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را نام برد. عالقمندان و اعضای انجمن با 

توانند از امکانات سایت میثبت نام در وب

 وب سایت بهره ببرند.

 
 

با یاری خداوند و همت هیات مدیره انجمن 

 یآموزش و پژوهش و فناوربه ویژه کمیته 

 اندازی شد. انجمن راه پرتال رسمی ،انجمن

 www.iapctc.irاین وب سایت با آدرس 

تواند پلی میان اعضای انجمن و می

 های مختلف انجمن برقرار نماید.کمیته

 توان بهمختلف وب سایت می امکاناتاز 

 تسریع ثبت نام اعضا -1

 های ثبت نامیمکان دسترسی به فرما -2

 های آتیگاهی از نشستآ -3

 آتیهای گاهی از کارگاهآ -4

 های پیشین انجمنسترسی به خبرنامهد -5

 یآموزش و پژوهش و فناورتخصصی معرفی کمیته 
با  پژوهش و فناوری انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران سعی دارد ،آموزشتخصصی کمیته 

و همچنین انتشار  نجمنابه روزرسانی پرتال  ،های تخصصینشست ،هاکارگاه ،هابرگزاری همایش

های انجمن در اعتالی فرهنگ علمی ایران گام بردارد. این کمیته تخصصی دارای خبرنامه

آموزش  و پژوهش و آموزیشدانو پژوهش آموزش  ،دانشجوییو پژوهش آموزش های زیرگروه

نجمن ادر وب سایت عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش آموزش  باشد.می استانی

 مراجعه نمایند.
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 خبرانهم

نجمن کشت سلول و بافت گیا
 هی اریانا

 25133شماره ثبت: 
 هیات مدیرهاعضای  

 دکتر علیرضا ایرانبخش )رئیس(

 دکتر احمد مجد )نائب رئیس(

 دکتر زهرا اوراقی اردبیلی )دبیر(

 دار(دکتر سعید ذاکر )خزانه

 دکتر مصطفی عبادی )عضو(

 دکتر سید محمد حمدی )بازرس(

 دکتر گلناز تجدد )عضو علی البدل (

)رئیس کمیته آموزش و  دکتر آزاده حکمت

 پژوهش و فناوری(

)رئیس کمیته  دکتر محمدمهدی جوکار

 الملل(ارتباطات و تعامالت بین

دکتر سورمه قره ماتوسیان )رئیس کمیته 

 نام(پذیرش و ثبت

)رئیس کمیته تحقیق، توسعه  سعید ذاکردکتر 

 سازی(و تجاری

نژاد )رئیس کمیته دکتر فروغ مرتضایی

 ی(تخصصی اخالق علم

 

  FT-IRو  UV-Vis یهایسنجفیبا اصول ط ییآشنابرگزاری کارگاه 
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 لیبه صورت ذ رانیا یاهیدرانجمن کشت سلول و بافت گ تیهت عضوج

 :دییاقدام فرما

ل و )قابل مشاهده در پرتال انجمن کشت سلو نامفرم ثبت لیتکم-1

 (رانیا یاهیبافت گ

بانک تجارت  228134864ب به شماره حسا تیپرداخت حق عضو-2

شعب بانک  هیقابل پرداخت در کل پاسداران ابانیشعبه گلستان خ

 تجارت 

ارسال  iapctc@hotmail.comتصویر فیش واریزی را به ایمیل انجمن 

تماس  02144865397و حتما با دبیرخانه انجمن با شماره تلفن  نمایید

 گرفته شود.

 

 نهساال تیعضو حق

 الیر 250000ارشد:  یو کارشناس  یکارشناس انیدانشجو

 الیر 350000:یدکتر انیدانشجو

  الیر 750000: یعلم اتیه یاعضا

 الیر 5000000: یحقوق موسسات

ساعت  چهاربه مدت  1397 یرماهت دهم در تاریخ  FT-IRو UV-Vis یهایسنجفیبا اصول ط ییکارگاه آشنا

اد اسالمی در مجتمع رازی دانشگاه آزبا حضور عالقمندان و اعضای انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران 

به عنوان کمت دکتر آزاده حکه کارگاه برگزار گردید. در این  حقیقات به صورت تئوری و عملیواحد علوم و ت

، نحوه کار با دستگاه و نمونه های طیف سنجیکنندگان با اصول دستگاهشرکتحضور داشت  مدرس کارگاه

 ها آشنا شدند. در پایان گواهی معتبر به شرکت کنندگان اعطا گردید.گذاری و همچنین تحلیل داده

 

 عضویت در  راهنمای
 کشت سلول و بافت گیاهی ایران انجمن

 یکنگره مل نیستمیببرگزاری انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران به عنوان یکی از حامیان 

ر شهر مراغه برگزار د 1397 در شهریورماهکه  رانیا یشناسستیز یالمللنیکنگره ب نیو هشتم

نس که در دانشگاه مراغه برگزار گردید دارای پنج محور تخصصی و این کنفراشد حضور داشت. 

 های مربوطه قرار گرفت. بیش از پانزده محور زیرتخصصی بود که با استقبال پژوهشگران حوزه
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دبیرخانه دایمی انجمن: تهران، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

 تحقیقات، دانشکده علوم، طبقه چهارم
 
 
 
 

 ثبت نام  و پذیرش تخصصی کمیتهمعرفی 

تسهیل در وظیفه  یاهیانجمن کشت سلول و بافت گو ثبت نام  رشیپذ تهیکم

گران اعضای هیات علمی و صنعت ،شناسایی و جذب دانشجویان ،روند ثبت نام اعضا

به اهداف علمی و پژوهشی و همچنین هدایت و حمایت اعضا در جهت دستیابی 

 . را بر عهده دارد آنان

 الملل ارتباطات و تعامالت بینتخصصی کمیته معرفی 

افت بانجمن کشت سلول و  المللنیارتباطات و تعامالت ب یتخصص تهیکم

ایجاد ارتباط و تعامالت علمی پژوهشی بین انجمن و  فهیوظ یاهیگ

ر عهده را ب ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از ایراندانشگاه ،پژوهشگاهها

  .دارد

  توسعه و تجاری سازی ،تحقیقتخصصی کمیته معرفی 

 یعلم ارتباط و تعامالت جادیا فهیوظ یاهیانجمن کشت سلول و بافت گ یساز یتوسعه و تجار ق،یتحق یتخصص تهیکم

بر عهده  های علمی انجمن راکارآفرینی و تجاری سازی و همچنین تحقیق و توسعه پژوهش ،دولت و صنعتگران نیب یپژوهش

محصوالت و  د ارتباط میان صنعتگران و محققین حوزه کشت بافت جهت تجاری سازی. از اهداف عالی این کمیته ایجادارد

 باشد.های محققین میایده

  اخالق علمیتخصصی کمیته معرفی 

سازی فرهنگ فهیوظ یاهیانجمن کشت سلول و بافت گ اخالق علمی یتخصص تهیکم

شناسی و به ویژه حوزه کشت سلول و ها در حوزه زیستو شناخت تهدیدها و فرصت

 بافت گیاهی را برعهده دارد.
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