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 مجمع عمومی انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران در

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  1398مهرماه  21تاریخ 

و تحقیقات برگزار گردید. در این مجمع که با حضور بیش 

در ابتدا گزارش نفر از اعضای انجمن برگزار گردید  80از 

عملکرد ساالنه انجمن توسط دکتر علیرضا ایرانبخش ارائه 

 ،هاسخنرانی ،هاشد و گزارش کاملی از برگزاری کارگاه

تعداد اعضای جدید انجمن در اختیار اعضا قرار  ،بازدیدها

گرفت. پس از آن گزارش بازرس و وضعیت مالی انجمن 

با حضور ارائه شد. در آخر انتخابات هیات مدیره انجمن 

  تحقیقات و فناوری انجام پذیرفت. ،نماینده وزارت علوم

و انتخاب مجله یسیبا اصول مقاله نو ییآشنابرگزاری کارگاه   

ساعت توسط دکتر زهرا اوراقی اردبیلی برگزار گردید. در  8به مدت  1398مهرماه  6در تاریخ   و انتخاب مجله یسیبا اصول مقاله نو ییکارگاه آشنا

سابمیت مقاله  ،این کارگاه که با استقبال دانشجویان به ویژه دانشجویان مقطع دکتری رو به رو شد مباحثی چون نحوه یافتن مجله مرتبط با مقاله

 بحث و بررسی قرار گرفت.و نحوه تدوین مقاله مورد 

 1398  شهریورماه  و مهرماه 

 129شماره 
 

 مجمع برگزاری  1 
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 اتحادیه معرفی  3 



  2 

  

 خبرانهم

نجمن کشت سلول و بافت گیاهی اریان
 ا

 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

 وهش و فناوری(پژ

)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

 تخصصی اخالق علمی(
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 انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران سالیانه برگزاری انتخابات
 برگزار گردید. 1398مهرماه  21انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران همزمان با برگزاری مجمع انجمن در تاریخ 

محمدمهدی سید دکتر  ،دکتر سعید ذاکر ،اقی اردبیلیدکتر زهرا اور ،دکتر گلناز تجدد ،دکتر صدیقه اربابیان ،در انتخابات این دوره دکتر علیرضا ایرانبخش

دکتر رایان  ،دکتر سعید حسامی تکلو ،دکتر آزاده حکمت و دکتر الهه دوخه کاندید عضویت در هیات مدیره انجمن و دکتر مصطفی عبادی ،حمدی

 پرتوی و دکتر آروین حقیقت فرد کاندیدای عضویت در بازرسان انجمن شدند.

. 

 منتخبین هیات مدیره انجمن به ترتیب آرای ماخوذه:
 دکتر علیرضا ایرانبخش -1
 دکتر زهرا اوراقی اردبیلی -2
 دکتر آزاده حکمت -3
 دکتر سعید ذاکر -4
 دکتر الهه دوخه -5
 دکتر صدیقه اربابیان )عضو علی البدل( -6
 محمدمهدی حمدی )عضو علی البدل(سید دکتر  -7
 

 به ترتیب آرای ماخوذه: منتخبین بازرسان انجمن
 دکتر مصطفی عبادی -1
 دکتر سعید حسامی تکلو -2
 (دکتر رایان پرتوی )عضو علی البدل -3
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دبیرخانه دایمی انجمن: تهران، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

 تحقیقات، دانشکده علوم، طبقه چهارم
 
 

 

پژوهشگرانی برای همه  مامنیانگلستان  اتحادیه علوم زیستی. شناسی را فراهم ساخته استهای مختلف زیستبین شاخه رتباطا اتحادیهاین 
زیست شناسی یک این فدراسیون . بنابراین ری یافتن و آموزش این شاخه هستندکه درگیر در زمینه تحقیق و توسعه علم گیاهی و برت است

توسعه و ارتباط این اتحادیه  یاهیگ یشناس ستیبخش ز این انجمن در واقع یک خیریه علمی است.صدای واحد برای زیست شناسی است. 
 باشد و ساالنهیباال م تیفیبا ک ییهاپژوهش یبخش مشوق برا نیدهد. مجالت موجود در ایم جیرا ترو یاهیگ یشناس ستیز قاتیتحق

 یاهیگ یشناسستیو ز یسلول یشناسستیز نیب اتحادیه نیادهد. یمدرن ارائه م یاهیمختلف علوم گ یهانهیرا در زم یالملل نیب یهاکنفرانس
 .دانشمند در سراسر جهان را متصل کرده است 2500از  شیارتباط برقرار کرده است و ب جانوری یشناسستیو ز
 
 

http://iapctc.ir/

