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 اعضای هیات مدیره:
 

 جناب آقای دکتر علیرضا ایرانبخش )رئیس(
 جناب آقای دکتر احمد مجد )نائب رئیس(

 سرکار خانم دکتر زهرا اوراقی اردبیلی )دبیر(
 دار(جناب آقای دکتر سعید ذاکر )خزانه

 آقای دکتر مصطفی عبادی )عضو(جناب 
 حمدی )بازرس(مهدی جناب آقای دکتر سید محمد 
 (عضو علی البدل)سرکار خانم دکتر گلناز تجدد 

 (آموزش و پژوهش و فناوریجناب آقای دکتر سعید ذاکر )رئیس کمیته 
 (المللسرکار خانم دکتر آزاده حکمت )رئیس کمیته ارتباطات و تعامالت بین

 نام(تر سورمه قره ماتوسیان )رئیس کمیته پذیرش و ثبتسرکار خانم دک
 سازی(جناب آقای دکتر عبداله محمدی )رئیس کمیته تحقیق، توسعه و تجاری

 نژاد )رئیس کمیته تخصصی اخالق علمی(ییسرکار خانم دکتر مرتضا
 

www.iapctc.ir 
iapctc.215@gmail.com 

 

 2...................................................انجمن اخبار

 حوزه در سراسری تخصصی جشنواره اولین

 3....................... گیاهی بافت و سلول کشت

 3.....................گیاهیبزرگداشت پیشکسوت 

 4.......................................آتی هایهماییه گرد

 4.............نمایشگاه کتاب مجازی...................

 کشت سلول و بافت گیاهیانجمن  Bکسب امتیاز باال و رده 
های علمی را از کمیسیون انجمن Bانجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران توانست رده 

 تحقیقات و فناوری کسب نماید. ،معاونت پژوهشی وزارت علوم

 

 انجمن هفتمین جلسه ماهانه و سیبرگزاری 
برگزار گردید.  1396 آبانماهجلسه انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران در  هفتمینسی و 

بررسی امکان به  ،برگزار گردیددیره کنفرانس مکه با حضور اعضای هیات در این جلسه 

اقدامات انجام شده در زمینه تاسیس  و برگزاری نشست تخصصی در حوزه کشت سلول و بافت

 مجله انجمن پرداخته شد.
 

http://www.iapctc.ir/
mailto:iapctc.215@gmail.com
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با همکاری انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران 

ولین ادر نظر دارد شناسی ایران انجمن زیست

شنواره تخصصی سراسری در حوزه کشت سلول و ج

  برگزار نماید.بافت گیاهی را 

بینی شده در راستای پیش هایبرنامهاز جمله 

 این نشست عبارتند از:

 های تخصصیالف( برگزاری کارگاه

ب( برگزاری جشنواره عکاسی کشت سلول و 

 بافت 

 جایزه کتاب سالاعطای ج( 

د( سخنرانی پیشکسوتان حوزه کشت سلول و 

 بافت

 پاورپوینت آموزشی بهترین جایزه اعطای ه( 

 های خالقانهجایزه ایدهاعطای و( 

 نمایشگاه محصوالت کشت سلول وبرگزاری ز( 

 بافت گیاهی

 مایشگاه تجهیزات آزمایشگاهیبرگزاری نح( 

ط( اعطای جایزه بهترین مقاله در حوزه کشت 

 سلول وبافت گیاهی

 1396ماه بهمن 25مهلت ارسال آثار: 

توانند شنواره میعالقمندان به شرکت در این ج

و یاشماره گروه تلگرامی با ایمیل انجمن 

 در ارتباط باشند. 09384344034
 

انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران در 

شنواره تخصصی سراسری در جنظر دارد اولین 

با همکاری حوزه کشت سلول و بافت گیاهی را 

در اواخر سال انجمن زیست شناسی ایران 

نماید. اهداف این نشست عبارتند برگزار  1396

 از:

 الف( شناسایی جامع مخاطب انجمن 

 ب( هویت بخشی به انجمن

 های تخصصیج( برگزاری کارگاه

د( شناساندن انجمن و اهداف آن به 

 های سراسر کشوردانشگاه
 

اردیبهشت  3احمد مجد متولد پروفسور 

در شهر محالت است. او در سال  1322

از سوی دانشگاه خوارزمی به عنوان  1383

شناسی معرفی شد و در چهره ماندگار زیست

موفق به اخذ عنوان پژوهشگر  1385سال 

توان مقاالت و برگزیده شد. از وی می

شناسی های متعددی مانند زیستکتاب

سلولی و مولکولی را نام برد که با کمک دکتر 

سید محمدعلی شریعت زاده نوشته شد؛ این 

کتاب در هفدهمین دوره کتاب سال برنده 

جایزه تشویقی کتاب سال جمهوری اسالمی 

 3وی همچنین موفق به ترجمه ایران شد. 

دکتر  .است شناسی شدهجلد اطلس زیست

احمد مجد تحصیالت کارشناسی خود را در 

رشته زیست شناسی در دانشسرای عالی 

 تهران، تحصیالت کارشناسی ارشد خود را در

 معرفی پیشکسوت کشت سلول وبافت گیاهی

دانشگاه در  سیتولوژی و مورفوژنز گیاهیرشته 

و تحصیالت  پاریس –پیر و ماری کوری 

سیتولوژی و مورفوژنز در رشته دکتری خود را 

به پایان  پاریس –پیر و ماری کوری انشگاه د

  اند.رسانیده

به تحصیل خود را عالقه دکتر احمد مجد دلیل 

 که آنچه"دارد:این گونه بیان میدر این رشته 

 آورد، درمى خاص شکل آن به را گیاه یک

 بین و سلولى بین هاىکنش برهم مجموعه

 یا جهان آنچه تمام و است ژنىنبرو و مولکولى

 این موضوع باشد تواند مى گیاه یک ماهیت

 گیاه یک: مثال براى .آید مى حساب به علم

 را هایشاندام بعد سازد،مى را بافتهایش اول

 داراى و کند پیدامى شکل درآخر و سازد مى

 بررسى .مى شود فردى به منحصر ویژگیهاى

 در من موردعالقه موضوع گیرىشکل این سیر

 ".کردم تحصیل که است بوده اىرشته

 تحقیقات فعلى وضعیت است معتقد مجد

 درحوزه ایران در آزمایشگاهى و شناسى زیست

 مى او. نیست بخش رضایت چندان مدیریتى

 اما دارد وجود کشور در مدرن تجهیزات»: گوید

 وجود با حال این با. نیست عادالنه آن توزیع

 هم مدرن، تکنولوژى با بزرگ آزمایشگاههاى

 مشغول که دیگر شهرهاى در هم و درتهران

 که رود مى امید هستند، گسترده هاى فعالیت

 ".برداریم را اصیلى و بزرگ قدمهاى بتوانیم

 

 اولین جشنواره تخصصی سراسری در حوزه کشت سلول و بافت گیاهی 
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 ی ایرانهاشناسی سامانهزیستکنگره 

 1396 اسفندماه 9و  8

 دانشگاه تربیت مدرس :کننده برگزار

 

 بین کنگره وهفتمین ملی کنگره نوزدهمین

  ایران شناسی زیست المللی

 1395شهریورماه 

 تبریزدانشگاه  :برگزار کننده
 

  
 

 International Conference on 

Agricultural and Food Science & 

7th International Conference on 

Biotechnology and  

Bioengineering 

25 - 27 Oct 2017 Lahore, Pakistan 

  
 

The Dynamic Cell: From 

Molecules and Networks to Form 

and Function 

27 - 31 Jan 2018 Jan 2018 

Hyderabad, India  

7th International Conference on 

Nanostructures   

Octobre 7, 2018 Sharif University 

of Technology  

 

  

 

  

 هاکنفرانساخبار 
تحت حمایت  های آتیکنفرانس

 انجمن

  

 مدارک الزم جهت عضویت درانجمن کشت

 سلول و بافت گیاهی ایران

نام )قابل دریافت از تکمیل فرم ثبت -1

 سایت کنفرانس(وب

تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی  -2

 اشتغال به تحصیل

 3*4دو قطعه عکس  -3

 فیش بانکی و اسکن آن -4

بانک  228134864شماره حساب انجمن: 

 تجارت شعبه گلستان خیابان پاسداران

 هزینه عضیت:

شجویان کارشناسی  کارشناسی ارشد: دان

 ریال 250000

 ریال 350000دانشجویان دکتری:

 ریال 750000اعضای هیات علمی: 

 ریال 5000000موسسات حقوقی: 

 اخبارپژوهشی

  

اولین جشنواره تخصصی 

سراسری در حوزه کشت 

 سلول و بافت گیاهی

 فراخوان نمایشگاه کتاب مجازی

حسب مصوبه هیات مدیره انجمن کشت سلول و 

بافت گیاهی ایران در راستای ترویج فرهنگ 

مرجعیت علمی، خوانی و ایفای نقش کتاب

اندازی کانال تلگرامی تحت عنوان نمایشگاه راه

کتاب مجازی در حوزه علوم زیستی به ویژه کشت 

سلول و بافت گیاهی در دستور کار قرار گرفته 

آید انقدر دعوت به عمل میراست. لذا از استادان گ

های تالیفی یا ترجمه خود را برای استفاده کتاب

همچنین مزید  مایند.جامعه علمی کشور معرفی ن

امتنان است اساتید ارجمند تالیفات ارزشمند 

ای و خویش را با ارسال جلد، توصیف چند جمله

 انجمن معرفی نمایند. لشرایط فروش به ایمی

 ادرس کانال تلگرامی: 

 
https://t.me/iapctc_books 

بیستمین کنفرانس ملی و هشتمین 

 شناسی المللی زیستکنفرانس بین

 کنفرانس هشتمین و ملی کنفرانس بیستمین

 شهریورماه 5 تا 3 تاریخ در شناسیزیست المللیبین

انجمن  حمایت تحت و مراغه دانشگاه توسط 1397

خواهد  برگزارکشت سلول و بافت گیاهی ایران 

جزئیات کنفرانس در گردید. نحوه ارسال مقاله و 

 های بعدی اعالم خواهد گردید.خبرنامه

 

 

 

مطالعات بسیاری در زمینه کاربردهای نانوذرات در 

کشت سلول و بافت گیاهی انجام شده و مقاالت 

منتشر گردیده است. در مقاله بسیاری در این زمینه 

مروری که به تازگی منتشر گردیده است به بررسی 

اثرات مثبت و منفی نانوذرات در کشت سلول و بافت 

پرداخته شده است. در این مقاله عالوه بر بررسی 

نانوذرات نقره، تیتانیوم و روی به بررسی نانوذرات 

ی هاها، نانولولهکوانتوم دات دیگری همچون گرافن،

کربنی و دندرومرها پرداخته شده است. عالقمندان 

 RSCتوانند جهت مطالعه این مقاله به مجله می

Advances   با عنوان  58شماره

Nanomaterials in plant tissue culture: 

the disclosed and undisclosed جعه امر

 نمایند. 
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25133شماره ثبت:   


