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مقدمه

3

بوه منووور 1378در سوا  رشته دکتری پیوسته بیوتکنولووژی 
ر حو  تربیت نیروی جوان نخبه و کارآمد جهت کمک به کشور د

ه تحصویلی آن شوام  سودوره ی .  مسائ  کالن تاسوی  شود
ز مرحله است و دانشجویان پ  از اتمام مرحلوه او  در یکوی ا

شووک  بیوتکنولووو     مولکووول  بیوتکنولووو   گرایش هووای 
و   بیوتکنولووبیوتکنولووو   اووویش س  فووورش ز ستیوو   

  اداموه بوه تحصویمیکوشب  ش بیوتکنولو   محیط  ش د تویت 
د بوه هرچند که دانشجویان این رشته بورای وروالبته، . می دهند

مقطووک کارشناسووی ارشوود و دکتووری در یووک آزمووون ر ووابتی 
رای اما بایسوتی شورایال مزم را بونمی کنند، سراسری شرکت 

بوامیی ورود به مرحله بعدی کسب کنند، یعنی میوانیین معود 
ز در داشته، موفق به کسب نمره زبان شده و آزمون جامک را نیو

.  دوره دکتری با موفقیت پشت سر گذارند
ه بوه این رشته، تبدی  دانش علوم پایراه اندازی یکی از اهداف 

ه فناوری بوده است، به هموین دلیو  کوارآفرینی در ایون رشوت
یان جاییاه و ارزش خاصی دارد به طوری که بسیاری از دانشجو

رف مشغو  به کار یا در شودانش بنیان و مراکز شرکت ها آن در 
.استارتاپ خود هستندراه اندازی 



BWSدرباره رویداد 
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 Biotechnology Winter)سوومینارهای زمسووتانه بیوتکنولوووژی 
Seminars( کوه سوامنه بوه هموت انجمون علموی است همایشی

نولوژی دانشویاه بیوتکنولوژی و به میزبانی گروه دکتری پیوسته بیوتک
. تهران برگزار می شود

فضووایی جهووت تعاموو  و گردهمووایی آوردن فووراه   BWSهوودف از 
ولووژی و و دانشجویان گروه دکتوری پیوسوته بیوتکنآموختیان دانش

.  محققان فعا  این حوزه در داخ  و خارج از کشور است
تواننود بوا این همایش برای دانشجویان فرصتی استثنایی اسوت توا ب

هوای برتور جهوان و همننوین پیشرفت های اخیور علو  در دانشویاه
یجه پروژه های در حا  اجرا در داخ  کشور به خوبی آشنا شوند و در نت

ه ممکون بتوانند مسیر تحصیلی و کاری آینده خود را بوه بهتورین وجو
در این فضایی است جذاب برای محققان فعا همننین .کنندانتخاب 

ت علموی حوزه تا بتوانند به بحث و تباد  اطالعات بپردازند و ارتباطوا
.جهانی را شک  دهند

مواه بوا دی6و 5شونبه، اولین دوره این همایش که چهارشنبه و پنج
د، بوه شووحضور محققان خبره ایرانی مقی  خارج از کشور برگزار می

ی و ارائه آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف علووم زیسوت
.بیوتکنولوژی خواهد پرداخت



معرفی سخنرانان
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Stochastic Tuning Of Gene Expression Enables Cellular 

Adaptation In The Absence Of Pre-existing Regulatory
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هوای نقش مکانیس  های ترمودینامیکی و فعوا  در تشوکی  انودامک
بدون غشا
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Too Small Is Never Too Small : Using Advanced 

Sampling Techniques To Study Rare Events 

Including Atmospheric Ice Nucleation
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 ف ی شنیس  ش تکیمل موجودرت
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درباره انجمن علمی گروه بیوتکنولوژی
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توسوال جمعوی از دانشوجویان دوره 1381این انجمن در سوا  
أسی  خود بوا و از بدو ت. دکتری پیوسته بیوتکنولوژی تشکی  شد

موورری بورای گوام هوای آموزشی و ترویجی علمی فعالیت های 
ان ایون دانشجوینقش آفرینی و توسعه ه  افزایی توانمندسازی، 

. تدوره برداشته است و موجب پویایی و نشاط در گروه شده اس
آموزشووی و ترویجووی مثوو  برگووزاری فعالیووت هووای عووالوه بوور 
یاه نمایشوآموزشی، بازدیدهای علمی، حضور مورر در کارگاه های 

ره کنیودوره چهار ،  برگزاری . . . و زیست فناوری مربوط به های 
وژی از دانشوجویی بیوتکنولوبوین المللوی دوره همایش دو ملی و 

ی علموی دانشوجویانجمن هوای وجوه تمایز این انجمن با سایر 
.است

ut_biotech@تمامی فعالیت های انجمون در کانوا  تلیراموی 
.اطالع رسانی می گردد



(روز او )زمان بندی 
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بونیمهسیعت

پذیرش8:30-8:45

افتتاحیه8:45-8:55

کنولوژیبیوتپیوستهدکتریگروهمدیرزینلی،دکترخوشامدگویی8:55-9:15

آبادیرکنمومنامیردکترسخنرانی9:15-10:00

پذیرایی10:00-10:15

اصفهانیبناییمیراسخنرانی10:15-11:00

نجفیفرزانهدکترکنفران ویدئو11:00-11:45

نمازوناهار11:45-13:00

ترابیفحرالدینسیددکترسخنرانی13:00-13:45

بالواکبریحاجیامیردکترکنفران ویدئو13:45-14:30

پذیرایی14:30-14:45

دستوانرضادکترکنفران ویدئو14:45-15:15

15:15-16:00

بیوتکنولوژیدرکارآفرینینشست
دماوندینرگ 
فاض رامین
میرحسنیریحانه



(روز دوم)زمان بندی 
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بونیمهسیعت

پذیرش8:30-8:45

فالحتیهانیهدکترکنفران ویدئو8:45-9:30

دستغیبمحمدمهدیسیددکترسخنرانی9:30-10:15

پذیرایی10:15-10:30

فنودیحنانهسخنرانی10:30-11:15

خردمندبهرامکنفران ویدئو11:15-12:00

نمازوناهار12:00-13:30

بر لنزهرادکترسخنرانی13:30-14:15

فتاحیفرانکدکترکنفران ویدئو14:15-15:00

پذیرایی15:00-15:15

صنعتدربیوتکنولوژینشست15:15-16:00
شیرازینیاهیعلیدکتر

اختتامیه16:00-16:15



مکان برگزاری
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