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 به نام خدا 

 ران یبافت ا م يو ترم یمهندس  ی علم برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن

 بازرس  /█امزد براي پست: عضویت هيأت مدیرهن د اعظمی محمودکتر :  نام و نام خانوادگی نامزد

دانشيار گروه مهندسی  ت در حال حاضر: يمحل فعال  دکتراي تخصصی بيومتریال : یلين مدرک تحصیآخر

 بافت دانشگاه علوم پزشکی تهران

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماي از وضع یل کليتحل

  ندرت رویدادي در و تقریبا به  است  ین انجمن در وضعيت رکود قرار گرفته  حاضر فعاليت هاي ادر حال   -

تهاي  تد در حاليکه انتظار می رود این انجمن بتواند نقش کليدي در جهت دهی به فعاليمی افآن اتفاق  

 داشته باشد. و استفاده از پتانسيل هاي داخل کشور و ... پزشکی بازساختی، توسعه در کشور این حوزه 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 مناسب در داخل انجمن سازمانی نبود ساختار  -

 براي مدت طوالنیعدم برگزاري انتخابات  -

 انجمن مشخص در   خرد هاي کالن و نبود برنامه  -

انجمن در عدم   - و جایگاه  استقالل  راستاي حفظ  اعضا در  بين  )متاسفانه    وجود همبستگی  اخيرا  کشور 

 ا نام مشابه و با حضور برخی از اعضاي هيات مدیره همين انجمن تشکيل شده است(. انجمنی ب

 

 نقاط قوت موجود در انجمن:

 نمود.  استفادهدر انجمن ی توان از حضورشان  موجود اساتيد برجسته در این حوزه در کشور که  -

 م فعاليتهاي مختلف در ميدانی وسيع رو به رشد بودن این حوزه در کشور و امکان انجا -
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 ت انجمن: ي ش رو در فعاليدات پ يتهد

به شکلی که در انجمن هاي دیگر وجود دارد در این  با توجه به اینکه انتفاع مالی براي اعضاي انجمن   -

د که اعضا کمتر براي انجمن وقت و انرژي  باعث شوال وجود ندارد، این مسله می تواند  انجمن حداقل فع

 صرف کنند.

 عنوان مشابه و امکان ایجاد تضاد منافع و ....بين این دو انجمن ی با تاسيس انجمن -

 

 انجمن:  يت هاي فعال يموجود برا يفرصت ها

 توان از حضورشان در انجمن استفاده نمود  ی حوزه در کشور که م  ن یبرجسته در ا د يوجود اسات -

 ع يوس   یدانيمختلف در م يتها يحوزه در کشور و امکان انجام فعال نیرو به رشد بودن ا -

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 ایجاد ساختار تشکيالتی منظم در داخل انجمن -

، دوره هاي آموزشی و  نظير کنفرانس، سميناراالنه و فصلی  برنامه ریزي براي انجام رویدادهاي مختلف س  -

... 

 در کشور  انجمن لکردهاي بازنگري شرح وظایف و عم -

اشتغال فارغ التحصيالن این  بنيان در جهت    شکل گيري واحدهاي تجاري دانشاز    و حمایت  برنامه ریزي  -

 رشته 

 در کشور ها، شرکتها و کليه واحدهاي مرتبط به این حوزه ایجاد شبکه اي بين دانشگاه  -

 

 به اهداف:  یابيتحقق برنامه ها و دست  يراهکارها

 آنهاب در  برگزاري جلسات منظم و پيگيري فعاليتهاي مصو -
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 همه افراد متخصص در این حوزه در کشور استفاده از پتانسيل -

 ها رشته در راستاي به تحقق رساندن برنامه ن استفاده از فارغ التحصيالن مستعد ای -


