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از جمله کارهای زیرساختی انجام شده در 

توان به موارد زیر دفتر دایمی انجمن می

 اشاره نمود:

 نام اعضابندی ثبتبقهط -1

 های ارسالیبندی نامهبقهط -2

 سهیل روند صدور کارت عضویتت -3

قراردادها با سایر سهیل روند انعقاد ت -4

 ورهای سراسر کشها و دانشگاهانجمن

 های ثبت نام و عضویت جدیددوین فرمت -5

عالقمندان جهت ارتباط با دبیرخانه 

به  15الی  9از ساعت  همه روزهتوانند می

با شماره محل دبیرخانه مراجعه نمایند و یا 

 تماس حاصل فرمایند. 02144865397

همت هیات مدیره انجمن  ،یاری خداوندبه 

دانشگاه  ،و بافت گیاهی ایرانکشت سلول 

و دانشجویان فعال در دبیرخانه  آزاد اسالمی

دبیرخانه دایمی انجمن در طبقه  ،انجمن

ها چهارم دانشکده علوم پایه برگزاری نشست

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

بیرخانه دایمی دگشایش یافت. با گشایش 

ها ها و کارگاهبرگزاری نشست ،روند ثبت نام

روند سریعتری خواهد گرفت. همچنین این 

عالقمندان تواند به عنوان پلی میان دفتر می

  باشد.به حوزه کشت بافت و متخصصین امر 

 1397 ماهآبان وه مامهر

 121شماره 
 

 نانجم دبیرخانه افتتاح  1 

 

 2  مدیره هیات جلسه 
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 تخصصی نشست  2 

 3  مصاحبه 
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 خبرانهم

نجمن کشت سلول و بافت گیا
 هی اریانا

 25133شماره ثبت: 
 اعضای هیات مدیره 

 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  عید ذاکرسدکتر 

 سازی(و تجاری

نژاد )رئیس کمیته دکتر فروغ مرتضایی

 تخصصی اخالق علمی(
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اولین نشت تخصصی زیست شناسی 

به سخنرانی دکتر علیرضا  21در قرن 

 1397مهرماه  24در تاریخ ایرانبخش 

در دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد علوم و تحقیقات برگزار 

 گردید.

در این نشست تخصصی که با استقبال 

عالقمندان روبرو شد به بحث و تبادل 

ره آینده زیست شناسی و نظر دربا

های آن در قرن حاضر پرداخته شاخه

 شد.

برگزار شد. در این جلسه که به میزبانی موسسه فام برگزار  مسعود )فام( شمندیموسسه فرزانگان اندجلسه هیات مدیره انجمن در 

انتخاب پایان نامه و  ،مشکالت در روند ثبت نام ،های آتی انجمنبرنامهاعضای هیات مدیره به بحث و تبادل نظر درباره  ،شده بود

های مختلف موسسه بازدید به پرداختند. همچنین اعضای هیات مدیره از بخش 1396برتر در حوزه کشت بافت در سال  پژوهش

 عمل آوردند.

 

 اولین نشت تخصصی 
 ۲۱در قرن  یشناسستیز



 

 

نجمن کشت سلول و بافت گیا
هی اریانا  

۰21۴۴۸۶۵3۹۷  
http://iapctc.ir 

دبیرخانه دایمی انجمن: تهران، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

 تحقیقات، دانشکده علوم، طبقه چهارم
 
 
 
 

 های آتی انجمننشست

مندان قانجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران در راستای ارتقای دانش عمومی و تخصصی عال

برگزار خواهد نمود  1397های تخصصی در سال های مختلف زیست شناسی نشستدر حوزه

انجمن در  رگزاری آن از طریقذ رایانامه )ایمیل( و تارنما )وب سایت(که اطالعات و زمان ب

 اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

 

 مصاحبه
 ی در اقتصاد انداز کشت سلول و بافت گیاهچشم

ای توسط خبرنگار انجمن با دکتر حلیمه حسن مصاحبه ،و بافت گیاهی در ایران گیری از فعاالن در حوزه کشت سلولدر راستای بهره

 پور عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا انجام شد که به شرح زیر است:

 کشت یبرا کیتکن نیاز ا یقاتیباشد. در بخش تحقیم لیاستر طیدر شرا اهانیگ یرجنسیغ ریکشت بافت در واقع تکث

 اهانیگ کشت ،یو تجار دیارقام جد ریدر حال انقراض، تکث اهانیگ ریتکث ،یمصنوع یبذرها دیتول ،یاهیسلول، بافت گ پروتوپالست،

در تمام  شهیش درون طیدر شرا لیاستر یهااهچهیگ دیتول ه،یثانو یها تیمتابول دیتول ،یکیژنت یدست ورز د،یپلوئ یو پل دیهاپلوئ

با توجه . دیآیبدست م اهچهیگ یکم یاز تعداد توانمیرا  اهانیاز گ ییباال تعداد کیتکن نیطول سال استفاده نمود. با استفاده از ا

مشکل  یدارا دیارقام جد یو معرف یماریب از یعار اهانیگ دیتول ع،یسر ریاز نظر تکث رانیدر ا ینتیز اهانیصنعت گل و گ نکهیبه ا

 یخود در بازاها یواقع گاهیبه جا رانیا یابیدست جهت در یمختلف کشت بافت، نقش موثر یهاکیاستفاده از تکن باشد،یم یجد

بدست آمده از  یهاکل، اما متاسفانه اکثر پروتکنندمیکار  کیتکن نیا یها رودر دانشگاه یادیز انیخواهد داشت. دانشجو یجهان

 ینتیز یهاواردات گونه ،یکنون طیدر شرا نکهیدارد. با توجه به ا یلیتکم قاتیبه تحق ازیندارد و ن یجارکاربرد ت ،ییدانشجو کار

 .اشندبداشته  ینیخاص کارآفر یرشته باشد و با کشت گونه ها نیا النیالتحص غفار یبرا ید فرصت مناسبتوانمی نیا افته،یکاهش 

کشت و بافت  کیرسد تکنینظر مه ب"گفت:  رانیدر ا یاهیچشم انداز کشت سلول و بافت گدکتر حسن پور در پاسخ به سوال 

مورد  یاهیگ داتیتول یساز یو تجار یفن دانش به یابیدست تیبا اولو ینتیز اهانیگ یوتکنولوژیداشته باشد. ب رانیدر ا یخوب ندهیآ

عالقمندان جهت مطالعه مشروح مصاحبه  ".داشته باشد نقش زیدر ورود ارز به کشور ن تواندیم یداشته و حت یادیز تیکشور اهم ازین

 به تارنمای انجمن مراجعه نمایند.
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