
 

  

نجمن کشت سلول و 
 بافت گیاهی اریانخبرانهم ا

www.iapctc.ir 
iapctc@hotmail.com 

 یاهیسلول و بافت گ تکشپژوهش انجمن 

آموزش و  تهیکم یاز اعضا یو جمع رانیا

پژوهش انجمن در دفتر معاونت پژوهش و 

واحد علوم و  یدانشگاه آزاد اسالم یفناور

ذکر است،  انی. شادیمنعقد گرد قاتیتحق

 نهیزم جادینامه، اهدف از انعقاد تفاهم

 نیدو جانبه ب باطگسترش ارت یمناسب برا

مختلف  یهاانجمن و دانشگاه در بخش

 قاتیو تحق یامشاوره ،یپژوهش ،یعلم

 نیمابیمورد عالقه ف یهانهیدر زم یکاربرد

  .باشدیم

و  یپژوهش ،یعلم ینامه همکارتفاهم

کشت سلول و  یانجمن علم نیب یآموزش

 یو دانشگاه آزاد اسالم رانیا یاهیبافت گ

با حضور دکتر  قاتیواحد علوم و تحق

انجمن کشت سلول و  سییر رانبخشیا

 یزآبادیدکتر فاطمه عز ران،یا یاهیبافت گ

 یسرپرست معاونت پژوهش و فناور یفراهان

واحد علوم و  یاسالم ددانشگاه آزا

 فهیمال خل یمحسن رستم قات،دکتریتحق

و  یقاتیسرپرست اداره کل مراکز تحق

واحد دانشگاه آزاد اسالمی ارتباط با صنعت 

  آموزش و تهیکم سیرئ قات،یعلوم و تحق

ماه پیشرفته به سخنرانی دکتر مصطفی عبادی در تاریخ هفتم بهمن SPSSکارگاه آموزش تحلیلی 

به همت انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران برگزار گردید و با استقبال چشمگیر  1397

در این کارگاه آموزشی به تفهمیم  ری زیست شناسی قرار گرفت.عالقمندان به ویژه دانشجویان دکت

 ها به صورت پیشرفته پرداخته شد.در تحلیل آمار داده SPSSکاربرد نرم افزار 

 1397 ماهبهمن وه مادی

 123شماره 
 

 همکاری نامهتفاهم  1 

 آماری آنالیز و اکسل کارگاه  1 

 مدیره هیات جلسه  2 

 312   |   ماهماه و بهمندی   |   1397   

 

 آموزی دانش هایهمایش  3 
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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 آموزش و )رئیس  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

 تخصصی اخالق علمی(
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شد مصوب اعضای هیات مدیره انجمن در جلسه 

های علمی که کارگروهی جهت برگزاری کارگاه

در سراسر ایران به نظارت انجمن کشت سلول و 

بافت گیاهی ایران به ریاست دکتر مصطفی 

 عبادی تشکیل گردد.

همچنین مقرر شد که جهت برگزاری دومین 

کنفرانس ملی کشت سلول و بافت گیاهی 

 سنجی گردد.امکان

سازوکاری به بررسی در این جلسه همچنین 

مناسب جهت تسریع ثبت نام اعضای انجمن 

پرداخته شد. الزم به ذکر است که به همت 

اعضای دبیرخانه انجمن کشت سلول و بافت 

بندی شده و ها طبقهگیاهی ایران همه ثبت نام

 های اعضا آماده ارسال گردیده است.کارت

خانم دوخه،  ،یپرتو یآقاهمچنین جلسه  نیدر ا

از  زادهیعل یو آقا یخانم محفوظ ،یخانم اسداله

 رادیبه ا یآموزو دانش ییدانشجو تهیکم یاعضا

انجمن  یآت یهاها و کارگاهگزارش درباره نشست

  پرداختند.

 

برگزار گردید. در این جلسه  1397ماه جلسه اعضای هیات مدیره انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران در تاریخ ششم بهمن

 ،در این جلسه دکتر مجد های تخصصی مختلف به ایراد کارهای انجام شده در حوزه وظایف خود پرداختند.کمیتهمدیران 

 دکتر حکمت حضور داشتند. ودکتر جوکار  ،دکتر عبادی ،دکتر حمدی ،دکتر ماتوسیان، دکتر اردبیلی ،دکتر ایرانبخش

. 
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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
 
 
 
 

 آموزی انجمن کشت سلول و بافتهای دانشهمایش
 گیاهی ایران 

آموزی در مدارس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران سه همایش دانش

ها در راستای آگاهی دادن مختلف استان تهران برگزار نموده است. این همایش

آموزان در سطوح پیش از تحصیالت تکمیلی و عالقمند ساختن و آموزش دانش

ها با استقبال چشمگیر این همایش باشد.آنها به کشت سلول گیاهی می

 آموزان همراه بود.دانش

 

 نیو مسئول رانیبه دب یاهیگ یفناور ستیآموزش ز
 استان تهران   یهاشهرستان یپژوهشسراها

انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران در راستای ارتقا سطح علمی دبیران 

شناسی مدارس و پژوهشسراها اقدام به برگزاری همایش آموزش زیست زیست

فناوری به دبیران و مسئولین نموده است. اولین همایش ویژه دبیران در دوم 

 برگزار گردید. اسالمشهر یمطهر دیشه یپژوهشسرادر محل  1397ماه بهمن

سایت انجمن کشت سلول و بافت عالقمنذان جهت اطالعات بیشتر به وب

  های دانش آموزی مراجعه فرمایند.گیاهی ایران بخش همایش

http://iapctc.ir/

