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 به نام خدا

 مهندسي و ترميم بافت ایران  برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 / بازرس֍مدیرهنامزد براي پست: عضویت هيأت  نفيسه بحيرائي نام و نام خانوادگي نامزد:.

 .دانشگاه تربيت مدرس ت در حال حاضر:..يمحل فعال  .بافت  دکتري مهندسي : .يلين مدرک تحصیآخر

 مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

ارگاني است که باید جهت پيشبرد اهداف صنفي و علمي رشته تخصصي مهندسي  مهندسي و ترميم بافت ایران ،  نجمن علمي ا

در بافت و سلولهاي کاربردي فعاليت داشته باشد و باید بتواند در جهت ارتقاي سطح علمي و کيفي این دو رشته تلاش فراوان کند .

است و  حال انجامفعاليت هستند در  حال حاضر این مهم با حضور اساتيد بزرگي که به عنوان عضو هيات مدیره مشغول به

 .اميدواریم این راه همچنان ادامه دار باشد

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 عدم شفاف سازي و اطلاع رساني برنامه هاي انجمن 

 وبينارها  و سمينارها منظم  عدم برگزاري 

 ي انجمن علمي منظم با اعضا منظمنشست هاي  عدم برگزاري 

 نقاط قوت موجود در انجمن:

 در هيات مدیره  متعهد حضور اساتيد باتجربه و 

 مهندسي بافت و سلولهاي کاربرديکمک به ارتقاي سطح علمي رشته هاي 

 برگزاري کنگره هاي علمي 

 انجمن: تيش رو در فعاليدات پیتهد

 انجمن گریو اقدامات د يبه اهداف آموزش دنيرس يبرا يعدم توان مال

  در زمينه رشته هاي زیر مجموعه انجمن افراد در سراسر کشور  جزیره ايت و ومتفا يهادملکرع
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 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 ه داراي تجربه کافي براي مدیریت  قسمت هاي مختلف اموزشي و پژوهشي انجمن اده از فارغ التحصيلان جوان و البتاستف

 همکاري با سایر انجمن هاي مربوطه جهت ارتقاي علمي برنامه هاي اموزشي و پژوهشي 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 نينه مشارکت فعالانه اعضا در برنامه هاي انجمایجاد زم -

ن مربوطه در سراسر کشور جهت شناسایي مشکلات نيازمند به درمان هاي جدید صيبا متخص منظمبرگزاري جلسات  -

 مهندسي بافت و سلولهاي کاربرديبرپایه 

 تلاش براي بازیابي جایگاه مناسب براي انجمن  -

ایجاد ارتباط علمي ، فني ، تحقيقاتي و آموزشي و تبادل نظر بين محققان و متخصصان مرتبط در حوزه پزشکي  -

 بازساختي 

 اعضاي انجمن  بهره برداري  برنامه ریزي براي جلسات منظم آموزشي و پژوهشي جهت -

 تهيه و تدوین و انتشار نشریات اموزشي مرتبط  -

 در سطوح مختلف مستمر برگزاري گردهمایي هاي آموزشي و پژوهشي  -

 ذب مشارکت شرکت هاي خصوصي و جلب حمایت هاي مالي از آنانج -

 دیرانه  و انتقال آن به ممربوطنيازهاي صنعتي احصا جهت تلاش در جهت برگزاري جلسات منظم با مدیران صنعتي  -

 مربوطه جهت تقاضا محور شدن پروژه هاي اعضاي انجمن رشته هاي 

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

  ي ذکر شده اه هبرنامردااعض تاکثری تمشارکو تمثبرنظ بجل


