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افتتاح دبیرخانه انجمن 

 2جلسه هیات مدیره 
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خبرانهم ا ن ت ول و بافت گیا ی اریان
مهرماه و آبانماه 1397
شماره 121

به یاری خداوند ،همت هیات مدیره انجمن
کشت سلول و بافت گیاهی ایران ،دانشگاه
آزاد اسالمی و دانشجویان فعال در دبیرخانه
انجمن ،دبیرخانه دایمی انجمن در طبقه
چهارم دانشکده علوم پایه برگزاری نشستها
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
گشایش یافت .با گشایش دبیرخانه دایمی
روند ثبت نام ،برگزاری نشستها و کارگاهها
روند سریعتری خواهد گرفت .همچنین این
دفتر میتواند به عنوان پلی میان عالقمندان
به حوزه کشت بافت و متخصصین امر باشد.

 2نشست تخصصی 
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مصاحبه 

www.iapctc.ir
iapctc@hotmail.com

از جمله کارهای زیرساختی انجام شده در
دفتر دایمی انجمن میتوان به موارد زیر
اشاره نمود:
 -1طبقهبندی ثبتنام اعضا
 -2طبقهبندی نامههای ارسالی
 -3تسهیل روند صدور کارت عضویت
 -4تسهیل روند انعقاد قراردادها با سایر
انجمنها و دانشگاههای سراسر کشور
 -5تدوین فرمهای ثبت نام و عضویت جدید
عالقمندان جهت ارتباط با دبیرخانه
میتوانند همه روزه از ساعت  9الی  15به
محل دبیرخانه مراجعه نمایند و یا با شماره
 02144865397تماس حاصل فرمایند.
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جلسه هیات مدیره انجمن در موسسه فرزانگان اندیشمند مسعود (فام) برگزار شد .در این جلسه که به میزبانی موسسه فام برگزار
شده بود ،اعضای هیات مدیره به بحث و تبادل نظر درباره برنامههای آتی انجمن ،مشکالت در روند ثبت نام ،انتخاب پایان نامه و
L

مدیره از بخشهای مختلف موسسه بازدید به
پژوهش برتر در حوزه کشت بافت در سال  1396پرداختند .همچنین اعضای هیات
o
r
عمل آوردند.
خبرانهم

نج
ا من کشت سلول و بافت گیاهیاریان

شماره ثبت25133 :
اعضای هیات مدیره
دکتر علیرضا ایرانبخش (رئیس)
دکتر احمد مجد (نائب رئیس)

اولین نشت تخصصی

زی ست شناسی در قرن ۲۱

دکتر زهرا اوراقی اردبیلی (دبیر)
دکتر سعید ذاکر (خزانهدار)
دکتر مصطفی عبادی (عضو)
دکتر سید محمد حمدی (بازرس)
دکتر گلناز تجدد (عضو علی البدل )
دکتر آزاده حکمت (رئیس کمیته آموزش و
پژوهش و فناوری)
دکتر محمدمهدی جوکار (رئیس کمیته
ارتباطات و تعامالت بینالملل)
دکتر سورمه قره ماتوسیان (رئیس کمیته
پذیرش و ثبتنام)
دکتر سعید ذاکر (رئیس کمیته تحقیق ،توسعه
و تجاریسازی)
دکتر فروغ مرتضایینژاد (رئیس کمیته
تخصصی اخالق علمی)

اولین نشت تخصصی زیست شناسی
در قرن  21به سخنرانی دکتر علیرضا
ایرانبخش در تاریخ  24مهرماه 1397
در دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات برگزار
گردید.
در این نشست تخصصی که با استقبال
عالقمندان روبرو شد به بحث و تبادل
نظر درباره آینده زیست شناسی و
شاخههای آن در قرن حاضر پرداخته
شد.
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نشست های آتی انجمن
انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران در راستای ارتقای دانش عمومی و تخصصی عالقمندان
در حوزههای مختلف زیست شناسی نشستهای تخصصی در سال  1397برگزار خواهد نمود
که اطالعات و زمان برگزاری آن از طریقذ رایانامه (ایمیل) و تارنما (وب سایت) انجمن در
اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

مصاحبه

خبرنگار :فاطمه درویشزاده

چشم انداز کشت سلول و بافت گیاه ی در اقتصاد
در راستای بهرهگیری از فعاالن در حوزه کشت سلول و بافت گیاهی در ایران ،مصاحبهای توسط خبرنگار انجمن با دکتر حلیمه حسن
پور عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا انجام شد که به شرح زیر است:
کشت بافت در واقع تکثیر غیرجنسی گیاهان در شرایط استریل میباشد .در بخش تحقیقاتی از این تکنیک برای کشت
پروتوپالست ،سلول ،بافت گیاهی ،تولید بذرهای مصنوعی ،تکثیر گیاهان در حال انقراض ،تکثیر ارقام جدید و تجاری ،کشت گیاهان
هاپلوئید و پلی پلوئید ،دست ورزی ژنتیکی ،تولید متابولیت های ثانویه ،تولید گیاهچههای استریل در شرایط درون شیشه در تمام
طول سال استفاده نمود .با استفاده از این تکنیک تعداد باالیی از گیاهان را میتوان از تعدادی کمی گیاهچه بدست میآید .با توجه
به اینکه صنعت گل و گیاهان زینتی در ایران از نظر تکثیر سریع ،تولید گیاهان عاری از بیماری و معرفی ارقام جدید دارای مشکل
جدی میباشد ،استفاده از تکنیکهای مختلف کشت بافت ،نقش موثری در جهت دستیابی ایران به جایگاه واقعی خود در بازاهای
جهانی خواهد داشت .دانشجویان زیادی در دانشگاهها روی این تکنیک کار میکنند ،اما متاسفانه اکثر پروتکلهای بدست آمده از
کار دانشجویی ،کاربرد تجاری ندارد و نیاز به تحقیقات تکمیلی دارد .با توجه به اینکه در شرایط کنونی ،واردات گونههای زینتی
کاهش یافته ،این میتواند فرصت مناسبی برای فارغ التحصیالن این رشته باشد و با کشت گونه های خاص کارآفرینی داشته باشند.
دکتر حسن پور در پاسخ به سوال چشم انداز کشت سلول و بافت گیاهی در ایران گفت" :به نظر میرسد تکنیک کشت و بافت
آینده خوبی در ایران داشته باشد .بیوتکنولوژی گیاهان زینتی با اولویت دستیابی به دانش فنی و تجاری سازی تولیدات گیاهی مورد
نیاز کشور اهمیت زیادی داشته و حتی میتواند در ورود ارز به کشور نیز نقش داشته باشد ".عالقمندان جهت مطالعه مشروح مصاحبه
به تارنمای انجمن مراجعه نمایند.
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http://iapctc.ir
دبیرخانه دایمی انجمن :تهران،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات ،دانشکده علوم ،طبقه چهارم

