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 127 شماره
 

کرسی نظریه پردازی با عنوان نقش 

دکتر سخنرانی  شادی در توسعه علم به

 یاقمشه یاله نیالدیمح نیحس

سخنران، مترجم  ب،یاد لسوف،یارف، فع

 1398تیرماه  در یرانیمعاصر ا سندهیو نو

 کرسی نظریه پردازی کهبرگزار شد. این 

انجمن کشت سلول و بافت  دعوتبا 

گیاهی ایران در دانشکده علوم پایه 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

برگزار شد با استقبال تحقیقات 

در این نشست  .روبرو شدچشمگیری 

ای به پاسخ برخی قمشهصمیمانه دکتر 

سواالت در زمینه ارتباط شادی و علم 

 پرداختند.
   

ای به بخشی از سخنرانی دکتر قمشه

نشان  نیارزترب"شرح زیر است: 

خدا که کمال مطلق  یحرکت به سو

 یاست که شخص به سو نیاست ا

 یعنی ییهنرها، دانا یعنی ییبایز

 یعنی ییکویو ن گریفلسفه و علوم د

 یخلق خوش و حفظ شرافت انسان

 نیا یدر حرکت باشد و نشان کل

است که  قیپاك و عم یحرکت شاد

 "با سالك همراه خواهد بود. وستهیپ

این نشست صمیمی حدود دو ساعت 

  به طول انجامید. 

نجمن کشت سلول و بافت گیاهی اریان
 خبرانهم ا
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تخصصی نقش مایکروفاژها و نشست 

های غشای لیپیدی در بیماری

سخنرانی دکتر آیدا وحدت  آمیلوئیدی به

 Linköpingاز دانشگاه  پناهی شریعت

برگزار  1398تیرماه  25سوئد در تاریخ 

شد. این نشست با مشارکت دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد علوم و تحقیقات، انجمن 

کشت سلول و بافت گیاهی ایران و 

 استیر یو فناور یمعاونت علم

ی در سالن سمینار دانشکده علوم جمهور

پایه برگزار شد و با استقبال چشمگیری 

  از آن شد.
   

های جدید در در این نشست به یافته

زمینه نقش مایکروفاژها در 

های آمیلوئیدی پرداخته شد. بیماری

عالقمندان به کسب اطالعات بیشتر 

 توانند مقاله زیر را مطالعه نمایند:می
Lipid membranes accelerate 

amyloid formation in the 

mouse model of AA 

amyloidosis, Amyloid. 2019 

Mar;26(1):34-44. 
   

های رویشی اندام-جلد دوم کتاب اطلس تشریح و مورفولوژی گیاهی 

دکتر  ،به چاپ رسید. این کتاب که توسط دکتر علیرضا ایرانبخش

مصطفی عبادی و دکتر زهرا اوراقی اردبیلی تالیف شده است توسط 

انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی به چاپ رسیده است و در اختیار 

 عالقمندان و پژوهشگران قرار گرفته است.
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 خبرانهم

نجمن کشت سلول و 
 بافت گیاهی اریانا

 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(

)رئیس کمیته  آزاده حکمتدکتر 

 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

 اخالق علمی( تخصصی

 
۰۲۱۴۴۸۶۵۳۹۷  
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دبیرخانه دایمی انجمن: تهران، دانشگاه 
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نجمن کشت سلول و بافت گیاهی اریان
 ا

 

 1973اندازی این انجمن به عنوان انجمن صنعتی کشت بافت کره در سال از زمان راه

KSPBT این انجمن  کند.فعالیت میهای معروف در این زمینه به عنوان یکی از انجمن

 در تالش است تا زمینه همکاری میان پژوهشگران در این حوزه را فراهم نماید. 

 Plantو  Journal of Plant Biotechnologyاین انجمن دو مجله علمی با عناوین 

Biotechnology Reports  انجمن همچنین به برگزاری کند. منتشر میحمایت و را

ای برای همچنین تسهیالت ویژه پردازد.ای مرتبط با کشت بافت میهساالنه کنفرانس

جهت کسب کند. های زیر نظر انجمن فراهم میحضور پژوهشگران در کنفرانس

اطالعات بیشتر درباره این انجمن به تارنمای 

http://www.kspbt.or.kr/eng/main.html مراجعه فرمایید. 

 
 

 (KSPBTانجمن بیوتکنولوژی گیاهی کره جنوبی )
 ستاره ازگمیگردآوری:  

انجمن کشت  توسط تیرماه 24در تاریخ  پتومیترانسکر یهاداده زیآنال یآموزشکارگاه اولین جلسه 

 ان. مدرسآزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات برگزار گردیدسلول و بافت گیاهی ایران در دانشگاه 

. در ایرانبخش دکتر مصطفی عبادی و سرکار خانم دکتر الهه دوخه بودنددکتر علیرضا این کارگاه 

و مبانی شبکه  یاصول سیستم بیولوژ ،داده داده پایگاه عانوااین کارگاه سلسله موضوعات پیرامون 

به  RNAseqهای های میانکنش پروتئین و آنالیز بیان ژن با استفاده از دادهبازسازی و تحلیل شبکه

 گذاشته شد. بحث و بررسی
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http://iapctc.ir/

