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بازتاب خبری 

برگزاری همایش در  

سایت رسمی پردیس 

 علوم دانشگاه تهران:

http://

science.ut.ac.ir/

article/9283871
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همایشی است که ساالنه به همت انجمجمجن (Biotechnology Winter Seminars)سمینارهای زمستانه بیوتکنولوژی 

 شود. علمی بیوتکنولوژی و به میزبانی گروه دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران برگزار می

آموختگان و دانشمویجان گجروه دکجتجری پجیجوسجتجه فراهم آوردن فضایی جهت تعامل و گردهمایی دانش BWSهدف از 

 بیوتکنولوژی و محققان فعال این حوزه در داخل و خارج از کشور است. 

های برتر ججهجان و هجمج جنجیجن های اخیر علم در دانشگاه این همایش برای دانشمویان فرصتی است تا بتوانند با پیشرفت

های در حال اجرا در  پروژه

داخل کشور به خوبی آشنا 

شوند و در نتیمه بتوانجنجد 

مسیر تحصیلی و کجاری 

آینده خود را به بهجتجریجن 

 وجه ممکن انتخاب کنند.

شود تجا به عالوه تالش می

فضای تعامل سازنده بجیجن 

محققان داخل و خجارج از 

کشور فراهم شود و امجیجد 

های مشجتجر  است پروژه

تحقیقاتی مجاحصجل ایجن 

 فضای تعاملی باشد.
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 میزان رضایت از برنامه

97-98گ ز ا ر س   س ا ل    2ص ف ح ه     

 کنندگان در همایشآمار شرکت
 نفر 58کنندگان: تعداد شرکت

حضور فعال دانشمویان و اساتید گروه در 

این برنامه بیانگر تمایل باالی آنجان بجه 

 المللی است .برقراری ارتباطات علمی بین



در ابتدای برنامه، پس از تالوت قرآن و پخش سرود 

ملی، دکتر زینلی مدیر گروه دکتری پیوسته 

بیوتکنولوژی در یک سخنرانی کوتاه ضمن 

خوشامدگویی به مهمانان و دانشمویان گروه، به 

های بیوتکنولوژی در ایران و در دانشگاه تهران پیشرفت

یافتن آبادی درخصوص اشاره کردند. سپس دکتر رکن

های پایه ژنتیکی یک بیماری قلبی با کمک سلول

 سخنرانی کردند. بنیادی پرتوان القایی 

پس از استراحتی کوتاه، آقای بنایی اصفهانی در مورد  

توضیحاتی های اومیک در تحلیل بیماری سل نقش داده

آخرین سخنرانی بخش صبحگاهی،  .ارائه کردند

های شبکهویدئوکنفرانس دکتر نمفی در مورد زیر

 بود. گیری و یادگیریعصبی دخیل در فرایند تصمیم

اولین سخنرانی عصرگاهی را دکتر ترابی در مورد 

و برهمکنش آن با  Aتحقیقاتشان بر روی دم پلی 

ایراد کردند و پس از ایشان نیز دکتر   ENEعناصر 

های دستوان طی ویدئوکنفرانسی در خصوص مکانیسم

 p-glycoproteinتنظیم آلوستریک ترنسپورتر 

 صحبت کردند.

های روشآخرین سخنرانی روز اول هم در خصوص 

بود  گیری برای مظالعه فرایندهای نادرپیشرفته نمونه

که دکتر حاجی اکبری بالو از طریق ویدئوکنفرانس ارائه 

 کردند.

در پایان هم پنلی با موضوع کارآفرینی در بیوتکنولوژی 

تدار  دیده شده بود که در آن از سه تن از دانشمویان 

موفق گروه در این زمینه دعوت شده بود تا تمربیاتشان 

 را در این زمینه بیان کنند. 

 اولین دوره همایش سمینارهای زمستانه بیوتکنولوژی خالصه روز اول 
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 سخنرانان برتر از دیدگاه مخاطبان:

 آبادیدکتر نمفی و دکتر رکن



97-98گ ز ا ر س   س ا ل    4ص ف ح ه     

برنامه با ویدئوکنفرانسی از دکتر فالحتی آغاز شد. 

های ترمودینامیکی ایشان درخصوص نقش مکانیسم

های بدون غشا سخنرانی کردند. در تشکیل اندامک

سپس دکتر فنودی در مورد یک نوع بیماری نادر 

های بنیادی در درمان آن نارسایی قلب و نقش سلول

 صحبت کردند. 

پس از استراحتی کوتاه، دکتر دستغیب درخصوص 

های نقش و اهمیت بیوتکنولوژی در حذف آالینده

هیدروکربنی از آب ، خا  و هوا توضیحاتی ارائه 

های صورت گرفته هم نین به برخی از پروژه .کردند

در این خصوص در پژوهشگاه صنعت نفت اشاره 

کردند. سپس آقای خردمند در یک ویدئوکنفرانس در 

مورد رفتارشناسی و تکامل موجودات با تکیه بر 

 سیستم عصبی زنبور عسل صحبت کردند.

بخش صبحگاهی برنامه در اینما به پایان رسید و 

 کنندگان ناهار را مهمان انممن علمی بودند.شرکت

اولین سخنرانی عصرگاهی را دکتر قلنبر در مورد یک 

روش رهاسازی کنترل شده داروهای نوترکیب ایراد 

کردند و پس از ایشان دکتر فتاحی طی 

های بنیادی ویدئوکنفرانسی در خصوص کاربرد سلول

 صحبت کردند. PNSپرتوان در مدلسازی پیشرفت 

در پایان هم از دکتر نگاهی شیرازی دعوت شد تا در 

التحصیالن روی فارغیک پنل کوتاه به مسیرهای پیش

شان در بیوتکنولوژی و هم نین تمربیات کاری

 دانشگاه و صنعت  بپردازند.

 نویسنده: فاطمه اعتمادیان

 خالصه روز دوم اولین دوره همایش سمینارهای زمستانه بیوتکنولوژی 

 سخنران برتر از دیدگاه مخاطبان:

 دکتر قلنبر


