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 به نام خدا

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

 بازرس  /نامزد براي پست: عضويت هيأت مديره نغمه بهرامی            نام و نام خانوادگي نامزد:

   دندانپزشک و دکتری تخصصی مهندسی بافت  :يلين مدرک تحصيآخر

 حاضر:  ت در حاليمحل فعال

 تهران   پزشکی علوم دانشگاه  صورت  و فک جراحی تحقيقات  مرکز پژوهشی  معاون ✓

 بافت دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران  مهندسی گروه پژوهشی  معاون ✓

   پزشکی نوین های یر وافن دانشکده آموزشی ریزی برنامه کميته دبير ✓

 پزشکی   نوین  اوری هایفن دانشکده فلوشيپ  مسئول ✓

 ی جمهور  ریاست  وریافن معاونت  بنيادی  سلولهای ستاد   دندانپزشکی کميته مسئول ✓

  تهران پزشکی  علوم دانشگاه صورت  و فک جراحی تحقيقات  مرکز موسس هيئت   عضو ✓

  مهر افزای دانش ثمين آموزشی موسسه مدیره هيئت   عضو ✓

   دیجيتال طب  پيشگامان بنيان دانش شرکت  مدیره هيئت   عضو ✓

 

 مورد انتظار:  يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

 توانست انجمن  ، موثر هاي  رایزني  و مناسب راهکارهاي  با کرد، مي تهدید را انجمن  که زیادي  مخاطرات وجود با

 .نماید حفظ را  خود

 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 مادي از سوي مراکز دولتي و غیردولتي در جهت پیشبرد اهداف متعالي انجمنعدم حمایت 

 

 نقاط قوت موجود در انجمن:

 پتانسیل اعضاي انجمن 
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 تاثیر فعالیت انجمن بر ارتقا علم و تکنولوژي در زمینه هاي اصلي و فرعي مرتبط 

ز دانش و همچنین تعریف و حمایت در  توانایي انجمن در ایجاد فرایندهایي در زمینه هاي اموزش و تحقیقات در مر

 فناورانه و تولیدي   ،خصوص فرایندهاي خدماتي

 

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پيتهد

 عدم یکپارچگي بین اعضا 

 .عدم بودجه مشخص در برنامه ریزي اهداف متعالي انجمن از مهمترین چالش هاي انجمن مي باشد

 

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

استفاده از ظرفیت قوي و منحصر بفرد اعضا ، شبکه خبرگاني ایجاد گردد و بصورت ملي و بین المللي اخرین یافته  

 هاي علمي و صنفي رصد گردد و در شبکه به اشتراک گذاشته شود

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

تحقیقاتي   -اموزشي هاي  نامه تفاهم ایجاد جهت فناوري  و درعلم فعال خصوصي و دولتي  نهادهاي  با تعامل •

 فناوري  و

 شده  سیاستگذاري اهداف در افزایي هم  جهت مرتبط علمي هاي انجمن با تعامل •

 انجمن  اهداف حوزه به عالقمند خصوصي مراکز در  الزم هاي زیرساخت ایجاد جهت  در ریزي برنامه •

  بخش در نو هاي ایده فراخوان برگزاري راستاي در بودجه کننده تامین مراکز  با قرارداد ایجاد و تفاهم •

 انجمن اهداف فناوري و تحقیقات

  انجمن اهداف با مرتبط المللي بیمن و داخلي علمي هاي کنگره و  ها کارگاه برگزاري •
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 به اهداف:  يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

پیشنهاد    دانش  مرز و تحقیقات حوزه در  سیاستگذاري و تبیین - زیرساختار ایجاد حوزه سه  در بایستي انجمن

 .باشد داشته جدي فعالیت ان  راستاي در حمایت و دانشي هاي  حوزه به ماموریت

 .باشد افرین نقش محور دانش اقتصاد و تولید-فناوري حوزه در ضمنا

 


