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به نام خدا
برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي مهندسي و ترميم بافت ایران
نام و نام خانوادگي نامزد .:نفيسه بحيرائي نامزد براي پست :عضویت هيأت مدیره֍ /بازرس
آخرین مدرک تحصيلي . :دکتري مهندسي بافت  .محل فعاليت در حال حاضر..:دانشگاه تربيت مدرس .
تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار:
انجمن علمي مهندسي و ترميم بافت ایران  ،ارگاني است که باید جهت پيشبرد اهداف صنفي و علمي رشته تخصصي مهندسي
بافت و سلولهاي کاربردي فعاليت داشته باشد و باید بتواند در جهت ارتقاي سطح علمي و کيفي این دو رشته تلاش فراوان کند .در
حال حاضر این مهم با حضور اساتيد بزرگي که به عنوان عضو هيات مدیره مشغول به فعاليت هستند در حال انجام است و
اميدواریم این راه همچنان ادامه دار باشد.

نقاط ضعف موجود در انجمن:
عدم شفاف سازي و اطلاع رساني برنامه هاي انجمن
عدم برگزاري منظم سمينارها و وبينارها
عدم برگزاري نشست هاي منظم علمي منظم با اعضاي انجمن

نقاط قوت موجود در انجمن:
حضور اساتيد باتجربه و متعهد در هيات مدیره
کمک به ارتقاي سطح علمي رشته هاي مهندسي بافت و سلولهاي کاربردي
برگزاري کنگره هاي علمي

تهدیدات پيش رو در فعاليت انجمن:
عدم توان مالي براي رسيدن به اهداف آموزشي و اقدامات دیگر انجمن
عملکردهاي متفاوت و جزیره اي افراد در سراسر کشوردر زمينه رشته هاي زیر مجموعه انجمن
سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی ایران
www.ima-net.ir
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فرصت هاي موجود براي فعاليت هاي انجمن:
استفاده از فارغ التحصيلان جوان و البت ه داراي تجربه کافي براي مدیریت قسمت هاي مختلف اموزشي و پژوهشي انجمن
همکاري با سایر انجمن هاي مربوطه جهت ارتقاي علمي برنامه هاي اموزشي و پژوهشي

فهرست برنامه هاي پيشنهادي:
-

ایجاد زمينه مشارکت فعالانه اعضا در برنامه هاي انجمن

-

برگزاري جلسات منظم با متخصصي ن مربوطه در سراسر کشور جهت شناسایي مشکلات نيازمند به درمان هاي جدید
برپایه مهندسي بافت و سلولهاي کاربردي

-

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

-

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

-

تهيه و تدوین و انتشار نشریات اموزشي مرتبط

-

برگزاري گردهمایي هاي آموزشي و پژوهشي مستمر در سطوح مختلف

-

جذب مشارکت شرکت هاي خصوصي و جلب حمایت هاي مالي از آنان

-

تلاش در جهت برگزاري جلسات منظم با مدیران صنعتي جهت احصا نيازهاي صنعتي مربوطه و انتقال آن به مدیران
رشته هاي مربوطه جهت تقاضا محور شدن پروژه هاي اعضاي انجمن

راهکارهاي تحقق برنامه ها و دستيابي به اهداف:
جلب نظرمثبت ومشارکت اکثریت اعضادربرنامه هاي ذکر شده
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