

 22/88/8911مورخ 82111مکاتبه ی طی شیآما منطقه

ارتباط مستمر با مسئولین  اجرایی ماموریت های ویژه و نوین و هماهنگی و هم اندیشی مداوم برای اجرای فعالیت ها و برنامه ها و طرح -

 های تحقیقاتی از طریق نشست ها ی مجازی و شبکه های اجتماعی

 دانشگاه یعلمئتیه یاعضا یبرا یا حرفه اخالق با مرتبط موضوعات با کارگاه یبرگزار -

 مندان حرفه یبرا یا حرفه اخالق با مرتبط موضوعات با یبازآموز ای کارگاه یبرگزار -

 خدمت ضمن یهادوره قالب در سالمت نظام کارکنان یبرا یا حرفه اخالق مرتبط یهادوره یبرگزار -

 یها رشته مانند. دارند ینیبال یکارآموز دوره که ییهارشته یبرا یطول تم صورتبه یا حرفه اخالق آموزش  مدون برنامه یرگزارب -

 ... و یپزشک

 اراندستی بندی پای کشوری برنامه اجرای ارائه مقاله و سخنرانی در هشتمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران با موضوع ارزشیابی -

  8911یک. آذر ماه  منطقه کالن پزشکی علوم دانشگاههای در ای حرفه اخالق اصول به پزشکی تخصصی

تشکیل گروه مجازی با حضور مسئولین بسته اعتالی اخالق حرفه ای دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه یک و به اشتراک گذاری  -

 فعالیتهای انجام گرفته

حضور و فعالیت در گروه مجازی مسئولین بسته -ی و تدوین برنامه عملیاتی کشوری بسته اعتالی اخالق حرفه ای با مشارکت در بازنگر-

 اعتالی اخالق حرفه ای کالن مناطق آمایشی کشور 

 اعتالی اخالق حرفه ای بسته



  (8911اخذ گزارش از واحدهای تابعه دانشگاه و به روز رسانی فهرست مدرسین واحدهای اخالق پزشکی در دانشگاه )آذر ماه -

 مکاتبه و اخذ گزارش از دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه یک جهت ارائه در -

 برگزاری وبینار مجازی آموزش کار با حیوانات آزمایشگاهی جهت اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران-

 یا حرفه تیصالح یها آموزن انجام یبرا یعلم اتیه یاعضا آموزش جهت یزیر برنامه -

 یعموم پزشکان یا حرفه تیصالح آزمون یبرگزار -

 برگزاری دو دوره آزمون صالحیت بالینی-

 برگزاری آزمون میان دوره علوم پایه-

 برگزاری آزمون میان دوره پیش کارورزی-

 برگزاری آزمون پایان دوره علوم پایه پزشکی-

 دندانپزشکیبرگزاری آزمون پایان دوره علوم پایه -

 برگزاری آزمون پایان دوره پیش کارورزی پزشکی-

 ارائه بازخورد نتایج آزمون صالحیت بالینی به گروههای آموزشی-

 تخصیص کارشناسان مشخص در هر دانشکده تنها به سامانه فرادید و پیگیری نحوه برگزاری آزمونها-

 هر سوال در یک صفحه با زمان مشخص برای هر صفحه و هر آزمون برگزاری آزمون پایلوت در دانشکده پردیس با روش پیشنهادی-

 جلسات با معاونین محترم دانشکده ها جهت هماهنگ سازی مباحث برگزاری آزمون-

 آموزش سامانه آزمون برای کارشناسان دانشکده ها و برگزاری آزمونهای پایلوت در دانشکده ها قبل از آزمون پایان ترم-

 تمر با نمایندگان شورای صنفی دانشجویان و تبادل نظرات در زمینه آزمون هاارتباط مستقیم و مس-

 جلسه معاونین آموزشی دانشکده ها در زمینه نحوه و برنامه ریزی آموزشی ترم جاری و چگونگی آموزش مجازی-

 درخواست تشکیل کارگروه دانشجویی آموزش و آزمونها در هر دانشکده-

ارتقای نظام ارزیابی و  بسته

 آزمون های علوم پزشکی

 علمی دانشگاه  تشکیل کارگروه  مرجعیت-

و اعالم به مرکز ملی  "ی تمایز رسالت دانشگاههاحوزه"اندیشی اعضای کارگروه مرجعیت علمی پیرامون انتخاب برگزاری نشست هم -

 تحقیقات راهبردی 

 منطبق بر هر یک از حوزه های دانشگاه و صدور ابالغ علمی، تعیین مسئول ساب گروه های تشکیل دومین جلسه کارگروه مرجعیت-

تعیین مجموعه مداخالت و اقدامات توسعه ای این دانشگاه در راستای نیل به مرجعیت علمی و نقشه راه دانشگاه به تفکیک هر یک از -

 حوزه های تمایز و ارسال به وزارت متبوع

آینده نگاری و ظرفیت  بسته

سازی برای کسب مرجعیت 

 در علوم پزشکی علمی
 



 های نسل سوم توسعه کارآفرینی در بستردانشگاه ینشست اختصاصی بستهبرگزاری اولین  -

 حمایت از دانشجو و اعضای هیات علمی در مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان -

ز معاونت های آموزشی و تحقیقات حمایت از اعضای هیات علمی در جهت اتخاذ وابستگی های دوگانه در دانشگاه ها را با اخذ مجوز ا-

 دانشگاه

ل نس هایدانشگاهبستر  بسته

 سوم

 
 

 دانشکده/ دانشگاه/ منطقه سطح در تحول برنامه  یساز نهینهاد کار و ساز ییشناسا -

 دانشکده/ دانشگاه/ منطقه سطح در تحول برنامه  یساز نهینهاد اقدامات گزارش -

 دانشکده/ دانشگاه/ منطقه سطح در تحول برنامه  یساز نهینهاد یراستا در یاجرا یزیر برنامه -

گزارش اقدامات در راستای نهادینه سازی تحول: پایش پیشرفت  دانشکده/ دانشگاه/ منطقه سطح در تحول برنامه  یساز نهینهاد لیتحل -

ئولین بسته های ماموریت گرایی و ماموریت برنامه عملیاتی ماموریت های ویژه و نوین با برگزاری نشست دانشگاهی و وبینار منطقه ای مس

 های ویژه و نوین جهت رصد و پایش برنامه

 مکاتبه با دانشگاه های کالن منطقه و گزارش گیری از عملکرد-

 پیگیری و رصد فعالیتهای بسته های تحول و نوآوری در راستای محورهای برنامه عملیاتی   -

های بسته با مسولین بسته های آموزش مجازی و بین های اجرای فعالیتی رفع چالشپیگیری و برگزاری نشست اختصاصی در راستا-

 المللی سازی 

 ارسال نتایج پایش نه ماهه بسته های تحول و نوآوری و ماموریت های ویژه و نوین جهت مسئولین مربوطه )مکاتبه( -

 ، اموزش پاسخگو،و توسعه کارآفرینی و...برگزاری نشست های هماندیشی در خصوص چالشهای بسته بین المللی سازی  -

دفتر پایش و ارزیابی برنامه 

 بسته های تحول عملیاتی

برگزاری ساالنه جشنواره های مرتبط با گیاهان دارویی با هدف آشنایی دانشجویان، اعضای هیات علمی و محققین با گیاهان دارویی و -

 داروهای گیاهی

هدف اصلی در کالن منطقه یک جهت بررسی غربالگری اثر فارماکولوژیک گیاهان دارویی بومی کالن انتخاب یک الی دو بیماری به عنوان -

 گیاه دارویی در هر دانشگاه کالن منطقه یک( )پیشنهاد بیماری سرطان و دیابت  5منطقه )ساالنه حداقل 

گیاه دارویی در هر دانشگاه کالن منطقه یک( شامل  9بررسی ترکیبات موثره موجود در گیاهان دارویی بومی کالن منطقه )ساالنه حداقل -

 تعیین مقدار ترکیبات اصلی و یا بررسی فیتوشیمایی

انتخاب حداقل یک گیاه دارویی در هر دانشگاه علوم پزشکی کالن منطقه یک به عنوان گیاه استراتژیک با توجه به شرایط اقلیمی جهت -

 گیری، تعیین مقدارمواد موثره و ساخت فرموالسیون دارویی انجاممطالعاتیتکمیلی، کاشت درسطح وسیع، عصاره

گونه بومی(، تهیه هر بار بومی، شناسایی و ارسال یک  22ادامه جمع آوری یک گیاه دارویی در هر دانشگاه علوم پزشکی )ساالنه حداقل -

 نمونه شناسایی شده به هر بار بوم مرجع در کالن منطقه یک

توسعه دانش ماموریت ویژه 

 گیاهان دارویی



 کالن منطقه یبابل و هر کدام از دانشگاها دانشگاه نیجلسات ب یاز دانشگاهها و برگزار یاتیبرنامه عمل یمحورها یریگیپ

 ادامه جلسات بین دانشگاهی و ایجاد مقدمات برگزاری وبینار

های هدف )پزشکان عمومی، کارشناسان مراقب سالمت و ....(  با زمینه رویکرد پزشکی خانواده برگزاری جلسات متعدد بازآموزی گروه

 در ارائه خدمات در کالن منطقه 

 دستاوردها:

ههای کالن منطقه پزشک خانواده در دانشگا MPH وجود دوره دستیاری پزشک خانواده در کالن منطقه )مازندران( ،برگزاری دوره 

 )مازندران و گلستان ( 

 ادهخانو پزشکی رویکرد زمینه با....(   و سالمت مراقب کارشناسان عمومی، پزشکان) هدف هایگروه بازآموزی متعدد جلسات برگزاری-

  منطقه کالن در خدمات ارائه در

 منطقه کالن دانشگاههای در خانواده پزشک MPH  دوره ،برگزاری( مازندران) منطقه کالن در خانواده پزشک دستیاری دوره وجود -

 (  گلستان و مازندران)

 ( ای منطقه درون) منطقه کالن دانشگاههای در خانواده پزشکMPH  دوره گذراندن برای دانشجو تبادل -

 )درون منطقه ای (پزشک خانواده در دانشگاههای کالن منطقه MPHتبادل دانشجو برای گذراندن دوره   -

 پروپوزال های تایید شده توسط کمیته تحقیقات راهبردی در بحث پزشک خانواده : تهیه  -

 مطالعه ترکیبی طراحی و استقرار مدل آموزشی پاسخگو در نظام سالمت با رویکرد پزشک خانواده: یک -8

 مطالعه ترکیبی: یک خانواده طراحی و ارائه مدل جایگاه آموزشی در سطح بندی خدمات سالمت با محوریت پزشک -2

 بازنگری سنجه ها و شاخصهای اعتباربخشی واحدهای مجری برنامه پزشک خانواده -9

 ارایه مدل بومی پزشک خانواده و... -0 

 فعالیتهای در حال اجرا:

 ( رویکرد پزشکی خانواده )متناسب با بندی سئواالت آزمون جامع پره انترنی و صالحیت بالینی بازنگری بودجه

 بومی سازی راهنمای بالینی برای پزشکان خانواده در کالن منطقهتدوین یا 

 توسعه پژوهش در دانش پزشک خانواده در سطوح معاونت های مختلف دانشگاههاخصوصا معاونت های آموزشی و بهداشتی

 (ای نامه منطقهنویس تفاهمتالش برای توسعه ماموریت در سطح ملی و بین المللی )تهیه پیش

 ی سایت دانشگاههای علوم پزشکی در کالن منطقه در مورد پزشک خانوادهتقویت محتوا

 بازبینی اعضای کارگروه ماموریت ویژه توسعه پزشک خانواده و صدور ابالغ جهت اعضای جدید  -

 تشکیل اولین کارگروه ماموریت ویژه توسعه پزشک خانواده  -

توسعه دانش ماموریت ویژه 

 پزشک خانواده



 HOPسامانه برنامه عملیاتی اختصاصی تدوین مدل بومی پزشک خانواده و بارگذاری مستندات در  -

 سالمندی پرستاری ارشد کارشناسی دانشجویان مصوب های نامه پایان لیست-

 سالمندی سالمت با مرتبط مصوب های نامه پایان لیست پیگیری -

 سالمندی تحقیقات مرکز اندازی راه پیگیر سالمندی گروه حاضر حال در -

 سالمندان دانش توسعه وبینارهای در شرکت-

توسعه دانش ماموریت ویژه 

 مرتبط با سالمت سالمندان

 منطقه کالن دانشگاههای تمامی از بیماریها خطرزای عوامل به مربوط های داده اوری جمع -

  بیماریهاکالن منطقه خطرزای عوامل وبینار جلسه در شرکت -

 .بیماریها خطر عوامل راستای در تحقیقاتی طرحهای تدوین -

 آموزشی معاونت به تحول کتابچه تدوین ماهه سه گزارش -

 ثبت درسامانه منظور به بهداشتی آموزش راهبردی تحقیقات مرکز به تحقیقاتی طرح عنوان بیست اعالم -

توسعه دانش ماموریت ویژه 

مرتبط با مدیریت عوامل 

خطرزای سالمت )سبک 

 زندگی سالم(

 

 سرطان خصوص در تحقیقاتی های طرح نمودن مصوب -

 سرطان خصوص در طرح / نامه پایان نمودن مصوب -

 سرطان با مرتبط های نامه پایان و ها طرح اتمام -

 آموزشی مختلف های گروه در سرطان خصوص در روزه یک های کنفرانس و توموربورد و سمینار برگزاری -

 سرطان به مبتال بیماران در 19 کووید با مرتبط های طرح تصویب -

 سرطان با مرتبط مقاالت چاپ -

توسعه دانش و ماموریت ویژه 

 مطالعات سرطان

 

 


