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 1398 اسفندماه
 132 شماره

 

یکسال از همراهی شما عزیزان با انجمن 
کشت سلول و بافت گیاهی ایران گذشت. تمام 
تالش هیات مدیره و دبیرخانه انجمن ایجاد 
شرایطی جهت همراهی پژوهشگران، 

هاي زیست عالقمندان و محققین حوزه
 شناسی به ویژه کشت سلول و بافت بود. 

عملکرد انجمن کشت سلول و بافت گیاهی 
 به شرح زیر است: 1398در سال 

: ینشست تخصص چهاربرگزاري  -1
، "کیژنت  یو مهندس  یاصالح سبک زندگ"
 ،"شوند یم نیشناسان ثروت آفر ستیز"
 ي نقش ماکروفاژها در غشا یبررس"
و  "يد یلوئیآم يها يماریو ب يد یپیل

و   یپزشک  ستیز  ینشست تخصص  نیدوم"
 "ییدارو عیدر صنا یشناس  ستیکاربرد ز

   

 یمهندس": سخنرانی علمی 9برگزاري  -2
 يهاو روش یدرمان يهايبافت استراتژ

 یستینقش اگزوم به عنوان حامل ز"،  "مدرن
 یاصول طراح"، "یدر دارورسان د یجد 

 یبا مبان ییآشنا"، "نوینهدفمند  يداروها
توسعه  یمدل کوانتوم"، "کیانفورمات منویا
انسان با  مغز پردازش اطالعات در افتهی

،  "نایس یابوعل يدیاستفاه از چشم انداز توح
 ."1خاستگاه انسان "و  "1 خاستگاه انسان"
تاسیس فصلنامه علمی کشت سلول و -3

و بارگزاري آن در وبگاه  بافت کاریوتیک 
http://rkctc.srbiau.ac.ir / 

 
 
 

 خبرنامه انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران



 

۲صفحه   

 

 

    
     

 

آموزش  " کارگاه علمی: 16برگزاري  -4
PCR" ،"  آموزشEndnote" ،"  مدلسازي

 "،  "أصول و مبانی کشت سلول  "،  "پروتئین
استخراج "،  "مقاله نویسی"،  "هیستو تکنیک

DNA" ،"آنالیز داده هاي ترانسکریپتوم" ،
روش هاي تزریق و مدلینگ تخم آشنایی با  "

آشنایی "،  "طراحی پرایمر  "،  "مرغ جنین دار
تجزیه و تحلیل داده "،  "NCBIبا داده پایگاه  

هاي آزمایشگاهی با استفاده از نرم افزارهاي 
  "و دیجی مایزر SPSSمختلف با تاکید بر 

   

آشنایی با اصول مقاله نویسی و انتخاب "
 DNA" ،" DNAاستخراج "، "مجله

BARCODING"    سنجش بقاي سلولی با   "و
   .": بایدها و نبایدهاMTTروش 

 بزرگداشت 1نمایشگاه و  1برگزاري  -5
اطلس ساختار سلول گیاهی چاپ کتاب  -6

  ، ایرانبخش و خانم دوخه) (مترجمان: دکتر 
 انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی 

 

 
Happy New Year to all IAPCTC members, 

Biologist and all scientists of Iran and the world. 
May the candlelight, flame your life, 

May you always be happy and victorious, 
May the sunshine create glorious mornings, 

May all your darkness fly away, 
Nowruz Pirooz 

 
 
 
 

با  ،برگزاري هفته ترویج علم -7
 رویکرد شناخت ایران زمین

 



 

 

 

 

  
 

 

  

 

  

 

 خبرنامه
انجمن کشت سلول و بافت 

 گیاھی ایران
 25133ثبت: شماره 

 
 رهیمد اتیاعضاي ه

 ) سیی(ر رانبخشیا رضایعل دکتر

 )ری(دب یلیاردب یزهرا اوراق دکتر

 آزاده حکمت دکتر

 ذاکر دیسع دکتر

 الهه دوخه (خزانهدار) خانم

 البدل ) ی(عضو عل انیارباب قهیصد دکتر

 یمحمد حمدي (عضو عل دیس دکتر

 )البدل

 عبادي (بازرس) یمصطف دکتر

 تکلو (بازرس) یحسام دیسع دکتر

 )البدل یپرتوي (بازرس عل انیرا آقاي

خانم مریم السادات اسداللهی (مسئول 

 دبیرخانه)

02144865397  
http://iapctc.ir 

دبیرخانه دایمی انجمن: تهران، دانشگاه 
علوم و تحقیقات، آزاد اسالمی واحد 

 دانشکده علوم، طبقه چهارم
 
 
 
 
 
 

 انجمن کشت سلول و بافت گیاھی ایران
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