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نوزدهمیـن کنفرانـس سراسـری و هفتمین کنفرانـس بین المللی 
ایران زیست شناسـی 

زیسـت  المللـی  بیـن  کنفرانـس  هفتمیـن  و  سراسـری  کنفرانـس  نوزدهمیـن 
شناسـی ایـران در تاریـخ 11-9 شـهریور 95 در دانشـگاه تبریـز بـا مشـارکت 
اعضـای هیـات علمـی، دانشـجویان،  مسـووالن و ریاسـت و اعضـای انجمـن 
زیسـت  را  کنفرانـس  مختلـف  بخشـهای  شـد.  برگـزار  دانشـگاه  موسسـات  و 
و  کاربـردی  شناسـی  زیسـت  مولکولـی،  سـلولی  جانـوری،  گیاهـی،  شناسـی 
محیـط زیسـت شـامل مـی شـد. در مراسـم افتتاحیـه ایـن همایـش آقـای دکتر 

انجمـن  رئیـس  شـریفی 
زیسـت شناسـی ایـران بـه 
شناسـی  زیسـت  اهمیـت 
اشـاره  را  پایـه  علـوم  در 
پایـه  علـوم  کردنـد 
مبنـاي  و  کننـده  تغذیـه 
و  اسـت  دیگـر  علـوم 
هـر جـا کـه پیشـرفتي در 
و  مي بینیـم  دیگـر  علـوم 
جهـت  در  دسـتاوردي 
زندگـي  بهتـر  چـه  هـر 
دارد  بدنبـال  بشـر  کـردن 
کـه  نیسـت  تردیـدي 
آن  در  پایـه  علـوم  نقـش 
در  اسـت.  توجـه  قابـل 
ایـن مراسـم آقـای دکتـر 
آقـای  محمدیـان،  افشـار 
الدینـی،  بهـاء  دکتـر 
چاپـارزاده  دکتـر  آقـای 
و آقـای دکتـر سـاری بـه 

بهار، تابستان، پاییز، زمستان 
و دوباره بهار

گــردش  یــادآور  مــا  بــرای  فصل هــا  گــردش 

ــه  ــازد و ب ــار می آغ ــه از به ــه گرچ ــت ک ــر اس عم

ــاره  ــتان دوب ــس از زمس ــا پ ــد، ام ــتان می رس زمس

ــت. ــی اس ــار آمدن به

ــان  ــه پای ــت ک ــن نیس ــز ای ــت ج ــام طبیع کل نظ

زمســتان ســرد و مــرده، بهــار بارانــی و گرمابخــش 

و مســیحانفس از راه می رســد.

بهــار گرچــه زندگی بخــش همــه جانــداران اســت، 

ــالی  ــد س ــی می گیرن ــی را آن های ــره اصل ــا به ام

ــکوفایی  ــرای ش ــته اند و ب ــار نشس ــار به ــه انتظ ب

ــار  ــه به ــد؛ وگرن ــار، آماده ان ــا در به ــو و نم و  نش

بــرای آن گیاهانــی کــه خــزان و زمســتان را بــرای 

ــز  ــد آورد، ج ــه می توان ــد، چ ــی برگزیده ان بارده

ــودی  ــه به خ ــی ک ــرای برگ های ــبزی ب ــی سرس کم

خــود، چنــدان هــم نــادر و کمیــاب نیســتند. تنهــا 

ــگ  ــا آن هماهن ــود را ب ــر خ ــه اگ ــت ک ــار اس به

ــم  ــاری بیشــتر از باقــی فصل هــا برخواهی ــم، ب کنی

داشــت و البتــه تنهــا بهــار اســت کــه می توانــد در 

لحظــه ای تابســتانی، پاییــزی، زمســتانی و دوبــاره 

بهــاری شــود.

ــق  ــه هم خل ــت ک ــی بس ــه آنان ــد ب ــد بای ــس امی پ

ــود را  ــری، خ ــس دیگ ــر ک ــش از ه ــد و  بی بهارن

ــار  ــان به ــی از دام ــت اله ــرش رحم ــتعد پذی مس

کرده انــد.

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

خـبر

زیست شناسـی، انجمـن  ریاسـت   سـخنرانی 
آقای دکتر محسن شریفی



مدیـره  هیـات  اعضـای  از  نمایندگـی 
انجمـن زیسـت شناسـی ایـران حضور 

 . شـتند ا د
شـریفي  دکتـر  آقـاي  سـخنرانی  در 
شناسـي  زیسـت  انجمـن  رئیـس 
ریاسـت  از  تشـکر  ضمـن  ایـران 
مقـام  قائـم  تبریـز،  دانشـگاه  محتـرم 
و معـاون محتـرم پژوهشـي و فنـاوري 
هیـات  اعضـای  کنگـره،  دبیـر  و 
و  سـخنران ها  دانشـجویان،  علمـی، 
و  داوران  پوسـتر،  ارایه دهنـدگان 
کنفرانـس  انـدرکاران  دسـت  تمـام 
زیسـت  انجمـن  داشـتند:  اعـام 
را  کنفرانـس  هجـده  ایـران  شناسـي 
تـا کنـون برگـزار کـرده و نوزدهمیـن 
هفتمیـن  و  سراسـری  کنفرانـس 
نقـش  بـا  المللـی   بیـن  کنفرانـس 
حـال  در  تبریـز  دانشـگاه  محـوري 
امیدواریـم  اسـت.  انجـام 
کـه  هایـي  بحـث 
زیسـت  حـوزه  در 
مطـرح  شناسـي 

باشـد.  مـا  آینـده  راهگشـاي  مي شـود 
پایـه  علـوم  کردنـد:  اضافـه  ایشـان 
بقیـه علـوم  بیـن  جایـگاه ویـژه اي در 
دارد و در اسـناد باالدسـتي کشـور مـا 
نظـام  رتبـه  عالـي  مقامـات  بیانـات  در 
قـرار گرفتـه  تاکیـد  مـورد  بـه کـرات 
و  کننـده  تغذیـه  پایـه  علـوم  اسـت. 
جـا  هـر  و  اسـت  دیگـر  علـوم  مبنـاي 
مـي  دیگـر  علـوم  در  پیشـرفتي  کـه 
هـر  جهـت  در  دسـتاوردي  و  بینیـم 
چـه بهتـر زندگـي کـردن بشـر بدنبـال 
دارد تردیـدي نیسـت کـه نقـش علـوم 
پـس  اسـت،  توجـه  قابـل  در آن  پایـه 
هـر کشـوري کـه بـه علـوم پایـه توجه 
کاربـردي  دسـتاوردهاي  قطعـاً  کنـد 
خواهـد  منعکـس  علـوم  سـایر  در 
دانیـد  مـي  عزیـزان  شـما  همـه  شـد. 
ماموریتـي  یـك  مـا  ماموریـت  کـه 
دانـش،  مرزهـاي  توسـعه  راسـتاي  در 
کسـب مرجعیـت علمـي و تقویت پایه 
هـاي سـایر علوم اسـت مخصوصـاً که 
رشـته زیسـت شناسـي  در زمینـه هـای 

اي  ویـژه  جایـگاه  نیـز  اي  رشـته  بیـن 
هـاي  رشـته  در  آن  تبلـور  کـه  دارد 
و  پزشـکي  حـوزه  در  کشـاورزي، 
هـاي  رشـته  سـایر  حتـی  و  بهداشـت 
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علـوم پایـه مـي باشـد. ایـن بـدان معنـا 
نیسـت کـه زیسـت شناسـي کاربـردي 
زیسـت  هـاي  جنبـه  از  خیلـي  نیسـت 
مسـتقیماً  کـه  هسـتند  هـم  شناسـي 
منتهـي بـه کاربـرد مي شـوندو مـا باید 
و  کاربـردی  هـای  زمینـه  معرفـی  در 
تبدیـل ایـده بـه فنـاوری و نیـز تجاری 
و  بکوشـیم  فناوریهـا  ایـن  سـازی 
فعـال  آن  زیرسـاختهای  ایجـاد  در 
عبـور  از  صحبـت  امـروزه  شـویم. 
و  دوم  و  اول  نسـل  دانشـگاههاي  از 
کارآفریـن  دانشـگاههاي  بـه  رسـیدن 
حـوزه  از  نبایـد  مـا  البتـه  شـود  مـي 
زیسـت شناسـي غافـل شـویم و  کاما 
و  بپردازیـم  کاربـردي  کارهـاي  بـه 
فرامـوش  را  خودمـان  اصلـي  نقـش 
کنیـم بایـد تـاش کنیـم هم در اسـناد 
و هـم در مقـررات و هـم در عمـل و 
را  خودمـان  جایـگاه  دانشـگاهها  در 
جـا  هـر  اینکـه  ضمـن  کنیـم،  حفـظ 
کاربـرد  سـمت  بـه  اسـت   نیـاز  کـه 
صحبتهـاي  لـذا  برویـم.  پیـش  هـم 
خواهـد  بخـش  دو  در  بنـده  امـروز 
مـي  مـروري  اول  بخـش  در  بـود 
کنیـم بـر  وضعیـت زیسـت شناسـي تـا 
و  فعالیتهـا  معرفـی  بـه  و سـپس  کنـون 
اقدامـات انجمـن زیسـت شناسـي مـي 
پردازیـم. بطـور کلـي در مـورد چاپ 
سـیر  دنیـا  در کل  آن  سـهم  مقـاالت، 
علمـی  رتبـه  اسـت،  داشـته  صعـودي 
بـا چـاپ بیـش   2015 ایـران در سـال 
 20 بـه  مجمـوع  در  مقالـه   35600 از 
ایـران در علـم  رسـیده اسـت و سـهم 
در  اسـت.  بـوده  درصـد   1/48 دنیـا 
حـوزه علـوم زیسـتي تعـداد مقالـه مـا 
در سـال 2015 بـه 2843 مقاله رسـیده 
چنـد  گذشـته  سـالهاي  در  کـه  اسـت 
برابـر شـده اسـت. سـهم مـا در حـوزه 
در  در  دنیـا  بـه  نسـبت  زیسـتي  علـوم 
رتبـه  درصداسـت.   1/3  ،2015 سـال 
بـه  سـال  زیسـتی  علـوم  حـوزه  در  مـا 
سـال بهتـر شـده و در سـال 2015 بـه 

اسـت.  رسـیده   23
و  علـم  مدیریـت  کـه  میدانیـم  همـه 
دانـش بـر پایـه مدیریـت بـر سـه عامل 
اسـتوار اسـت کـه اگـر ایـن سـه عامل 

بدرسـتی هدایت شـوند شـاهد رشـد و 
اعتـای علـم در کشـور خواهیـم بود. 
ورودي  از:  عبارتنـد  عامـل  سـه  ایـن 
فرآیندهـا  فنـاوري،  و  پژوهـش  هـاي 
اصلـي  بازیگـران  کـه  سـازمانها،  و 
دانـش  و  علـم  حـوزه  در  پیشـرفت 
مـي  اینهـا  بـر  مدیریـت  و  هسـتند  
توانـد جایـگاه مـا را در پیشـبرد دانش 
بهبـود  پایـه  علـوم  در  مخصوصـا  و 
ورودیهـا  ایـن  از  یکـی  مثـًا  ببخشـد، 
عنـوان  تحـت  مالـي  اعتبـارات  میـزان 
درآمـد  از  فنـاوري  و  پژوهـش  سـهم 
ناخالـص ملـي یـا GDP اسـت که در 
فنـاوري  و  پژوهـش  سـهم  مـا  کشـور 
از کل درآمـد ناخالـص ملـي در سـال 
1394 نزدیـك بـه 48/. درصـد بـوده 
در  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  اسـت. 
گـذاري  هـدف  توسـعه  پنجـم  برنامـه 
کـه  اسـت  بـوده  درصـد  سـه  روي 
محقـق نشـده است.شـایان ذکـر اسـت 
منطقـه  کشـورهای  برخـی  در  کـه 
سـهم  ایـن  داریـم  علمـی  رقابـت  کـه 
حداقـل دو برابـر کشـور ماسـت. بنابر 
ایـن الزم اسـت در علـوم پایـه و علوم 
انسـانی از سـهم اعتبـارات بیشـتری بـر 
علـوم  ایـن  کـه  زیـرا  شـوند  خـوردار 
کمتـر از جانـب صنعت مـورد حمایت 
نامـه  پایـان  طرفـی  از  میگیرنـد.  قـرار 
هـا و رسـاله هـا نیـز در ایـن رشـته هـا 

برخـوردار  بیشـتری  اعتبـار  از  بایـد 
انجمـن  درخواسـت  و  پیـام  و  شـوند 
از مسـئوالن و  ایـران  زیسـت شناسـی 
مدیـران دانشـگاهی ایـن اسـت کـه به 

نماینـد. توجـه  موضـوع  ایـن 
انجمـن زیسـت شناسـي ایـران یکي از 
انجمنهـاي بـا سـابقه مـي باشـد که در 
نقـش  ایفـاي  بـه جهـت  حاضـر  حـال 
محـوري خـود در امـر توسـعه دانـش 
بـه ادامـه فعالیـت مي پـردازد. یکي از 
اهـداف مـا در انجمن زیسـت شناسـي 
فراهـم  شـرایطي  کـه  اینسـت  ایـران 
شـود که تمام زیسـت شناسـان کشـور 
انجمـن حضـور  بتواننـد در  نوعـي  بـه 
بـا  ارتبـاط  توسـعه  و  باشـند  داشـته 
دیگـر  هـدف  مختلـف  دانشـگاههاي 
نشـود  احسـاس  کـه  بطـوري  ماسـت، 
شـهر  یـك  بـه  متعلـق  فقـط  انجمـن 
اسـت.  خـاص  دانشـگاه  یـا  خـاص 
انجمـن در  نقـش  تـر کـردن  پررنـگ 
تصمیـم  و  گیـري  تصمیـم  نهادهـاي 
اسـت.  انجمـن  هـدف  کشـور  سـازي 
زیسـت  انجمـن  معرفـي  همچنیـن 
دسـتگاههاي  بـه  ایـران  شناسـي 
حفاظـت  سـازمان  مثـل  مختلـف 
از  طبیعـي  منابـع   , زیسـت  محیـط 
اهـداف دیگـر انجمـن اسـت. انجمـن 
در بحـث انتشـارات بـه خوبـي فعالیت 
مجلـه  سـه  کـه  بطـوري  اسـت  داشـته 
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علمـي پژوهشـي )پژوهشـهاي گیاهي، 
پژوهشـهاي  و  جانـوري  پژوهشـهاي 
مجلـه  یـك  و  مولکولـي(  و  سـلولي 
علمـي ترویجـي را مسـتقًا منتشـر مـي 
کنـد و سـه مجله دیگر را بـا همکاري 

کنـد. مـي  منتشـر  دانشـگاهها 
و  دانشـگاهها  بـا  ارتبـاط  راسـتاي  در 
زیسـت  گروههـای  و  هـا  دانشـکده 

هـاي  نشسـت  کشـور  شناسـی 
علمـي  هیـات  اعضـاي  بـا  را  مختلفـي 
تکمیلـي  تحصیـات  دانشـجویان  و 
گیـان،  دانشـگاه  ماننـد:  ایـم.  داشـته 
شـهید  دانشـگاه  تبریـز،  دانشـگاه 
فردوسـي  دانشـگاه  و  اهـواز  چمـران 
نهادهـاي  بـه  انجمـن  همچنیـن  مشـهد 
سـازمان  شـهرداریها،  نظیـر  مختلـف 

شـد  معرفـي  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
نمـود.  منعقـد  هایـي  نامـه  تفاهـم  و 
کـه  دیگـري  کارهـاي  جملـه  از 
نکوداشـت  میدهـد  انجـام  انجمـن 
علـوم  پیشکسـوتهاي  از  تجلیـل  و 
از  تجلیـل  ماننـد  اسـت.  زیسـتی 
دانشـگاه  در  دکترکاظم پریـور  آقـاي 
خوارزمـي در سـال گذشـته و امسـال 
مراسـم  آینـده  مـاه  سـه  دو  طـي  نیـز 
ابراهیـم زاده  دکتـر  آقـاي  از  تجلیـل 
دکتـر  آقـاي  و  تهـران  دانشـگاه  در 
را  خوارزمـي  دانشـگاه  در  مجـد 
هـاي  خانـه  تشـکیل  داشـت.  خواهیـم 
زیسـت شناسـي در شـهرهاي مختلـف 
دنبـال  را  مشـهد  و  رشـت  جملـه  از 
کردیم.  خانه زیسـت شناسـي اصفهان 
توسـط انجمـن فیزیولـوژي گیاهي راه 
انـدازي شـده اسـت. ایـن خانـه ها می 
علـم  ترویـج  در  مهمـي  نقـش  تواننـد 
مختلـف  طبقـات  در  شناسـي  زیسـت 
انجمـن  سـایت  باشـند.  داشـته  جامعـه 
شـده  بروزرسـاني  و  بازسـازي  کامـًا 
کارت  دریافـت  و  نـام  ثبـت  و  اسـت 



تخصصـی  دکتـری  دانشـجوی  اولیـن 
در  شناسـی(  )بـوم  گیاهـی  اکولـوژی 
کشـور در گروه زیسـت شناسی دانشگاه 
فردوسـی مشـهد از رسـاله خـود بـا اخـذ 

درجـه عالـی دفـاع کـرد.
خانـم  دکتـري  رسـاله  از  دفـاع  جلسـه 
اسـتادان  حضـور  بـا  دینارونـد،  مهـري 
راهنمـا، دکتـر حمیـد اجتهـادي اسـتاد و 
دکتـر محمـد فـرزام )جنگجـو( دانشـیار 
مشـاوره  و  مشـهد  فردوسـي  دانشـگاه 
اندرزیـان  بهـرام  سـید  دکتـر  آقـاي 
کشـاورزي  تحقیقـات  مرکـز  اسـتادیار 
و منابـع طبیعـي خوزسـتان-اهواز، و در 
عـادل  دکتـر  داوران،  هیئـت  حضـور 
سـپهري اسـتاد دانشـگاه گـرگان، دکتـر 
امیـد  اسـتادیار و دکتـر  جمیـل واعظـي 
میرشمسـي دانشـیار و بـا حضـور نماینده 
تحصیـات تکمیلـي، خانم دکتـر پروانه 
ابریشـم چي دانشـیار دانشـگاه فردوسـي 

برگـزار شـد. مشـهد 
دینارونـد  مهـري  ایـن جلسـه خانـم  در 

رسـاله دکتـري خـود بـا عنوان »بررسـي 
اثـر عوامـل محیطـي بـر تنوع زیسـتي، و 
مدل سـازي تاثیـر تغییـر اقلیـم بـر برخـي 
گونـه  هـاي گیاهـي در منطقـه حفاظـت 
شـده شـیمبار، استان خوزسـتان« را ارائه 
کـرد و بـا رتبـه عالـي از آن دفـاع نمود.  

چاپ سـه مقاله علمي پژوهشـي بخشـي 
ایـن رسـاله  از دسـتاوردهاي مسـتخرج 
موفـق  نامبـرده  اسـاس،  ایـن  بـر  اسـت. 
و  آموزشـي  دکتـري  درجـه  اخـد  بـه 
پژوهشـي در زیسـت شناسي- اکولوژي 

گیاهـي )بوم شناسـي گیاهـي( شـدند.

5

اولین دانشـجوی دکتری تخصصی اکولوژی )بوم شناسـی ( گیاهی کشـور، در دانشـگاه فردوسی 
مشـهد با اخذ درجـه عالی از رسـاله دکتری خـود دفاع کرد

باشـد  مـي  اینترنتـي  کامـًا  عضویـت 
مـدارك  ارسـال  بـه  نیـازي  دیگـر  و 
نیسـت.  اعضـا  فیزیکـي  حضـور  یـا 
اینسـت  فعالیتهـا  ایـن  تمـام  هـدف 
و  علـم  مـرز  توسـعه  بـه  خدمتـي  کـه 
و  علمـي  مرجعیـت  کسـب  و  دانـش 
دسـتاوردهای  نمـودن  کاربـردی  نیـز 
علمـی در جهـت رفـع نیازهـای جامعه 

. د یـر ت بپذ ر صو
شناسـی  زیسـت  انجمـن  رییـس 
ایـران بـه نمایندگـی از هیـات مدیـره 
دانشـجویان،  تمـام  از  انجمـن  فعلـی 
دانشـگاهها  علمـی  هیـات  اعضـای 
زیسـت  دبیـران  پژوهشـی،  مراکـز  و 
رشـد،  مراکـز  پیشکسـوتان،  شناسـی، 
ناشـران،  بنیـان،  دانـش  شـرکتهای 
الکترونیـك  خدمـات  حـوزه  فعـاالن 
بـا  ارتبـاط  در  کـه  کسـانی  همـه  و 
بـرای  دارنـد  فعالیـت  زیسـتی  علـوم 
حضـور در انجمـن و مشـارکت فعـال 
در انجـام و توسـعه فعالیتهـای انجمـن 

آورد.  بعمـل  دعـوت 
هیئتت داوران: خانتم دکترت یزدان پرستت و آقتای دکترت 

صادقتی زاده
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محیـط  و  آب  المللـی  بیـن  همایـش 
و  آمـوزش  هـزاره جدیـد،  در  زیسـت 
13لغایـت  تاریـخ  از  سـازی؛  ظرفیـت 
کـه  تهـران  دانشـگاه  1395در  آذر   15
دانشـگاه  علـوم  پردیـس  میزبانـی  بـا 
تهـران برگـزار شـد و فرصـت حضـور 
موضـوع  بـا  مرتبـط  شناسـان  زیسـت 
و  دانشـگاهها  و  کشـور  از  را  آب 
کنـار  در  المللـی  بیـن  موسسـات 
آب  بـا  مرتبـط  هـای  تخصـص  سـایر 
ای  رشـته  بیـن  حـوزه  یـك  بعنـوان 
خصـوص  ایـن  در  آورد.  فراهـم 
ازسـازمان  ای  منطقـه  ازحامیـان  یکـی 
بنیـاد  ECO؛    همکاریهـای اقتصـادی 
 )ECOSF( سـازمان  ایـن  علمـی 
فعـال در  مشـارکت  و  بودکـه حمایـت 
ایـن  در  داشـت.  همایـش  برگـزاری 
 Soomro خصـوص آقـای پروفسـور 
ریاسـت ایـن بنیـاد ضمـن سـخنرانی در 
آذر   14 روز  در  همایـش،  افتتاحیـه 
ریاسـت  بـا  ای  ویـژه  1395نشسـت 
آقـای  تهـران  دانشـگاه  علـوم  پردیـس 
هیـات  اعضـای  پزشـك،  حمیـد  دکتـر 
رییسـه انجمـن زیسـت شناسـی و برخی 

کشـور  برجسـته  شناسـان  زیسـت  از 
ایـن نشسـت ضمـن توجـه  داشـتند. در 
جایـگاه  و  اهمیـت  بـر  ویـژه  تاکیـد  و 
حـوزه  در  و  منطقـه  در  پایـه  علـوم 
کشـورهای اکـو، حضـار بـه مشـارکت 
ایـران و سـایر کشـورهای اکـو  علمـی 
آمادگـی  اعـام  و  داشـتند  تاکیـد 
شناسـی  زیسـت  زمینـه  در  انجمـن 
اعـام  ایشـان  بـه  را  پایـه  علـوم  و 
اکـو  علمـی  بنیـاد  ریاسـت  نمودنـد. 
و  ترکیـه  ایـران،  پتانسـیلهای  از  نیـز 
و  منطقـه  دانـش  پیشـبرد  در  پاکسـتان 

پشـتیبانی  و  علمـی  همـکاری  ضـرورت 
کشـورهای  سـایر  در  علمـی  توسـعه  از 
عضـو اکومطالبـی را اعـام نمودنـد. بنیاد 
علمی اکو آمادگی پشـتیبانی از مسـافرت 
شـده  برگـزار  همایشـهای  در  محققیـن 
بیـن  پلـی  ایجـاد  و  اکـو  کشـورهای  در 
انسـتیتوهای این کشـور ها را اعام داشت 
و تمایـل خـود در حمایـت از همایشـهای 
آتـی حـوزه آب و الویتهـای ایـن بنیـاد و 
همچنیـن برگـزاری همایشـهای مشـترك 
در حـوزه کشـورهای اکـو را در حـوزه 

اهـداف اصلـی اکـو اعـام داشـت.  

از  برخـی  و  یونسـکو  همـت  بـه 
بنیادهـای علمـی و فرهنگـی 
ایجـاد  جلسـه  کشـور، 
بنیـاد علمـی دکتـر 
اسـتاد  ثبوتـی، 
فیزیـك  برجسـته 

برگـزار  زنجـان  پایـه  علـوم  دانشـگاه 
شـد. در این جلسـه که در محل سـالن 
برگـزار  یونسـکو  سـازمان  کنفرانـس 
شـریفی،  محسـن  دکتـر  آقـای  شـد، 
دکتـر  آقـای  و  انجمـن  ریاسـت 
علیرضـا سـاری، عضـو هیئـت مدیـره 

جلسـه  پایـان  در  داشـتند.  حضـور 
اعضـاء اصلـی و علی البـدل ایـن بنیـاد 
توسـط حضـار معرفـی شـدند. انجمـن 
زیست شناسـی همـواره حمایـت خـود 
را از تقدیر و بزرگداشـت شایسـتگان 

مـی دارد. اعـام 

انجمـن زیست شناسـی ایـران در هفتـه علـم )16 
تـا 19 آبـان 95(  در نمایشـگاهی کـه بـه همیـن 
مناسـبت در حسـینه ارشـاد برگزار شـده بـود، با 
ایجاد  غرفه جانورشناسـی شـرکت فعال داشـت 
و بـا پاسـخ گویی بـه پرسـش های دانش آمـوزان 
بازدیدکننـده ای کـه از مـدارس تهـران بـه ایـن 
نمایشـگاه آمـده بودند، بـه ارائـه خدمات علمی 
پرداخـت. در ایـن هفتـه نشسـت سـاالنه انجمن 
ترویـج علم ایران نیـز در پردیس علوم دانشـگاه 
تهـران، سـالن شـهید دهشـور تشـکیل شـد و 
پـس از سـخنرانی خانـم دکتـر قدیمـی، رئیـس 

هیئت مدیـره انجمـن ترویج علـم ایـران، اعضاء 
انجمـن و پیشکسـوتان دلسـوز و آینده نگـر در 
خصـوص جایـگاه علـم و توسـعه آن در ایـران 
و نقـش جامعـه علمـی در حفـظ اسـتانداردهای 
علم، همگام با توسعه جهانی آن، تأکید داشتند. 
آقـای دکتـر علیرضا سـاری عضو هیـأت مدیره 
بـه نمایندگـی در ایـن  انجمـن زیست شناسـی 
پایـان جلسـات  در  داشـتند.  جلسـات حضـور 
میزگـردی برای پاسـخ گویی به حضار تشـکیل 
شـد و جایزه ترویج علم سـال 95 به برگزیدگان 

انجمـن اهدا شـد.

همایش بین المللی آب و محیط زیست در هزاره جدید

تشکیل نخستین جلسه بنیاد علمی دکتر ثبوتی

هفته ترویج علم، غرفه جانورشناسی و اهدای جایزه ترویج علم در دانشکده علوم دانشگاه تهران

شـرکت نماینده انجمن  در همایش  ترویج علمشـرکت نماینده انجمن  در همایش  ترویج علمشـرکت نماینده انجمن  در همایش  ترویج علمشـرکت نماینده انجمن  در همایش  ترویج علم

نشسـت نماینـدگان انجمن و زیسـت شناسـان با رییس بنیـاد علمي 
کو ا
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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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