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ماه  بهمن 25تاریخ  در ن خاستگاه انسانشست تخصصی 
 نشستبرگزار گردید. در این    فضایی ایران  باشگاهدر    1398

برگزار گردید  با مباحث فضاییعالقمندان که با حضور 
شناسی، اختر مباحث مختلفی همچون مفاهیم پایه زیست

به بحث و تبادل شناسی، تکوین و تکامل زیستی زیست
هاي کنندگان فسیلنین شرکت . همچه شدگماردنظر 

را مشاهده نمودند. این نشست با سخنرانی   میکروسکوپی
منظر  دکتر علیرضا ایرانبخش و همچنین آقاي رضا ماه 

در این نشست همچنین از کتاب پیدایش و   انجام پذیرفت.
 تکامل سلول رونمایی گردید.

 بایدها و نبایدها: MTT سنجش بقاي سلولی با روشبرگزاري کارگاه 
به  1398ماه دي 10در تاریخ  بایدها و نبایدها: MTTسنجش بقاي سلولی با روشبا  یی کارگاه آشنا

رو برگزار گردید. در این کارگاه که با استقبال دانشجویان  آزاده حکمتساعت توسط دکتر  3 مدت
اشتباهات انتخاب نوع سلول،  نحوه کشت سلول،  به رو شد مباحثی چون نحوه یافتن مجله مرتبط با  

هاي معتبر جهت افزارها و نرمسنجی و کار با االیزا و همچنین روشرایج در زمان کشت سلول و رنگ
 بحث و بررسی قرار گرفت.مورد  ها مورد بحث و بررسی قرار خوانش و آنالیز داده
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 خبرنامه

انجمن کشت سلول و بافت 
 گیاهی ایران

   
 مدیره  تهیا اعضاي 

 (رییس)  ایرانبخش  علیرضا دکتر

 (دبیر)  اردبیلی  اوراقی زهرا دکتر

 حکمت  آزاده دکتر

 ذاکر  سعید دکتر

 دار)(خزانه دوخه الهه خانم

 )البدل  علی عضو ( اربابیان  صدیقه دکتر

 علی  عضو ( حمدي محمد  سید دکتر

 )دلالب

 ) بازرس( عبادي مصطفی دکتر

 ) بازرس( تکلو  حسامی  سعید دکتر

 )البدل   علی بازرس(  پرتوي رایان آقاي

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 انتشار کتاب اطلس سلول گیاهی
ان و دانشگاه آزاد اسالمی کتاب اطلس سلول گیاهی توسط انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایر

 نتشر گردید. توسط خانم الهه دوخه و دکتر علیرضا ایرانبخش ترجمه و ممنتشر شد. این کتاب 
 

تدوین اولین اساسنامه  . برداري شدهآماده بهر) FIrBSهاي علوم زیستی ایران (اتحادیه انجمن  تارنماي
) و  MSRT(  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت دو هر از  انجمن هشت از مشارکت با ها اتحادیه انجمن 

صورت گرفت. با این حال اتحادیه   1388) از سال MOHMEوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (
ست فعالیت رسمی خود با پی گیري تحقق همکاري با برگزاري انتخابات هیئت مدیره دوره نخ   1392از سال  

 Medical)، علوم پزشکی ( Bioscienceو هم افزائی بین انجمن هاي عضو در زمینه هاي علوم زیستی (

Sciences(  هم و همراهی  صورت به اتحادیه فعالیت چه اگر . نمود آغاز را اي رشته بین هاي عرصه و 
  آغازشده   ملی  ابعاد  در  پزشکی  زیست  و  شناختی  زیست  هاي  عرصه  اندیشمندان  و  علمی  ي  ها  انجمن  افزائی
 فعالیت  و  کشورها سایر از زیستی علوم هاي انجمن عضویت شرایط تامین آن رویکرد حال این با است

 است. /http://firbs.irآدرس تارنماي اتحادیه . است جهانی  و  ايمنطقه هاي درعرصه

 

  

 


