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به نام خدا
برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي .مهندسي و ترميم بافت ایران
نام و نام خانوادگي نامزد :نسرین لطفي بخشایش
آخرین مدرک تحصيلي...... :دکترا........

نامزد براي پست :عضویت هيأت مدیره /بازرس

محل فعاليت در حال حاضر.......:علوم پزشکي تهران.............

تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار:
بدون شک نياز به یک تشکل فعال و مرتبط با پزشکي بازساختي که بتواند محققين و فعاالن حوزه مهندسي بافت و
متریال و پزشکي را در کنار هم قرار دهد  ،امري ضروري مي باشد .بدیهي است تحقق این رسالت نيازمند به وجود
انجمن علمي فعال وپيگير با پتانسيل برقراري تعامل با بخش هاي مختلف تاثيرگذار ذکر شده در باال در بعدهاي
آموزشي ،پژوهشي و رفاهي مرتبط با این شاخه نوین پزشکي مي باشد.
نقاط ضعف موجود در انجمن:
عدم درآمد زایي
نقاط قوت موجود در انجمن:
اعضا موفق در زمينه علمي که صاحبان شرکت هایي هستند که محصوالت مرتبط با مهندسي بافت و بالين توليد مي
نمایند و از طریق ارتباطات این افراد مي توان به اهداف انجمن در زمينه هاي ذکر شده دست یافت.
تهدیدات پيش رو در فعاليت انجمن:
عدم یکپارچگي بين اعضا انجمن
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فرصت هاي موجود براي فعاليت هاي انجمن:
 -1برگزاري کارگاهها و کنگره هاي مرتبط با پزشکي باز ساختي و فراهم نمودن زمينه براي همکاري با
محققان خارجي
 -2مشارکت در تبيين آیين نامه ها و اساس نامه هاي مرتبط با بيومواد ،مهندسي بافت و پزشکي بازساختي در
سازمان غذا و دارو مرتبط با حق تکنسين فني
 -3مشارکت در تبيين آیين نامه ها و اساس نامه هاي مرتبط با خدمات پزشکي بازساختي در وزارت بهداشت
 -4پيگيري عضویت فارغ اتحصيالن رشته هاي مهندسي بافت و علوم سلولي کاربردي در سازمان هاي مربوطه
فهرست برنامه هاي پيشنهادي:
 .1پيگيري و رایزني جهت برگزاري کارگاهها و کنگره هاي مرتبط با پزشکي باز ساختي و فراهم نمودن زمينه
براي همکاري با محققان خارجي
 .2پيگيري جهت برخورداري از نقش مشورتي و مشارکتي در تبيين آیين نامه ها و اساس نامه هاي مرتبط با
بيومواد ،مهندسي بافت و پزشکي بازساختي در سازمان غذا و دارو
 .3پيگيري جهت برخورداري از نقش مشورتي در تبيين آیين نامه ها و اساس نامه هاي مرتبط با خدمات
پزشکي بازساختي
 .4پيگيري عضویت فارغ اتحصيالن رشته هاي مهندسي بافت و علوم سلولي کاربردي در سازمان هاي مربوطه
راهکارهاي تحقق برنامه ها و دستيابي به اهداف:
 .1استفاده از پتانسيل اعضا انجمن
 .2مدیریت صحيح زمان و بودجه
 .3درآمدزایي
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