
 

 

 "بیوشیمی دانشجویی علمی انجمن معرفی"

 

 زا گروهی یک یا علمی ای حرفه یا رشته یک ترویج برای که دارد انتفاعیغیر ساختاری معموال علمی انجمن 

 برگزاری از عبارتند معمول طوربه علمی هایانجمن هایفعالیت شود.می برپا مرتبط هایحرفه و هارشته

 مجالت از حمایت یا نشر و چاپ و جدید تحقیقات نتایج مورد در بحث و ارائه برای منظم طوربه هاکنفرانس

 اعضای هایفعالیت تنظیم و کنندمی عمل ایحرفه نهادهای عنوان به نیز برخی مربوطه، هایرشته در علمی

 .روندمی پیش محصول تولید سمت به و گیرندمی عهده به جمعی و عمومی منافع جهت در را خود

 و اساتید از متشکل آن اعضای که است یادگیرنده انجمنی واقع در بیوشیمی دانشجویی علمی انجمن 

 جایگاه به رسیدن جهت در ابداعات و دانش خلق در سعی گروهی و جمعی های اندیشه با که است دانشجویانی

 های هسرمای به تیابیدس راستای در اعتماد بر مبتنی روابطی تشکیل همچنین باشد. می آفرین دانش انجمنی

 اجتماعی بلوغ به رسیدن جهت عطفی نقطه و علمی محافل های دارایی ترین باارزش از یکی عنوان به اجتماعی

 واالی اهداف تحقق جهت در انجمن اعضای همفکری و همدلی ایجاد در قدرتمند بازویی و اساسی عملی قطعا ،

 .باشد می آن

 با هپای علوم های گروه ارتباط تقویت هدف با ایران پزشکی علوم گاهدانش بیوشیمی دانشجویی علمی انجمن 

 تحقیقات و مطالعات هدایت و پژوهشی و آموزشی هایگپ رفع و شناخت جهت بالین علوم با و همدیگر

 معاونت موافقت با پزشکی دانشکده پایه علوم سطح در بار اولین برای  محصول تولید سمت به پژوهشی

 مصوب دانشجویی علمی هایانجمن نامه آیین ۱۳ ماده استناد به دانشکده نظارت کمیته و گیفرهن و دانشجوئی

 اکنون هم که شد تاسیس ۸/۴/۹۴ مورخ پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت دانشجوئی و فرهنگی معاونت

 .است نموده فعالیت به شروع نوآوری و کارآفرینی و عمومی روابط فرهنگی، پژوهش، و آموزش کارگروه چهار در

 مضاعف تالش و همت و ادعا بر گواهDNA  استخراج هایستون وladder DNA  تولید استارتاپ دو شروع 

 و بیشتر تولیدی های طرح نزدیک آینده در شاءا... ان هک باشدمی خویش اهداف به رسیدن برای انجمن اعضای

 .شد خواهد رسانی اطالع بروزتر

 نشاط با و فعال حضور و محترم اساتید های حمایت و متعال خداوند بر توکل و صبر با تا رود می آن انتظار 

 تهگش نزدیک شده عیینت پیش از اهداف به روز به روز دانشجویان، واالی همت و ناپذیر خستگی تالش با همراه

 .نماییم نقش ایفای بگشاید را جامعه های گره از گرهی و باشد ثروت با همراه که علمی تولید در بتوانیم و

 مرکزی شورای اعضای



 به باشند می نیز انجمن های کمیته مسئول که دانشجویی علمی انجمن مرکزی شورای فعال اعضای اسامی

 :باشد می ذیل شرح

 بالینی بیوشیمی تخصصی دکتری دانشجوی ،علیزاده شاهین

 بالینی بیوشیمی تخصصی دکتری دانشجوی زاد، صفی بنفشه خانم

 بالینی بیوشیمی تخصصی دکتری دانشجوی رضائی، آزاده خانم

 بالینی بیوشیمی ارشد کارشناسی دانشجوی اقتداری، امیررضا آقای

 یبالین بیوشیمی ارشد کارشناسی دانشجوی واعظی، امین محمد

  

 یرندبگ برعهده هایشان توانمندی به توجه با را خود های فعالیت توانند می آنها در دانشجویان که هایی کارگروه

 :نمایند همکاری انجمن با و

 آموزش و پژوهش گروه کار

 فرهنگی گروه کار

 آوری نو و آفرینی کار گروه کار

 عمومی روابط گروه کار

 

 انجمن دبیر

 انتخاب و مرکزی شورای اعضای انتخابات برگزاری طریق از ساله هر بیوشیمی اانشجویی علمی انجمن دبیر

 .شود می برگزیده آنان توسط

 دانشجوی خانوانه، زاد صفی بنفشه خانم سرکار ۱۳۹۹ ماه مهر از تشریحی علوم دانشجویی علمی انجمن دبیر

 .باشد می ۱۳۹۷ سال ورودی ایران، پزشکی علوم دانشگاه بالینی بیوشیمی تخصصی دکترای

 بیوشیمی دانشجویی  علمی انجمن های فعالیت

 های حوزه در را متعددی های فعالیت کنون تا تأسیس زمان از بیوشیمی دانشجویی علمی انجمن اعضای

 طور به زیر موارد به توان می ها فعالیت این جمله از اند. رسانده انجام به مصوب اساسنامه اساس بر مختلف

 :نمود اشاره خالصه

 آموزشی و علمی های کارگاه برگزاری 

 کتاب چاپ

 دانشجو روز و استاد روز بزرگداشت های جشن برگزاری

 دانشکده در بار اولین برای پیشکسوت اساتید بزرگداشت جشن برگزاری

  

https://bssa.iums.ac.ir/page/39053/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
https://bssa.iums.ac.ir/page/39055/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://bssa.iums.ac.ir/page/39056/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C


 بیوشیمی دانشجویی علمی انجمن با همکاری و عضویت نحوه

 هتج توانند می بیوشیمی دانشجویی علمی انجمن در فعالیت به عالقمندان و ها رشته تمامی گرامی دانشجویان

 شوند. مشغول فعالیت به شده اشاره های کمیته از یک هر در و درآمده انجمن عضویت به انجمن این با همکاری

 و نام از اعم خود دانشجویی و فردی مشخصات توانند می گرامی دانشجویان انجمن با همکاری و عضویت جهت

 استم مارهش و فعالیت حوزه تحصیل، محل دانشکده دانشجویی، شماره تحصیلی، مقطع و رشته خانوادگی، نام

 .gmail.combsafizadehنمایند ارسال آمده ذیل در که انجمن ایمیل به را خود

mailto:bsafizadeh@gmail.com

