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در  رانیوحش ا اتیو ح عتیموزه طب

 یهانمونه شگریمتعدد نما یهابخش

آن  یهااست و در سالن رانیمتنوع ا یستیز

گذاشته  شیپنج راسته پستانداران به نما

 یموزه دارآباد دارا یشناساهیسالن گ. است

خودرو از مناطق مختلف  یاهیگونه گ 600

 یسالن براساس نواح نیا. باشدیکشورم

 است. شده  یبندمیتقس ییایتوجغرافیف

در این بازدید همچنین اعضا از مجموعه 

پارک و رویا پارک  تفریحی هیومن-علمی

 در محوطه موزه دیدن کردند. 

ه ب رانیا یاهیانجمن کشت سلول و بافت گ

انجمن محترم  یاز اعضا یمنظور قدرشناس

 ینظر یبه مبان یبخش تینیع نیو همچن

 یعلم یفضا جادیو ا یشناسستیعلم ز

از  یاروزه کی دیباطراوت و پرنشاط بازد

باد آدار رانیوحش ا اتیو ح عتیموزه طب

. داشت 98ماه دوازدهم اردیبهشتدر روز 

های موزه دیدار در این بازدید اعضا از سالن

 رانیوحش ا اتیو ح عتیموزه طبکردند. 

موزه  باشد.دارای هفت سالن مختلف می

 یدر بخش ها رانیوحش ا اتیو ح عتیطب

متنوع  یستیز یهانمونه شگریمتعدد نما

 .است رانیا

 ماهاردیبهشت 24در تاریخ  ییدارو عیدر صنا یشناسستیو کاربرد ز یپزشکستیز یینشست دانشجو نیدوم

گردید و با استقبال چشمگیر عالقمندان به  برگزاربه همت انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران  1398

این نشست که آقای محمد حسن حقایقی مجری آن بود به جهت  زیست شناسی قرار گرفت.ویژه دانشجویان 

 شناسی در پزشکی و علوم دارویی برگزار شد.فزایش سطح مشارکت پژوهشگران زیستا

 1398 ماهاردتشهبی 

 125شماره 
 

 موزه از بازدید  1 

 دانشجویی نشست  1 

 اساتید از تجلیل  2 
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 خبرانهم

نجمن کشت سلول و بافت گیا
 هی اریانا

 25133: شماره ثبت
 هیات مدیرهاعضای  

 دکتر علیرضا ایرانبخش )رئیس(

 دکتر احمد مجد )نائب رئیس(

 دکتر زهرا اوراقی اردبیلی )دبیر(

 دار(دکتر سعید ذاکر )خزانه

 دکتر مصطفی عبادی )عضو(

 دکتر سید محمد حمدی )بازرس(

 دکتر گلناز تجدد )عضو علی البدل(

)رئیس کمیته آموزش و  دکتر آزاده حکمت

 پژوهش و فناوری(

)رئیس کمیته  دکتر محمدمهدی جوکار

 الملل(ارتباطات و تعامالت بین

دکتر سورمه قره ماتوسیان )رئیس کمیته 

 نام(پذیرش و ثبت

)رئیس کمیته تحقیق، توسعه  سعید ذاکردکتر 

 سازی(و تجاری

نژاد )رئیس کمیته دکتر فروغ مرتضایی

 ی(تخصصی اخالق علم
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  نشست تخصصیبرگزاری 

شناسان ثروت زیست

 شوندآفرین می
شناسان ثروت آفرین نشست تخصصی زیست

شوند به همت انجمن کشت سلول و بافت می

برگزار  1398ماه اردیبهشت 23گیاهی ایران در 

گردید. سخنرانان این نشست خانم زهره اکبری 

و آقای سجاد قارلقی دانشجویان کارشناسی 

. ینه بودندارشد و از کارآفرینان موفق در این زم

در این نشست مباحث مختلف همچون نحوه 

عینیت بخشی به نیازهای جامعه و تهیه یک 

مسیر فکری عملی جهت ثبت ایده و تولید 

 تجاری آن بحث و تبادل نظر شد.

 

یان در روز یکشنبه مراسمی را با حضور اساتید و دانشجو ،انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران به جهت تجلیل از مقام استاد

کشت سلول و بافت گیاهی ایران  علیرضا ایرانبخش ریاست انجمن نمود. در این مراسم دکتربرگزار  1397ماه اردیبهشت 15

 به ایراد سخنرانی پرداختند.

. 
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نجمن کشت سلول و بافت گیاهی اریان
 ا

۰21۴۴۸۶۵3۹۷  
http://iapctc.ir 

دبیرخانه دایمی انجمن: تهران، 

علوم و دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تحقیقات، دانشکده علوم، طبقه چهارم
 
 
 

 یناویاسکاند یاهیگ یولوژیزیانجمن فمعرفی 

 : آرزو قاسمپورگردآوری

 یولوژیاز ب یتجرب یشناسستیز یهااست که همه جنبه یجامعه علم کی س،یدر انگل یناویاسکاند یاهیگ یولوژیزیانجمن ف

 یناویخارج از اسکاند یکشورهااز  این انجمناز اعضاء  ی. بخش مهمگیرددر برمیرا  یولوژیزیتا اکوف ییایمیوشیو ب یمولکول ،یسلول

 .باشدیثبت شده در سوئد م هیریسازمان خ کیانجمن  نیآزاد است. ا یشناس ستیزهمه عالقه مندان به  یبرا تیو عضوهستند 

 نیانجمن همچن نیاست. ا Physiologia Plantarumو انتشار مجله  SPPSکنگره  یانجمن سازمان بند نیا یاصل تیفعال 

انجمن  نیا ن،یکند. عالوه بر ایم یبانیپشت یاهیعلوم گ نهیدر زم گرید یهاها و طرحمنتشر کرده و از کنگره های منظمخبرنامه

 تیحمارا اعضاء خود  Nordic یهاشگاهیاز آزما یکیدر  قاتیام تحقانج و جهت سفرو  SPPS یهاجهت شرکت در کنفرانس

 مراجعه فرمایید. se.http://spps/جهت کسب اطالعات بیشتر درباره این انجمن به تارنمای  کند.یم یمال

رضا  یبا آقا رانیا یاهیگبافت و  سلول شتک یخبرنگار انجمن علماختصاصی  یگفتگو
 ییفضا ستیو ز یشناس ستیز فعاالن و پژوهشگران آزاد رشته اختر زاماه منظر 

انجمن در گفتگو با آقای رضا ماه منظر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سلولی و مولکولی به گفتگو درباره اختر گزارشگر 

دو مبحث  Space biology ای ییفضا ستیو ز Astrobiologyای یشناس ستیاختر ززیست و توسعه آن در دنیا پرداخت. 

 نیدر زم اتینقش فضا در بوجود آمدن ح یبا هدف بررس یارشته انیم یمباحث قتیهستند که در حق دینوظهور و رشته جد

 نیاول یبرا منظر در پاسخ به این سوال کهپردازد. ماه حیات فرزمینی می امکان یبررسبه و  پردازدینقش فضا در تکامل م ایو 

 نکهیبعد از ا ". پاسخ داد: داشتند ییهاشرفتیدر فضا مطرح شد و چه پ یاهیپروژه کشت سلول و بافت گ یبار چه زمان

در  اهیانتقال گ ایبه فضا فرستاده شد مباحث کشت و  یستیز یهاولپسحشرات در قالب ک ای مونیچون سگ و م یواناتیح

 نیها )اولنهیهوا در سف هیبه منظور تصف اهانیاز گ. به فضا بود اهیمبحث انتقال بذر گدر این  نیغازآه ژو پرو فضا مطرح شد

هشکده پژو ماه منظر همچنین افزود ".نموداستفاده  توانیفضانوردان م یبرا یغذا و انرژ نی( و تامریم ییفضا ستگاهیبار در ا

جهت دسترسی کند. های مورد قبول حمایت میاین زمینه منتشر کرده است و از طرحدر  ییدانشجو ییهافراخوان رانیا ییفضا

 مراجعه نمایید.( http://iapctc.ir)ها در تارنمای انجمن بخش مصاحبه بهمتن کامل این مصاحبه به 

http://iapctc.ir/
http://spps.se/

