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برگزاری جلسـه مجمع عمومي عادی انجمن زيست شناسي مورخ 
95/11/7 )نوبت دوم(

جلسـه مجمـع عمومـي عادی انجمن زيسـت شناسـي ايران بنـا به دعوت قبلـي و انتشـار آگهي در 
روزنامه كيهان مورخ 95/9/7 از ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 95/11/7 در محل سالن اجتماعات 

پرديس علوم دانشـگاه تهران تشـكيل گرديد. 
از بيـن حاضـران در مجمـع سـه نفر به اسـامي زير به عنوان اعضاي هيئت رئيسـه اداره كننده جلسـه 
مجمـع انتخـاب شـدند: 1 - آقـای دكتر علـی فرازمند )رئيس جلسـه(  2 - خانم دكتر منير حسـين 

زاده )منشـی( و 3 - آقـاي دكتـر فرخ قهرمانی نژاد )منشـی(
پـس از اعـام رسـميت جلسـه توسـط هيئت رئيسـه، جنـاب آقـاي دكتر محسـن شـريفی )رئيس 
انجمن زيسـت شناسـي ايران( گزارش كوتاهی از عملكرد انجمن در دو سـال گذشـته ارائه كردند 
و در مـورد برخـی از سـفرهای انجـام شـده هيات مديره به رشـت، تبريز، اهواز و مشـهد و تشـكيل 
جلسـات هيات مديره در دانشـگاه گيان، دانشـگاه تبريز، دانشـگاه شـهيد چمران اهواز و دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد از كارهای خوب انجمن توصيف و اسـتفادۀ بيشـتر از پتانسـيل همكاران زيسـت 
شـناس در كشـور را ضروری عنوان كردند. سـپس ايشـان در ادامه گزارش مالی انجمن در دو سال 

گذشـته را ارائه نمودند.
آنگاه بر طبق دسـتور جلسـه، رای گيری جهت انتخابات هيأت مديره جديد انجمن آغاز گرديد. 
پس از تكميل ليسـت اسامي حضار واجد شـرايط شركت در رأي گيري )اعضاي پيوسته(، 21 نفر 
داوطلـب نامـزدی بـرای عضويت هيئت مديره شـدند. پـس از رأی گيری مخفی اعضای شـركت 
كننـده در رأی گيـری 77 بـرگ آراء بـه هيـأت رئيسـه جلسـه انتخابـات تحويـل نمودنـد. پـس از 
اسـتخراج آراء به شـرح زير، نتيجه انتخابات اعام گرديد. اسـامي داوطلبين به شـرح زير مي باشـد:

آقای دكتر احمد مجد، دانشـگاه خوارزمی؛ آقای دكتر محسـن شـريفی، دانشـگاه تربيت مدرس؛ 
آقـای دكتـر محمد نبيونی، دانشـگاه خوارزمی؛ آقای دكتر عليرضا سـاری، دانشـگاه تهـران؛ آقای 
دكتـر منصـور افشـار محمديـان، دانشـگاه گيـان؛ آقـای دكتر سـعيد اميـن زاده، پژوهشـگاه ملی 
مهندسـی ژنتيـک؛ آقای دكتـر رامين عزتی، دانشـگاه خوارزمی؛ آقای دكتر اباصلت حسـين زاده، 
دانشـگاه مازنـدران؛ آقـای دكتـر عليرضا ايرانبخـش، دانشـگاه آزاد اسـامی؛ آقـای دكتر عليرضا 
كيخسـروی، دانشـگاه حكيـم سـبزواری؛ خانـم دكتر حليمه حسـن پـور، پژوهشـگاه هـوا و فضا؛ 
آقای دكتر حميد مباشـری، دانشـگاه تهران )IBB(؛ خانم دكتر سـپيده سـپهری، دانشـگاه تربيت 
مدرس؛ آقای دكتر روح  اله متفكر آزاد، دانشـگاه تبريز؛ خانم دكتر عطيه نژاد فاطوری، موسسـه 
تحقيقـات گياهپزشـكی؛ خانم دكتر سـميه عـرب زاده، دانشـگاه تهـران؛ خانم دكتـر الهام محجل 
كاظمی، دانشـگاه تبريز )بازرس(؛ آقای دكتر فرامرز مهرنژاد، دانشـگاه تهران؛ آقای دكتر امين اله 
بهاء الدينی، دانشـگاه شـيراز؛ آقای دكتر علی غضنفری مقدم، دانشـگاه شـهيد باهنر كرمان؛ خانم 
دكتـر دالرام اسـليمی، دانشـگاه خوارزمـی )بازرس(.بـا توجـه بـه آراء مأخـوذه افراد زيـر به ترتيب 
تفضيلـي حائـز اكثريـت آراء شـدند، نـه نفـر اول بـه عنوان اعضـاي اصلـي و 5 نفر بعدي بـه عنوان 

اعضـاي علـي البـدل انجمـن و دو نفـر به عنوان بـازرس اصلـی و علی البدل انتخاب شـدند.
اعضاي اصلي:

1 - آقـای دكتـر محسـن شـريفی، 2 - آقـای دكتر محمد نبيونـی، 3 - آقای دكتر عليرضا سـاری، 
4 - آقـای دكتـر احمـد مجـد، 5 - آقای دكتر حميد مباشـری، 6 - آقـای دكتر عليرضا ايرانبخش، 
7 - آقـای دكتـر منصـور افشـار محمديـان، 8 - آقای دكتر سـعيد اميـن زاده، 9 - خانم دكتر عطيه 

نژاد فاطـوری مقدم
اعضاي علي البدل:

1 - آقـای دكتـر اميـن الـه بهاء الدينـی، 2 - خانم دكتر حليمه حسـن پور، 3 - آقـای دكتر اباصلت 
حسـين زاده كاگـر، 4 - خانـم دكتر سـپيده سـپهری، 5 - آقـای دكتر عليرضا 
كيخسـروی، بازرس اصلی انجمن زيست شناسـي ايران، 6 - خانم دكتر دالرام 

اسـليمی اصفهانـی، بازرس علی البـدل، 7 - خانم دكتـر الهام محجل كاظمی
جلسه ساعت 12 صبح با ذكر صلوات خاتمه يافت.

رمضان طبیعت

و  گرم تریــن  از  یکــی  امســال  رمضــان  مــاه 

ســر  پشــت  را  روزه داری  ایــام  طوالنی تریــن 

روزهــا  برخــی  در  گرمــا  شــدت  گذاشــتیم. 

روزه داری  شــرایط  کــه  می رســید  حــدی  بــه 

می گذاشــت.  وخامــت  بــه  رو  برخــی  بــرای 

ــه  ــا ب ــت ت ــی اس ــا فرصت ــرای م ــان ب ــاه رمض م

خودســازی و اندیشــه دربــاره وجــود خویــش 

زیســت محیطی  شــرایط  به راســتی  بپردازیــم. 

کنونــی نیــز نیازمنــد اندیشــه ای دوبــاره و تــاش 

ــاه  ــت و م ــت اس ــدد طبیع ــازی مج ــرای خودس ب

رمضــان امســال بــا وجــود شــرایط دشــواری کــه از 

لحــاظ گرمــای شــدید و طــول روز بــرای روزه اران 

ــی  ــرای بازاندیش ــود ب ــی ب ــان خوب ــت، زم داش

ایــن  پیدایــش  چگونگــی  و  چرایــی  دربــاره 

از  اقلیمــی. گذشــته  تغییــرات آب و هوایــی و 

مســائلی ماننــد گرمایــش جهانــی، خــود مــا نیــز 

در کان شــهرهای خــود مســبب چنیــن وضعیتــی 

بوده ایــم. جزیره هــای گرمایــی شــهرها حاصــل 

دوران  تمــام  طــی  مــا  مرکزگرایــی  سیاســت 

نویــن بــوده اســت و اکنــون ناچاریــم تبعــات 

سیاســت هایی را بپذیریــم کــه طــی نســل های 

ــت.  ــتر شده اس ــتر و بیش ــج بیش ــه تدری ــین ب پیش

ــی  ــن باق ــرای م ــی ب ــم راه ــوز ه ــال هن ــا این ح ب

مانــده اســت و آن هــم  تغییــر نــگاه ســابق و 

ترویــج سیاســت مرکزگریــز اســت. 

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

خـبر
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بهار ۹۶
انجمن زیست شناسی ایران

رسدبیر: دکرت علیرضا ساری
امور فنی: عرفان خرسوی

نکوداشـت چهره ماندگار زيست شناسی در دانشگاه تهران
دوميـن همايـش نكوداشـت چهره هـای برتـر علمـی انجمـن زيست شناسـی ايـران بـه مناسـبت 
نكوداشـت پروفسـور حسـن ابراهيـم زاده، چهـره مانـدگار و اسـتاد برجسـته زيست شناسـی و پـدر 
علـم فيزيولـوژی گياهی ايران، در تاريخ هجدهم اسـفند ماه 1395 از سـوی انجمن زيست شناسـی 
ايـران و بـا حضـور دكتر محمود نيلی احمدآبادی، رئيس دانشـگاه تهران در پرديـس علوم برگزار 
شـد. در اين مراسـم دكتر محسـن شـريفی طی سـخنانی گفت: »دكتر ابراهيم زاده كانون دلگرمی 
كليه دوسـتداران علم زيست شناسـی اسـت. محور اصلی اقدامات ايشـان، معلم بودن و اسـتاد بودن 
اسـت، زيـرا ايشـان همواره سـعی می كنند دانشـجويان را خاق و پژوهشـگر تربيـت كنند. جهش 
علمـی امـروز كشـور ما مديون دانشـمندانی مانند دكتـر ابراهيم زاده اسـت كه سـختی های راه را به 
جـان خريدنـد تـا جايـگاه علمی كشـور را ارتقـا بخشـند. در ادامه مراسـم، دكتر محمـد رحيميان، 
معاون پژوهشـی دانشـگاه تهران نيز در سـخنانی گفت: دكتر ابراهيم زاده عمر خود را برای مسـائل 
علمی سـپری كرده و دانشـجويان موفـق زيـادی را تربيت كرده اند. موفقيت دكتـر ابراهيم زاده بيش 
از مقاالت و كتاب هايشـان، مرهون شـخصيت نمونه و وارسـتگی ايشـان اسـت و همين 
وارسـتگی باعث شـد چهره ماندگار شـوند«. دكتر حميد پزشـک، رئيس پرديس علوم 
نيز طی سـخنانی گفت: »من دكتر ابراهيم زاده را در سـه بعد، مرد علم، اخاق 

و عمـل می بينـم. ايشـان بيـش از 220 مقاله علمـی و نه كتاب تأليفـی دارند«.

كنـار  در  ابراهيـم زاده  پروفسـور  بـه  مقـدم  خيـر 
ايشـان جديـد  و  قديـم  شـاگردان 
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حضـور پرشـور رياسـت دانشـگاه، معاونين، برخـی مسـئولين اجرايی 
دانشـگاه، اسـتادان برجسـته زيست شناسـی و دانشـجويان تحصيـات 

تكميلـی در آييـن بزرگداشـت پروفسـور ابراهيـم زاده

پروفسـور ابراهيم زاده در كنار جمعی از همكاران و خانواده

زادروز  مناسـبت  بـه  كـه  سـلولی  كيـک  بـرش 
بـود شـده  تهيـه  ابراهيـم زاده  پروفسـور 



دانـش  همايـش  اوليـن  افتتاحيـه 
دانشـگاه  زيسـت  علـوم  آموختـگان 
 14 صبـح   9:30 سـاعت  خوارزمـی 
غديـر  سـالن  در   96 ارديبهشـت 
دانشـكده ادبيـات دانشـگاه خوارزمـی 
بـا قرائـت قـرآن كريـم و سـرود ملـی 
شـروع  ايـران  اسـامی  جمهـوری 
دكتـر  خانـم  مراسـم  ايـن  در  شـد. 
همايـش ضمـن  دبيـر  عريـان  شـهربانو 
بـه  ميهمانـان  بـه  خوشـامدگويی 
ارائـه گـزارش كلـی دربـاره همايـش 
پرداختنـد. سـپس آقـای دكتـر محمـد 
نبيونـی رئيـس انجمـن زيسـت شناسـی 
بـه  همايـش  اجرايـی  دبيـر  و  ايـران 
معرفـی انجمـن زيسـت شناسـی ايـران 
پـی  در  كردنـد  اعـام  و  پرداختنـد 
تصويـب فعاليت شـاخه دبيـری انجمن 
تمامـی 1200 نفـر ثبـت نـام كننـدگان 
در ايـن همايـش بـه عضويـت انجمـن 
درآمدنـد و كارت عضويـب برايشـان 
صـادر شـده اسـت. مراسـم افتتاحيـه تا 

داشـت. ادامـه   12:30 سـاعت 
بعـد از ظهر در پنـل تخصصی كتابهای 
و  فخريـان  دكتـر  آقـای  كـه  درسـی 
دهـه  آموختـگان  دانـش  از  تعـدادی 
هشـتاد دانشـگاه خوارزمـی كـه دبيران 
باشـند  مـی  اكنـون  شناسـی  زيسـت 

حضـور داشـتند بطـور مفصـل دربـاره 
كتابهـای  بـا  مرتبـط  مختلـف  بحثهـای 
زيسـت شناسـی مثل اشـكاالت درسی 
پرسـش و پاسـخ بعمـل آمـد. در ايـن 
زيسـت  انجمـن  شـد  مقـرر  جلسـه 
بـا  گردهمايـی  يـک  ايـران  شناسـی 
حضور سرشـاخه های زيسـت شناسـی 
مسـئولين  بـا  كشـور  كل  دبيـران 
برنامـه  كميتـه  و  پـرورش  و  آمـوزش 
در  كشـور  شناسـی  زيسـت  ريـزی 
اسـتان البـرز برگـزار كند تا مشـكات 
كتابهـای درسـی در ايـن گردهمايی با 
مسـئولين آمـوزش و پـرورش در ميان 

شـود.  گذاشـته 
آقـای  ايـن جلسـه  ادامـه  در  همچنيـن 
دكتـر نبيونـی در حضـور خانـم دكتـر 
سـتاد  دبيـر  نماينـده  مهاجـری  مريـم 
سـلولهای  فنـاوری  و  علـوم  توسـعه 
شـهر  تاسـيس  از  گزارشـی  بنيـادی 
اسـفند  در  فرمودنـد:  و  دادنـد  سـلول 
دكتـر  آقـای  بيـن  نامـه  تفاهـم   1395
دكتـر  آقـای  علـوم،  وزيـر  فرهـادی 
سـتاری معـاون علمـی فنـاوری رئيـس 
جمهـور و رياسـت دانشـگاه خوارزمی 
دانشـگاه  شـد  قـرار  و  شـد  منعقـد 
علـوم  وزيـر  بـا حمايتهـای  خوارزمـی 
رياسـت  فنـاوری  و  علمـی  معـاون  و 

بنيـان  دانـش  شـركتهای  از  جمهـوری 
بـا تاميـن  نوپـا مسـتقر در شـهر سـلول 
دانـش  و  زيربنايـی  امكانـات  زميـن، 
و  اسـتادان  مشـاركت  طريـق  از  فنـی 
در  تكميلـی  تحصيـات  دانشـجويان 
پژوهشـكده  هـا،  رشـته  ايجـاد  زمينـه 
هـا و پـارک علـم و فنـاوری احـداث 
تاسـيس  بخشـد.  تسـهيل  را  شـهر  ايـن 
شـهر سـلول در سـه فـاز انجـام خواهد 
فضـای  اختصـاص  آن  اول  فـاز  شـد: 
فيزيكـی و زيرسـاختی بـه اوليـن مركز 
تخصصـی شـتابدهنده مهندسـی بافـت 
ارديبهشـت  از  آن  اجـرای  و  اسـت 
در  سـوم  و  دوم  فـاز  و  آغـاز   1396
سـال 1397 انجـام می شـود. بخشـهای 
شـتابدهنده   : از  عبارتنـد  سـلول  شـهر 
و  علـم  پـارک  تخصصـی،  هـای 
فنـاوری در حـوزه سـلول هـای بنيادی 
و پزشـكی بازشـناختی، مـوزه سـلولی، 
مجموعـه مديريتی شـهر سـلول، بخش 
آمـوزش  و  حمايـت  توانمندسـازی، 
سـلول  بالينـی  و  تحقيقـات  مركـز  و 

درمانـی.
بـا  همايـش  ايـن  اختتاميـه  مراسـم 
سـاعت  در  يـادگاری  عكـس  گرفتـن 

رسـيد. پايـان  بـه   18
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به منظور اسـتفاده از توانايی دانشـجويان 
شناسـی  زيسـت  التحصيـان  فـارغ  و 
بـرای اصـاح امور و مشـكات زيسـت 
زمينـه  كـردن  فراهـم  قبيـل  از  شناسـان 
های شـغلی مورد نياز زيسـت شناسـان و 
اسـتفاده هر چه بيشـتر از پتانسـل زيست 
شناسـی در ارتبـاط بـا صنعـت و سيسـتم 
هـای خدماتـی كشـور و همچنين تحقق 
شـعار اقتصـاد مقاومتـی انجمـن زيسـت 
شناسـی ايران در تاريـخ 95/10/2 اقدام 
بـه تصويـب شـاخه دانشـجويی نمـود و 
يكـی  بـه  دانشـجويی  مسـئوليت شـاخه 
از اعضـای هيئـت مديـره بـه نـام آقـای 
دكتـر سـعيد اميـن زاده واگـذار گرديد 
عنـوان  بـه  بابـازاده  علـی  برنـا  آقـای  و 
نماينـده دانشـجويان انتخاب شـدند. بند 
های مصوبه شـاخه دانشـجويی به شـرح 

زيـر می باشـد:
11 و1. همـكاري1 جهـت1 در1 تـاش1

اتحـاد1زيسـت1شناسـان1سراسـر1
كشـور1اسـامي1ايـران

21 بررسـي1موانـع1موجـود1بـراي1.
اشـتغال1زيسـت1شناسـان1و1راه1

ايـن1موانع هـاي1رفـع1
31 علمـي1. هـاي1 طـرح1 ارائـه1

همفكـري1 بـا1 پژوهشـي1

دانشـجويان1بـه1منظـور1ارائه1به1
ذيربـط مراجـع1

41 كاري1. هـاي1 پـروژه1 پذيـرش1
علمـي1 توانايـي1 بـه1 توجـه1 بـا1

شناسـان زيسـت1
51 برگـزاري1نشسـت1ها1و1سـمينار1.

همفكـري1 بـراي1 علمـي1 هـاي1
بيشـتر1زيسـت1شناسـان

61 هـاي1. كارگاه1 برگـزاري1
شـي ز مو آ

زمـان  مـدت  از گذشـت  پـس  اكنـون 
كوتاهـی از تصويب شـاخه دانشـجويی 
هـای  دانشـگاه  اكثـر  در  دانشـجويان 
جلسـات  تشـكيل  بـه  اقـدام  كشـور 
بـا  را  خـود  هـای  كار  راه  و  نمـوده 
انجمـن زيسـت شناسـی ايـران در ميـان 
مـی گذارنـد و بـه مـرور زمـان، شـاخه 
دانشـجويی انجمـن هـر چه بيشـتر مورد 
مـی گيـرد. قـرار  دانشـجويان  اسـتقبال 

نماينـده انجمـن زيسـت شناسـی ايران 
همچنيـن با تشـكيل هسـته هـای علمی 
يكـی  نمايندگـی  بـا  شناسـی  زيسـت 
و  مربوطـه  دانشـگاه  دانشـجويان  از 
همچنيـن بـه صـورت ارتبـاط مسـتقيم 
التحصيـان  فـارغ  و  دانشـجويان  بـا 
هيئـت  بـه  را  دانشـجويان  نظـرات 

مديـره انجمـن منتقـل كـرده و هيئـت 
مديـره تصميمـات الزم بـرای كمـک 
بـه دانشـجويان و فـارغ التحصيـان را 

نماينـد. مـی  اتخـاذ 
فـارغ  و  دانشـجويان  تمامـی 
شناسـی  زيسـت  رشـته  التحصيـان 
در تمامـی گرايـش هـا و مقاطـع مـی 
تواننـد عضـو شـاخه دانشـجويی شـده 
و ايـن حركت بزرگ كه در راسـتای 
پيـروی از سـخنان مقام معظـم رهبری 
باشـد  مـی  پايـه  علـوم  از  در حمايـت 
را حمايـت نماينـد و طـرح هـا و ايـده 
هـای خـود را بـه منظـور كار آفرينـی 
بـا  و رفـع مشـكات زيسـت شناسـان 
شـاخه دانشـجويی و اسـاتيد فعـال در 
در  تـا  بگذارنـد  ميـان  در  زمينـه  ايـن 
صـورت امـكان حمايت هـای الزم را 

نماينـد. كسـب 
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بین المللی  کنگره  دومین 
ايران  حشره شناسی 

ايـران  حشره شناسـی  بين المللـی  كنگـره  دوميـن 
پرديـس  محـل  در   1396 شـهريورماه   13 تـا   11
تهـران  دانشـگاه  طبيعـی  منابـع  و  كشـاورزی 
دانشـگاه  و  ايـران  حشره شناسـی  انجمـن  توسـط 
تهـران برگـزار خواهـد شـد. بـا توجـه بـه اهميـت 
در كشـاورزی،  دانـش حشره شناسـی  روزافـزون 
منابـع طبيعـی و محيط زيسـت، پزشـكی، پزشـكی 
بين المللـی  كنگـره  دوميـن  صنعـت،  و  قانونـی 
فراهـم  را  مغتنمـی  فرصـت  ايـران  حشره شناسـی 
پژوهشـگران،  دانشـمندان،  تـا  اسـت  آورده 
صاحب نظـران، سياسـتگزاران و مديـران اجرايـی 
و  علمـی  دسـتاوردهای  آخريـن  ارايـه  ضمـن 
پژوهشـی در ايـن زمينـه بـه تبـادل دانـش و تجربه 

بپردازنـد.
زبـان  بـه  مقالـه  مقالـه كامـل و خاصـه  پذيـرش 

نگليسـی ا
ارايه شـفاهی و پوسـتر به زبان انگليسی

 
 شـركت كننـدگان در دوميـن كنگره بيـن المللی 
 3 حداكثـر  تواننـد  مـی  ايـران  شناسـی  حشـره 
خاصـه مقالـه در سـايت كنگـره سـابميت نماينـد 
كامـل  مقـاالت  ارسـال  بـرای  محدوديتـی  ولـی 

وجـود نـدارد.

خـرداد   15 مقـاالت:  ارسـال  فرصـت  آخريـن 
1396

 
كنگره: محورهای 

    حشـره شناسی كشاورزی
    تنوع زيسـتی، جغرافيای زيسـتی و حفاظت از بندپايان

    كنترل بيولوژيک حشـرات
    اكولوژی و ديناميسـم جمعيت

    سـم شناسـی محيطی و سم شناسی
    حشـره شناسـی جنگل و مراتع

    حشـره شناسی صنعتی
    رفتار حشـرات

    اكولوژی شـيميايی حشرات
    بيمارگرهای حشـرات

    فيزيولوژی و بيوشـيمی حشـرات
    مديريـت تلفيقی آفات و كشـاورزی پايدار

    حشـره شناسـی پزشكی و دامپزشكی
    حشـره شناسی مولكولی

محصـوالت  و  حشـرات  مقاومـت      
ژنتيكـی شـده  اصـاح 

    حشـرات اجتماعی و گرده افشـان
    آفـات محصوالت انباری

    سيسـتماتيک،فيلوژنی و تكامـل
    حشـره شناسی شهری

    ناقـان بيماری های گياهی

برگزاری كارگاه های آموزشـی
اهـدای جايزه به پايان نامه ها و رسـاله های برتر

 
بـی صبرانـه منتظـر حضـور گـرم شـما در ايـن رويـداد بيـن 
المللـی هسـتيم. جهـت ثبـت نـام بـه سـايت كنگـره مراجعـه 

فرماييـد.

با سپاس
كميتـه اجرايـی دوميـن كنگـره بيـن المللـی حشـره شناسـی 

يران ا
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کنفرانس بین المللی سیستم های هوشمند برای زیست شناسی مولکولی
ثبت نام:

zist-fan.ir/go/m100002

کنگره بین المللی EBMO: ژنوم ها در زیست شناسی و پزشکی - سوئیس
ثبت نام:

zist-fan.ir/go/m100004

کنگره جهانی بیوتکنولوژی صنعتی
ثبت نام:

zist-fan.ir/go/m100005
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Other International meetings

•	 August	9-11,	2017	NYU	Nature	Conference	on	Neurogenetics	Kimmel	
Center	for	University	Life,	New	York	University	New	York,	NY,	USA	
(https://goo.gl/fxwh9j)	

•	 September	17-19,	2017	5th	Helmholtz-Nature	Medicine	Diabetes	
Conference	Lenbach	Palais	Munich,	Germany	(https://goo.gl/PtoLnx)	

•	 September	17-19,	2017	Immune	Profiling	in	Health	and	Disease	2017	
Seattle,	WA,	USA	(https://goo.gl/eNnT5C)	

•	 September	18-20,	2017	Nature	Conference	on	Inflammatory	Diseases	
Grand	Hyatt	Beijing	Beijing,	China	(https://goo.gl/NFpR5I)	

•	 September	27-29,	2017	IBS-Nature	Conference	on	Frontiers	in	Genome	
Engineering	Hoam	Faculty	House,	Seoul	National	University	Seoul,	
Korea	(https://goo.gl/Ho8cMz)

•	 October	4,	2017	Naturejobs	Career	Expo	-	London	2017	The	Business	
Design	Centre	London,	UK	(https://goo.gl/wved7c)

•	 October	25-27,	2017	Agricultural	Genomics	2017	-	Functional	Genomics	
toward	Green	Crops	for	Sustainable	Agriculture	Conference	Hall,	
National	Key	Laboratory	of	Crop	Genetic	Improvement	Wuhan,	China		
To	be	alerted	when	registration	opens,	please	email:	
n.cruz@us.nature.com

•	 November	16-18,	2017	Regeneration	Aula	Caravella	Santa	Maria,	San	
Raffaele	Congress	Centre	Milan,	Italy	(https://goo.gl/qkBLp1)	
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