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به نام خدا
برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي مهندسی و ترميم بافت ایران
نام و نام خانوادگي نامزد :دکتر الهام وجودی

نامزد براي پست :عضویت هيأت مدیره و بازرسی

آخرین مدرک تحصيلي :دکترای تخصصی مهندسی بافت
محل فعاليت در حال حاضر :عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی گيالن
تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار:
انجمن مهندسی و ترميم بافت ایران به دليل ویژگی خاص رشته های زیرمجموعه آن (مهندسی بافت و
علوم سلولی کاربردی) که با تمامی علوم پزشکی و غير پزشکی در ارتباط هستند میتواند در کشور
سرآمد باشد و در هدایت راهبردی خدمات در نظام سالمت و مدیریت مشکالت موجود همه رشته های
پزشکی ،نقش محوری را به عهده داشته باشد ولی متاسفانه در حال حاضر این انجمن به واسطه عدم
مشارکت همه اعضا ،عدم حمایت کافی از جایگاه مناسبی برخوردار نيست
این انجمن در افق سالهای آینده در سه محور آموزش ،پژوهش و خدمات ضمن حفظ جایگاه خود به مراتب
زیر دست یابد:
 .1تبدیل شدن به قطب آموزش مداوم در علم پزشکی بازساتی در سطح کشور
 .2تبدیل شدن به سازمان مرجع در انجام پروژه های ملی پزشکی بازساختی درکشور
 .3تبدیل شدن به سازمان مرجع در سازماندهی ارائه خدمات سالمت در حيطه بيماریهای مختلف با
روشهای نوین پزشکی بازساختی در کشور

نقاط ضعف موجود در انجمن:
 .1عدم وحدت رویه در بين اعضا
 .2عدم توجه انجمن به درخواست هاي اکثریت اعضا
 .3عدم استقبال اعضا از برنامه هاي انجمن
نقاط قوت موجود در انجمن:
 .1جمعيت نسبتا ً قابل توجه اعضا و استقبال روزافزون از رشته های مختلف پزشکی و غيرپزشکی
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 .2وجود اساتيد با سابقه و مجرب در رشته های مختلف

تهدیدات پيش رو در فعاليت انجمن:
 .1مدعيان دروغين مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
 .2برخوردهاي سليقه اي مسئولين در وزارت بهداشت
 .3برخوردهاي سليقه اي مسئولين در دانشکده ها و گروه هاي مختلف

فرصت هاي موجود براي فعاليت هاي انجمن:
 .1شعبات نسبتا ً فعال انجمن در شهرستان هاي مختلف
 .2وجود فارغ التحصيالن ایرانی آکادميک در استانها و شهرستانهاي مختلف

فهرست برنامه هاي پيشنهادي:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

ایجاد زمينه مشارکت فعاالنه اعضا در برنامه هاي انجمن
تالش براي بازیابی جایگاه مناسب براي انجمن
ایجاد ارتباط علمی ،فنی ،تحقيقاتی و آموزشی و تبادل نظر بين محققان و متخصصان و سایر
کارشناسان مرتبط با حوزه پزشکی بازساختی
همکاري با وزارت بهداشت در برنامه ریزي امور آموزشی ،پژوهشی و برگزاري هدفمند و منظم
و مستمر گردهمایی ها و بازآموزي ها در جهت توانمندسازي و به روزرسانی اطالعات علمی و
مهارت هاي عملی متخصصين و دانشجویان مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی
ارزیابی و بازنگري برنامه هاي آموزشی ،پژوهشی و پيگيري جدي ورود رشته پزشکی
بازساختی به رشته هاي دستياري و بيمارستانها
ترغيب و تشویق پژوهشگران اساتيد و دانشجویان مهندسی بافت/علوم سلولی-کاربردی و سایر
رشته ها در پيشبرد فعاليتهاي علمی پژوهشی و آموزشی
تهيه و تدوین و انتشار نشریات علمی آموزشی
.برگزاري گردهمایی هاي بازآموزي آموزشی و پژوهشی در سطوح مختلف با رعایت قوانين و
مقررات و همفکري و بهرهمندي منظم و برنامه ریزي شده از ظرفيت هاي فکري و عملی سایر
اعضاي انجمن مهندسی و ترميم بافت ایران
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راهکارهاي تحقق برنامه ها و دستيابي به اهداف:
جلب نظر مثبت و مشارکت اکثریت اعضا در برنامه ها
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