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 به نام خدا 

 مهندسی و ترميم بافت برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي 

 

  محمدرضا نورانی   :نام و نام خانوادگي نامزد 

 █بازرس  / عضويت هيأت مديره  نامزد براي پست: 

    پسا دکتری   –دکتری .  :يل ين مدرک تحصيآخر

    حاضر:ت در حال يمحل فعال

 استاد  -  دانشگاه بقيه ا.. مرکز مهندسی بافت  •

 سالمت دانشگاه  رئيس پارک فناوری  •

 در حوزه پزشکی بازساختی موسس شتابدهنده اکسير •

 مدير عامل شرکت دانش بنيان مدزيست سامانه پيشرو ) مدزيست(  •

 عضويت در هيئت مديره چند شرکت فناور  •

 عضو هييت مديره انجمن مهندسی و ترميم بافت  •

   عضويت در انجمن شرکت های دانش بنيان سالمت اطاق بازرگانی تهران   •

•  

 به انجمن از دو بعد بايستی نگريست :   مورد انتظار:  يت انجمن و دورنماي از وضع ي ل کليتحل

 تالش سازمان يافته در علمی :  .1

o   جهت افزايش آگاهی اعضا و توان مند سازی آنها در حوزه های آموزش، تحقيقات و

 .  سمينارهای ملی و بين المللی   وفناوری از طريق برگزاری دوره ها، کارگاهها  

o   بازوی علمی برد وزارت بهداشت در بازنگری کوريکولوم ها و خزانه سوال 

o   تاسيس مجله 
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 صنفی:  با توجه به تعداد دانشجويان ورودی و فارغ التحصيالن ،   .2

o   موقعيت های شغلی آينده برای متخصصين  رشته های مرتبط بايستی با دقت توسط

ظرفيت وضعيت پذيرش رشته ها را به  انجمن رصد شده و با مدارک کافی و منطقی 

   پيشنهاد دهد. وزارت 

o مهندسی بافت و علوم   رشته هایحريم ذيربط  از   برقراری ارتباط  موثر با سازمانهای   با

 صنفی مناسب را فراهم آورد   یت های جديد شغلی و فرصتها يحراست و موقع  یسلول

o  و سازماندهی  اخبار   - ، بروز رسانی اطالعات اعضا دوجانبه   ارتباط مٍوثر برقراری

و به دست گرفتن نبض اقتصاد محصوالت متنوع مهندسی   مختلف  آنها در حوزه های 

 بافت و سلول درمانی 

 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 بدليل شرايط محدوديت در دوران کرونا ، متاسفانه فعاليت ها و گردهمايی ها به حداقل رسيد  

 

    نقاط قوت موجود در انجمن:

 کشور و فناوری   و درمان  توانمندی باالی اعضا در ايجاد تغيير در سيستم بهداشت 

 

 ت انجمن: يش رو در فعاليدات پيتهد

ا توجه به جذاب بودن رشته های مهندسی بافت و علوم سلولی ، فارغ التحصيالن رشته های ديگر با  ب

به اين حوزه ورود کرده و با سماجت کار را  از   ی چند روزه، حداقل دانش کسب کرده در کارگاهها

ت های آکادميک و شغلی توسط  يبخش قابل توجهی از موقعدست فارغ التحصيالن ما ميگيرند و عمال  

 آنها اشغال ميشود  

 انجمن:  يت هايفعال يموجود برا  يفرصت ها

المللی   ورت ملی و بينايجاد گردد و بص استفاده از ظرفيت قوی و منحصر بفرد اعضا ، شبکه خبرگانی 

 اخرين يافته های علمی و صنفی رصد گردد و در شبکه به اشتراک گذاشته شود 
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 :يشنهاديپ  يفهرست برنامه ها

o اين دو رشته در حوزه های آموزش و پژوهش رشد خوبی داشته ولی   ،در يک دهه گذشته

با توجه  متاسفانه در حوزه فناوری و توليد محصول  جايگاه مناسبی نداريم . پيشنهاد اصلی :  

توانمندسازی دانشجويان  و فارغ التحصيالن  ،  به يک دهه تجربه اينجانب در حوزه فناوری 

ثروت از طريق حضور در شتابدهنده ها و  وری و عملی چگونگی تبديل دانش به ئدر درک ت 

 از ضروريات است  ت شرکت های دانش بنيان يهسته های رشد و در نها 

o   ...تقويت ابزارهای ارتباطی تعاملی برای اشتراک گذاری  توانمنديها و نيازمنديها و 

 

 به اهداف:  ي ابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

o  شراکت در ايجاد شتابدهنده های تخصصی، مراکز رشد و کارخانه های ذيربط 

o تبديل دانش به فناوری و در نهايت ثروت   توان مند سازی فارغ التحصيالن در 

o  با درآمدهای عالی  ايجاد موقعيت های شغلی تخصصی 

o  ترل در  کن به تاسيس هولدينگ بزرگ تجاری ) با مشارکت اعضا مانند انجمن دندانپزشکان( در

 اوردن بازار محصوالت مرتبط 

o  ، شبکه های اجتماعی و توليد محتوی های جذاب و جديد  کانالها ، گروههای تفويت سايت 


