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نجمن کشت سلول و 
 بافت گیاهی اریانخبرانهم ا

انجمن سی نظریه پردازی اولین کر

در  کشت سلول و بافت گیاهی ایران

 دیجد میپارادابا عنوان  1398سال 

علوم -یشناسستیدر حوزه ز

سخنرانی پروفسور با  یشناخت

حضور جمعی از غالمحسین ریاضی و 

شناسی و اساتید حوزه زیست

خردادماه  27 تاریخ دانشجویان در

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد  1398

 علوم و تحقیقات برگزار گردید.

استاد پروفسور غالمحسین ریاضی 

عضو هیات علمی دانشگاه بیوشیمی و 

 باشند. می تهران
 

   

پروفسور ریاضی پس از ارائه 

 متداول درهای مقدماتی از پژوهش

های جدیدی از افق ،بیوشیمی

شناسی را مطرح نموده و بیان زیست

نمودند که حوزه علوم شناختی در 

ها افق جانوران و انسان ،گیاهان

شناسی بوده و کلیه آینده علم زیست

شناسی سرانجام به مباحث زیست

 ایشان ود خواهد شد.این مسیر رهنم

همچنین با ارائه چند مثال کاربردی 

های جانوری و از میکروتوبول

های گیاهی ارتباطات هورمون

کاگنتیو در جهان را اعجاب آور 

 دانستند.
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 خبرانهم

نجمن کشت سلول و بافت گیاهی اریان
 ا

 25133شماره ثبت: 
 اعضای هیات مدیره 

 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(

کمیته )رئیس  دکتر آزاده حکمت

 آموزش و 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،  سعید ذاکردکتر 

 سازی(توسعه و تجاری

نژاد )رئیس کمیته دکتر فروغ مرتضایی

 تخصصی اخالق علمی(
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http://iapctc.ir 
دبیرخانه دایمی انجمن: تهران، دانشگاه 

علوم و تحقیقات، آزاد اسالمی واحد 

 دانشکده علوم، طبقه چهارم
 
 
 
 
 
 

نجمن کشت سلول و بافت گیا
هی اریانا  

های پره ای و کشت فولیکولانجماد شیشهبرگزاری کارگاه 
 آنترال موش

 

ASPB ای است که به پیشرفت علوم گیاهی اختصاص یافته است، این رفهیک جامعه ح

به عنوان انجمن آمریکایی فیزیولوژی گیاهان تاسیس شد و در  1924انجمن در سال 

تغییر نام داد. عضویت در انجمن آمریکایی زیست شناسان گیاهی برای هر  2001سال 

 ،زیست و بیولوژی محیط شناسی مولکولیفردی از هر کشوری که با فیزیولوژی، زیست

 . بالمانع استمرتبط بیوفیزیک گیاهان و سایر موضوعات 

های دولتی و ها، آزمایشگاههای گوناگون مانند دانشگاهدر زمینه انجمناعضای 

کنند. این انجمن همچنین دارای عضویت می فعالیتهای صنعتی و تجاری محیط

های علمی بین المللی گیاه دارد نقش کلیدی در ادغام رشته ASPBاست. دانشجویی 

جهت کسب اطالعات بیشتر درباره این  کند.مجله بررسی شده را منتشر می 3و ماهانه 

 .مراجعه فرمایید /https://aspb.orgانجمن به تارنمای 

 
 

 (ASPBآمریکا ) یاهیگ یولوژیزیانجمن فمعرفی 

 گردآوری: آرزو قاسمپور

با  1398خردادماه  23ر تاریخ د پره آنترال موش یهاکولیو کشت فول یاشهیانجماد شکارگاه 

خوارزمی برگزار گردید. مدرس این ایران در دانشگاه  کشت سلول و بافت گیاهیهمکاری انجمن 

کارگاه سرکار خانم رویا گنجی دانشجوی دکتری موسسه رویان بودند. در این کارگاه سلسله 

ها و کشت فولیکول ،هاانجماد فولیکول ،های انجماد و ذوبرامون نحوه تهیه محلولوعات پیموض

 ته شد.شبه بحث و بررسی گذاگذاری در محیط کشت القا تخمک

. 

http://iapctc.ir/

