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تأسیس شاخه دانشجویی انجمن

اخبار داخلی انجمن

شاخه دانشجویی انجمن مواد جهشزای زیست محیطی ایران به منظور

دیدار شاخه دانشجویی انجمن با اعضای هیات مدیره

افزایش سطح سالمت و آگاهی عموم جامعه عزیزمان ایران ،ارتقاء سطح

نمایندگان شاخه دانشجویى انجمن مواد جهشزاى زیست محیطى ایران،

سالمت و دانش گروههای مخاطب و ایجاد بستر مناسبی برای شکوفایی

عصر روز چهارشنبه ،مورخ اول بهمن ماه  31در جلسه هیات مدیره

و بهرهگیری از توانمندیها و خالقیت دانشجویان مستعد و توانمند،

انجمن که در دانشکده پزشکى دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار

توسط جمعی از دانشجویان عالقمند به مشارکت در فعالیتهای علمی

گردید ،حضور یافتند.

در واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسالمی با حمایت و تأیید رییس

در این دیدار خانم دکتر اربابى ،ریاست انجمن مواد جهش زاى زیست

محترم انجمن سرکار خانم دکتر سپیده اربابی تأسیس شد.

محیطى ایران ،آقاى دکتر مدبرى نائب رئیس ،خانم دکتر خویى ،عضو

اولین نشست شاخه دانشجویی انجمن در ظهر روز یکشنبه شانزدهم آذر

هیات مدیره ،خانم مهندس پزش

ماه  3131با حضور ریاست انجمن و اعضای هیات مدیره شاخه

زاده از همکاران انجمن حضور داشتند.

دانشجویی ،خانمها آهو افشاری نسب ،فاطمه یزدی ،تینا کارگران ،مینا

نمایندگان

غفاری و آقای دکتر کیارش فکری در دفتر معاونت پژوهشی واحد علوم

دانشجویی انجمن در

دارویی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.

واحد علوم دارویی

 ،مدیر داخلی و آقای مهندس قاسم

شاخه

دانشگاه آزاد اسالمی،
خانم افشاری نسب،
دبیر شاخه دانشجویی،
خانم کارگران و خانم یزدى از اعضای شاخه دانشجویی در این جلسه،
ضمن معرفی خود و سایر اعضای شاخه دانشجویی ،برنامههاى در نظر
گرفته شده برای انجمن را شرح داده ودر این خصوص با اعضای حاضر
از هیات مدیره به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ابتدا خانم افشارى نسب ،دبیر شاخه دانشجویى ،ضکمن معرفکى شکاخه
دانشجویی ،لزوم تشکیل و فعالیتهاى کنونی رورت گرفته ،برنامههکای
از

پیشنهادى شاخه دانشجویى از جمله  :برگکزارى سکمپوزیوم هکا ،نشسکت

این نشست به منظور آشنایی اعضاء با یکدیگر و ارائه نظرات هر یک

آنها در خصوص راهکارهای پیشبرد شکاخه دانشکجویی انجمکن رکورت

هککای علمککی و سککخنرانی در سککطح گککروههککاى تخصصککى ،مککدارس و

گرفت.

مخککاطبین عککام جامعککه ،تککدوین نشککریه الکترونیکککی و خبرنامککه و پیشککبرد

در طی این جلسه خانم افشاری نسب ازسوی اعضاء هیات مدیره و تأیید

سیاست هاى انجمن در جهت توسعه دانش تخصصی و عمکومى و ارتقکاء

ریاست انجمن بعنوان دبیر شاخه دانشجویی انتخاب گردید .همچنین

سطح سالمت جامعه را به سمع و نظر اعضاى هیات مدیره رساندند.

حوزه فعالیتهای هر ی

از اعضای هیات مدیره در اولین نشست انجمن

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آدرس سایتwww.ir-ems.ir.ir :

در ادامه خانم کارگران و خانم یزدى ضمن توضیحاتى درباره همککاری
انجمن با جامعه متخصصین و سمینارهاى ماهیانه برنامهریزى شده و

تماس با ماinfo@ir-ems.ir :

شماره تماس22004355 :

تدوین تقویم آموزشی ،اعضاى هیات مدیره را در جریان فعالیت های در

خانم افشاری نسب و خانم کارگران بعنوان نمایندگان شاخه دانشجویی

حال انجام شاخه دانشجویی قرار دادند.

در جمعی رمیمانه با اعضای کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو و

خانم دکتر اربابى ریاست انجمن ،ضمن تأکید بر اهمیت اطالع رسکانی و

انجمن نانوفناوری پزشکی ایران ،در غرفهای که برای فعالیت انجمن تعبیه

افزایش دانش عمکومی جامعکه در حکوزه مکواد جهکشزا و ارتبکا آن بکا

شده بود ،حضور یافته و به معرفی شاخه دانشجویی به بازدیدکنندگان و

سالمت ،آمادگى انجمن را برای کم

به فعالیتهای شاخه دانشکجویى

در راستاى معرفى اهکدا

و آرمکانهکاى انجمکن در سکطح جامعکه ابکراز

داشتند .بدین منظور هر ی

از اعضای هیات مکدیره بکا توجکه بکه حکوزه

عضویت عالقمندان پرداختند.

تخصصی خکود ،در خصکوص ارائکه موضکوعاتی جهکت سکخنرانی بکرای
مخاطبین عام جامعه اعکالم آمکادگی کردنکد .در ایکن راسکتا خکانم دکتکر
اربابی تاکید داشتند “ :برگزاری این سخنرانیهکا مکیبایسکت نکه فقکط بکه
منظکور ارائکه اطالعککات ،بلککه بککا هکد

ترییکر در رفتککار و نگکرش مککردم

رورت گیرد“.
طى این جلسه اعضاى هیات مدیره ضمن ابراز خرسندی فراوان از شککل
گیری شکاخه دانشکجویی انجمکن در واحکد علکوم دارویکی دانشکگاه آزاد
اسالمی ،پیشنهادات و راهکارهایى را در جهت پویاتر شدن فعالیکتهکاى
شاخه دانشجویى ارائه دادند.
در پایان جلسه نماینکدگان حاضکر از شکاخه دانشکجویى ،ضکمن تشککر از
دعوت خانم دکتر اربابى ،ریاسکت انجمکن ،بکه ایکن جلسکه ،از حمایکت و
توجه ایشان و اعضای هیات مدیره تشکر و قدردانى کردند.
حضور شاخه دانشجویی در اولین کنگره نانو پزشکی در
تشخیص و درمان بیماری های صعب العالج
پژوهشگاه

سمینارها از سوی اعضای شاخه دانشجویی پیشنهاد و هر ی

ایدز ایران ،سازمان غذا و

از عناوین

با توجه به نیاز و شرایط کنونی جامعه و گروههای مخاطبین از سوی

دارو ،دانشگاه رنعتی

ریاست انجمن به رورت تخصصی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار

شریف ،دانشگاه علوم

گرفت.

خدمات

در پایان این جلسه ،عناوین چای سبز وکورکومین بعنوان اولین

بهداشتی ،درمانی تهران،

سمینارهای سال  39جهت برگزاری مورد تایید و تصویب اعضای هیات

کمیسیون ملی یونسکو ک

مدیره قرار گرفت.

ایران و دانشگاه علوم

بر این اساس ،در سال جاری شاخه دانشجویی انجمن بصورت منسجم ،با

خدمات

بهداشتی ،درمانی استان زنجان اولین کنگره نانو پزشکی در تشخیص
و درمان بیماریهای صعب العالج را در روزهای  93و 13
بهمنماه سال  31در مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران برگزار کرد.
آدرس سایتwww.ir-ems.ir.ir :

شاخه دانشجویی انجمن مواد جهشزای زیست محیطی ایران در اولین

سرکار خانم دکتر اربابی ،ریاست انجمن برگزار گردید ،عناوین

همکاری مرکز تحقیقات

پزشکی

آغاز کار انجمن با سمینارهای بازآموزی

در نشست های رمیمانه ای که در واپسین ماههای سال  3131با حضور

دانشگاهی – ابنسینا با

و

آقای مهندس قاسم زاده کمال تشکر خود را ابراز داریم.

تخصصی با محور موضوعی ”مواد حاوی آنتی اکسیدان“ خبر دارد.

نوین علوم زیستی جهاد

پزشکی

حضور شاخه دانشجویی انجمن در غرفه و همکاری رمیمانه جناب

گامهای شروع فعالیت خود از برگزاری سمینارها و سمپوزیومهای

فناوریهای

و

جا دارد در این خبرنامه از خانم دکتر اربابی برای فراهم آوردن فررت

برگزاری سمینارهای تخصصی در جهت اطالع رسانی و آگاهی کلیه
سطوح جامعه به ویژه گروه متخصصین از جمله فعاالن در رنعت
داروسازی ،فعالیت رسمی خود را شروع خواهد کرد.

تماس با ماinfo@ir-ems.ir :

شماره تماس22004355 :

