
 

  

نجمن کشت سلول و با
 فت گیاهی اریانخبرانهم ا

www.iapctc.ir 
iapctc@hotmail.com 

 خوش هب حال روزگار ...بهار نکی ا رسدی رنم رنمک م 

 نهیزم جادی، اهانامهتفاهماین هدف از انعقاد 

 نیارتباط دو جانبه ب شگستر یمناسب برا

 یهادر بخش قاتیانجمن و مرکز تحق

و  یامشاوره ،یپژوهش ،یمختلف علم

مورد  یهانهیدر زم یکاربرد قاتیتحق

 .باشدیم نیمابیعالقه ف

 و یپژوهش ،یعلم ینامه همکارتفاهم

کشت سلول و  یانجمن علم نیب یآموزش

 قاتیو مرکز تحقو  رانیا یاهیبافت گ

 رانبخشیبا حضور دکتر ا یکاربرد یولوژیب

 1397در اسفندماه دکتر جواد بهار آرا و 

 . دیمنعقد گرد

 و یعلم ینامه همکارتفاهم نیهمچن

کشت سلول و  یانجمن علم نیب یپژوهش

و شرکت کشت خاور با  رانیا یاهیبافت گ

در  یو دکتر انتصار رانبخشیحضور دکتر ا

 .دیمنعقد گرد1397اسفندماه 

 دری قادر یعل یژوهشگر جوان آقاتوسط پی اقتصاد کردیبا رو یاهیگ یشناس ستیزتخصصی نشست 

با استقبال  به همت انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران برگزار گردید و 1397ماه اسفند پنجمتاریخ 

اقتصادی این  بحث درباره گیاهان دارویی و منافع مالی و به نشست علمیدر این  .همراه بودعالقمندان 

 شاخه از زیست شناسی پرداخته شد.

  1398 ماهنفروردی  و 1397 ه مااسفند

 124شماره 
 

 همکاری نامهتفاهم  1 

 تخصصی نشست  1 

 عملکرد گزارش  2 

 412   |   ماهفروردینماه و اسفند   | 1397 

 1397   

 

 تخصصی نشست  3 



  2 

  

 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()خزانهدکتر سعید ذاکر 

 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(ثبتپذیرش و 

)رئیس کمیته تحقیق، توسعه  سعید ذاکردکتر 

 سازی(و تجاری

نژاد )رئیس کمیته دکتر فروغ مرتضایی

 تخصصی اخالق علمی(
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انجمن کشت سلول و بافت 

 1392گیاهی ایران در سال 

فعالیت خود را آغاز نمود. اعم 

های انجمن در سال فعالیت

 به شرح زیر است. 1397

. 

 
  خبرنامه تخصصی نشست کارگاه ماه

  115شماره    فروردین

  117شماره    اردیبهشت

  118شماره    خرداد

 تیر

 هایسنجیطیف اصول با آشنایی

UV-Vis و FT-IR تحلیل و 

 (عملی و تئوری) حاصله نتایج

  119شماره  

  120شماره    مرداد

 120شماره    شهریور

اندازی وب سایت انجمن راه

کشت سلول و بافت گیاهی 

 www.iapctc.ir ایران

  121شماره  21 قرن در شناسیزیست  مهر

  121 شماره   آبان

 آذر

 دونب آنزیمی فعالیت سنجش-1

 سنجش تا بافرسازی از) کیت

 (فعالیت

 اختراع ملی و بین المللیثبت -2

 

 انکار ای حقیقت تکامل-1

 حیات در کهکشان-2

ها و اهمیت نقص-3

 آزمایشهای مولکولی

تکامل سلول و -4

 میتوکندری

 سازوکار و ریزجاذبه-5

 سلولی و مولکولی

 122 شماره

 آموزی دانش همایش اولین

 بافت و سلول کشت انجمن

 گیاهی

 123شماره    دی

 آموزی دانش همایش دومین-1

 بافت و سلول کشت انجمن

 گیاهی

 دانش همایش سومین-2

 و سلول کشت انجمن آموزی

 گیاهی بافت

 دانش همایش چهارمین-3

 و سلول کشت انجمن آموزی

 گیاهی بافت

 123شماره   SPSS تحلیلی آموزش کارگاه بهمن

نامه مشترک با انعقاد تفاهم-1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 علوم و تحقیقات

 فناوری زیست آموزش-2

 مسئولین و دبیران به گیاهی

 های شهرستان پژوهشسراهای

 تهران استان

 اسفند

 PCR کارگاه تئوری و عملی-1

 و سیستم های الکتروفورز

 یشناس جنین کارگاه-2

 

 گیاهی شناسی زیست-1

 اقتصادی رویکرد با

 های آبنتقال دهندها -2

شناسی در یستز -3

 پزشکی

شت سلول در فضا و ک-4

 وزنیبی

 124شماره 

نامه همکاری انعقاد تفاهم-1

ژوهشی مشترک با پ-علمی

 قاتیمرکز تحقو  کشت خاور

 یکاربرد یولوژیب

 های عضویتاپ کارتچ-2
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نجمن کشت سلول و بافت گیاهی اریان
 ا

021448۶5397  
http://iapctc.ir 

دبیرخانه دایمی انجمن: تهران، 

علوم و دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تحقیقات، دانشکده علوم، طبقه چهارم
 
 
 
 

در  انم مریم السادات اسدالهیختوسط  های آبانتقال دهنده ینشست تخصص

به همت انجمن کشت سلول و بافت  1397ماه اسفند بیست و ششم خیتار

 و با استقبال عالقمندان همراه بود. دیبرگزار گرد رانیا یاهیگ

 وزنیکشت سلول در فضا و بی ینشست تخصص

خانم صالحه عبادی توسط  نظمیکشت سلول در فضا و بی ینشست تخصص

هجده  خیدر تار (USERNراد و آقای رضا ماه منظر )عضو نهاد بین المللی 

 دیبرگزار گرد رانیا یاهیبه همت انجمن کشت سلول و بافت گ 1397 اسفندماه

 و با استقبال عالقمندان همراه بود.

به همت  1397 اسفندماه بیست و یکم خیدر تار یدر پزشک یشناس ستیز یشیاندهم

 و با استقبال عالقمندان همراه بود. دیبرگزار گرد رانیا یاهیانجمن کشت سلول و بافت گ

 اندیشی زیست شناسی در پزشکیهم

http://iapctc.ir/

