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تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار:
در حال حاضر جامعه دانشگاهي و ارگان هاي مرتبط با علوم پزشکي کشور نیاز ويژه اي به تعريف و تبیین زيرشاخه
هاي مرتبط با پزشکي بازساختي دارد .بديهي است تحقق اين رسالت نیازمند به وجود انجمن علمي فعال و پیگیر با
پتانسیل برقراري تعامل با بخش هاي مختلف تاثیرگذار در آموزش ،پژوهش ،خدماتي و صنعت مرتبط با اين شاخه
نوين پزشکي مي باشد .قدم هاي نخست در شناساندن و تثبیت جايگاه انجمن نیازمند دلسوزي و تخصیص وقت و
انرژي بیشتري بوده و در صورت رسیدن به جايگاه مدنظر ،اين انجمن علمي مي تواند از دورنماي مناسبي برخوردار
باشد .اين دورنما مي تواند ضمانت جايگاه موثر و درخور اين شاخه و رشته هاي مرتبط با آن در نظام آموزش عالي
و تقويت ارائه اهمیت علمي کاربردي آن در بخشهاي مختلف خدماتي و صنعتي مي باشد.
فرصت هاي موجود براي فعاليت هاي انجمن:
 )1افزايش توجه به علوم نوين و زمینه هاي چند تخصصي مرتبط دانش بنیاني ،فناوري و نوآوري در نسل
جديد نظام آموزشي-پژوهشي
 )2علاقه مندي و نیاز دانشگاه ها به راه اندازي رشته ها و دوره هاي جديد مرتبط با علوم بین رشته اي با زمینه
هاي محصول محورانه
 )3فرصت مشارکت انجمن هلي علمي در تبیین آيین نامه ها و اساس نامه هاي جديد مرتبط با مهندسي بافت و
پزشکي بازساختي در سازمان غذا و دارو
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 )4فرصت مشارکت در تبیین آيین نامه ها و اساس نامه هاي جديد مرتبط با خدمات پزشکي بازساختي در
معاونت درمان وزارت بهداشت
 )5بروزرساني دوره اي دروس رشته هاي مختلف مرتبط با علوم پزشکي-زيستي و افزودن دروس مرتبط با
پزشکي بازساختي به برنامه هاي درسي جديد رشته ها
 )6پتانسیل فضاي مجازي و شبکه هاي مبتني بر اينترنت جهت پیاده سازي ايده ها و بستر هاي جديد
برنامه هاي پيشنهادي:
 پیگیري جهت برخورداري از نقش مشورتي و مشارکتي انجمن در تبیین آيین نامه ها و اساس نامه هاي
مرتبط با مهندسي بافت و پزشکي بازساختي در سازمان غذا و دارو
 پیگیري جهت برخورداري از نقش مشورتي انجمن در تبیین آيین نامه ها و اساس نامه هاي مرتبط با
خدمات پزشکي بازساختي در معاونت درمان وزارت بهداشت
 پیگیري عضويت فارغ اتحصیلان رشته هاي مرتبط در سازمان نظام هاي مرتبط موجود
 پیگیري در جهت برخورداري از نقش مشارکتي براي انجمن در تاسیس رشته هاي دانشگاهي جديد مرتبط
 پیگیري جهت لحاظ دروس مرتبط با پزشکي بازساختي در بروزرساني کوريکولوم رشته هاي علوم پزشکي
و استفاده از فارغ التحصیلان اين رشته ها در گروه هاي آموزشي مربوطه جهت تدريس اين دروس
 برگزاري کنگره ها ،وبینارها و کارگاه ها در زمینه دستیابي به رسالتها و چشم اندازهاي تاسیس انجمن
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