
  به نام خدا
  

  سراميك انجمن مديره هيات در عضويت براي پيشنهادي برنامه
  آدرينه ملك خاچاطوريان خانوادگي: نام و نام

 فارغ التحصيل مهندسي سراميك از دانشگاه علم و صنعت ايران (هر سه مقطع تحصيلي)

  يار دانشگاه صنعتي شريفداستا
  

 ايرانبا عرض سالم خدمت اعضاي محترم انجمن سراميك 
 

در بسياري از دانشگاه ها باعث ايجاد گسستگي بين فارغ التحصيالن  از مقطع كارشناسيدر سال هاي اخير حذف گرايش سراميك 
د ارشكارشناسي متاسفانه بسياري از دانشجويان چه در سطح كارشناسي و چه مهندسي مواد و صنعت سراميك ايران شده است، 

در كنار تعامل موثر صنعت و  مي رسد يكي از اهداف انجمنبه نظر ميك در ايران ندارند. صنعت سرا شناخت صحيحي از جايگاه
است. در اين راستا  كشور انجمن سراميك و صنايع سراميكسراميك با -ايجاد تعامل موثر ميان دانشجويان مهندسي مواد دانشگاه،

  به اين صورت مي باشد: در جهت قرارگيري انجمن سراميك ايران به عنوان قطب اصلي اين تعامالت برخي از پيشنهادات بنده
  

و درج نام آنها در سايت  سراميك –ايجاد بانك اطالعاتي از دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي فعال در زمينه مهندسي مواد  -
 انجمن سراميك

 ن مراكز و انجمن سراميك ايرانانتخاب يك استاد به عنوان نماينده ارتباطي ميان اي -
تشكيل كميته هاي دانشجويي و استفاده از پتانسيل اتحاديه انجمن هاي علمي مهندسي مواد دانشگاه ها در جهت معرفي  -

 انجمن سراميك و رشته مهندسي سراميك
سنتي و  هاي ميكبانك اطالعاتي از تمامي كارخانه ها و شركت هاي دانش بنيان فعال در زمينه سراميك (سراايجاد   -

 مهندسي)
 و كانال آنها در سايت فعاليت ها و دستاورهاي و معرفيبه عضويت در انجمن سراميك  مراكز فعال صنعت سراميكترغيب  -

 سراميك  انجمن
و اطالع رساني آن از  ترغيب مراكز فعال صنعت سراميك در تمامي استان ها جهت اخذ دانشجو براي دوره هاي كارآموزي -

 طريق سايت/كانال
علمي بين المللي و كارگاه هاي تخصصي در جهت افزايش دانش سراميك دانشجويان و فارغ برگزاري سمينارهاي  -

 و استفاده از پتانسيل متخصصين خارج از كشور  التحصيالن مواد
 توسط مديران موفق در حوزه سراميكبرگزاري سمينارهاي انتقال تجربه  -
 شناسايي مشكالت صنعت و رفع آنها از طريق دانشگاه  -
 در هر سال ژوهشگر و فناور برترپانتخاب  -

  
  با احترام                                                                                                                                                  

 خاچاطوريان
 


