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المللی به همت انجمن کشت سلول کارگاه آموزشی ثبت اختراع ملی و بین

 برگزار گردید. 1397آذرماه  29تاریخ و بافت گیاهی ایران در 

 

 نیمرتبط به تب یهاو سپس با ارائه مثال

در ثبت اختراع پرداختند. پس  رانیا گاهیجا

ثبت اختراع را  یهااز آن انواع اظهارنامه

 نیمربوطه در ا یهانامهنییشرح داده و آ

د. در مرحله بعد را شرح دادن نهیزم

کنندگان به صورت عملی با وب شرکت

های معتبر جهت ثبت اختراع آشنا سایت

پژوهشگر از  30ور شدند. این کارگاه با حض

با همت انجمن کشت سلول و سراسر ایران 

در دانشکده علوم پایه بافت گیاهی ایران 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

  رگزار گردید. ب

کارگاه آموزشی ثبت اختراع ملی و بین 

المللی به همت انجمن کشت سلول و بافت 

 1397آذرماه  29گیاهی ایران در تاریخ 

برگزار گردید. این کارگاه به صورت عملی و 

صبح در دو نوبت صبح و  8تئوری از ساعت 

ساعت برگزار گردید.  8بعداز ظهر به مدت 

مهرداد مدرس این کارگاه جناب آقای 

اداره ثبت اختراع مرکز  سیرئ یلیاسا

سازمان ثبت اسناد و امالک  یمعنو تیمالک

 تیمالک یسازمان جهان ندهیکشور و نما

ابتدا به بیان اهمیت ثبت  رانیدر ا یفکر

 .اختراع در کشور پرداخت

 یتوکندریسلول و متکامل نشست تخصصی 
به مدت دو ساعت با حضور  1397آذرماه  26 تاریخ ی درتوکندریتکامل سلول و منشست تخصصی 

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. 

 1397ارذماه 

 122شماره 
 

 اختراع ثبت کارگاه گزارش

 1 

 سلول تکامل تخصصی نشست
 1 

 ریزجاذبه تخصصی نشست 
 2 
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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(

 )دبیر(دکتر زهرا اوراقی اردبیلی 

 دار(دکتر سعید ذاکر )خزانه

 دکتر مصطفی عبادی )عضو(

 دکتر سید محمد حمدی )بازرس(

 دکتر گلناز تجدد )عضو علی البدل (

)رئیس کمیته آموزش و  دکتر آزاده حکمت

 پژوهش و فناوری(

)رئیس کمیته  دکتر محمدمهدی جوکار

 الملل(ارتباطات و تعامالت بین

رئیس کمیته دکتر سورمه قره ماتوسیان )

 نام(پذیرش و ثبت

)رئیس کمیته تحقیق، توسعه  سعید ذاکردکتر 

 سازی(و تجاری

نژاد )رئیس کمیته دکتر فروغ مرتضایی

 تخصصی اخالق علمی(

 

 ریزجاذبه و ساز و کار مولکولی و سلولی نشست تخصصی
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آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات برگزار 

انتشارات دانشگاه گردید. این کتاب توسط 

 اسالمی آزاد

 علوم و واحد

 منتشر تحقیقات 

 گردیده است. 

 کتاب بااین 

 مولکولی و  نگاهی

 تکامل ،سلولی

 ترینرا از بنیادی

کند و با تشریح و بررسی میسطح بررسی 

 افزاییهای متفکران به هم آرا و اندیشه

 یابد.محورانه دست میدانش

 

 
 

در هفته پژوهش آیین رونمایی از 

 کتاب پیدایش و تکامل سلول

 کتاب به تالیفبرگزار گردید. این 

 دکتر علیرضا ایرانبخش،

 تکلوسعید حسامی دکتر 

  فرصبا مهربانی و

 مورد تدوین قرار 

 گرفته است.

 این مراسم با

 حضور عالقمندان

 و اعضای انجمن کشت

سلول و بافت گیاهی ایران و 

 روسای دانشگاه همچنین

شناسی هیچ چیز در زیست"

 نیست که خارج 

مفهومی داشته از پرتو تکامل 

 "باشد

 یدوبژانسک وسیتئودوس-

نجمن کشت سلول و بافت گیاهی اریان
 ا

۰21۴۴۸۶۵۳۹۷  
http://iapctc.ir 

آذرماه  28نشست تخصصی ریزجاذبه و ساز و کار مولکولی و سلولی در تاریخ  

به مدت دو ساعت با حضور عالقمندان و اعضای انجمن کشت سلول و  1397

برگزار گردید. در این نشست  آزاده حکمتبافت گیاهی ایران به سخنرانی دکتر 

مورد بحث و بررسی قرار  به ریزجاذبه و اثرات بیولوژی آن مربوطمباحث 

 گرفت. 

 

 رونمایی از آیین 
 پیدایش و تکامل سلولکتاب 


