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عصر امیدرویداد نمایشگاه 

  مصالي در 1401 ماه خرداد در عصرامید نمایشگاه

 انمیزب نمایشگاه این .گردید برگزار تهران بزرگ

  هاي شرکت آزاد، دانشگاه مختلف واحدهاي حضور

 مطرح هاي چهره و عالقمندان بازدید و بنیان دانش

  .ودب طهرانچی دکتر آقاي جناب نظیر کشور علمی

 ایشنم براي اي زمینه امید عصر نمایشگاه رویداد در

 گاهدانش ارتباط و تجاري هاي فعالیت و دستاوردها

  فاهمت عقد علمی، تبادالت صنعتی، هاي بخش با ها

.گردید فراهم تجاري هاي قرداد و ها نامه

 انیسخنر ها، نشست نمایشگاه این برگزاري ضمن 

 در زنی خبري هاي شبکه با هایی مصاحبه حتی و ها

شتک علمی انجمن رئیس بین این در که .بود جریان

 انبخشایر علیرضا دکتر آقاي جناب ایران بافت و سلول

.داشتند پررنگ نقشی ها مصاحبه و ها سخنرانی در

 از بسیاري میزبان بافت و سلول کشت علمی انجمن

  و ودب خود استانی مختلف شعبات از کنندگان بازدید

 دانشگاهی واحدهاي با نیز گوناگونی هاي نامه تفاهم

.گردید منعقد
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1400گزارش عملکرد شعبه لرستان در سال 

  بافت و لولس کشت علمی انجمن شعب فعالترین از یکی عنوان به لرستان شعبه

 و لولس کشت المللی بین کنگره اولین میزبان جاري سال در اینکه بر عالوه

:است بوده فعال ذیل هاي زمینه در نیز 1400 سال در باشد می ایران  بافت

  بافت و سلول کشت حوزه در تخصصی وبینار 4 برگزاري -1

انلرست استان هاي دانشگاه اساتید و دانشجویان بین از گیري عضو -2

 گیاهی هاي واکسن کتاب ترجمه -3

  احدو اسالمی آزاد دانشگاه در لرستان استان شعبه انجمن دفتر اندازي راه -4

 آباد خرم

  بافت و سلول کشت آموزشی کارگاه گزاري بر -5

 در بافت و سلول کشت ملی کنگره دومین برگزاري مقدمات نمودن فراهم -6

  لرستان استان

 استان صنعتی هاي شهرك شرکت کار و کسب کلینیک با نامه تفاهم عقد -7

  لرستان

 کشور بافت و سلول کشت انجمن با همکاري نامه تفاهم عقد -8



۴

افتکنگره بین المللی کشت سلول و ب

  بین کنگره اولین و ملی کنگره دومین برگزاري

  اريهمک با ایران  بافت و سلول کشت المللی

  تواند می آباد خرم واحد اسالمی آزاد.دانشگاه

 مشترك اهداف تحقق راستاي در موثر گامی

  شبردپی و گسترش منظور به و دانشگاه و انجمن

  و انایر در بافت و سلول کشت علمی ارتقاي و

  بهبود و متخصص نیروهاي کیفی توسعه

 نهزمی در پژوهشی و آموزشی امور به بخشیدن

.گردد تلقی بافت و سلول کشت هاي

 مللیال بین کنگره اولین و ملی کنگره دومین

 الس اسفندماه در ایران  بافت و سلول کشت

  واحد اسالمی آزاد دانشگاه همکاري با جاري

 گاننخب ملی بنیاد لرستان، دانشگاه ، آباد خرم

تباف و سلول کشت انجمن و لرستان استان

.گردد می برگزار ایران

 از مقاله 200 از بیش گردد می بینی پیش

   کشور از خارج  و داخل معنبر دانشگاههاي

 گزارشات و ها پژوهش آخرین خصوص در

 و سلول کشت  مختلف هاي زه حو در علمی

  ، گیاهی ، قارچ ، جلبک میکروبی،( بافت

  ادهد شرکت کنگره این در ) انسانی و جانوري

 وحسط در برجسته اساتید از تعدادي و شود

 ديکلی سخنران عنوان به المللی بین و ملی

.رسانند بهم حضور

  در علمی شاخص هاي چهره از تجلیل

 برگزاري ، بافت و سلول کشت حوزه

 لولس کشت مهارتی تخصصی کارگاههایی

  و یتاریخ آثار از بازدید همچنین و بافت و

 تاناس و آباد خرم شهر گردشگري و طبیعی

 در شده یبین پیش جانبی هاي برنامه از لرستان

.باشد می کنگره این
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