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کارگاه آموزشی ثبت اختراع ملی و بینالمللی به همت انجمن کشت سلول
و بافت گیاهی ایران در تاریخ  29آذرماه  1397برگزار گردید.
کارگاه آموزشی ثبت اختراع ملی و بین
المللی به همت انجمن کشت سلول و بافت
گیاهی ایران در تاریخ  29آذرماه 1397
برگزار گردید .این کارگاه به صورت عملی و
تئوری از ساعت  8صبح در دو نوبت صبح و
بعداز ظهر به مدت  8ساعت برگزار گردید.
مدرس این کارگاه جناب آقای مهرداد
الیاسی رئیس اداره ثبت اختراع مرکز
مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور و نماینده سازمان جهانی مالکیت
فکری در ایران ابتدا به بیان اهمیت ثبت
اختراع در کشور پرداخت.

نشست تخصصی تکامل سلول و میتوکندری
نشست تخصصی تکامل سلول و میتوکندری در تاریخ  26آذرماه  1397به مدت دو ساعت با حضور
عالقمندان و اعضای انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران به سخنرانی دکتر مصطفی عبادی
برگزار گردید .در این نشست مباحث تکامل سلولی با تکیه بر تکامل میتوکندری مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.

و سپس با ارائه مثالهای مرتبط به تبین
جایگاه ایران در ثبت اختراع پرداختند .پس
از آن انواع اظهارنامههای ثبت اختراع را
شرح داده و آییننامههای مربوطه در این
زمینه را شرح دادند .در مرحله بعد
شرکتکنندگان به صورت عملی با وب
سایتهای معتبر جهت ثبت اختراع آشنا
شدند .این کارگاه با حضور  30پژوهشگر از
سراسر ایران با همت انجمن کشت سلول و
بافت گیاهی ایران در دانشکده علوم پایه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
برگزار گردید.
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نشست تخصصی ریزجاذبه و ساز و کار مولکولی و سلولی
نشست تخصصی ریزجاذبه و ساز و کار مولکولی و سلولی در تاریخ  28آذرماه
 1397به مدت دو ساعت با حضور عالقمندان و اعضای انجمن کشت سلول و
بافت گیاهی ایران به سخنرانی دکتر آزاده حکمت برگزار گردید .در این نشست
مباحث مربوط به ریزجاذبه و اثرات بیولوژی آن مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.
خبرانهم
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شماره ثبت25133 :
اعضای هیات مدیره
دکتر علیرضا ایرانبخش (رئیس)
دکتر احمد مجد (نائب رئیس)
دکتر زهرا اوراقی اردبیلی (دبیر)
دکتر سعید ذاکر (خزانهدار)
دکتر مصطفی عبادی (عضو)
دکتر سید محمد حمدی (بازرس)
دکتر گلناز تجدد (عضو علی البدل )
دکتر آزاده حکمت (رئیس کمیته آموزش و
پژوهش و فناوری)
دکتر محمدمهدی جوکار (رئیس کمیته
ارتباطات و تعامالت بینالملل)
دکتر سورمه قره ماتوسیان (رئیس کمیته
پذیرش و ثبتنام)
دکتر سعید ذاکر (رئیس کمیته تحقیق ،توسعه
و تجاریسازی)
دکتر فروغ مرتضایینژاد (رئیس کمیته
تخصصی اخالق علمی)
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در هفته پژوهش آیین رونمایی از
آزاد اسالمی واحد علوم و s
انتشارات دانشگاه
کتاب پیدایش و تکامل سلول
گردید .این کتاب توسط i
 tآزاد اسالمی
برگزار گردید .این کتاب به تالیف
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واحد علوم و
دکتر علیرضا ایرانبخش" ،هیچ چیز در زیستشناسی
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تحقیقات منتشر
دکتر سعید حسامی تکلو
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نیست که خارج
 tگردیده است.
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