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انجمن کشت سلول و بافت  انجمن  هاي علمی، نام 

  کشت سلول و بافت ایران گیاهی ایران به انجمن  
 تغییر یافت.  

در این راستا لوگوي رسمی انجمن نیز تغییر یافت  
و   انجمن  رسمی  مکاتبات  کلیه  در  پس  این  از  و 

 گردد. رویدادها از لوگوي جدید استفاده می
 
 

هایی در  مجله پژوهش  نمایه شدن 
کشت سلول و بافت کاریوتیک در  

 سیویلیکا (مرجع دانش) 
در سیویلیکا نمایه  هایی در کشت سلول و بافت کاریوتیک  فصلنامه پژوهش 

 باشد. هاي پیشین مجله نیز می شود که این امر شامل شمارهمی 

 ١٣٨�ماره 
 

 انجمن  نام تغییر  1 

 انجمن فصلنامه  1 

 2          کارگاهها 

 831   |    ماه بهمن ه و  ما دي   |   9139    
 

 2     استانی  روساي 



  ۲

 
  

 ��ر��ه 

 ا���ن �شت س�ول و با�ت ا�ان 

 25133شماره ثبت: 
 
 : اعضاي هیات مدیره

 :رهیمد اتیاعضاي ه 
  رانبخشیا  رضایعل دکتر
 ی لیاردب یزهرا اوراق دکتر
  آزاده حکمت دکتر
  ذاکر دیسع  دکتر
  الهه دوخه خانم
   انیارباب قهیصد دکتر
 حمدي   يمحمد مهد  دی س دکتر

 
 :بازرسان

  عبادي یدکتر مصطف
  تکلو یحسام  دیسع  دکتر

  :رخانه یدب  مسئول
 ی السادات اسدالله  میمر خانم

 مسئول کمیته دانشجویی:
 حسن علیزاده آقاي  

حضور انجمن در بیست و یکمین کنگره ملی و  
 ن شناسی ایرا المللی زیست نهمین کنگره بین 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ب مل  نیکمیو    ستیکنگره  نهم  یکنگره  کنگره    نیو 
تار  رانیا  یشناسست یز  یالمللنیب ،  29،  28  يهاخیدر 

 يبه صورت مجاز  1399ماه و اول اسفندماه  بهمن  30
هاي آموزشی . همزمان با این کنگره کارگاهدیبرگزار گرد

تاریخ برگزار شد.  بهمن  26و    25،  19،  18هاي  در  ماه 
انجمن کشت سلول و بافت دو کارگاه را در این کنگره  

 برگزار نمود که با استقبال متقاضیان همراه بود:
  ي داده ها  زی و آنال  FTIR  یسنج  فیط  کارگاه -۱

 توسط دکتر آزاده حکمت  آن
با  کارگاه   -۲ پروتئین  بیان  وسترن بررسی 

 يدکتر زهره مظاهرتوسط  نگیبالت

کنگره    نیو نهم  یکنگره مل   نیکمیو   ستیبانجمن کشت سلول و بافت ایران در 

 حضوري پررنگ داشت. رانیا یشناس ست یز یالمللنیب
 

علیرضا   دکتر  کنگره  برگزاري  راستاي  در  همچنین 
پیرامون   سخنرانی  انجمن  ریاست  ایرانبخش 

Science of evolution  .ارائه دادند 
 
 

معرفی انجمن کشت سلول و بافت ایران بروشور   



 
 

�شت س�ول و با�ت ا�ان ا���ن   
02144865397  

http://iapctc.ir 
دبیرخانه دایمی انجمن: تهران، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  
 تحقیقات، دانشکده علوم، طبقه چهارم 

 
 
 
 
 
 

 افزایش عضوگیري انجمن 

پژوهشگران بیشتري به عضویت انجمن درآمدند. اسامی روساي انجمن   ، با همت و تالش اعضاي محترم به وژه روساي استانی

 عبارتند از:

 

http://iapctc.ir/

