به نام خدا
برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمی مهندسی و ترميم بافت ايران
نام و نام خانوادگي نامزد:پيمان بروکی ميالن

نامزد براي پست :عضويت هيأت مديره /بازرس

آخرين مدرک تحصيلي :دکتری تخصصی مهندسی بافت
محل فعاليت در حال حاضر:دانشگاه علوم پزشکی ايران -گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی
تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار:
انجمن علمی مهندسی و ترميم بافت ايران به دليل تشکيل انجمن مشابه در وزارت عتف و عدم مشارکت
همه ی اعضا علی الخصوص فارغ التحصيالن رشته در جايگاه مناسبی نمی باشد.

نقاط ضعف موجود در انجمن:
عدم توجه انجمن به درخواست های اکثريت اعضا
عدم وحدت رويه در بين اعضا
نامشخص بودن برنامه های انجمن

نقاط قوت موجود در انجمن:
وجود اساتيد با سابقه و مجرب

تهديدات پيش رو در فعاليت انجمن:
تداخل برنامه های انجمن با انجمن مهندسی بافت تشکيل شده در وزارت عتف
نبود شعبات فعال انجمن در شهرستان های مختلف

سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی ایران
www.ima-net.ir

فرصت هاي موجود براي فعاليت هاي انجمن:
• افزايش در تعداد فارغ التحصيالن رشته مهندسی بافت
فهرست برنامه هاي پيشنهادي:
•
•
•
•
•
•

ايجاد زمينه مشارکت فعال اعضا در برنامه های انجمن
تالش برای ارتقای جايگاه مناسب برای انجمن
همکاری با وزارت بهداشت در برگزاری همايش ها  ،کنگره ها ،گرده همايی ها و نيز دوره های
بازآموزی
ترغيب و تشويق پژوهشگران به همکاری با صنعت حوزه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمی آموزشی در حوزه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
تالش در جهت حضور فعال متخصصين مهندسی بافت در کميته های تخصصی مهندسی بافت و
پزشکی بازساختی در اداره کل تجهيزات پزشکی

راهکارهاي تحقق برنامه ها و دستيابي به اهداف:
• مشارکت فعال اعضا در برنامه های انجمن
• حمايت مالی و معنوی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی از برنامه های انجمن
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