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تعامل بین انجمن های علمی و دانشگاهها

رییـس انجمـن زیسـت شناسـی ایـران در دانشـگاه گیـان: تعامل بیـن انجمن هـای علمی 
و دانشـگاهها در بهـره گیـری هـر چـه بیشـتر از نیروهـای متخصص و پیشـرفت کشـور به 

سـوی توسـعه پایـدار بسـیار موثر خواهـد بود.
رئیـس انجمـن زیسـت شناسـی ایـران با حضور در دانشـگاه گیان و شـرکت در نشسـتی 
کـه بـا حضـور معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه گیـان، رییـس دانشـکده علـوم پایه 
و اعضـای هیـات علمـی گـروه زیسـت شناسـی در دانشـکده علـوم پایـه دانشـگاه گیان 
برگـزار شـد، گفـت: بـر اسـاس سیاسـت وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـآوری، جهـت 
پیشـرفت بیشـتر در راسـتای توسـعه علمی پایـدار، انجمن هـای علمی باید تعامل بیشـتری 

با دانشـگاهها داشـته باشـند. 
دکتـر محسـن شـریفی، بـا تاکید بر اینکه انجمن زیسـت شناسـی ایران که در سـال 1352 
تاسـیس شـد، قدیمـی تریـن انجمـن علمـی کشـور اسـت، هـدف از حضـور در دانشـگاه 
گیـان بـه همـراه اعضـای هیـات مدیـره انجمن زیسـت شناسـی ایـران را سیاسـت جدید 
انجمـن زیسـت شناسـی جهت آشـنایی بهتر بـا متخصصین حـوزه فعالیت های زیسـتی در 
دانشـگاه و اسـتفاده بهینـه از اسـاتید و محققین بـه منظور داوری مقـاالت، ارزیابی کتب و 
اجـرای طـرح هـای پژوهشـی ملی و منطقه ای مرتبط با زیسـت شناسـی و تعامـل نزدیکتر 

بـا دانشـگاه خصوصـا با حوزه پژوهشـی دانشـگاه عنـوان کرد.
در ایـن نشسـت، دکتـر میرحسـینی معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه گیـان نیـز در ایـن 
نشسـت ضمـن اسـتقبال از تعامـل و همـکاری بیشـتر بـا انجمن زیسـت شناسـی ایـران، اظهار 
امیـدواری کـرد کـه از ایـن طریـق متخصصیـن و اسـاتید دانشـگاه بـا حضـور موثـر تـر در 
عرصـه هـای مختلـف علمـی، بتواننـد گامهـای موثرتـری در راسـتای توسـعه علمـی کشـور 

بردارند.

اعضـای هیات علمی گروه زیسـت شناسـی دانشـگاه گیـان نیز به بیان نظرات و پیشـنهادات 
خـود در راسـتای همـکاری نزدیکتـر و حضـور موثرتـر در انجمـن زیسـت شناسـی ایـران 

جهت پیشـبرد امـور علمـی پرداختند.
ایـران و حـوزه  انجمـن زیسـت شناسـی  بیـن  تفاهمنامـه همـکاری  ایـن جلسـه،  پایـان  در 
پژوهشـی دانشـگاه گیـان به امضـای رییس انجمن زیسـت شناسـی ایران و معـاون پژوهش 

و فنـاوری دانشـگاه گیـان رسـید.  

تابستان، گرما و چرخه زیست
چنــد  مثــل  امســال  تابســتان  فصــل 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــا م ــته ب ــال گذش س
در  روزه داران  و  شــد  مصــادف 
روزهــای  طوالنی تریــن  و  گرم تریــن 
ایــن  پرداختنــد.  روزه داری  بــه  ســال 
اشــاره ای  می توانــد  رمضــان  مــاه 
خشک ســالی  ماجــرای  بــه  اســتعاری 
یــا به عبــارت دقیق تــر، از میــان رفتــن 
و  زیرزمینــی  آب هــای  ســفره های 
ــه  تجدیدپذیــر باشــد. شــرایط پیــش رو ب
گواهــی کارشناســان مســائل مربــوط بــه 
آب بــه حــدی خطیــر اســت کــه ممکــن 
ــق  ــدان دور مناط ــده نه چن ــت در آین اس
وســیعی از ایــران قابــل ســکونت نباشــند. 
شــاید یکــی از مهم تریــن دالیــل پیدایــش 
بی توجهــی  خطیــری،  وضعیــت  چنیــن 
ــی  ــژه زیست شناس ــه وی ــه ب ــوم پای ــه عل ب
اســت.  بــوده  گذشــته  دوره هــای  در 
بهره بــرداری  موجــب  بی توجهــی  ایــن 
بــه  شــیرین  آب  منابــع  از  غیراصولــی 
ــه  ــوده ک ــی ب ــدن  محصوالت ــد پروران قص
رشــد آن هــا نیازمنــد مصــرف و هدررفتــن 
ــار  ــوده اســت. در کن ــل توجهــی ب آب قاب
ایــن معضــل، تخریــب محیــط زیســت 
موجــب  ســودگرایانه  نــگاه  رشــد  و 
توســعه  ماننــد  الزاماتــی  نادیده گرفتــن 
و  زیســت محیطی  مســائل  در  پایــدار 
حفاظــت از تنــوع زیســتی شــده اســت.  
و  می توانســت  زیست شناســی  دانــش 
تعییــن  بــا  می توانــد  هــم  هنــوز  البتــه 
ــن  ــه ای ــل حصــول از ادام اولویت هــای قاب
رونــد پیش گیــری کنــد و راه حل هایــی 
ــت  ــرای برون رف ــدت ب ــدت و بلندم میان م

از چنیــن وضعیتــی پیش نهــاد دهــد.

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

خـبر

نشست اعضای انجمن با
 اعضای هیئت علمی

گروه زیست شناسی دانشگاه گیان



محورهـای همـکاری منـدرج در تفاهمنامـه 
از  بهره گیـری  هـدف  بـا  مابیـن  فـی 
توانمندیهـای دو مجموعـه و ایجاد هم افزایی 
علـوم  فنـاوری  و  پژوهـش  اعتـای  جهـت 
زیسـتی در کشـور بـه شـرح ذیـل می باشـد:

• كنگـــره 	 و  كنفرانـــس  هاميـــش،  برگـــزاري 

صـــورت  بـــه  تخصـــي  و  جامـــع  هـــاي 

مشـــرك

• برگـــزاري كارگاه هـــاي آمـــوزيش جامـــع و 	

ــرك ــورت مشـ ــه صـ ــي بـ تخصـ

• ــن 	 ــاير عناويـ ــات و سـ ــب، مجـ ــار كتـ انتشـ

ــه صـــورت مشـــرك تخصـــي بـ

• ـــاي 	 ـــريس ه ـــخرناين و ك ـــات س ـــزاري جلس برگ

ـــرك ـــورت مش ـــه ص ـــي ب ـــي تخص آزاد اندي

• انجـــام طـــرح هـــاي تحقيقـــايت مشـــرك بـــا 	

ــه اي و محـــي ــاي منطقـ اولويـــت هـ

• ـــه 	 ـــد ب ـــل دروس جدي ـــه رسفص ـــرريس و اراي ب

ـــی ـــوزش عال ـــرش آم ـــر گس دف

• ــت 	 ــق عضویـ ــت حـ ــت پرداخـ ــت جهـ حامیـ

ــجویان در  ــی و دانشـ ــات علمـ ــای هیـ اعضـ

ــی ــت شناسـ ــن زیسـ انجمـ

• کنفرانـــس 	 در  رشکـــت  جهـــت  حامیـــت 

دانشـــجویان و  علمـــی  هیـــات  اعضـــای 

• یـــا 	 گواهـــی  صـــدور  و  همـــکاری 

تاییدیه هـــای مـــورد نیـــاز بـــرای فعالیتهـــای 

علمـــی هیـــات  اعضـــای  انتشـــاراتی 

• ــای 	 ــرح هـ ــرای طـ ــت اجـ ــکاری در جهـ همـ

ــی ــن املللـ ــی و بیـ ملـ

• ـــورت 	 ـــه ص ـــوزی ب ـــای نوآم ـــزاری دوره ه برگ

ـــرك مش

• و 	 مســـابقات  برگـــزاری  در  همـــکاری 

علمـــی هـــای  جشـــنواره 

• ـــه 	 ـــر ب ـــای برت ـــره ه ـــت چه ـــزاری نکوداش برگ

ـــرك ـــورت مش ص

بـا  انجمـن  اصلـی  اعضـاء  نشسـت 
تکمیلـی تحصیـات  دانشـجویان 

انجمـن  مدیـره  هیـات  اعضـای  و  رییـس 
بـا  نشسـتی  طـی  ایـران  شناسـی  زیسـت 
دانشـکده  تکمیلـی  تحصیـات  دانشـجویان 
ایـن  از  خـود  اهـداف  بیـان  بـه  پایـه  علـوم 
سـفر و شـنیدن پیشـنهادات اعضـای حاضـر 
بهتـر  بیشـتر و  در جلسـه در راسـتای تعامـل 

پرداختنـد. فی مابیـن 

ـــت  ـــن زیس ـــره انجم ـــت مدی ـــای هیئ ـــت اعض نشس

تحصیـــات  دانشـــجویان  بـــا  ایـــران  شناســـی 

دانشـــگاه  پایـــه  علـــوم  دانشـــکده  تکمیلـــی 

گیـــان در ســـاعت 11/30 روز پنجشـــنبه 94/3/7 

گیـــان  دانشـــگاه  پایـــه  علـــوم  دانشـــکده  در 

برگـــزار شـــد. در ایـــن جلســـه بیـــش از 70 نفـــر 

از دانشـــجویان تحصیـــات تکمیلـــی، و اعضـــای 

هیئـــت مدیـــره انجمـــن زیســـت شناســـی ایـــران 

انجمـــن  رئیـــس  دکـــر رشیفـــی  دکـــر مجـــد، 

ــس  ــب رئیـ ــی نایـ ــر نبیونـ ــی، دکـ ــت شناسـ زیسـ

چاپـــارزاده،  دکـــر  غضنفـــری،  دکـــر  انجمـــن، 

دکـــر ســـاری، دکـــر افشـــار¬محمدیان، دکـــر 

ــروه  ــر گـ ــعبانی¬پور مدیـ ــر شـ ــن¬زاده، دکـ امیـ

رئیـــس  روحـــی  دکـــر  و  شناســـی  زیســـت 

دانشـــکده علـــوم پایـــه دانشـــگاه گیـــان حضـــور 

داشـــتند. 

هـــدف از تشـــكيل ايـــن جلســـه، تبـــادل نظـــر 

دانشـــجویان  مشـــکات  و  مســـائل  پیرامـــون 

کارشناســـی ارشـــد و دکـــری و نیـــز چگونگـــی 

انجمـــن  دانشـــجويي  شـــاخه  شـــدن  فعالـــر 

زيســـت شـــنايس ايـــران در دانشـــگاه گيـــان و 

ســـعي در شـــناخت و برطـــرف منـــودن مشـــكات 

انجمـــن  بـــا  تكميـــي  تحصيـــات  دانشـــجويان 

زيســـت شـــنايس ايـــران و دانشـــگاه گيـــان بـــود.
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نشســت اعضــای هیئــت مدیــره انجمــن زیســت شناســی 

ایــران با منایندگان دبیران زیســت شناســی اســتان گیــان در 

دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه گیــان برگــزار شــد. هــدف 

ــادل نظــر پیرامــون مســائل و  از تشــكيل ايــن جلســه، تب

مشــکات حــوزه دبیــری و دانــش آمــوزی زیســت شناســی 

و چگونگــی فعالــر شــدن شــاخه دبیــری انجمــن زيســت 

شــنايس ايــران و کمک و همفکری برای شــناخت و برطرف 

منــودن مشــكات موجــود بــا بهره گیــری از انجمن زيســت 

شــنايس ايــران و توامنندیهــای دبیــران زیســت شناســی بود.

اهم مطالب مطرح شده به رشح زیر می باشند:

• فعــال كــردن شــاخه دبريان زيســت شــنايس و تدوین 	

يــك برنامــه راهــردي جهت برنامــه دبريان

• ــط 	 ــا توس ــته جمعی کتاب ه ــف دس ــنهاد تألي پیش

ــران انجمــن دبی

• ــت 	 ــازی خانــه زيس پیگیــری راه انــدازی و فعالس

شــنايس در اســتان گیــان بــا كمــك انجمــن زيســت 

ــران  شــنايس اي

نشست انجمن و نمایندگان دبیران 

                                             دبیران منتخب زیست شناسـی اسـتان گیان 
و هیئت مدیره و اعضاء انجمن در دانشـکده علوم پایه دانشـگاه گیان

3

نشســـت هیئـــت مدیـــره انجمـــن زیســـت شناســـی 

ـــر  ـــور دك ـــا حض ـــت ب ـــهرداری رش ـــل ش ـــران در مح ای

ـــر  ـــدس صاب ـــاي مهن ـــت، آق ـــهردار رش ـــدم ش ـــت ق ثاب

ــدس  ــم مهنـ ــت، خانـ ــهر رشـ ــوراي شـ ــت شـ رياسـ

شـــريزاد نايـــب رئيـــس كميســـيون بهداشـــت و 

محيـــط زيســـت شـــوراي شـــهر رشـــت، آقـــای 

ـــد. ـــزار ش ـــتانداری برگ ـــاون اس ـــوی مع ـــدس موس مهن

ــت  ــرم رشـ ــهردار محـ ــدا شـ ــت ابتـ ــن نشسـ در ایـ

بـــه حـــارضان خیـــر مقـــدم گفتنـــد. ایشـــان اظهـــار 

داشـــتند کـــه توســـعه پايـــدار از جنبـــه هـــاي 

ــه  ــط جنبـ ــد فقـ ــي باشـ ــث مـ ــل بحـ ــف قابـ مختلـ

ـــاي  ـــوزه ه ـــت و ح ـــرح نيس ـــدي مط ـــي و كالب فيزي

ـــايل  ـــد و مس ـــي باش ـــم م ـــيار مه ـــش بس ـــادل بخ تع

ـــادی  ـــت زی ـــه اهمی ـــن رابط ـــي در ای ـــت محيط زيس

دارد. اســـتان گيـــان بـــا وســـعت و جمعيتـــي كـــه 

ـــاوه  ـــد. ع ـــي باش ـــم م ـــتانهاي مراك ـــي از اس دارد ي

بـــر مقولـــه هـــاي اجتامعـــي مســـايل زيســـت 

ـــل  ـــهري مث ـــراي كان ش ـــي ب ـــع طبيع ـــي، مناب محيط

رشـــت بســـيار مهـــم مـــي باشـــند. مهاجـــرت هـــا و 

ـــادل  ـــد و تع ـــه باش ـــورد توج ـــتي م ـــا بايس ـــرات آنه اث

پذيـــري بســـيار مهـــم خواهـــد بـــود. ایشـــان ابـــراز 

امیـــدواری کـــرد کـــه شـــهرداری رشـــت بتوانـــد بـــا 

ـــن  ـــران در ای ـــی ای ـــت شناس ـــن زیس ـــکاری انجم هم

رابطـــه اقدامـــات مناســـب را انجـــام دهـــد.

اهـــم موضوعـــات مطرح شـــده در نشســـت بـــا 

ـــه  ـــت ب ـــهر رش ـــورای ش ـــاء ش ـــرم و اعض ـــهردار مح ش
ایـــن رشح اســـت:

• ــنايس 	 ــت شـ ــه زيسـ ــیس خانـ ــاد تأسـ پیش نهـ

ــرای  ــزي بـ ــوان مركـ ــه عنـ ــهر رشـــت بـ در شـ

تعامـــل دانشـــجويان، دانشـــگاهيان و دبـــريان 

ســـازماندهی  جهـــت  در  شـــنايس  زيســـت 

ــائل  ــن و مسـ ــامل زیسـ ــوزش سـ ــج و آمـ ترویـ

ــی ــت محیطـ زیسـ

• شـــهرداری 	 همـــکاری  رضورت  و  اهمیـــت 

بـــا  شناســـی  زیســـت  انجمـــن  و  رشـــت 

گیـــان  دانشـــگاه  محوریـــت 

ـــن  ـــای بی ـــن نشســـت موضـــوع همکاریه ـــان ای در پای

ـــران  ـــن زیســـت شناســـی ای ـــهرداری رشـــت و انجم ش

ـــه امضـــای دکـــر  ـــم و ب ـــب تفاهـــم نامـــه تنظی در قال

ـــس  ـــدم شـــهردار رشـــت و دکـــر رشیفـــی رئی ـــت ق ثاب

انجمـــن زیســـت شناســـی رســـید.

نشست هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران با شهردار و اعضای شوراي شهر رشت 

نشست انجمن زیست شناسی با شهردار
و اعضاء شورای شهر رشت

تبادل تفاهم نامه میان شـهردار رشت و ریاست انجمن 
زیست شناسی
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مراسم نکوداشت دکتر 
کاظم پریور

ـــد  ـــی ارش ـــجوی کارشناس ـــمی،   دانش ـــی قاس عل
محیـــط زیســـت، دانشـــگاه تهـــران*

انجمـــن زیست شناســـی ایـــران در اســـتمرار 
رســـالت خویـــش در تکریـــم و تجلیـــل از 
ـــه علمـــی کشـــور،  ـــگان  جامع اســـوه ها و فرهیخت
مراســـم نکوداشـــت جنـــاب آقـــای دکتـــر کاظـــم 
پریـــور، اســـتاد برجســـته زیست شناســـی کشـــور را 
در روز 15 اردیبهشـــت مـــاه 13۹۴ در ســـالن  هفـــده 
شـــهریور دانشـــگاه خوارزمـــی در تهـــران برگـــزار 
کـــرد. در ابتـــدای ایـــن مراســـم باشـــکوه کـــه جمـــع 
کثیـــری از دانشـــگاهیان علـــوم پزشـــکی و زیســـتی 
ایـــران حضـــور داشـــتند، دکتر محمد نبیونـــی، دبیر 
ـــر  ـــای برت ـــت چهره ه ـــش نکوداش ـــی همای اجرای
ـــی  ـــن زیست شناس ـــس انجم ـــب رئی ـــی و نای علم
ایـــران ضمـــن خوشـــامدگویی صمیمانه به اســـاتید 
و دانشـــجویان، شایســـتگی مقام واالی معلـــم را در 
عشـــق ورزی و تـــاش بی شـــائبه دکتـــر پریـــور در 
تدریـــس و راه انـــدازی آزمایشـــگاه های متعـــدد 
ـــران  ـــف ای ـــوم زیســـتی در دانشـــگاه های مختل عل

ـــرد. ـــوان ک عن
ـــر احمـــد  ـــاب آقـــای دکت در ادامـــه جن
مجـــد، چهـــره مانـــدگار 
اســـتاد  و  زیست شناســـی 

ــر  ــای دکتـ ــاب آقـ ــی، جنـ ــگاه خوارزمـ دانشـ
شـــریفی، ریاســـت انجمـــن زیست شناســـی 
ایـــران، ســـرکار خانـــم دکتـــر دبیـــران، جنـــاب 
ــات  ــز مطالعـ ــی، از مرکـ ــر مرعشـ ــای دکتـ آقـ
ـــای  ـــاب آق ـــدرا، جن ـــی ص ـــناختی دفاع ـــوم ش عل
دکتـــر  کیوانـــی معاونـــت آموزشـــی و تحصیـــات 
تکمیلـــی دانشـــگاه خوارزمـــی نیـــز بـــه ایـــراد 
ــال  ــات بی مثـ ــد و از تجربیـ ــخنرانی پرداختنـ سـ
دکتـــر پریـــور در تدویـــن کتـــب درســـی در تمـــام 
مقاطـــع تحصیلـــی خـــود یـــاد نمودنـــد و مقـــام پـــدر 

ــد. ــر وی ارج نهادنـ ــم را در برابـ و معلـ
ـــکر  ـــن تش ـــور ضم ـــر پری ـــژه، دکت ـــی وی در فرصت
از میهمانـــان خـــود، از ســـازمان های حامـــی 

ــن  ــدارک ایـ ــه در تـ ــی کـ ــجویان فعلـ و دانشـ
نکوداشـــت اهتمـــام ورزیدنـــد و نیـــز از دانشـــجویان 
ـــکار  ـــون هم ـــه اکن ـــود ک ـــته خ ـــال های گذش س
و یـــاور ایشـــان هســـتند، یـــاد و تشـــکر نمـــود. 
دانشـــمند جهـــان اســـام کـــه اکنـــون ۷۴ ســـالگی 
ـــد  ـــه در قی ـــاتیدی  ک ـــد از اس ـــود را  می گذارن خ
ـــر  ـــیبانی، دکت ـــر ش ـــه دکت ـــات نیســـتند از جمل حی
ــر گل گاب،  ــری، دکتـ ــر زرگـ ــزدی، دکتـ ایـ
دکتـــر پارســـی، دکتـــر دیانت نـــژاد و دکتـــر 

آقامحمـــدی یـــاد کـــرد.

ـــه ۹۳ از  ـــه در صفح ـــت ک ـــری اس ـــه از خ ـــب برگرفت ـــن مطل * ای
ـــوم  ـــکده عل ـــجویی دانش ـــه علمی-دانش ـــامره گاهنام ـــمین ش شش

ـــت. ـــیده اس ـــر رس ـــه ن ـــش، ب ـــی، روی ـــگاه خوارزم ـــتی دانش زیس

 کسب رتبه برتر مجله
 پژوهش های گیاهی

انجمن زیست شناسی ایران
ســـوی  از  کـــه  حکمـــی  موجـــب  بـــه 
ایـــران،  علمـــی  انجمن هـــای  کمیســـیون 
بـــه ریاســـت محتـــرم انجمـــن  خطـــاب 
ـــت،  ـــده اس ـــادر ش ـــران ص ـــی ای زیست شناس
انجمـــن  گیاهـــی  پژوهش هـــای  مجلـــه 
زیست شناســـی ایـــران نائـــل بـــه کســـب 
رتبـــه A80 از کمیســـیون نشـــریات وزارت 
ـــت و  ـــده اس ـــاوری ش ـــات و فن ـــوم، تحقیق عل
بـــه ایـــن ترتیـــب از انجمـــن زیست شناســـی 
و همـــکاران ایـــن مجلـــه تقدیـــر و تشـــکر 

شـــده اســـت. 
ــر  ــه برتـ ــب رتبـ ــز کسـ ــن نیـ ــاء انجمـ اعضـ
انجمـــن  گیاهـــی  پژوهش هـــای  مجلـــه 
کمیســـیون  از  را  ایـــران  زیست شناســـی 
انجمن هـــای علمـــی ایـــران بـــه ریاســـت 

محتـــرم انجمـــن، جنـــاب آقـــای دکتـــر 
ـــای  ـــاب آق ـــرم، جن ـــردبیر محت ـــریفی و س ش
دکتـــر رمـــک معصومـــی تبریـــک عـــرض 
ـــامتی  ـــق و س ـــن آروزی توفی ـــوده و ضم نم
ایشـــان، تشـــکر خـــود را از زحمـــات ایـــن 

و  تحریریـــه  هیئـــت  اعضـــاء  عزیـــزان، 
ــی و داوران  ــدس بندلـ ــای مهنـ ــاب آقـ جنـ
ـــور  ـــی کش ـــعه علم ـــتای توس ـــرم در راس محت

ــی دارد. ــام مـ اعـ



ســـمپوزیوم  اولیـــن 
ـــرطان  ـــی س ـــن الملل بی

ــر ۹4 ــترن، مهـ نسـ

www.nastaransymposium.com

ـــهد  ـــی مش ـــگاه فردوس ـــده: دانش ـــزار کنن برگ
ـــترن ـــرطان نس ـــگیری س ـــز پیش ، مرک

مـــکان برگـــزاري: مشـــهد -  دانشـــگاه 
فردوســـی مشـــهد - ســـالن همایـــش هـــای 

ــوم  ــکده علـ دانشـ

تاریخ برگزاري: ۹ مهر 13۹۴

نـــام: 15  ثبـــت  آخریـــن مهلـــت 
شـــهریور ۹۴ ) ثبـــت نـــام اولیـــه 
( ، 31 شـــهریور ۹۴ ) ثبـــت نـــام 
دیرهنـــگام ( ، ۹ مهـــر ۹۴ ) ثبـــت 

نـــام در محـــل (

اخبار همایش های داخلی زیست شناسی

همایش ملی کشت ارگانیک
و روش های ازدیاد گیاهان 

دارویی

http://www.modares.ac.ir/
Conferences/ICPP94

13۹۴ 22و23 مهرماه 
گرگان دانشگاه 

محورهای همایش:

گیاهـــان  ارگانیـــک  کشـــت   -1
دارویـــی

محرک هـــای  از  اســـتفاده   -2
غیرشـــیمیایی در گیاهـــان دارویـــی 

ارگانیـــک
و  ترویجـــی  جنبه هـــای   -3
ـــی  ـــان داروی ـــت گیاه ـــای کش اقتض

ارگانیـــک روش  بـــه 
دارویـــی  گیاهـــان  تغذیـــه   -۴
ــتی و  ــی و زیسـ ــای آلـ ــا کودهـ بـ

شـــهری... فاضـــاب  پســـماند 

شانزدهمین کنگره بین المللی 
میکروبشناسی ایران

http://ismcongress.ir/

شــانزدهمین کنگــره میکروبشناســی ایــران هماننــد 
مدیریــت  و  ســازماندهی  بــا  گذشــته  ســالهای 

 5-3 تاریــخ  در  ایــران  میکروبشناســی  انجمــن 
شــهریور 13۹۴ در دانشــگاه شهیدبهشــتی برگــزار 
خواهــد شــد و در طــی آن و بطــور همزمــان 

کارگاههــای  و  هــا  ســمپوزیوم 
آموزشــی متنوعــی بــا مدیریــت 
علمــی دانشــمندان برجســته ایرانــی 

ــود. ــی ش ــکیل م 5تش
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International meetings
•	 3rd	International	Conference	on	Biological,	Chemical	and	

Environmental	Sciences	(BCES-2015),	Sept.	21-22,	2015	Kuala	
Lumpur	(Malaysia)

•	 3rd	International	Conference	on	Functional	and	Comparative	Genomics	
&	Pharmacogenomics		September	21-23,	2015	San	Antonio,	USA

•	 4th	International	Conference	on	Forensic	Research	&	Technology		
September	28-30,	2015	Atlanta,	USA

•	 International	Conference	on	Synthetic	Biology	September	28-30,2015	
Houston,	USA

•	 6th	World	Congress	on	Biotechnology		October	05-07,	2015	New	Delhi,	
India

•	 4th	International	Conference	on	Clinical	Microbiology	&	Microbial	
Genomics		October	5-7,	2015	Philadelphia,	USA

•	 World	Bio	Summit	&	Expo	November	02-04,	2015	Dubai,	UAE


