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513شماره    

 

��ر��ه ا���ن �شت س�ول و با�ت �یا�ی  

 ا�ان 
   

 انتشار اولین شماره فصلنامه 
هایی در کشت سلول و بافت کاریوتیک پژوهش   

   

کثرت و تنوع مقاالت تخصصی و همچنین کیفیت باالي محتواي 
هاي اخیر،  در سال  "هاي کاریوتیکسلول و بافت"مقاالت در زمینه  

کشور دارد، این امر  هاي تحقیقاتی  نشان از رشد چشمگیر فعالیت
سازد.  نیاز به نشریه تخصصی در کشور را بیش از پیش نمایان می

انجمن کشت سلول و آزاد   بنابراین،  ایران و دانشگاه  بافت گیاهی 
اسالمی واحد علوم و تحقیقات براي تحقق اهداف و وظایف خود و  
فصلنامه   انتشار  متولی  کشور  علمی  فعالیتهاي  ارتقاء  و  رشد 

زمینه   در  بافت"کامال ًتخصصی  و  سلول  شده    "کاریوتیک  کشت 
  ی است. در این راستا دبیرخانه فصلنامه آماده دریافت مقاالت علم

هاي تحقیقاتی کوتاه با نوآوري برجسته و پژوهشی اصیل، یادداشت
و   دانشجویان  محققین،  اساتید،  طرف  از  شاخص  مروري  مقاالت 

هاي مختلف سلول و بافت (باکتریایی،   پژوهان عزیز در زمینهدانش
 .باشدمیکروبی، قارچی، گیاهی، جانوري و انسانی) می

http://rkctc.srbiau.ac.ir 

   

 

باشید خود سالمت مراقبت  

kendine iyi bak 

自分を大事にして下さい 

http://rkctc.srbiau.ac.ir/


2 

 

نامه با شرکت دانش بنیان بشیر انعقاد تفاھم   

نامه همکاري میان انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران، انجمن زیست شناسی تفاهم
بشیر   بنیان  دانش  و شرکت  زمینه  ایران  در  قرارداد  این  بدین صورت طرفین  برقرار شد. 

پژوهشی علمی،  علمی  برنامه  . تحقیقات  تحقیقات  از  حمایت  همچنین  و  علمی  هاي 
  نمودند.پژوهشگران همکاري مشترك خود را آغاز 

 

 

   

 ��دگان �وا� ع��ی ا���ن ع��ی �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان 
 آقاي رضا ماه منظر  برنده جایزه علمی دکتر قربانلی:

   يعباد  مصطفی دکتر گیاهی: بافت و سلول کشت زمینه در برتر)عکس( نگاره 
  نیاستوده  سهیال خانم: گیاهی بافت و  سلول کشت زمینه در برتر نامه پایان
 بهبهانی  رجائی سارا خانم :گیاهی بافت و سلول  کشت زمینه  در برتر مقاله

 
  

 

 برندگان مسابقات علمی و جوایز علمی انجمن
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 : رهیمد  اتیاعضاي ه 

   رانبخشیا  رضای عل دکتر
 ی لیاردب یزهرا اوراق دکتر

   آزاده حکمت  دکتر
   ذاکر دیسع  دکتر
  الهه دوخه خانم
 (علی البدل) انیارباب  قهیصد  دکتر

 (علی البدل)  حمدي مهديمحمد  دیس  دکتر
 

   بازرسان:
   عبادي یمصطف  دکتر
   تکلو یحسام دیسع  دکتر
 (علی البدل)  پرتوي انی را آقاي

 

 :  مسئول دبیرخانه
 للهی اخانم مریم السادات اسد
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