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 به نام خدا 

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

 بازرس  / نامزد براي پست: عضویت هيأت مدیره سميه ابراهيمي     دکتر   نام و نام خانوادگي نامزد:

 علوم پزشکي تهران  در حال حاضر:  تيمحل فعال           دکتري     : يلين مدرک تحصیآخر

 مورد انتظار:  يت انجمن و دورنماياز وضع  ي ل کليتحل

  -اميد است به واسطه مشارکت و همکاري همه اعضاي متخصص در زمينه علوم سلولي کاربردي  مهندسي و ترميم بافت ایران علمي  انجمن  

زمينه متریال و مهندسي بافت و پزشکي بازساختي هستند از جایگاه  علوم باليني و همه رشته هایي که داراي فعاليت در    -مهندسي بافت

 مناسبي برخوردار گردد 

 نقاط قوت موجود در انجمن: 

مهندسي بافت و    تحقيقاتي   زمينه  در  متخصص  نالتحصيال  فارغ  و  دانشجویان  از  زیادي  تعداد  وجود  –وجود اساتيد با سابقه ، دلسوز و مجرب  

 علوم سلولي و پزشکي بازساختي 

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پیتهد 

  -ن و دانشجویان براي پيشبرد اهداف انجمن براي قرار گيري در جایگاه و موقعيت مناسبالمناسب بين اساتيد ، فارغ التحصيعدم همکاري  

 عدم مشارکت جمعي در تصميم گيري ها و مباحث علمي 

 

 انجمن:  يت هايفعال  ي موجود برا  يفرصت ها

شرایط نامناسب اقتصادي و تحریم ها منجر به ایجاد فضایي براي    -قمند در استانها و شهرستانهاي مختلفالفعال و ع  النوجود فارغ التحصي

کشور در زمينه تحقيقات و درمان و در نهایت خلق ثروت شده است که این مسيله مي    تشکيل شرکتهاي دانش بنيان به منظور براوردن نياز

 تواند با حمایت انجمن تسریع گردد 

 :يشنهاد يپ يفهرست برنامه ها

جاد ارتباط علمي، فني، تحقيقاتي و ای -نه اعضا در برنامه هاي انجمن با هدف ایجاد جایگاه مناسب براي انجمن  اله مشارکت فعاایجاد زمين

ترغيب و تشویق پژوهشگران، اساتيد  - تهيه و تدوین و انتشار نشریات علمي آموزشي  - آموزشي و تبادل نظر بين محققان و متخصصان مرتبط  
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برگزاري کنگره ها، کارگاهها و گردهمایي هاي آموزشي و پژوهشي در سطوح  -    ي علمي پژوهشي و آموزشي  سایر رشته ها در پيشبرد فعاليتها 

ش براي ایجاد و ارتباط بين شرکت هاي دانش بنيان با همکاري اساتيد و متخصصان در حيطه مهندسي بافت و پزشکي بازساختي  الت- مختلف  

 به منظور خلق ثروت 

 

 به اهداف:  يابيا و دستتحقق برنامه ه يراهکارها

 جلب نظر مثبت و مشارکت اکثریت اعضا در برنامه ها 


