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 به نام خدا

 هت پيش برد اهداف انجمن علمي مهندسی و ترميم بافت ايرانبرنامه پيشنهادي ج

 / بازرسنامزد براي پست: عضويت هيأت مديره مصطفی سليمان نژاد  نام و نام خانوادگي نامزد:

دانشگاه علوم پزشکی  ت در حال حاضر:يمحل فعال  دکتری مهندسی بافت: يلين مدرک تحصيآخر

 شهرکرد

 

  مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

 می باشد اما جا دارد در دوره بعد با اضافه  یبه عنوان انجمنی تازه تاسيس انجمنی خوب و مناسب

 فعاليت هايی بيشتر و درخور داشته باشد. و جوان شدن اعضا جديد

 

 نقاط ضعف موجود در انجمن:

 فعاليت های علمی کم 

 نياز به برگزاری رويدادهای علمی بيشتر 

 

 نقاط قوت موجود در انجمن:

 هاعضا شناخته شده خوب و باسابق 

 انجمنی تخصصی با قابليت های زياد 

 

 ت انجمن:يش رو در فعاليدات پيتهد

 جديد منتخب هيات مديرهکم کاری مکان ا 

  انجمنعدم همدلی و دوستی در 
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 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

 انجمنی بين رشته ای 

 همکاری وزارت بهداشت با انجمن 

 

 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

 بازرسی و نظارت بر فعاليت های انجمن 

 بازرسی های مالی و سعی در تقويت مالی انجمن 

 ايجاد همدلی و همکاری در اعضای انجمن 

  برنامه ها با گزراش نظارت های صورت گرفتهتشويق اعضا به شرکت در 

 نظارت بر تمام فعاليت های انجمن و سعی در پيشرفت بهتر 

  در برنامه ها و پيشرفت انجمنفعال اعضا بيشتر امکان همکار فراهم شدن تشويق و 

 

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

 کسب گزارش از هيات مديره 

 ارتباط مناسب و بسيار عالی با هيات رييسه و اعضا 

 مه هادعوت به گزارش های دوره ای و ارايه فعاليت و برنا  

 


