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 و آموزش کمیته رئیس حکمت آزاده دکتر خانم سرکار با ایران گیاهی بافت و سلول کشتمیعل انجمن خبرنگار مصاحبه متن

 تهران تحقیقات و علوم واحدمیاسال آزاد دانشگاه استاد و انجمن فناوری و پژوهش

 خبرنگار: فاطمه درویش زاده

 حکمت هدکتر آزاد آموزشی ومیعل رزومه از ای چکیده

 تهران الزهرا دانشگاه گیاهی زیست کارشناسی ❖

 تهران دانشگاه بیوفیزیک دکتری و ارشد کارشناسی ❖

 تهران دانشگاهو  نانوتوسعه  فناوری ستاد دکتری فوق ❖

 نانو فناوری علم در ایشان گسترده پژوهشهای و تحقیق و رشته این به دکتر خانم شخصی عالقمندی است ذکر به الزم ✓

 .است نموده تبدیل کشور در آوری فن اینمیعل ارتقای و توسعه در اثرگذار و پیشرو اساتید از یکی به را وی

 دانشگاهی جهاد انتشارات بیوفیزیک مبانی و اصول کتاب مؤلف ❖

 پرتو زیست ومیبیوشی یهادرس برای نور پیام دانشگاه دانشجویان رفرنس✓

 صنعت تا نشر از نانو اجرایی کنفرانس اولین همایش اجرایی دبیر ❖

 المللی بینمیعل معتبر مجالت و هاژورنال در مقاله عنوان ۲۰از  بیش چاپ و ارائه ❖

 ایران فناوری و علوم ملی سازمان در میکروگراویتی پژوهشی طرح اجرای و ارائه ❖

 ایران گیاهی بافت و سلول کشت انجمن المللی بین مقاالت بخش رئیس ❖

 ایران گیاهی بافت و سلول کشت انجمن فناوری و پژوهش آموزش کمیته رئیس ❖

 التحصیل رتبه اول دانشگاه تهرانفارغ لوح و نشان دارنده  ❖

 لوح تقدیر پژوهشگر برتر از دانشگاه تهراندارنده  ❖

 
 باشد؟می صورتی چه به ایران گیاهی سلول بافت کشتمیعل انجمن با شما رابطه -۱

 حاضر حال در و نیستم دور آن مباحث و گیاهی از هم هاآنقدر و است گیاهیاینجانب رشته زیست شناسی گرایش  لیسانس

 با مشترکی پروژه که باشدمی گراویتی زمینه در گیاهی زیست و بیوفیزیک بین مشترک که هستم آن اجرای حال در را ای پروژه

 .داریم دست در حاضر حال در هم نامه پایان چند و هستیم آن انجام حال در ایرانبخش دکتر آقای با و بوده انجمن

 
 دارید؟ نظر در را ای برنامه چه انجمن آینده برای -۲

 یک که است این ما اولویت و برنامه اولین و است شده کشورمیعل یهاانجمن اتحادیه عضو تازگی به سلول کشت انجمن

و ارائه بیشتر گیریعضو و انجمن گسترش برنامه دومین برگزار نماییم. ایران گیاهی بافت و سلول کشت عنوان به ملی کنفرانس

 سایر در که را دانشجویانی و مختلف افراد هاخبرنامه طریق از که این سوم. باشدمی سطح آموزشی و پژوهشی بهتر به اعضا



 

2 
 

 هب بتوانیم که است این ما غائی هدف و کالن برنامه اما. کنیم تشویق انجمن در فعالیت و پیوستن برای کنندمی تحصیل هارشته

 وقت اسرع در باید که هم فوری بسیار برنامه یک ولی باشدیم دکترای دانشجویان عهده بر مهم این و برسیم محصول تولید

ه مجوزهای مربوطه را دریافت نموده ک باشدمی انگلیسی و فارسی زبان دو به انجمن پژوهشی ومیعل مجله اندازییردراهگ انجام

 است.

 
 شوند؟ عضو انجمن در توانندمی دانشجویانی چه-۳

 و شده انجمن عضو توانندمی راحتی به شناسی زیست رشته هایگرایش تمام دکترای و ارشد ؛ کارشناسیکارشناسی دانشجویان

 در دانشگاهی افراد تمام ر تالش هستیمد حقیقت در ما .ندارد وجود زمینه این در محدودیتی هیچ و کنند شرکت هانشست در

 این و کنیممی فعالیت اسالمی آزاد دانشگاه در که هستیم انجمنی ما واقع در .دهیم ارتباط انجمن با را های مختلف کشوردانشگا

 .کندمی بیشتر را آزاد و سراسری هایانشگاهد بین میعل ارتباط انجمن

 

 باشد؟می ییهازمینه چه در انجمن در پژوهش و آموزش کمیته فعالیت-۴

 برگزاری گرد.یمیل تمام اعضا ارسال میاگیردو همچنین به نشانی رار میق انجمن وبسایت روی بر ماه هر که خبرنامه نتشارا

 اینکه برای دانشجویان به کمکی گونه هر و شودمی انجام کمیته این نظر زیر نیز تخصصی یهاکارگاه و هانشست ،هاسخنرانی

 یا و برسانند فناوری مرحله به بتوانند دارند ایایده اگر و دهند ارائه بافت کشت و سلول کشت زمینه در جدیدی طرح بتوانند

 .کنیممی کمک آنها به ما شوند آشنا هاصنعتگر با بخواهند و باشند داشته فضا اگر

 
 یهانشست در که مسائلی شود و ازمیشامل چه افرادی  هاچه کسانی هستند و مخاطب آن هاو نشست هابرگزارکننده کارگاه -۵

 هستند؟ است ذکر قابل مواردی چه شودمی بیان شما

 هانشست این در که افرادی و باشدمی رایگان صورت به که است این ما انجمن یهانشست خصوصیت مهمترین اینکه اول

 .هستند دکترا و ارشد کارشناسی و کارشناسی یهادانشجو ما مخاطبین و هستند متخصص زمینه این در کنندمی شرکت

 .کنندمی برگزار نشست که دانشجویانی انتخاب برای البته .باشددانشجویی و تخصصی می بخش دو در ما یهانشست کلی طور به

ها در برگزاری کارگاهشناسی عمومیت دارد. برنامه های زیستباشد و در تمام حوزهقط در شاخه کشت سلول نمیف هاکارگاه

 قابل دسترس است.ها بخش کارگاهسایت انجمن وب

 
 ؟باشدمی ییهازمینه چه در انجمن جانبی یهافعالیت-۶

 هفته دو در فناوری و علم پارک و پارک هیومن ،ایران وحش حیات موزه از بازدید مثالً یک هافناوری ومیعل مراکز از بازدید

از مراکز پژوهشی از دیگر ازدید بو همچنین  هار مرنجاب و رصد ستارهاز کوی. بازدید شد آن از خوبی استقبال که داشتیم پیش

 باشد.های جانبی انجمن میفعالیت
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 و فعال عضویت با عادی عضویت تفاوت و دارد را خاصی امتیاز و مزیت چه دانشجویان برای انجمن این در عضویت-۷

 باشد؟می چیزهایی چه در آن یهاامتیاز

 عبارت است از: مزایای عضویت در انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران

 ها و سمینارهای علمیدریافت اخبار داخلی انجمن در خصوص برگزاری کنگره 

 دریافت رایگان خبرنامه انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران 

 های آموزشی سایتاستفاده رایگان از بخش 

 های علمی به زبان انگلیسی و فارسی انجمناستفاده از تخفیف ویژه در خرید کتاب 

 های مختلفاستفاده از امتیازات خاص اعضا در برنامه 

 هاها، موسسات و سازمانهای ساالنه انجمن در دانشگاهاستفاده از مزایای تخفیف جهت شرکت در کنگره 

 برخورداری از امتیاز درج عضویت در انجمن در رزومه در زمان استخدام 

 
 و... کالم آخر

جهت گرد هم آمدن محققان علم کشت سلول و بافت  یکانون جادیابا انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران بتواند امیدواریم 

 ا ایجاد نماید.ردانش  نیعالقمندان ا نیارتباط ب شناسیو سایر علوم زیست یاهیگ


