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انتخابات برگزاری 
ایران زیست شناسی  انجمن  مدیره  هیأت 

جلســـه انتخـــاب هیـــأت مدیـــره انجمـــن زیست شناســـی ایـــران در روز پنج شـــنبه، 
ــگاه های  ــتادان زیست شناســـی دانشـ ــور جمعـــی از اسـ ــا حضـ مـــورخ ۹۳/۱۱/۱۶ بـ

ـــد. ـــزار ش ـــران برگ ـــگاه ته ـــوم دانش ـــس عل ـــور در پردی ـــف کش مختل
۵ نفـــر عضـــو علی البـــدل  ۹ نفـــر عضـــو اصلـــی و  از مجمـــوع ۱۹ کاندیـــدا، 
ـــیار  ـــریفی، دانش ـــر( ش ـــن )مظف ـــر محس ـــی دکت ـــاء اصل ـــن اعض ـــدند. از بی ـــاب ش انتخ
گـــروه فیزیولـــوژی گیاهـــی دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس، بـــا کســـب بیشـــترین آرا، 
ـــوم  ـــروه عل ـــیار گ ـــی، دانش ـــد نبیون ـــر محم ـــره و دکت ـــأت مدی ـــس هی ـــوان رئی ـــه عن ب
ســـلولی و مولکولـــی دانشـــگاه خوارزمـــی، بـــه عنـــوان نایب رئیـــس انتخـــاب 

شـــدند.
ــال  ــب سـ ــران، منتخـ ــی ایـ ــن زیست شناسـ ــره انجمـ ــأت مدیـ ــی هیـ ــای اصلـ اعضـ

۱۳۹۳، بـــه ترتیـــب میـــزان آراء کسب شـــده عبارتنـــد از:
ــا کســـب ۵۳ رأی بـــه عنـــوان رئیـــس  آقـــای دکتـــر محســـن )مظفـــر( شـــریفی بـ
هیئـــت مدیـــره انجمـــن زیست شناســـی ایـــران، آقـــای دکتـــر  نـــادر چاپـــارزاده بـــا 
کســـب ۳۵ رأی، آقـــای دکتـــر بهمـــن زینلـــی بـــا کســـب ۳۳ رأی، آقـــای دکتـــر 
علی اصغـــر معصومـــی بـــا کســـب ۳۳ رأی، آقـــای دکتـــر منصـــور افشـــارمحمدیان 
ـــر  ـــای دکت ـــب ۲۹ رأی، آق ـــا کس ـــد ب ـــی فرازمن ـــر عل ـــای دکت ـــب ۳۱ رأی، آق ـــا کس ب
علیرضـــا ســـاری بـــا کســـب ۲۷ رأی، آقـــای دکتـــر محمـــد نبیونـــی بـــا کســـب ۲۶ 
رأی بـــه عنـــوان نایب رئیـــس هیئـــت مدیـــره انجمـــن زیست شناســـی ایـــران و 

آقـــای دکتـــر امیـــن اهلل بهاءالدینـــی بـــا کســـب۲۵ رأی.
ــر  ــای دکتـ ــب ۲۴ رأی، آقـ ــا کسـ ــن زاده بـ ــعید امیـ ــر سـ ــای دکتـ ــاوه آقـ ــه عـ بـ
ـــژاد  ـــرز مهرن ـــر فرام ـــای دکت ـــب ۲۳ رأی، آق ـــا کس ـــری ب ـــوی گرگ ـــیدلطیف موس س
ــای  ــب ۲۱ رأی و آقـ ــا کسـ ــاهین زارع بـ ــر شـ ــای دکتـ ــب ۲۲ رأی، آقـ ــا کسـ بـ
دکتـــر عبدالکریـــم چهرگانـــی بـــا کســـب ۱۵ رأی بـــه عنـــوان اعضـــای علی البـــدل 

هیئت مدیـــره انجمـــن زیست شناســـی ایـــران برگزیـــده شـــدند.
هم چنیـــن در ایـــن انتخابـــات آقـــای دکتـــر علـــی غضنفری مقـــدم بـــا کســـب 
۳۲ رأی و ســـرکار خانـــم دکتـــر دالرام اســـلیمی بـــا کســـب ۱۷ رأی بـــه عنـــوان 

ــدند. ــاب شـ ــن دوره انتخـ ــدل ایـ ــی و علی البـ ــین اصلـ بازرسـ
ـــه  ـــئولیت دبیرخان ـــز مس ـــن نی ـــم داودی روش ـــم اعظ ـــی و خان ـــین بندل ـــای امیرحس آق

انجمـــن زیست شناســـی ایـــران را بـــه عهـــده دارنـــد.

مجله ای برای ترویج زیست شناسی به زبان فارسی

زیست شناسـی یکـی از تأثیرگذارتریـن علـوم در جامعـه اسـت، امـا جایـگاه آن کمتـر از سـایر 
رشـته های علوم پایه، در توسـعه کشور شناخته شده اسـت. بنابراین نیاز به مجله ای علمی-ترویجی 
کـه بتوانـد جایگاه بنیادی زیست شناسـی را در توسـعه علوم پایـه و نیز جایگاه کلیدی این رشـته را 
در پیش رفـت رشـته های کاربردی معرفی کند، احسـاس می شـود. بـا توجه به این خأل در سـنوات 

علمی-گذشـته، انجمن زیست شناسـی ایران سال هاسـت کـه در پی انتشـار یک مجله 
ترویجـی بـرای معرفـی جایـگاه زیست شناسـی در دنیـای امروز اسـت و همین 
موجـب شـد در آخرین جلسـه انجمن زیست شناسـی این موضوع مـورد تأیید 
هیئـت مدیـره قـرار بگیـرد و اقدامات مقتضـی جهت اخـذ مجـوز و راه اندازی 

چنیـن مجلـه ای در دسـت اقـدام قـرار بگیـرد.

بهار، فصل آغاز

دوبــاره  آغــازی  ماننــد  بهــار  فصــل 
بهــار  اســت.  زندگــی  چرخــه  بــرای 
نــوی و تازگــی طبیعــت اســت، بهــار 
از  اســت  ســبزی  جوانه هــای  همــان 
زمیــن می روینــد، یــا آن شــکوفه های 
ســپیدی کــه درختــان را رخــت عروســی 
دیریــن  ســنت  بهــار  می پوشــانند. 
جســتجوی  و  بیدارشــدن  در  طبیعــت 

اســت.  زندگــی 
ــه  ــت ک ــال و هواس ــن ح ــز در همی ــا نی م
انجمــن  خبرنامــه  از  شــماره  نخســتین 
تقدیــم  شــما  بــه  را  زیست شناســی 
بهــار  هم چــون  کــه  انشــاهلل  می کنیــم. 
طبیعــت، مــا هــم نوبرانــه ای شــاداب و تــازه 
داشــته باشــیم و ایــن هدیــه بهــاری مقبــول 

بیافتــد. طبــع مــردم صاحب نظــر 
آن  بــر  زیست شناســی  انجمــن  نامــه 
ــن  ــش انجم ــازوی آگاهی بخ ــا ب ــت ت اس
خدمت گــزار  ایــران،  زیست شناســی 
ــی در  ــش زیست شناس ــای دان ــیر اعت مس
ــی  ــه بخش های ــن نام ــد. در ای ــه باش جامع
ــی،  ــن زیست شناس ــود انجم ــار خ ــه اخب ب
همایش هــای  اخبــار  بــه  بخش هایــی 
داخلــی و خارجــی، بخش هایــی بــه نقدهــا 
و یادداشــت های وارده و بخش هایــی نیــز 
بزرگداشــت   مناســبت های  معرفــی  بــه 
عرصــه  ایــن  بــزرگان  پاسداشــت  و 
امیدواریــم  یافــت.  اختصــاص خواهــد 
شــما نیــز مــا را از نظــرات و انتقــادات 

ارزنــده خویــش محــروم نکنیــد.
در پایــان ضــروری اســت بابــت ســال ها 
ــره و  ــت مدی ــوری از هیئ ــاش و صب ت
ــن  ــره انجم ــت مدی ــین هیئ ــای پیش اعض

زیست شناســی، تشــکر کنیــم.

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین
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در  ایــران  شناســی  زیســت  انجمــن 
ســال ۱۳۵۲ تأســیس شــد. امــا گذشــته 
ایــران را مــی  مــدرن در  زیست شناســی 
تــوان بــه تاســیس دارالفنــون در ســال ۱۲۲۹ 
دانســت، کــه بــا دو رشــته پزشــکی و فنــی 
ــای  ــتین کتاب ه ــود. نخس ــه کار نم ــاز ب آغ
مــدرن  زیست شناســی  دربــاره  درســی 
ــن دوره در  ــه در ای ــد ک ــی بودن کتاب های

دارالفنــون ترجمــه و تألیــف شــدند.
ــز  ــن مرک ــون، دارالمعلمی ــس از دارالفن پ
)ســال ۱۲۹8( ســپس دارالمســلمین عالــی 
ــرای  ــس از آن دانشس ــال ۱۳0۷( و پ )س
عالــی )ســال ۱۳۱۳( تشــکیل شــد کــه 
دارای پنــج رشــته در زمینــه هــای فلســفه 
جغرافیــا،  تاریــخ،  فارســی،  ادبیــات  و 
علــوم  و  شــیمی  فیزیــک،   ریاضــی، 
در  تهــران  دانشــگاه  بودنــد.  طبیعــی 
ــوم دانشــگاه  ســال ۱۳۱۳ و دانشــکده عل
ــک،  ــی فیزی ــته ریاض ــه رش ــا س ــران ب ته
ــال ۱۳۳0  ــی در س ــوم طبیع ــیمی و عل ش
ــران  ــگاه ته ــی آن در دانش ــل فعل در مح

ــرد. ــه کار ک ــاز ب آغ
ســطح  در  شناســی  زیســت  رشــته 
کارشناســی پــس از دانشــگاه تهــران بــه 
ترتیــب در دانشــگاه های اصفهــان )ســال 
 )۱۳۴۷ )ســال  مشــهد  فردوســی   )۱۳۴۴
شــهید  و   )۱۳۵0 )ســال  کرمانشــاه  رازی 
ــه  ــال۱۳۵۶( ب ــه )س ــان و ارومی ــر کرم باهن
بطــور  آن  از  پــس  و  پرداخــت  فعالیــت 
پیوســته در دانشــگاه هــای مختلــف کشــور 
ــای کارشناســی ارشــد و دکتــری  دوره ه

توســعه پیــدا کــرد.
در شــهریور مــاه۱۳۷۱ در اولیــن گردهمائی 
زیســت شناســان ایــران انجمــن زیســت 
شناســی بــار دیگــر فعالیــت خــود را از ســر 
گرفــت و ابتــدا هــر ســاله و پــس از مدتــی، 
هــر دو ســال یک بــار در یکــی از دانشــگاه 
هــای کشــور کنفرانســی سراســری 
برگــزار نمــوده اســت. در دومیــن 
ــد  ــی دور جدی گردهمائ
در  نیــز  انجمــن  ایــن 

ــاه ســال ۱۳۷۲، انجمــن زیســت  شــهریور م
ــی-  ــاالت علم ــه مق ــا ارائ ــران ب ــی ای شناس
پژوهشــی انتشــار مجلــه زیســت شناســی 

ــود.   ــذاری نم ــه گ ــران را پای ای
ــن  ــه انجم ــار نام ــاز انتش ــه آغ ــا دارد ک ج
بــازوی  حقیقــت  در  کــه  زیست شناســی 
و  اســت  زیست شناســی  انجمــن  خبــری 
مدیــره  هیئــت  اخیــر  انتخابــات  از  پــس 

انجمــن در اســفند مــاه ســال ۱۳۹۳ 
آغــاز بــه کار کــرده اســت، بابــت زحمــات، 
اســتاد  قدم هــای  اســتواری  و  صبــوری 
ارجمنــد، جنــاب آقــای دکتــر ابراهیــم زاده 
پویایــی  و  کــه همــواره موجــب حفــظ 
انجمــن زیست شناســی کشــور بــود، تشــکر 
کنیــم. انشــاهلل کــه راهنمایــی  و حمایــت 
ــن  ــتیبان انجم ــان پش ــان هم چن ــوی ایش معن

زیست شناســی ایــران خواهــد بــود.

سال یک/ شامره یک

صاحب امتیاز: انجمن 

زیست شناسی ایران

رسدبیر: دکرت علیرضا ساری

امور فنی: عرفان خرسوی
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نکوداشت دکتر کاظم پریور
اولین همایش نکوداشت چهره های برتری علمی 

انجمن زیست شناسی ایران

پانزدهــم اردی بهشــت مــاه ۱۳۹۴ شــاهد 
نخســتین همایــش نکوداشــت چهره هــای 
ــران  ــی ای ــن زیست شناس ــی انجم ــر علم برت
بودیــم. ایــن همایــش کــه بــه همــت انجمــن 
زیست شناســی ایــران و دانشــگاه خوارزمــی 
ــر پریــور  توســط شــاگردان و دوســتان دکت
ــر  ــک عم ــی از ی ــه قدردان ــد، ب ــزار ش برگ
تــاش و دلســوزی پدرانــه کســی پرداخــت 
کــه زندگــی خــود را وقــف پیش بــرد علــم 

ــود. ــلولی نم ــن و س ــی، تکوی جنین شناس
ــاه ۱۳۲0  ــور در ۱۳ مهرم ــم پری ــر کاظ دکت
در تبریــز متولــد شــد. مقطــع  کارشناســی را 
ــی  ــگاه خوارزم ــی )دانش ــرای عال در دانشس
ــال وارد  ــه س ــس از س ــد و پ ــی( گذران فعل
ارشــد جانورشناســی  مقطــع کارشناســی 
از  ســرانجام  و  شــد  تهــران  دانشــگاه  در 
بــا  خــود  ارشــد  کارشناســی  پایان نامــه 

ــرد. ــاع ک ــران دف ــانان ای ــوان کبوترس عن

ــا  ــی و ت ــا دوره کارشناس ــان ب ــان هم زم ایش
ــن و  ــم پــس از آن در قزوی یــک ســال و نی
در مدرســه کمــال تهــران زیست شناســی 
ــی  ــوان مرب ــه عن ــد. ســپس ب تدریــس نمودن
بــه دانشــگاه اهــواز رفتنــد و طــی ســال های 
ــس  ــن دانشــگاه تدری ــا ۱۳۵0 در ای ۱۳۴۷ ت

ــد. نمودن
گذرانــدن  بــا   ۱۳۵0 ســال  در  ایشــان 
بــه  موفــق  شــفاهی  و  کتبــی  امتحانــات 
دریافــت بورســیه  دانشــگاه اهــواز و نیــز 
مقطــع  بــرای  انگلیــس  دولــت  بورســیه 
دکتــری شــد و طــی ســال های ۱۹۷0 تــا 
ــه  ــتان ب ــگ انگلس ــگاه ردین ۱۹۷۴ در دانش
تحصیــل پرداخــت. ایشــان در انگلســتان 
انــدام،  و  ســلول  کشــت  روش هــای 
بــا  کار  نیــز  و  بیوشــیمی  تکنیک هــای 
ــی و  ــه خوب ــی را ب ــکوپ الکترون میکروس
ــد  ــا تــاش و پشــتکار فــراوان تعلیــم دیدن ب
ــلول  ــت س ــگاه کش ــا، آزمایش و در همان ج
از  پــس  ســرانجام  نمودنــد.  راه انــدازی 
ــا  ــال ۱۳۵۴ ب ــاه در س ــت م ــال و هش ــه س س
دســتی پــر و بــا مــدرک دکتــری بــه ایــران 
بازگشــت و در دانشــگاه مشــهد مشــغول بــه 

ــا ســال ۱۳۶0 در مشــهد  کار شــد. ایشــان ت
اقامــت داشــتند و در آن جــا آزمایشــگاه 
تحقیقاتــی در زمینــه زیست شناســی ســلولی 

و تکوینــی راه انــدازی کردنــد. 
ــگاه  ــه دانش ــال ۱۳۶0 ب ــور در س ــر پری دکت
خوارزمــی منتقــل شــدند و همزمــان در 
دانشــگاه  مثــل  دیگــری  دانشــگاه های 
ــکی  ــوم پزش ــدرس، عل ــت م ــران، تربی ته
ایــران، علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و 
علــوم پزشــکی تهــران تدریــس می کردنــد.

ــوان محقــق برجســته در ســال  ــه عن ایشــان ب
۱۳۷۵ در دانشــگاه تربیــت معلــم تهــران 
برگزیــده شــدند و هم چنیــن در ســال ۱۳۷۷ 
ــوان اســتاد برجســته و در ســال ۱۳۷۹  ــه عن ب
بــه عنــوان پژوهشــگر برجســته در همیــن 
ــور در  ــر پری ــدند. دکت ــاب ش ــگاه انتخ دانش
دهمین جشــنواره بزرگداشــت پژوهشــگران 
کشــور بــه عنــوان دانشــمند شــاخص پایــگاه 
اســتنادی جهــان اســام )ISC( انتخــاب 

در  عــاوه  بــه  شــدند.  
ــب  ــز  منتخ ــال ۱۳۹۲ نی س
پایــگاه اســتنادی علــوم 

ــدند. ــام ش ــان اس جه
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اخبار همایش های داخلی
همایش هایی که با همکاری انجمن زیست شناسی ایران برگزار می شوند

 دومین همایش ملی
علوم و فناوری نانو

http://ncwnn1394.ir/

انجمـــن نانوفنـــاوری ایـــران بـــه عنـــوان 
ــر  ــان امـ ــن متولیـ ــزرگ تریـ ــی از بـ یکـ
ترویـــج نانوفنـــاوری در کشـــور و یکـــی 
از پویاتریـــن انجمـــن هـــای علمـــی کـــه 
کارنامـــه  تاکنـــون  تاســـیس  بـــدو  از 
ـــف  ـــای مختل ـــه ه ـــانی را در عرص درخش
علمـــی، ترویجـــی و پژوهشـــی از خـــود 
بـــه منصـــه ظهـــور رســـانده اســـت در 
ــی  ــداف عالـ ــه اهـ ــتیابی بـ ــتای دسـ راسـ
مصـــوب خـــود در زمینـــه اعتـــای ایـــن 
ـــاعه  ـــور و اش ـــی در کش ـــن علم ـــاخه نوی ش
آن در میـــان آحـــاد جامعـــه، خاصـــه 
اقشـــار فرهیختـــه دانشـــگاهی، برگـــزاری 
ــی و کارگاه  ــای ملـ ــله همایـــش هـ سلسـ
هـــای آموزشـــی علـــوم و فنـــاوری نانـــو 
موســـوم بـــه NCWNN را در دســـتور 
ایـــن  اســـت.  داده  قـــرار  خـــود  کار 
همایـــش هـــا بـــه صـــورت ادواری هـــر 
ــای  ــال هـ ــار سـ ــار در بهـ ــال یکبـ دو سـ
زوج برگـــزار خواهـــد شـــد کـــه اولیـــن 
ـــاه ســـال ۱۳۹۲  ـــش در اردیبهشـــت م همای
ـــتقبال  ـــا اس ـــدرس ب ـــت م ـــگاه تربی در دانش
پرشـــور اســـاتید، دانشـــجویان، محققیـــن 
ــف  ــای مختلـ ــوزه هـ ــران حـ و صاحبنظـ
ـــد.  ـــکیل گردی ـــو تش ـــاوری نان ـــوم و فن عل
بـــر ایـــن اســـاس انجمـــن در نظـــر دارد 
نســـبت بـــه برگـــزاری دومیـــن همایـــش 
تخصصـــی  هـــای  کارگاه  و  ملـــی 
علـــوم و فنـــاوری نانـــو موســـوم بـــه  
 ۳0 روزهـــای  در    NCWNN۱۳۹۴
و ۳۱ اردیبهشـــت مـــاه ســـال ۱۳۹۴ در 
ــرج(   ــی )پردیـــس کـ ــگاه خوارزمـ دانشـ

اقـــدام نمایـــد.
محورهـــای اصلـــی ایـــن 

همایـــش عبارتنـــد از:

-  نانوفیزیک
-  نانوشیمی
-  نانومواد 

-  نانوفوتونیک 
-  نانومحاسبات

-  نانوزیست فناوری
-  نانوالکترونیک

-  نانومکانیک
-  نانوپزشکی

بـــه عـــاوه انجمـــن نانوفنـــاوری ایـــران بـــه 
ـــر  ـــان ام ـــن متولی ـــزرگ تری ـــی از ب ـــوان یک عن
ترویـــج نانوفنـــاوری در کشـــور، بـــه منظـــور 
گســـترش و تعمیـــق ایـــن حـــوزه نویـــن علمـــی 

در کشـــور خاصـــه در میـــان دانشـــجویان 
ـــی  ـــه طراح ـــبت ب ـــر دارد نس ـــه، در نظ فرهیخت
ـــاوری  ـــی نانوفن ـــن مســـابقه مل و برگـــزاری اولی

ـــد. ـــدام نمای اق

ایـــن مســـابقه در دومیـــن روز برگـــزاری دومیـــن 
ــی  ــای تخصصـ همایـــش ملـــی و کارگاه هـ
ــو- NCWNN۱۳۹۴ در  ــاوری نانـ ــوم و فنـ علـ
روز پنجشـــنبه  ۳۱ اردیبهشـــت مـــاه ســـال 
۱۳۹۴ ســـاعت 8 صبـــح در محـــل دانشـــگاه 
خوارزمـــی )پردیـــس کـــرج( برگـــزار و بـــه 
ـــز  ـــر و جوای ـــوح تقدی ـــوم ل ـــا س ـــرات اول ت نف
نفیســـی از ســـوی انجمـــن اهـــداء خواهـــد شـــد.
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چهارمین کنفرانس ملی 
فیزیولوژی گیاهی ایران

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

ملـــی  کنفرانـــس  چهارمیـــن 
در  ایـــران  گیاهـــی  فیزیولـــوژی 
تاریـــخ ۱۱ الـــی ۱۲ شـــهریور ۱۳۹۴ 
بـــا  مـــدرس  تربیـــت  دانشـــگاه  در 
فیزیولـــوژی  انجمـــن  همـــکاری 
ـــد. ـــد ش ـــزار خواه ـــران برگ ـــی ای گیاه

محورهای همایش:

)در  گیاهـــی  فیزیولـــوژی   -۱
و  ســـلولی  همـــه ســـطوح گیاهـــی، 

) لـــی لکو مو
ــی  ــان زراعـ ــوژی گیاهـ ۲- اکوفیزیولـ

طبیعـــی اکوسیســـتم های  و 
ـــوژی تنش های گیاهی ۳- فیزیول

۴- فیزیولـــوژی کاربـــردی و زیســـت 
فنـــاوری گیاهـــی

دیگر همایش های داخلی

کنگره بین المللی تولیدمثل - 
ISERB 2015

http://www.iserb.ir/iserb2015/FA/
Default.aspx

کنگـــره پیـــش رو در مرکـــز بیـــن المللـــی 
 ۴ تـــا   ۲ تاریـــخ  از  رازی   همایش هـــای 
شـــد. خواهـــد  برگـــزار   ۱۳۹۴ خردادمـــاه 

شانزدهمین کنگره بین المللی 
میکروبشناسی ایران

http://ismcongress.ir/

شــانزدهمین کنگــره میکروبشناســی ایــران هماننــد 
مدیریــت  و  ســازماندهی  بــا  گذشــته  ســالهای 

 ۵-۳ تاریــخ  در  ایــران  میکروبشناســی  انجمــن 
شــهریور ۱۳۹۴ 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 تش
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International meetings
•	 3rd	International	Conference	on	Biological,	Chemical	and	

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

•	 7th	Asia	Pacific	Biotechnology	Congress	July	13-15,	2015	Beijing,	
China

•	 International	Conference	on	Transcriptomics	July	27-29,	2015	Florida,	
USA

•	 3rd	International	Conference	on	Integrative	Biology		August	04-06,	
2015	Valencia,	Spain

•	 3rd	International	Congress	on	Bacteriology	&	Infectious	diseases		
August	4-6,	2015	Valencia,	Spain

•	 4th	International	Conference	and	Exhibition	on	Cell	&	Gene	Therapy		
August	10-12,	2015	London,	UK

•	 Industrial	Biotechnology	Congress	August	10-12,	2015	Birmingham,	
UK

•	 Glycobiology	World	Congress	August	10-12,	2015	Philadelphia,	USA
•	 8th	Euro	Biotechnology	Congress	August	18-20,	2015	Frankfurt,	

Germany
•	 2nd	International	conference	on	Geriatrics&	Gerontology		August	24-

26,	2015	Toronto,	Canada
•	 9th	American	Biotechnology	Congress	August	31-September	02,	2015	

Florida,	USA
•	 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


