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بازدید از موزه 
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تجلیل از اساتید 
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انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران به
منظور قدرشناسی از اعضای محترم انجمن
و همچنین عینیت بخشی به مبانی نظری
علم زیستشناسی و ایجاد فضای علمی
باطراوت و پرنشاط بازدید یک روزهای از
موزه طبیعت و حیات وحش ایران دارآباد
در روز دوازدهم اردیبهشتماه  98داشت.
در این بازدید اعضا از سالنهای موزه دیدار
کردند .موزه طبیعت و حیات وحش ایران
دارای هفت سالن مختلف میباشد .موزه
طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های
متعدد نمایشگر نمونههای زیستی متنوع
ایران است.

دومین نشست دانشجویی زیستپزشکی و کاربرد زیستشناسی در صنایع دارویی در تاریخ  24اردیبهشتماه
 1398به همت انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران برگزار گردید و با استقبال چشمگیر عالقمندان به
ویژه دانشجویان زیست شناسی قرار گرفت .این نشست که آقای محمد حسن حقایقی مجری آن بود به جهت
افزایش سطح مشارکت پژوهشگران زیستشناسی در پزشکی و علوم دارویی برگزار شد.

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در
بخشهای متعدد نمایشگر نمونههای
زیستی متنوع ایران است و در سالنهای آن
پنج راسته پستانداران به نمایش گذاشته
است .سالن گیاهشناسی موزه دارآباد دارای
 600گونه گیاهی خودرو از مناطق مختلف
کشورمیباشد .این سالن براساس نواحی
فیتوجغرافیایی تقسیمبندی شده است.
در این بازدید همچنین اعضا از مجموعه
علمی-تفریحی هیومن پارک و رویا پارک
در محوطه موزه دیدن کردند.

2

انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران به جهت تجلیل از مقام استاد ،مراسمی را با حضور اساتید و دانشجویان در روز یکشنبه
 15اردیبهشتماه  1397برگزار نمود .در این مراسم دکتر علیرضا ایرانبخش ریاست انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
L
به ایراد سخنرانی پرداختند.
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شماره ثبت25133 :
اعضای هیات مدیره

برگزاری نشست تخصصی

دکتر علیرضا ایرانبخش (رئیس)

زیستشناسان ثروت

دکتر زهرا اوراقی اردبیلی (دبیر)

آفرین میشوند

دکتر احمد مجد (نائب رئیس)
دکتر سعید ذاکر (خزانهدار)
دکتر مصطفی عبادی (عضو)
دکتر سید محمد حمدی (بازرس)
دکتر گلناز تجدد (عضو علی البدل)
دکتر آزاده حکمت (رئیس کمیته آموزش و
پژوهش و فناوری)
دکتر محمدمهدی جوکار (رئیس کمیته
ارتباطات و تعامالت بینالملل)
دکتر سورمه قره ماتوسیان (رئیس کمیته
پذیرش و ثبتنام)
دکتر سعید ذاکر (رئیس کمیته تحقیق ،توسعه
و تجاریسازی)
دکتر فروغ مرتضایینژاد (رئیس کمیته
تخصصی اخالق علمی)

نشست تخصصی زیستشناسان ثروت آفرین
میشوند به همت انجمن کشت سلول و بافت
گیاهی ایران در  23اردیبهشتماه  1398برگزار
گردید .سخنرانان این نشست خانم زهره اکبری
و آقای سجاد قارلقی دانشجویان کارشناسی
ارشد و از کارآفرینان موفق در این زمینه بودند.
در این نشست مباحث مختلف همچون نحوه
عینیت بخشی به نیازهای جامعه و تهیه یک
مسیر فکری عملی جهت ثبت ایده و تولید
تجاری آن بحث و تبادل نظر شد.
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معرفی انجمن ف ی ز ی ولوژ ی گ ی اه ی اسکاند ی ناو ی
گردآوری  :آرزو قاسمپور

انجمن فیزیولوژی گیاهی اسکاندیناوی در انگلیس ،یک جامعه علمی است که همه جنبههای زیستشناسی تجربی از بیولوژی
سلولی ،مولکولی و بیوشیمیایی تا اکوفیزیولوژی را در برمیگیرد .بخش مهمی از اعضاء این انجمن از کشورهای خارج از اسکاندیناوی
هستند و عضویت برای همه عالقه مندان به زیست شناسی آزاد است .این انجمن یک سازمان خیریه ثبت شده در سوئد میباشد.
فعالیت اصلی این انجمن سازمان بندی کنگره  SPPSو انتشار مجله  Physiologia Plantarumاست .این انجمن همچنین
خبرنامههای منظم منتشر کرده و از کنگرهها و طرحهای دیگر در زمینه علوم گیاهی پشتیبانی میکند .عالوه بر این ،این انجمن
جهت شرکت در کنفرانسهای  SPPSو جهت سفر و انجام تحقیقات در یکی از آزمایشگاههای  Nordicاعضاء خود را حمایت
مالی میکند .جهت کسب اطالعات بیشتر درباره این انجمن به تارنمای  http://spps.se/مراجعه فرمایید.

گفتگو ی اختصاصی خبرنگار انجمن علم ی ک شت سلول و بافت گ ی اه ی ا ی ران با آقا ی رضا
ماه منظر ا ز فعاالن و پژوهشگران آزاد رشته اختر ز ی ست شناس ی و ز ی ست فضا یی
گزارشگر انجمن در گفتگو با آقای رضا ماه منظر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سلولی و مولکولی به گفتگو درباره اختر
زیست و توسعه آن در دنیا پرداخت .اختر زیست شناسی یا Astrobiologyو زیست فضایی یا  Space biologyدو مبحث
نوظهور و رشته جدید هستند که در حقیقت مباحثی میان رشتهای با هدف بررسی نقش فضا در بوجود آمدن حیات در زمین
و یا نقش فضا در تکامل میپردازد و به بررسی امکان حیات فرزمینی میپردازد .ماه منظر در پاسخ به این سوال که برای اولین
بار چه زمانی پروژه کشت سلول و بافت گیاهی در فضا مطرح شد و چه پیشرفتهایی داشتند .پاسخ داد " :بعد از اینکه
حیواناتی چون سگ و میمون یا حشرات در قالب کپسولهای زیستی به فضا فرستاده شد مباحث کشت و یا انتقال گیاه در
فضا مطرح شد و پروژه آغازین در این مبحث انتقال بذر گیاه به فضا بود .از گیاهان به منظور تصفیه هوا در سفینهها (اولین
بار در ایستگاه فضایی میر) و تامین غذا و انرژی برای فضانوردان میتوان استفاده نمود ".ماه منظر همچنین افزود پژوهشکده
فضایی ایران فراخوانهایی دانشجویی در این زمینه منتشر کرده است و از طرحهای مورد قبول حمایت میکند .جهت دسترسی
به متن کامل این مصاحبه به بخش مصاحبهها در تارنمای انجمن ( )http://iapctc.irمراجعه نمایید.
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