
 ( غنا.DEHKA N.G.Oنامه همکاری بین دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و موسسه دکا )عقد تفاهم

 

های در راستای توسعه همکاری

دانشکده علوم و بین المللی 

فنون نوین و ارتباط سازنده با 

کشورهای در حال توسعه، پس 

 23از جلسات فشرده در تاریخ 

نامه همکاری تفاهم  1399مهر 

بین دانشکده علوم و فنون نوین 

دانشگاه تهران و موسسه دکا 

(DEHKA N.G.O. ) در کشور

امضاء گردید. این  غنا

های نامه با تکیه بر ظرفیتهای مشترک دو طرف جهت گسترش فعالیتهای آموزشی، علمی و تحقیقاتی در حیطهتفاهم

محورهای اصلی این متمرکز شده است. و نانوبیومیمتیک فناوریهای نوین از جمله نانوبیوتکنولوژی و زیست پزشکی 

های علمی کوتاه مدت در غنا و امکان ارائه محصوالت ه های آموزشی و کارگاهاری دورزنامه تبادل دانشجو و برگتفاهم

 باشد.میقاره آفریقا از طریق غنا  مجموعه کشورهای و خدمات فنی و مهندسی به

در این جلسه جناب آقای 

کده نشریاست دا دکتر رضایان

علوم و فنون نوین دانشگاه 

های با بیان ظرفیت تهران،

دانشکده علوم و بالقوه و بالفعل 

دانش های حوزه فنون نوین در

 زیست پزشکی ،نانوبیوتکنولوژی

های و پروژهو نانوبیومیمتیک 

در حال انجام و توانمندی 

 اساتید و اعضا هیئت علمی این

دانشکده و زیرساختهای  

داخلی و خارجی دانشگاه 

  شورهای حوزه آفریقا برشمردند.ین المللی با کبمندی این دانشکده را به توسعه روابط تهران، عالقه

 



 

 

در ادامه آقای دکتر ملکی بیرجندی ریاست موسسه دکا با بیان نیازهای موجود در کشورهای درحال توسعه در قاره 

به و امکان صدور دانش و خدمات آموزشی و علمی  فنی، مهندسی و پزشکی های نوین حوزه علی الخصوص درآفریقا 

کشور غنا و دیگر کشورهای 

منطقه، ابراز امیدواری کرد با امضا 

نامه راه برای پیاده سازی این تفاهم

های برنامه گام به گام فعالیت

ریزی شده و مورد توافق طرفین 

 هموار گردد.

همچنین مقرر شد به عنوان اولین 

ن تدوین و در با همکاری مشترک طرفیدر غنا  "نانو زیست پزشکی"گام برنامه اجرایی برگزاری کارگاه کوتاه مدت 

 اولین فرصت به مرحله اجرا درآید.

 


