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613شماره    

 

��ر��ه ا���ن �شت س�ول و با�ت  

 �یا�ی ا�ان 
   

هاي علمی  کسب رتبه باال در کمیسیون انجمن 
 وزارت علوم 

   

 ی�سال تالش �ی وق�ه 
 ی�سال �مد�ی  

�را�جام � بار �شست و ا���ن ع��ی �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان �ای او.��ن بار � �ول 

 �ی ع��ی ��ل آید. �ی ا���ن�����ون Aدوره ده سا�ه ���س �ود �وا�ست � �سب رن�ه 
ص�ی،  ۶ص�ی، کارگاه ��  ۱۷ ���را�ی ع��ی،  ۷  ���اری  دید ع��ی، چاپ �ج�ه باز ۳�شست ��

ص�ی، �تا  ۱ ع��ی �و��ی، چاپ  گاه ���ه �و�ج  ۳ری ���ا  ب �� ص�ی و ���اری �ما�� گاه �� �ما��

 �ی ا���ن � سال �ذ��ه �ود.ت�ھا ���ی از فعایت  ع�م،

 و ص�ی�ی �� �ی�ه� �ی تک تک ���والن، ا�ضا، � تالشا�ن �وف��ت �ی � � سا
و از تک تک   ا�ن �وف��ت را � تک تک ا�ضای ���رم ��ریک�ود.  د��رخا� ا���ن

 �مای�م. ���� و �دردا�ی �ی  دا�ی ��ود� ���   اه�ه ما را � ا�ن ر   ���ا��ی 

http://iapctc.ir/ 

   یم ا راه طوالنی پیموده 

یست تصادفی ن هرگز موفقیت   
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پژوھشکده مھندسی بافت  با  انجمن  نامه  انعقاد تفاھم 
 تی و پزشکی بازساخ 

  بافت   مهندسی  هپژوهشکدو    نامه همکاري میان انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران،تفاهم
علمی،    امضا  بازساختی  پزشکی  و تحقیقات  زمینه  در  قرارداد  این  بدین صورت طرفین  شد. 

هاي علمی و همچنین حمایت از تحقیقات علمی پژوهشگران همکاري مشترك برنامه  .پژوهشی
  نمودند.خود را آغاز 

 

 

   
 انجمن زیست شناسی تکوینی ایران  با انجمن نامهتفاهم انعقاد
  بدین .  شد  امضا   ایران  تکوینی   شناسی   زیست   انجمن  و  ایران،   گیاهی   بافت   و   سلول   کشت   انجمن  میان   همکاري  نامهتفاهم

  علمی   تحقیقات  از  حمایت  همچنین  و  علمی  هايبرنامه .  پژوهشی  علمی،  تحقیقات  زمینه  در  قرارداد  این  نطرفی  صورت
 . نمودند آغاز را خود مشترك همکاري پژوهشگران

 
 

  

 

نژادوان جایزه علمی دکتر دیانتفراخ  

انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران در راستاي توسعه تعمیق و 
ترویج حوزه کشت سلول و بافت گیاهی به پژوهشگر جوان برگزیده در 

 کند. جایزه علمی اهدا می 1399سال 

ه شرکت در فراخوان مدارك زیر را به ایمیل دبیرخانه انجمن عالقمندان ب
 کشت سلول و بافت گیاهی ایران ارسال نمایند:

 رزومه علمی -1

 هاي علمیمختصر از فعالیت چکیده -2

 نامه تاییدیه از اساتید نامدار کشور -3
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 : رهیمد  اتیاعضاي ه 

   رانبخشیا  رضای عل دکتر
 ی لیاردب یزهرا اوراق دکتر

   آزاده حکمت  دکتر
   ذاکر دیسع  دکتر
  الهه دوخه خانم
 (علی البدل) انیارباب  قهیصد  دکتر

 (علی البدل)  حمدي مهديمحمد  دیس  دکتر
 

   بازرسان:
   عبادي یمصطف  دکتر
   تکلو یحسام دیسع  دکتر
 (علی البدل)  پرتوي انی را آقاي

 

 :  مسئول دبیرخانه
 للهی اخانم مریم السادات اسد
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