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به نام خدا
برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي مهندسی و ترميم بافت ايران
نام و نام خانوادگي نامزد.......:الهام حسن زاده ........نامزد براي پست :عضويت هيأت مديره/
بازرس
آخرين مدرک تحصيلي....... ... :دکتري تخصصي ( )Ph.D.مهندسي بافت ...محل فعاليت در حال
حاضر .......:دانشگاه علوم پزشکي مازندران ،دانشکده فناوری های نوین پزشکی ،گروه مهندسی
بافت....

تحلیل کلي از وضعیت انجمن و دورنماي مورد انتظار:
اميد به اينکه اين انجمن بتواند با درکنار هم قرار دادن متخصصين رشته هاي مختلف مرتبط با بيومتلایر
و مهندسي بافت و با مشارکت تمامي اعضا ودريافت حمايت کافي از وزارت بهداشت به جايگاه مناسبي
دست يابد تا در زمينه هاي مختلف برنامه ريزی و برگزاري دوره هاي آموزشي و پژوهشي و فناوري و
همچنين حمايت از فارغ التحصيالن گام هاي بزرگي بردارد.
نقاط ضعف موجود در انجمن:
 نياز به برنامه ريزی ساالنه به منظور انجام فعاليت های موثر -نياز به بروزرسانی سايت و اطالع رسانی گسترده در زمينه برنامه های انجمن

نقاط قوت موجود در انجمن:
 حضور اساتيد برجسته رشته مهندسی بافت در محوريت انجمن برگزاری کنگره های معتبر -برقراری ارتباط موثر بين دانشجويان مهندسی بافت ،سلولی کاربردی و رشته های مرتبط

تهدیدات پیش رو در فعالیت انجمن:
سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی ایران
www.ima-net.ir
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 عدم توانايی پرداختن صحيح به وضعيت فعاليت اساتيد و اعضا انجمن که در دانشگاه های مربوط بهشهرستان های غير از تهران مشغول به کار هستند (بدليل دوری از پايتخت)

فرصت هاي موجود براي فعالیت هاي انجمن:
 ايجاد شعبه هاي فعال انجمن در استان هاي مختلف -وجود فارغ التحصيالن در استانها و شهرستانهاي مختلف

فهرست برنامه هاي پیشنهادي:
 تالش براي قرارگيري انجمن در جايگاه مناسب و امکان انجام فعاليت هاي موثر براي اعضا ايجاد زمينه براي مشارکت فعال تمامي اعضا در برنامه هاي انجمن تالش براي ايجاد ارتباطات علمي ،آموزشي ،پژوهشي و فناورانه و تبادل نظر بين محققان ومتخصصان
 همکاري با وزارت بهداشت در برنامه ريزي امور آموزشي ،پژوهشي ،فناورانه و برگزاري هدفمندومنظم همايش ها ،گردهمايي ها و بازآموزي ها در جهت توانمندسازي و به روزرساني اطالعات علمي
و مهارتهاي عملي متخصصين
 ترغيب و تشويق پژوهشگران ،اساتيد و متخصصين مهندسي بافت ،سلولی کاربردی و رشته هایمرتبط در پيشبرد فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي با همکاري ساير متخصصين
 تهيه و تدوين و انتشار نشريه علمي آموزشي تالش براي راه اندازي و بروزرساني سايت و صفحات مجازي فعال جهت قرارگيري آخرين اخبارمربوط به فعاليت هاي انجمن و برقراري ارتباط پويا و موثر بين اعضا

راهکارهاي تحقق برنامه ها و دستیابي به اهداف:
 ارتباط مداوم و موثر با اساتيد و فارغ اتحصيالن و دانشجويان مرتبطسامانه جامع انجمن های علمی پزشکی ایران
www.ima-net.ir
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 جمع آوری اطالعات الزم در مورد نيازهای آموزشی ،پژوهشی و فناوری اعضا و برنامه ريزیساالنه جهت پرداختن به آن ها
 برنامه ريزی ساالنه جهت انجام برنامه های انجمن که به منظور پرداختن به نيازهای آموزشی،پژوهشی و فناوری اعضا صورت می گيرد

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

