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 (دکتر الیاس مرتضوی است )سرمقالهفردا دیر 
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 برگزاری با شکوه دوازدهمین کنگره ملی ژنتیک 

تجلیل از بزرگان علم ژنتیک 

  دلوئیزندگینامه دکتر محمد نوری 

مسابقه علمی 

 ملی مهندسی برگزیدگان سومین همایش مصاحبه با

 ژنتیک و ایمنی زیستی

پژوهشی مهندسی -انتشار اولین شماره نشریه علمی

 ژنتیک و ایمنی زیستی
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 سوی از محترم نویسنده دیدگاه قبول یا رد معنی به

 .نیست انجمن این

  

 ميلعنشریه دوماهانه انجمن 
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سرمقاله
 دكتر الياس مرتضوي، عضو انجمن ایمني زیستي

 فردا دیر است!
کنند با اینکه  پیروي مي پایه آنها هرگز به این سخن دانشي ندارند، تنها از گماني بي»

 «کند! نیاز نمي هرگز انسان را از حق بي«  گمان»

سوره نجم 82آیه 

 

ي جمهوري  از سال اول روزنامه 55شماره  5در صفحه 

 82و  82اسالمي )روزهاي شنبه و یكشنبه مورخ 

( یعني فقط پنج ماه پس از پيروزي 5552خردادماه 

هاي  نيروگاه»اي چاپ شده بود با عنوان:  انقالب، مقاله

كه در آن، نویسنده « اي: خيانت آشكار به خلق ما هسته

با اشاره به وجود منابع غني نفت و )عبدالرحمن علوي( 

اي در كشوري  هاي هسته گاز در كشور، توسعه نيروگاه

اي آن به  مانند ایران را به زیر سوال برده و بار هزینه

المال مسلمين را خيانتي آشكار به خلق دانسته و  بيت

اي را  هایي مثل انفجار هسته خطرات ناشي از وقوع پدیده

ده بود. در آن روزگار هنوز انفجار نيز به دالیل خود افزو

( نيز روي 5525اردیبهشت  2، 5822آوریل  82چرنوبيل )

نداده بود كه اگر روي داده بود، معلوم نبود كه نویسنده 

 كرد. ها كه در این باره نمي با استناد به آن چه قلمفرسایي

 

امروزه امّا فقط پس از سي و سه سال از 

ایم که این درج این مقاله دیگر دریافته

گفتار، تمام استدالل این روزهاي 

استعمارگران جدید و قدیم را در خود 

نهفته داشته است که متأسفانه در آن روز 

دانسته یا نادانسته از دهان دوستان 

 .اطّالع بیرون آمده بودکم
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ي توسعه مخالفان امروزه دیدگاه و تمام استداللي که

ي زیستي و برداري از فناوري پیشرفتهو بهره

ي این مهندسي ژنتیك دارند به دیدگاه نویسنده

ي کذایي شباهتي تامّ و تمام دارد. آنها هم مقاله

گویند که ما نیازي به استفاده از این فناوري مي

گویند که ما )مهندسي ژنتیك( نداریم. آنها هم مي

دانیم و ممکن تفاده از این فناوري را نميعواقب اس

کنند!( عواقب خطرناکي در است )فقط گمان مي

 آینده داشته باشد
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امروزه امّا فقط پس از سي و سه سال از درج این مقاله 

ایم كه این گفتار، تمام استدالل این روزهاي  دیگر دریافته

استعمارگران جدید و قدیم را در خود نهفته داشته است 

كه متأسفانه در آن روز دانسته یا نادانسته از دهان دوستان 

ت موضوع و اطاّلع بيرون آمده بود. امروز با درك اهمّيّ كم

نقش این فناوري پيشرفته در ابعاد مختلف علمي و 

فناوري، اقتصادي و اجتماعي در حل مشكالت فعلي و 

هاي كالن  آتي كشور، براي دستيابي به آن حتي هزینه

ایم و با قامتي بلند از  مادّي و معنوي آن را پذیرفته

هراسيم و  ي استكبار نيز نمي رویارویي سياسي با جبهه

تر  ها و مشكالت نيز ما را در این راستا مصمّم تحریم

ماند كه  ساخته است. با این وجود، این پرسش باقي مي

اندیشيدیم، آیا امروز  اگر در آن روزگار، آن گونه نمي

شدیم براي دستيابي به حقّ مسلّم خود در  مجبور مي

اي این همه هزینه  داشتن فناوري بومي انرژي هسته

 بپردازیم؟

ي توسعه و  تمام استداللي كه مخالفان امروزه دیدگاه و

ي زیستي و مهندسي  برداري از فناوري پيشرفته بهره

ي كذایي  ي آن مقاله ژنتيك دارند به دیدگاه نویسنده

گویند كه ما نيازي به  شباهتي تامّ و تمام دارد. آنها هم مي

استفاده از این فناوري )مهندسي ژنتيك( نداریم. آنها هم 

دانيم  د كه ما عواقب استفاده از این فناوري را نميگوین مي

كنند!( عواقب خطرناكي در  و ممكن است )فقط گمان مي

 ي قرآن كریم:  آینده داشته باشد. به فرموده

وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِي 

 ﴾82-جمالن﴿ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

آنها هرگز به این سخن دانشي ندارند، تنها از گماني »

هرگز انسان را از «  گمان»اینكه كنند با  پيروي مي پایه بي

ي  سوره 52)و نيز نگاه كنيد به آیه « كند! نياز نمي حق بي

آنها توجّه ندارند كه ما (. ي یونس با همين مضمون مباركه

اكنون هم با مشكل تأمين غذا براي جمعيت روبه رشد  هم

ي صنعتي براي صنایع كشور  كشورمان و تأمين مواد اوليه

هایي  ي حمایت ایعي كه با وجود همهروبرو هستيم، صن

آورد، باز هم به هيچ عنوان نه  كه دولت از آنها به عمل مي

شده توان رقابت با  از نظر كيفيّت و نه از نظر قيمت تمام

گویيد نه! نگاهي به  محصوالت خارجي را ندارند. مي

 هاي آنها بيندازید. محصوالت موجود در بازار و قيمت

ماندگي  كشاورزي ما با عقب واقعيّت این است كه

آوري روبروست. بيشتر توليدات كشاورزي به  شگفت

ي این مشکالت،  با وجود همه

یك فرصت دیگر هم داریم 

)شاید آخرین فرصت!(، آن 

هم فرصتي تاریخي، و نه فقط 

براي افزایش تولید، بلکه براي 

ماندگي در جبران عقب

 کشاورزي: مهندسي ژنتیك
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قيمتي  هاي نسبتاً ارزان صورت سنّتي و با استفاده از نهاده

مثل كودهاي شيميایي و سموم دفع آفات نباتي انجام 

هاي  شوند. از مكانيزاسيون چيز زیادي نداریم. روش مي

ایش باقي مانده است. آبياري نوین تنها در حدّ شعار و نم

وري بسيار پایين است. مشكالت آب و خاك كه  بهره

جاي خود را دارند. براي حلّ این همه مشكل و افزایش 

هایي اندك  ایم؛ پيشرفت هاي زیادي را هم رفته توليد، راه

هایي  ایم، آن هم با حمایت و به شكلي مقطعي هم داشته

 مایتكه دولت از آن داشته است، و پس از حذف ح

ایم )داستان  دولت دوباره به همان سطح قبلي تنزّل داشته 

خودكفایي گندم مثال بارزي 

است(. راستي دیگر چه 

كاري باقي مانده است كه 

شدني باشد، امّا انجام نشده 

 باشد؟

براي افزایش توليد محصوالت زراعي به صورت عمده از 

هاي  شود. روش ي كشاورزي استفاده مي دو دسته نهاده

اي( و نيز  آبياري نوین )مثل روش هاي باراني و قطره

ي اول  هاي دسته استفاده از مكانيزاسيون مدرن نهاده

هستند كه براي كشاورزان سنّتي بسيار گران بوده و 

هاي كوچك به صرفه هم نيست.  استفاده از آن در زمين

شده، كودها و سموم  هایي از قبيل بذور اصالح ولي نهاده

ي دوّم را تشكيل  هاي دسته اتي كه نهادهدفع آفات نب

پا و سنّتي )كه بيشتر  دهند، براي كشاورزان خرده مي

تر و به  دهند( نسبتاً ارزان كشاورزان ما را تشكيل مي

تر هستند. این دسته از كشاورزان تمایل خود به  صرفه

كنند و حتّي  ها را پنهان نمي استفاده از این قبيل نهاده

هاي حضوري با  آنها در مالقات بيشترین درخواست

تر این  يشتر و ارزانمسئوالن، در اختيار داشتن هر چه ب

ي این  ولي به نظر من، با وجود همههاست. نهاده

مشكالت، یك فرصت دیگر هم داریم )شاید آخرین 

فرصت!(، آن هم فرصتي تاریخي، و نه فقط براي افزایش 

ماندگي در كشاورزي:  توليد، بلكه براي جبران عقب

بيوتكنولوژي، فناوري مدرني است.  مهندسي ژنتيك.

اي كه  هاي بسيار دارد. بذور اصالح شده قابليّت

بيوتكنولوژي مدرن به 

آورد، پُرمحصول  ارمغان مي

هاي  است، نياز به نهاده

اندكي دارد. حتي با وجود 

كمبود منابع آب و 

مكانيزاسيون محدودي كه كشاورزي ما در اختيار دارد، 

د و در كنار آن، این قابليّت را كن محصول خوبي توليد مي

هاي توليد از طریق حذف  دارد كه با كاهش هزینه

هاي هرز، با  ها و علف هاي مبارزه با آفات، بيماري هزینه

افزایش درآمد كشاورزان به بهبود وضع اقتصادي 

ي روستایي كند و با  كشاورزان و فقرزدایي از جامعه

هاي  فات و علفكاهش كارهاي پرمشقّتي مثل مبارزه با آ

هرز، رفاه بيشتري را نيز براي آنان به ارمغان بياورد )براي 

ي  توضيح بيشتر در این زمينه رجوع كنيد به مقاله

اي از همين نگارنده: در  با ترجمه« مقاومت مفيد است»

تنها چالش ما، گل زدن به دروازه خودي از طرف 

مهندسي ژنتیك: »دوستاني است که با مقاالتي مثل: 

ها، یا چیزي در همین مایه« خیانت آشکار به خلق ما

 ریزندميآب به آسیاب دشمن 
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 سایت مركز اطاّلعات بيوتكنولوژي ایران

http://www.irbic.ir/index.aspx?siteid=1&s

iteid=1&pageid=208 .)، 

با استفاده از مهندسي ژنتيك از یك طرف محصول 

هاي  ها و علف شود، چون آفات، بيماري بيشتري توليد مي

هرز قادر به از بين بردن قسمتي از محصول توليدي 

تر و با كيفيّت  سالمنيستند و از طرف دیگر، محصول 

شود، زیرا در توليد آنها از  بسيار باالتري توليد مي

ها استفاده نشده است. دیگر بو و طعم  كش آفت

توان در دهان احساس كرد. در كنار  ها را نمي كش آفت

تري نيز خواهيم  این محصوالت، محيط زیست سالم

تر از ما( این راه را با  مانده داشت. دیگران )و عقب

اند.  اند و نتایج درخشاني هم گرفته فقيّت طيّ كردهمو

كشورهاي فقيري مثل برزیل، آرژانتين، هندوستان، 

هاي  پاكستان و حتي بركينافاسو و ميانمار... مثال

 اي براي آن هستند. برجسته

امّا یك مزیت بزرگ دیگر نيز در بيوتكنولوژي نهفته 

رود  مياست؛ و آن این است كه فناوري جدیدي به شمار 

و از قضا از همان بدو پيدایش، در كشور ما نيز 

متخصّصاني در این حوضه وجود داشتند. بنابراین 

هاي این فناوري هنوز كار  برخورداري از آخرین پيشرفت

توان گفت  تر اینكه، دیگر مي دشواري نيست. و از آن مهمّ

كه بيوتكنولوژي در كشور بومي شده است؛ وابستگي 

اي  نگان دارد، خيلي كمتر از فناوري هستهاندكي به بيگا

نامي در این عرصه در كشور  امروز. دانشمندان صاحب

مندان زیادي هم. بهترین و با استعدادترین  داریم. عالقه

دانشجویان ما نيز به این فناوري گرایش دارند. در یك 

كالم، نيروي انساني فرهيخته، كاردان و مجرّبي در اختيار 

نّي آن هم كه موجود است. حاال دیگر تنها داریم. دانش ف

چيزي كه براي تاختن كم داریم، اندكي از همان 

شود.  هاي علمي مي هایي است كه از دیگر رشته حمایت

نه! نه! منظور من، حمایت مادّي نيست، چون این فناوري 

هاي زیادي از  همين اآلن هم این توان را دارد كه سرمایه

د جلب كند. منظور من، بخش خصوصي را به سمت خو

كننده  هاي معنوي از طریق وضع مقررات تسهيل حمایت

اي است كه  توليد و استفاده از محصوالت تراریخته

ترین بخش  مهندسي ژنتيك به عنوان پيشرفته

كند. حداقل انتظار ما، اجراي  بيوتكنولوژي توليد مي

صحيح و فوري همين قوانين موجود است. ما فقط به 

امنيّت رواني نياز داریم، آن هم همين امروز؛  پشتگرمي و

چون فردا واقعاً دیر است. تنها چالش ما، گل زدن به 

دروازه خودي از طرف دوستاني است كه با مقاالتي مثل: 

یا چيزي در « مهندسي ژنتيك: خيانت آشكار به خلق ما»

ریزند. و ترس از  ها، آب به آسياب دشمن مي همين مایه

اي  هایي مثل قرارداد كامپكت در آینده مانآن داریم كه پي

نه چندان دور، آنقدر عرصه را بر توليدات داخلي تنگ 

كنند كه سي و سه سال دیگر به اشتباهمان پي ببریم. و 

ي  كنيد كه در آن زمان استكبار با داشتن تجربه فكر مي

مافات  اي ما، دیگر هيچ فرصتي براي جبران انرژي هسته

اي كه در اختيار  ا ارزش فرصت تاریخيدهد؟ آی به ما مي

 دانيم؟ داریم را مي

http://www.irbic.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=208
http://www.irbic.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=208
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 اخبار
 فیلیپینکشور بازدید علمی از 

 مرکز اطالعات بیوتکنولوژی

با و ارتباطات تنگاتنگ هاي الزم براي پيوند  زمينه ایجاد

المللي جهت پيشبرد مراكز علمي و متخصصين بين 

هاي علمي كشور اهداف علمي كشور از وظایف انجمن

در این راستا انجمن ایمني زیستي ایران شود. محسوب مي

با همكاري مركز اطالعات بيوتكنولوژي و انجمن 

بيوتكنولوژي برنامه سفري را به كشور فيليپين ترتيب 

 ند تا با ایجاد فضایي مناسب و افزایش ارتباطاتاهداد

از این ها بتوانند علمي بين دو كشور اعضاي این انجمن

فرصت استفاده كرده و با بازدید از مراكز علمي مختلف و 

آشنایي با دانشمندان این كشور مسيري را براي افزایش 

این سفر سطح علمي و ادامه این ارتباطات ایجاد كنند. 

براي آشنایي هر چه بيشتر مدیران دولتي، علمي 

هاي ها، دانشجویان و رسانهاساتيد دانشگاه كشاورزان،

هاي مهندسي ژنتيك و توليد محصوالت كشور با پيشرفت

تراریخته و چگونگي موفقيت یك كشور جهان سوم 

هاي براي دستيابي به و استفاده از فناوري)فيليپين( 

 صورت گرفته است.پيشرفته توليد غذا 

موسسه بين  بازدید ازشامل هاي مهم این سفر از برنامه

هاي كشت بافت و  المللي تحقيقات برنج و آزمایشگاه

بازدید از موسسه ، انتقال ژن و زیست شناسي مولكولي

بازدید از مزارع ، تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي فيليپين

تجاري ذرت تراریخته و مصاحبه با كشاورزان تراریخته 

به بازدید از پروژه بادمجان تراریخته و مصاح، كار ذرت

بازدید از مزارع ، با كشاورزان تراریخته كار بادمجان

آزمایشي برنج طالیي )برنج تراریخته حاوي ویتامين آ( و 

شركت در ، مصاحبه با كشاورزان تراریخته كار برنج

كارگاه آموزشي سرویس بين المللي دستيابي و استفاده از 

مالقات و مذاكره با مسئولين ، (ISAAA)بيوتكنولوژي 

و برنامه هاي تفریحي وزارت كشاورزي كشور فيليپين 

  است.شامل بازدید از اماكن تاریخي این كشور 

در آخرین لحظه انتشار این خبرنامه مطلع شدیم كه بر 

اساس هماهنگي به عمل آمده بين رئيس انجمن ایمني 

تا  8500زیستي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبلغ 

ارز به نرخ دولتي به شركت كنندگان در این دالر  5000

 بازدید اختصاص خواهد یافت.

ن سفر در صفحه بعد ارائه شده اطالعات مربوط به ای

است.
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 گزارش سفر انجمن ایمني زیستي ایران به مکان تاریخي قلعه رودخان 

 

آرام پیمود تا به بلنداي تاریخ  هاي آن گذاشت و کوه را آرام پاي در پلهباید قلعه رودخان را دید، 

 بلند این سرزمین که در این قلعه متجلي شده است، رسید

 تهیه و تنظیم: زهرا آقچه کهریزی

یكي از اهداف مهم هر انجمن علمي ایجاد تعامل 

ارتباط بين  بين اعضاي انجمن از طریق برقراري

متخصصين وایجاد فضایي مناسب براي برقراري این 

 تفریحي-ارتباط است. در ین راستا یك سفر علمي

اردیبهشت ماه سال جاري توسط انجمن  85در 

ایمني زیستي به شهر فومن جهت بازدید از قلعه 

رودخان ترتيب داده شد كه ضمن ایجاد فضایي 

من با مناسب و صميمي براي آشنایي اعضاي انج

هاي كشورمان و ها و ميراثیكدیگر، با جاذبه

چگونگي حفظ این منابع ارزشمند آشنا شدند.  این 

سرپرستي رئيس انجمن ایمني  تفریحي بهعلمي و سفر 

ها مهندس نغمه عبيري و زیستي و با همكاري خانم

 بنفشه درویش روحاني و سميرا كهك  انجام شد.
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بازدید از شالیزارهاي برنج/برتري برنج 

اقتصادي، بهداشتي، از نظر تراریخته 

  اجتماعي و زیست محیطي

انگيز بهاري سفرمان را به سمت قلعه در صبح دل 

رودخان آغاز كردیم، مسير رفت طبيعت زیبایي داشت 

 سفر بازدید ازدر مسير این 

شاليزارهاي برنج صورت گرفت و 

اطالعات زیادي بين اعضا و 

رئيس انجمن در مورد نحوه 

هاي كشت و كار و مبارزه با علف

هرز در این مزارع رد وبدل شد. 

توضيحاتي در این یاضي دكتر قره

در ارتباط با برنج تراریخته و آثار 

ها و مخرب سموم و علف كش

برنج تراریخته با استفاده از اینكه 

روش مهندسي ژنتيك به نحوي 

توليد شده است كه نوعي پروتئين 

هاي آن توليد  در برگها و ساقه

شود كه موجب مصونيت كامل  مي

حمله آفات  این برنج در مقابل 

ي و از جمله كرم ساقه خوار ا پروانه

شود در نتيجه براي توليد  برنج مي

این محصول نيازي به كاربرد سموم 

شيميایي دفع آفات نباتي نخواهد 

وي به این موضوع اشاره كرد بود. 

بيشترین مصرف سموم شيميایي  كه

خوار  كش در كشور ما مربوط به مبارزه با كرم ساقه حشره

واید اقتصادي، بهداشتي، برنج است، كشت این محصول ف

اجتماعي و زیست محيطي فراواني را به دنبال خواهد 

مصرف سموم شيميایي از آن جمله این كه داشت كه 

كش در زراعت برنج كاهش یافته و به سمت صفر  حشره

ميل خواهد كرد. در نتيجه صدها هزار دالر ارز براي 

كش حشرهبيشترین مصرف سموم شيميایي 

در كشور ما مربوط به مبارزه با كرم 

 برنج تراریختهخوار برنج است، كشت ساقه

فواید اقتصادي، بهداشتي، اجتماعي و 

فراواني را به دنبال خواهد  زیست محيطي

كش شرهمصرف سموم شيميایي حداشت. 

و به سمت صفر  در زراعت برنج كاهش

الر ميل خواهد كرد. در نتيجه صدها هزار د

 و نز براي خرید سم یا مواد اوليه آار

 هزینه سمپاشي صرفه جویي خواهد شد.
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بزرگترین و با عظمت ترین بازدید از 

دژ نظامي ایران و بررسي مسائل 

  زیست محیطي آن

خرید سم یا مواد اوليه آن، خرید سمپاش و هزینه 

 اشي صرفه جویي خواهد شد.سمپ

 هزینه تمام شده برنج به دليل كاهش مصرف نهاده ها 

)سم(، كاهش یافته و سود خالص كشاورزان بيشتر 

بنابراین ضمن افزایش توليد محصول در  خواهد شد.

افزایش برداشت محصول از واحد سطح و كشور موجب 

هاي توليد و سود خالص بيشتر براي  كاهش بيشتر هزینه

رئيس انجمن ایمني زیستي تاكيد  كشاورزان خواهد شد.

كاهش مصرف سموم، موجب حفاظت از محيط كرد 

زیست و جلوگيري از كشتار مارها، ماهيان، قورباغه ها، 

ن مفيد موجود در ها و سایر جانورا كفشدوزك ها، پروانه

از مسموميت شاليكاران و  مزارع برنج خواهد شد.

احتياطي یا زیاده روي  فرزندان خردسال آنان به دليل بي

 توليد برنج در مصرف سموم جلوگيري خواهد شد.

هاي شيميایي استفاده  كشتراریخته به هيچ عنوان از حشره

نتي شود بنابراین محصول نهایي در مقایسه با مشابه س نمي

آن سالم تر بوده و فاقد هرگونه بقایاي سموم در دانه 

تواند عوارض سویي را بر روي سالمتي  است كه مي

 كنندگان برجاي بگذارد. مصرف

ه و نحوه مبازره یاضي سواالتي را در این زميندكتر قره 

هاي كشت برنج هاي هرز و نحوه كشت و علتبا علف

و در  مطرح كردبه صورت غرقاب به شكل مسابقه علمي 

هاي كه پاسخ نفر از اعضاي انجمن 50پایان سفر به 

 صحيح داده بودند جایزه تعلق گرفت. 

 

براي رسيدن به قلعه بعد از عبور از شهر فومن و گذشتن 

از روستاهاي گشت، كردمحله، سياه كش، شمس تاالن، 

گوران پس، هولس كام، سيدآباد و قلعه رودخان به 

 م كه از این روستا تا محل قلعه دیيروستاي حيدرآالت رس
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هنگام ظهر به این بناي . داشتكيلومتر فاصله  5حدود 

تارخي رسيدیم كه طبيعت زیباي آن توصيف شدني نبود 

 باید رفت و دید...

كيلومتري جنوب  80اي تاریخي در  قلعه رودخان نام قلعه

غربي شهر فومن در استان گيالن است. برخي از 

اند.  قلعه را در دوران ساسانيان دانسته كارشناسان، ساخت

هكتار مساحت بر فراز ارتفاعات روستاي  2/8این قلعه با 

متر طول دارد و در  5500رودخان قرار دارد. دیوار قلعه 

 .است برج و بارو قرار گرفته شده 25آن 

قلعه رودخان ميراث مهمي است از دژهاي نظامي 

خي كه مدت ها حكومتي در گيالن. این قلعه مهم تاری

مركز فرمانروایان گيالن بوده است، از بزرگترین و 

گيالن و حتي ایران  باعظمت ترین دژهاي نظامي

. این قلعه در زمان سلجوقيان تجدیدبنا شودمحسوب مي

ار ـــمبارزاتي اسماعيليان به شم شده و از پایگاه هاي

ميالدي  5250سال رفته است. براي نخستين بار در يم

خچكو محقق لهستاني االصل هنگام  آلكساندر شودزكو

هاي متوجه این قلعه شد و در یادداشت تحقيق در گيالن

خود موقعيت این بنا را به ثبت رساند. او درباره قلعه 

االي كوهي در دژي است بر ب»رودخان مي نویسد: 

اي به همين نام، بام آن سنگي قسمت علياي رودخانه

اراي دو برج دفاعي مستحكم است و طرفين ورودي د

است و بر كتيبه سردر ورودي آن حك شده است كه این 

هـ.ق براي  885تا  852قلعه براي نخستين بار در سال 

ن اسحق سلطان حسام الدین اميردباج بن امير عالءالدی

اي كه متعلق به این قلعه است تجدید بنا شده است. كتيبه

 .شود هم اكنون در گنجينه رشت نگهداري مي

ما شاهد انباشته شدن  ،عالوه بر این طبيعت زیبا و دلنشين

هاي انبوه در مسير این طبيعت بكر بودیم كه جاي زیاله

انجمن ایمني زیستي در یك گروه اعزامي تاسف داشت. 

هاي موجود الهــبه جمع آوري زب حركت نمادین اقدام

ي مختلف این بناي عظيم هادر مسير حركت و بخش

ریزي شده بود و از قبل برنامهبراي این كار كردند. 

و دستكش جهت جمع آوري زباله از  هاي زباله يسهـك

 وسایل اصلي سفرمان بود. 

انگار ایرانيان بدون خوردن تنقالت »

توانستند به دیدن یك اثر تاریخي نمي

 «بروند.
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در چند سال اخير تبليغات بسياري براي بازدید از این اثر  

هاي تفریحي انجام شده است و به دنبال  در برنامهتاریخي 

آن شاهد حضور هر چه بيشتر افراد براي بازدید از آن و 

ایم، كه نتيجه آن در ابتدا نصب كيوسك  كل منطقه بوده

هاي  براي پرداخت عوارض پاركينگ و سپس ایجاد دكه

هاي فروش چيپس و  فروش تنقالت و... بود. تعداد دكه

ه چنان فزوني گرفت ر چند سال اخير آنپفك و آب و... د

كه به قول گردشگري اروپایي كه به همراه دوستي  است

انگار ایرانيان بدون خوردن تنقالت »به آنجا آمده بود 

برخي از و « توانستند به دیدن یك اثر تاریخي بروند. نمي

كردند البته در راه  هر آنچه را نيز كه مصرف ميآنها 

ها براي این قلعه تاریخي  نگراني دلكردند.  جنگل رها مي

 همچنان ادامه دارد.

يزي كه بعد از ورودي پاركينگ جلب توجه اولين چ

اي است كه درختانش قطع شده و با  كند، منطقه مي

بولدوزر صاف شده است. بعد از پيچ دوم نيز منطقه 

گ اصلي دیگري به همين ترتيب هموار شده تا به پاركين

هاي  سنگقبال پر از كنار رودخانه  رسيم. مقابل ورودي مي

در ميان درختان سر به ه بود ك بزرگ و طبيعي كوهستان

بسته. اما اكنون  فلك كشيده آرميده بودند، سبز و خزه

اند،  دیگر همه چيز تخریب شده، درختان همه بریده شده

 كامال -رودخانه و كوه ميان–قطعه بزرگي دو طرف 

 محلي مردم كه طور آن. است شده بندي قطعه و تسطيح

 خرید محل و بازارچه كوه سمت در است قرار گفتند، مي

طبقه ساخته شود. البته  ك هتل سهی رودخانه سمت و

هایي نيز كه آغاز راه رفتن به قله بود كامال تخریب  پله

شده است. آن فضاي رویایي جنگلي، راه ميان رودخانه و 

كوه و جنگل و همه آن سكوت و صداي پرنده و باد و... 

 را باید جانشين فضاي خرید و ازدحام دستفروشان كنيم.

راستي مگر در شهرها به اندازه كافي مراكز خرید، 

كه اكنون   ایم هاي شهري بنا نكرده غذاخوري و گردشگاه

 كنيم؟به ميراث فرهنگي و طبيعت پاك تهاجم مي

كوهستاني و  گردشگراني كه براي دیدن یك منطقه نيمه

آیند، به ویژه آنكه منطقه اختصاصات تاریخي  جنگلي مي

ه باشد، با تخریب ساختاري منطقه چه و فرهنگي نيز داشت

، دیگر دليلي براي آمدن از نظر تاریخي و چه اكولوژیك

هاي فراوان برپا توان بازارچهفراموش نكنيم كه مي

توان برگ هيركاني را نميكرد اما دیگر جنگل پهن

توان اي نميبنا كرد. دیگر قلعه رودخان تازه

دست قلعه به ساخت. و دیگر مردماني كه در پایين

ماست مشغولند و زناني كه  شباني، توليد شير و

هاي جوراب تالشي ابریشمي و پشمي و لباس

شان از رنگارنگ ببافند و بدوزند و بپوشند و زندگي

ها و در خدمت یك فرهنگ ویژه باشد، همين راه

یافت نخواهند شد. اینها بخشي از فرهنگ و تاریخ 

ما است كه وظيفه هر یك از ما نيز حفظ این ميراث 

 است.
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نخواهند داشت. ساختن هتل و استراحتگاه و... براي 

آیند بسيار مطلوب است. اما نه به  كساني كه به منطقه مي

بوم و آثار طبيعي منطقه. آیا بر  قيمت تخریب زیست

ع طبيعي، اجاره یك منطقه اساس قوانين اداره كل مناب

جنگلي با تخریب و امحاي جنگل، چشمه و... و 

هاي غيرمعمول و خارج از بافت  ریزي و ایجاد سازه بتون

اي تاریخي،  توان منطقه پذیر است؟ آیا مي طبيعي امكان

گردشگري را با بولدوزر و آهن به تصرف درآورد و هتل 

  ؟ ساخت طبقه و بازارچه سه

هاي فراوان برپا كرد اما  توان بازارچه ه ميفراموش نكنيم ك

توان بنا كرد. دیگر  برگ هيركاني را نمي دیگر جنگل پهن

توان ساخت. و دیگر مردماني  اي نمي قلعه رودخان تازه

دست قلعه به شباني، توليد شير و ماست  كه در پایين

مشغولند و زناني كه جوراب تالشي ابریشمي و پشمي و 

ببافند و بدوزند و بپوشند و  هاي رنگارنگ لباس

ها و در خدمت یك فرهنگ ویژه  شان از همين راه زندگي

باشد، یافت نخواهند شد. اینها بخشي از فرهنگ و تاریخ 

ما است كه وظيفه هر یك از ما نيز حفظ این ميراث 

توانيم خود را به  است. با همين ميراث است كه مي

  .ان فراخوانيمدیگران بشناسانيم و آنان را به دیدارم

تر از حریم  اگر هم كسي به دیدارمان آمد، او را در پایين

حال در خانه آن  -مان سكنا خواهيم داد  قلعه تاریخي

خانواده بومي باشد یا در هتلي كه شركتي بنا كرده باشد 

اش را هم مردم بومي تامين خواهند  كه نيازهاي غذایي

مردمان كرد. به این صورت است كه هم قلعه و هم 

شان ادامه خواهند داد  دست قلعه به زندگي و فرهنگ پایين

ها و آداب و حریم آنان را پاس  و دیگر مردمان نيز سنت

خواهند داشت. قلعه رودخان با امكانات و مصالحي كه 

سال پيش ساخته شده است و امروز  500در محل بوده، 

زر خواهيم با مصالح و ابزاري )بتون، سيمان، بولدو ما مي

آوریم، آن را به  ها دورتر به منطقه مي و...( كه از فرسنگ

 ها و امتيازات خود درآوریم. تصرف خواسته

در این مجال از تمامي كساني كه ما را در این سفر علمي 

همراهي نمودند و به نوعي براي برگزاري هر چه بهتر 

د. اميد شواین سفر تالش كردند تشكر و قدرداني مي

  همراهي و همدلي سفرهاي بيشتر را شاهد باشيم.است با 
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كشاورزان فواید محصوالت تراریخته 

 .كنند را درو مي

 روحاني ترجمه و تنظيم: بنفشه درویش

مورد تأثير بر اساس هفتمين گزارش ساليانه در 

اقتصادي پي  -محصوالت تراریخته كه توسط مركز خبري

جي در انگلستان منتشر شده است مزایاي زیست محيطي 

و قابل توجه اقتصادي در كشورهایي كه كشاورزان و 

كنند  ها از محصوالت تراریخته استفاده مي شهروندان آن

 به افزایش است. رو

اقتصادي پي  -به گفته گراهام بروكس رئيس مركز خبري

جي كه یكي از نویسندگان گزارش یاد شده هم هست 

محيط زیست در كشورهاي استفاده كننده از محصوالت "

هاي كم خطرتر  كش تراریخته به دليل استفاده از علف

توسط كشاورزان و یا استفاده از محصوالت تراریخته 

ها بيشتر و بهتر  كش ستفاده از آفتمقاوم به آفات به جاي ا

ها و استفاده  كش شود. كاهش استفاده از آفت حفاظت مي

از زراعت بدون خاكورزي نيز سبب كاهش توليد گازهاي 

اي شده است كه بيشتر این مزایا در كشورهاي در  گلخانه

 "حال توسعه مشاهده شده است.

ي اجتماعي و محيط -نكاتي برجسته از تأثيرات اقتصادي

كه در  8050تا  5882محصوالت تراریخته از سال 

 گزارش آمده است عبارتند از

،  سود خالص اقتصادي در سطح مزرعه 8050در سال  -5

ميليارد دالر بوده است كه این ميزان برابر افزایش  51

دالر در هر هكتار است. در  500طور متوسط  درآمد به

درآمد خالص ( 8050-5882ساله ) 55طول بازه زماني 

 ميليارد دالر بوده است. 1/22در جهان   در سطح مزرعه

فناوري مقاومت به آفات كه در پنبه و ذرت استفاده  -8

اي را به ویژه در  شده است همواره بيشترین درآمد مزرعه

طور ویژه  كشورهاي در حال توسعه حاصل كرده است )به

 كشت پنبه مقاوم به آفت در كشورهاي چين و هند(

ميليارد دالر(  2/12درصد ) 20اي  از كل درآمد مزرعه -5

آن در نتيجه افزایش عملكرد به دليل وجود مقدار كم 

هرز و افزایش خصوصيات ژنتيك  خسارت آفت و علف

هاي توليد بوده  همراه با تعادل ناشي از كاهش در هزینه

 است.
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% آن(  55اي بدست آمده ) قسمت عمده درآمد مزرعه-1

نصيب كشاورزان كشورهاي در حال  8050در سال 

درصد این كشاورزان داراي مزارع  80توسعه شد. 

 كنند. كوچك هستند و از منابع محدود استفاده مي

یابي به محصوالت  اي كه كشاورزان براي دست هزینه-5

 82اند معادل  پرداخت كرده 8050تراریخته در سال 

رآمد درصد از مجموع سود فناوري بوده است )ميزان د

ميليارد دالر داشته به عالوه  51اي ارزشي معادل  مزرعه

 5/5هزینه قابل پرداخت براي تهيه بذرهاي آن به ارزش 

ميليارد دالر بوده  5/58ميليارد دالر بوده و در مجموع 

 است(.

یابي به این فناوري براي  هزینه دست 8050در سال -2

در  درصد از كل 52كشاورزان كشورهاي در حال توسعه 

 كه براي كشاورزان حالي

درصد از كل سود این فناوري  52كشورهاي پيشرفته  -2

 بوده است.

توانيد به آدرس زیر  براي دریافت اطالعات بيشتر مي

 مراجعه كنيد.

http://www.pgeconomics.co.uk/page/

2012-impact-33/global. 

ك تراریخته به میمون وند قلب خوپی

يدر کره جنوب  

 ترجمه: نغمه عبيري

اند  اند كه توانسته دانشمندان كره جنوبي اعالم كرده

یك بدن در موفقيت با را تراریخته خوك یك قلب   

 

 ادعا كشور این كه است بار اولين این. بزنند پيوند ميمون

اي پرداخته  بين گونه عمل چنين انجام به كه است كرده

 است.

به نظر برخي از دانشمندان این شيوه یا 

xenotransplantation  پيوند عضو از یك گونه به(

گونه دیگر( راه مناسبي براي پایان كمبود اعضاي بدن 

 .رود انساني در دسترس براي پيوند به شمار مي

عمل جنجالي كه در سئول انجام شده، پيش از این 

هاي مسئول رد سيستم ایمني در خوك تراریخته  ژن

حذف شدند. هدف نهایي چنين پژوهشي این است كه 

ها را براي پيوند در بدن انسان  قلب و دیگر اعضاي خوك

اي بر این باورند  مورد استفاده قرار دهند. دانشمندان كره

ه صورت تجاري محقق كه در پنج سال آینده این ایده ب

 خواهد شد.

شده قلب مهندسي ژنتيكي شده خوك  اولين پيوند شناخته

انجام شد اما  5881در یك پستاندار نخستين در سال 

 امكان انتقال عضو از حيوان به انسان باعث بروز شكاف 

 

http://www.pgeconomics.co.uk/page/33/global-impact-2012
http://www.pgeconomics.co.uk/page/33/global-impact-2012
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 .و دودستگي در حوزه اخالق پزشكي شده است

این دستاورد، به گفته دانشمندان، كليد موفقيت آنها در 

توانایي بافت جنيني براي پرورش به شكل یك پانكراس 

هاي خوني حيوان ميزبان استفاده  جدید بود كه از رگ

مدعي  8008دانشمندان كره جنوبي ابتدا در سال  .كند مي

سازي یك بچه خوك شدند كه اندام آن براي  شبيه

سودمندتر كردن آن براي پيوندهاي انساني، مهندسي 

به گفته ليم جيو بين، دانشمند ارشد این .شده بودژنتيكي 

سازي شده كه در  بچه خوك شبيه« آلفا گال»پژوهش، ژن 

سوم آوریل به دنيا آمده بود، براي حذف گزینه رد 

 .سيستم ایمني، مهندسي ژنتيكي شده بود

به گفته وي، تيمي از دانشمندان از چهار دانشگاه و دو 

هاي  نيادي خوكهاي ب موسسه تحقيقاتي از سلول

هایي  سازي ميني خوك كوچكتر از حد معمولي براي شبيه

 .هاي اصالح شده استفاده كردند با ژن

با این دستاورد، كره جنوبي پس از آمریكا دومين كشوري 

 .سازي كرده است هایي را شبيه است كه چنين بچه خوك

 

خوار براي تصفیه  لگوبرداري از گیاه حشرها

 اي پسماندهاي هسته
 تهيه و تنظيم: سعيد پهلواني

خوار ونوس  پژوهشگران با الگو گرفتن از گياه حشره

هاي  اند مولكولي سنتز كنند كه مولكول موفق شده

كرده به آب را جذب و آنها را به دام  رادیواكتيو نشت

بياندازد. این مولكول براي طعمه از یون گوگرد استفاده 

 كند  مي

تواند  خوار ونوس مي گوشتمولكولي شبيه به گياه 

اي موجود در آب را به دام انداخته و  پسماندهاي هسته

، مركوري به گزارش نيوساینتيست. جذب كند

وسترن در  و نان دینگ از دانشگاه نورث كاناتزیدیس

اي حاوي گوگرد را با یك ساختار  ایاالت متحده، ماده

هاي  تواند رفتار آرواره اند كه مي پذیر سنتز كرده انعطاف

 .سازي كند خوار ونوس را شبيه گياه حشره

 0.5نانومتر در  0.2اي با ابعاد  این ساختار داراي پنجره

ن به حدي است كه فقط یك یو اندازهاین  نانومتر است.

تواند از ميان آن عبور كند. زماني كه سزیم در  سزیم مي

هاي  حال عبور از این فضاي بسيار كوچك است، با یون

بار منفي( تركيب شده كه این موضوع، 8سولفيد )گوگرد 

دهد كه پنجره بسته شده و  ساختار ماده را طوري تغيير مي

 .افتد سزیم به دام مي

محرك بستن این دام در »یدیس در این باره گفت: كاناتز

حقيقت از فعل و انفعاالت بين سزیم و سولفيد در این 

هاي دیگري مانند  گيرد. حتي اگر یون ماده سرچشمه مي

ها با چنان قدرتي با  سدیم هم حضور داشته باشند، آن

توانند با سولفيد  شوند كه نمي مولكول آب تركيب مي

تواند براي  كنيم این تله مي ما فكر ميواكنش نشان دهند. 

 هاي هاي رادیواكتيو در سایت به دام انداختن سزیم

 .اي مورد استفاده قرار گيرد هسته

 
 

http://www.newscientist.com/article/mg20527455.300-molecular-venus-flytrap-could-munch-nuclear-waste.html
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 گزارش ویژه

 

ن کنگره ملي برگزاري با شکوه دوازدهمی

هاي برتر علم چهره تقدیر از/ ژنتیك ایران

قرار مسئوالن  مهري که مورد بي ژنتیك

 نداهگرفت
 تهيه و تنظيم: زهرا آقچه كهریزي                         

 

 85اول تا سوم خردادماه يك ایران دوازدهمين كنگره ژنت

اندركاران و مسئولين ژنتيك  حضور متخصصين، دستبا 

محورهاي ژنتيك مولكولي، ژنتيك  اب ريفناو و زیست

تئوميكس، كمي و جمعيت، سيتوژنتيك، ژنوميكس و پرو

متابوليسم  و ژنتيك هاي بنيادي، ژنتيك سلول

 المللي بين هاي همایش سالن محل در بيوانفورماتيك و

 .برگزار شد بهشتي شهيد گاهدانش

در دوازدهمين كنگره ژنتيك ایران كه به منظور ایجاد 

اندیشي علمي بين محققان در  فضاي تعامل و هم

هاي مختلف علم ژنتيك و همچنين جلب توجه  زمينه

گذاران و  مداران، قانون مسووالن كشوري اعم از سياست

كننده  هاي خيره مجریان به اهميت علم ژنتيك و پيشرفت

ت توسعه و پيشرفت كشور هاي اخير جه آن در سال

هاي ژنتيك  برگزار شد، بيش از هزار مقاله علمي در زمينه

ها و مباحث  انساني، گياهي، جانوري، ميكروارگانيزم

اخالق زیستي توسط محققان، پژوهشگران، اعضاي هيات 

علمي و دانشجویان كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي 

 .ارائه شد

ك ایران و با همكاري در این كنگره به همت انجمن ژنتي

نيروي اجرایي و داور و حضور نزدیك به  500بيش از 

 .در نمایشگاه جنبي آن برگزار شدشركت و سازمان  50

دكتر مختار جاللي به نقل از سرویس خبري بيوتكنولوژي 

جواران، ریيس دوازدهمين كنگره ژنتيك ایران كه در 

بر غناي رئیس انجمن ژنتیك اکید ت

ذخایر ژنتیکي کشور و ارزش اقتصادي 

امنیت غذایي و در راستاي آن باالي 

 امنیت ملي
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 این كنگره سخن گفت، پس از خوش  مراسم افتتاحيه

آمدگویي به حاضران و شركت كنندگان در دوازدهمين 

كنگره ژنتيك ایران ضمن تاكيد بر غناي ذخایر ژنتيكي 

كشور و ارزش اقتصادي باالي آن كه بيش از ذخایر نفت 

و گاز كشور است و اهميت نقش ذخایر ژنتيكي بر امنيت 

غذایي و امنيت ملي، بهره برداري از منابع ژنتيكي، 

توجه ویژه و بيش از پيش به ذخایر هاي مفيد و  ژن

وي با اشاره به  .ژنتيكي را براي همگان الزم دانست

 ذخایر ژنتيكي سواحل جنوب كشور تصریح كرد: تنوع 

زیستي ایران بيش از كل قاره اروپاست و پروژه ژنوم 

رود پس  هاي ژنتيكي به شمار مي انساني كه یكي از پروژه

هاي بزرگ ناسا،  هاي هوا فضایي و پروژه از پروژه

د ميليار 85/5گذاري  بزرگترین پروژه با حجم سرمایه

هاي  دالري در جهان است. همچنين علم ژنتيك در زمينه

مختلفي مانند كشاورزي، پزشكي، محيط زیست، دام و 

آبزیان، صنعت، علوم پایه، مهندسي، قانون و كشف 

 .جرایم و غيره كاربرد دارد

ریيس انجمن ژنتيك ایران در ادامه با بيان این كه استفاده 

گيرد،  از این علم در راستاي افزایش عملكرد صورت مي

هایي  اظهار اميدواري كرد كه با برگزاري چنين كنگره

ساني ي ارزشمند ان فرصت را مغتنم شمرده و از سرمایه

ي ژنتيك كه منشاء افتخار و عامل اصلي  كشور در حوزه

اند استفاده  هاي شگرف در این حوزه از علم بودهپيشرفت

 .كرد

ي  دكتر سيروس زینلي، دبير علمي دوازدهمين كنگره

ژنتيك ایران هم در مراسم افتتاحيه اظهار كرد: ناگفته 

ي تحقيق و  پيداست كه چند سالي است كه فعاالن عرصه

اند. كاهش  مهري مسووالن مواجه شده پژوهش با بي

یي به   هاي بودجه گيري هاي پژوهشي، جهت شدید بودجه

هاي خاص و افراد خاص باعث شده تا خيل  پروژه

هاي كافي براي اهداف  عظيمي از دانشمندان از بودجه

 .بهره بمانند ذكر شده بي

مشكالت بر سر تعالي علمي كشور زیاد است اما از 

ي جامع  ي قوانين و مقررات باالدستي نظام مانند نقشهطرف

هاي ي پنجم توسعه، قانون شركت علمي كشور، برنامه

بنيان، سند ملي زیست فناوري و غيره درصددند تا  دانش

چشم انداز نظام در  شرایط را براي رسيدن به اهداف سند

 .فراهم كنند 5101 افق

از كار و سرمایه وي با اشاره به سال توليد ملي و حمایت 

اي  ایراني، خاطرنشان كرد: توليد خوب در هر عرصه

 ي تحقيق خوب است و همچنين از طرفي تالشي  نتيجه
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براي ایجاد خودباوري و ترویج مصرف محصوالت 

داخلي است و در این زمينه دانشمندان، محققان و 

دانشجویان باید تالش كنند كه تا حد امكان از 

اخلي استفاده كرده و توليد هاي د محصوالت ساخته

كنندگان خدمات نيز در كيفيت   كنندگان و ارائه

 .محصوالت خود بيافزاید

دبير علمي دوازدهمين كنگره ژنتيك ایران با بيان این كه 

اندیشي و تخصصي، برگزاري  هاي هم برگزاري نشست

ي  هاي كليدي و ارائه كارگاه هاي آموزشي، سخنراني

هایي است كه در این كنگره اليتپوسترها از جمله فع

شود عنوان كرد: خوشبختانه در سال جاري و در  انجام مي

ژنتيك شاهد رشد خوبي از نظر تعداد   این دوره از كنگره

مقاالت هستيم اما از طرف دیگر دو اشكال بر مقاالت 

دریافتي وارد است یكي این كه غالب مقاالت ارائه شده 

نيستند و بسياري  از عمق علمي كافي برخوردار

اند كه نتيجه تحقيق ارائه شده در  فعاليتهایي را ارائه كرده

كند.  بهترین شرایط مشكلي از مشكالت كشور را حل نمي

هاي پژوهشي باشد  شاید عامل اصلي، كمبود شدید بودجه

هاي  كرد بودجه دار نيازمند هزینه هاي عمق چرا كه پروژه

 .خوب و كافي است

دامه با اشاره به این كه مقاالت دریافتي زینلي در ادكتر 

كمتر از اساتيد و دانشمندان كشور بوده و بيشتر 

دهندگان دانشجویان هستند، تصریح كرد: از ابتداي  ارائه

مقاله  82فراخوان ارسال مقاالت تا پایان مهلت آن هزار و 

در محورهاي این كنگره به دبيرخانه واصل شد و نهایتا 

مقاله مورد پذیرش قرار  820ي بيش از با حداقل سه داور

مقاله براي سخنراني و  20گرفت. از این ميان یكصد و 

ارائه شفاهي و مابقي براي ارائه به صورت پوستر انتخاب 

 .شدند

در ادامه روزهاي برگزاري این كنگره، پژوهشگران به 

ارائه نتایج دستاوردهاي خود در قالب سخنراني و نصب 

چندین كارگاه و جلسه هم اندیشي و پوستر پرداختند و 

جلسات مجمع عمومي و انتخابات انجمن ژنتيك ایران 

نيز در حاشيه این كنگره برگزار شد و اعضاي جدید 

 .هيات مدیره و بازرس این انجمن نيز انتخاب شدند



 

22 

 

 

 وازدهمین کنگره ملی ژنتیکد مراسم اختتامیه

 پیشکسوتان علم ژنتیکو تقدیر از 

   
در مراسم اختتاميه آقاي دكتر صالحي، دبير اجرایي 

دوازدهمين كنگره ژنتيك ایران، ضمن ارائه گزارشي از 

نحوه برگزاري كنگره و تالش هایي كه طي ماه هاي اخير 

در جهت برگزاري آبرومند این كنگره صورت گرفته بود، 

گروه اجرایي و حضور شركت كنندگان در  از زحمات

 .این كنگره سپاسگزاري نمود

در این مراسم از دو پيشكسوت علم ژنتيك یعني آقایان 

و  ژنتيك گياهي دكتر محمد مقدم، استاد شناخته شده

لي مهندسي دكتر نوري دلوئي، بنيانگذار پژوهشگاه م

تقدیر شد. دكتر محمدرضا نوري  ژنتيك و زیست فناوري

دلوئي در ابتداي سخنراني خود به دليل شرایط حاكم بر 

جامعه علمي كشور سكوت اختيار كردند و حضورشان را 

ها كه در این كنگره تنها به دليل اصرار روساي انجمن

. ایشان دلسوزان جامعه علمي كشور هستند بيان كرد

اشعار زیباي شعراي ایراني بيان  قالب سخنان خود را در

د تشویق و احترام حاضرین در جلسه قرار كردند كه مور

گرفتند )در ادامه مطالب زندگي نامه دكتر محمدرضا 

از  نوري دلوئي ارائه شده است(. در این مراسم

برتر و برخي افراد كميته  هايو پوسترا هنرانيـسخ

در بخشي از مراسم اختتاميه  .اجرایي نيز تقدیر شد

ل همزماني روز دوازدهمين كنگره ژنتيك ایران، به دلي

آزادي خرمشهر با این مراسم، ضمن تقدیر از حماسه 

آفرینان آزادي خرمشهر، برندگان مسابقه حماسه سوم 

خرداد معرفي و حضار از بيانات آقاي دكتر توالیي در این 

 .زمينه بهره مند شدند
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ژنتیک همزمان ت مدیره جدید انجمن انتخاب هیئ

 با برگزاری کنگره

مجمع عمومی انجمن ژنتیک همزمان با کنگره ژنتیک 

 این مدیره هیئت انتخابات  برگزار شد که در این مجمع

علمی  های انجمن کمیسیون نماینده حضور با انجمن

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت. در این 

گیاهی دکتر مختار جاللی جواران  شاخه در  رای گیری

رئیس فعلی انجمن ژنتیک، دانشیار و عضو هیئت علمی 

دانشگاه تربیت مدرس و دکتر نیاز علی سپهوند عضو 

هیئت علمی مرکز تحقیقات اصالح و نهال بذر باالترین 

رأی را بدست آوردند و دکتر حسین عسگری عضو 

ه عنوان عضو علی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز ب

در شاخه جانوری دکتر فضل اهلل افراز  .البدل انتخاب شد

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی و دکتر 

 هیات علمی گروه تحقیقات ماالریا پرست عضو نوید دین

در بخش بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی 

 .ها را کسب کردند باالترین رأی انستیتو پاستور ایران

در شاخه انسانی دکتر سیروس زینلی عضو هیئت علمی 

انستیتو پاستور ایران و دکتر محمود توالیی رئیس سازمان 

ها دکتر مجید  بسیج علمی کشور و در بخش ریزسازواره

زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس  صادقی

در کنندگان شدند.  رأ از شرکتآموفق به کسب بیشترین 

رای باالترین  66س زینلی با کسب مجموع دکتر سیرو

آرای ماخوذه را به خود اختصاص داد. بر اساس 

جدیدترین اطالعات واصله به دفتر نشریه دوماهانه، دکتر 

جاللی جواران برای بار دوم به ریاست انجمن ژنتیک و 

دکتر زینلی به زینلی به عنوان نایب رئیس این انجمن 

یران ضمن تشکر و ا ایمنی زیستی  انجمنانتخاب شدند. 

های اعضای هیئت مدیره سابق، به  قدردانی از تالش

هیئت مدیره جدید تبریک گفته و آرزوی موفقیت و 

توفیق روزافزون برای این بزرگواران در عرصه توسعه و 

 .ترویج علم دارد

شرایط ژنتیک ایران/  قطعنامه دوازدهمین کنگره

نند برنج تراریخته استفاده از محصوالت تراریخته ما

را فراهم کنید!

بااستعانت از خداوند متعال، نظر به جایگاه ویژه ژنتیک 

در ایران باستان و با توجه به تقارن سالروز مبارک فتح 

ای  دارای جایگاه ویژهخرمشهر با این کنگره و اینکه ایران 

ژنتیک ه باشد، دوازدهمین کنگر نتیکی میاز ذخایر تنوع ژ
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ایران به همت انجمن ژنتیک ایران از اول تا سوم خرداد 

در دانشگاه شهید بهشتی با حضور بیش از  1931ماه 

نفر از اعضای هیأت علمی، محققان، کارشناسان و  1111

تحقیقاتی و دانشجویان دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز 

های اجرایی برگزارشده و در حالی به کار خود  دستگاه

مقاله  11دهد که؛ در طی این سه روز تعداد  خاتمه می

سخنرانی علمی (در چهار شاخه ژنتیک 191کلیدی، 

مقاله  369انسانی، گیاهی، جانوری و ریزسازواره( و

 9بصورت پوستر ارایه شد. عالوه براین در این کنگره 

کارگاه تخصصی و نیز  4اندیشی،  هم میزگرد و

نمایشگاهی از تجهیزات آزمایشگاهی برگزار شد و انتظار 

ای مناسب در جهت  رود این رویداد بزرگ علمی زمینه می

های علمی و تحقیقاتی  ها و کوشش ارتقای سطح فعالیت

محققان و متخصصان عزیزمان در زمینه علم ژنتیک و 

ای ملی را فراهم نموده بکارگیری آن در جهت رفع نیازه

  .باشد

کمیته تدوین قطعنامه پس از کسب نظرات متخصصان و 

بندی پیشنهادهای ارایه شده که اهم آنها به شرح زیر  جمع

در جلسه اختتامیه کنگره به سمع و تایید شرکت کنندگان 

محترم رسید از مقامات مسئول به ویژه سیاستگزاران و 

ا در جهت تحقق مصوبات خواهد ت ریزان کشور می برنامه

این قطعنامه عالوه بر عنایت خاص اقدامات عاجل را 

 .مبذول دارند

ای ملی جهت شناسایی، حفاظت،  ایجاد شبکه -1

برداری از ذخایر توارثی، ارائه خدمات در سطح ملی  بهره

و اختصاص ردیف بودجه خاص و امکانات کافی مورد 

 .باشد تاکید جدی می

های علمی در  استفاده از نظرات انجمننهادینه کردن  -9

 .سازی مرتبط کشور کلیه مراجع تصمیم

گذاری سال جاری به عنوان سال تولید  با عنایت به نام -9

ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در راستای اسناد 

، نقشه 1414باالدستی نظام،بویژه اهداف سند چشم انداز 

توسعه و سند توسعه  جامع علمی کشور، برنامه پنج ساله

مندی از  فناوری، اجرای قوانین راهگشا در بهره زیست

 ژهشگران و منابع ژنتیکی کشور از جمله قانون  تخصص پ

 های دانش  ملی ایمنی زیستی و قانون حمایت از شرکت

 

 .باشد بنیان مورد تاکید می

اصالح قوانین بازدارنده مانند مستثنی نمودن ثبت  -4

جودات زنده و اجزای آنها و فرایندهای مالکیت فکری مو

قانون ثبت اختراعات( که موجب به  4زیستی )بند د ماده 

گذاری در  تاراج رفتن ذخایر توارثی و عدم سرمایه

های زیستی شده است و وضع قوانین مترقی  فناوری

 .کندمیهای بیشتر را تاکید  جهت جلوگیری از آسیب

محصوالت تراریخته فراهم ساختن شرایط استفاده از  -5

های بومی کشور جهت جلوگیری از  حاصل از پژوهش

واردات چند میلیارد دالری محصوالت تراریخته 

بخصوص در بخش کشاورزی )مانند روغن، برنج، ذرت، 

 .استپنبه و سویا( مورد تاکید جدی 

شود؛ انجمن ژنتیک ایران به منظور  در پایان تاکید می
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های  ه اقدامات و پیگیریتضمین عملی مفاد این قطعنام

الزم را به عمل آورده و نتایج اقدامات انجام شده در 

خصوص مصوبات این قطعنامه را به اطالع اعضاء محترم 

انجمن برساند تا در مجمع عمومی آتی انجمن مورد 

 .ارزیابی قرار گیرد

 

 گی نامه زند

 دکتر محمدرضا نوری دلوئی

 ار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوریذبنیانگ

 

 

دانشگاه علوم  96دکتر محمد رضا نوری دلوئی استاد پایه 

در یکی از  1991بهمن سال  91 پزشکی تهران در

ای کشاورز و در خانواده "دلوئی"ناباد بنام روستاهای گ

دبستان را همان جا سپری چشم به جهان گشود. دوران 

 ن تحصیل همواره با کسب رتبه نخستکرد. در طی دورا

های دانش آموزی ممتاز بود، البته در کنار درس به فعالیت

پرداخت. از جمله به مرحوم پدرش در دیگری هم می

کرد و همواره داری کمک میکارهای کشاورزی و دام

دوران  سعی داشت روی پای خود بایستد. بطور نمونه در

های و دبیرستان( به برخی از همکالسی تحصیل )دبستان

ود داد که هم برایش یک سرگرمی جدی بخود درس می

کرد و تشویق نیز و هم دستمزد مختصری دریافت می

شد. این روند در ادامه تحصیالت دانشگاهی )در می

 .داخل و خارج( نیز ادامه داشت

 در دبستان شیبانی دکتر نوری دلوئی تحصیالت ابتدائی را 

به پایان رساند و  1941واقع در روستای دلوئی در سال 

طبیعی )علوم  دیپلم خود را در رشته1941در سال 

خسرو نخست در دبیرستان نا صر تجربی( با کسب رتبه

 گناباد اخذ کرد. سپس به دانشکده علوم دانشگاه تهران در 
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 برای مقطع لیسانس زیست شناسی وارد شد. در آن زمان

 هائی که در آن زمان های دیگری هم در رشتهاو فرصت 

جاذبه بیشتری داشت، موجود بود اما عالقه به جستجو و 

پژوهش در مسائل زیست شناسی بویژه ژنتیک موجب 

 .شد تا به این رشته بپردازد

رتبه نخست کنکور پس از اخذ مدرک لیسانس، با اخذ 

و ژنتیک، وارد مرکز  رادیو بیولوژی فوق لیسانس شاخه

دانشگاه تهران  (IBB) فیزیک و بیوشیمیتحقیقات بیو

شد. مرکزی که در آن زمان از جایگاه بسیار باالئی در 

علوم سلولی و مولکولی روز برخوردار بود. پس از حدود 

سه سال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و کسب رتبه 

گرفت تفاده از بورسی که به وی تعلق مینخست، با اس

 .برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت

دکتر نوری دلوئی در همان سال نخست تحصیل در رشته 

های دشوار ت شناسی دانشگاه تهران با پیگیریزیس

، 1951چندین ساله و مستمر خود سرانجام در سال 

مسئولین وقت گروه زیست شناسی و دانشکده علوم 

هش روی زعفران متقاعد کرد که پژو دانشگاه تهران را

ارزش اقتصادی قابل توجه( ایران به دلیل اولویت داشتن )

های زعفران در چندین نوبت بنهبدین منظور  د.آغاز شو

را از زادگاه خود گناباد )بویژه روستای دلوئی( در فصل 

مناسب به تهران انتقال داد، با کمک مستقیم مرحوم پدر 

، رزی کرجکشاوهکتاری دانشکده  11خود در مزرعه ی 

های پژوهشی دیس اصلی دانشگاه تهران و گلخانه، پرقم

دانشگاه تهران که در حال تاسیس بود،   IBBدر محل 

نخستین پایان  1954م در سال کاشت و خود، سرانجا

مطالعه "ی ارشد را با عنوان های پژوهشی کارشناسنامه

و بررسی امکان  (Crocas sativus) عفرانزژنتیکی سیتو

را با  "در مناطق غیر از جنوب استان خراسان کاشت آن

 .موفقیت چشمگیر گذراند

مرکز  91از میان  1954دکتر نوری دلوئی در حوالی سال 

دانشگاهی در اروپا و آمریکا که به نامبرده پذیرش داده 

 6بودند، به دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا رفت وحدود 

تیر ماه  سال بطور تمام وقت به تحصیل پرداخت و در

در رشته  (Ph.D) با دریافت دکترای تخصصی 1961

ژنتیک مولکولی پزشکی به کشور بازگشت. وی از سال 

ها و تاکنون با استفاده وسیع و مستمر از روش 1961

فنون روزآمد مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی در 

ی نظری هابسیار مهم ارثی و سرطان، از جنبههای بیماری

گسترده داشته است، و های انجام پژوهشو علمی توفیق 

های متعدد پیشرفته تخصصی و در مراکز نیز در دوره

های علمی جهان شرکت داشته است. تخصص پیشرفته

، مهندسی ژنتیک و سرطان های ارثیتکمیلی وی بیماری

 است.

لد دانش و فن دکتر نوری دلوئی تقریبا همزمان با تو

لکولی، وارد دانشگاه تکنولوژی مومهندسی ژنتیک و بیو

ایالتی میشیگان شد و با بهره گیری از این حسن تصادف، 

های قدرتمند راه با آموزش، با استفاده از روشهم

یقی را بویژه در های وسیع و عممهندسی ژنتیک، پژوهش

ش سرطان انجام داد که های مکانیسم مولکولی پیدایزمینه

که بخشی  شدها و کشفیات بسیار مهمی منجر به دستاورد

  .به چاپ رسید Nature از آن در مجله

ها و عشق خدمت به کشور، عالقه فراوان به این پژوهش

این پرسش را برای دکتر پیش آورد که چرا ما در ایران 

و همزمان با ورود به  1961چنین کارهایی نکنیم؟ سال 

کشور این ایده را در ایران بطور جدی و مستمر، طرح و 

پیگیری کرد. شش سال پیگیری فوق العاده دشوار، تنها، 
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از موارد  .گذشت اما خستگی نشناس، بی وقفه و عاشقانه

تمام این مدت، پیشنهاد و  بسیار نادر که بگذریم، در

ن مربوطه از سوی مسئوال ای همه جانبه ویهپیگیری

گرفت. نامبرده سر انجام با مورد استقبال قرار نمی

توفیق یافت مرکز  1966استعانت خداوند سبحان در سال 

ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی 

را  ی(ملی مهندسی ژنتیک و فناوری زیست گاه)پژوهش

 1955نخستین آن در سال مرکزی که اندیشه  تاسیس کند.

و در کشور آمریکا در ذهن او شکل گرفت، ودر پی 

تاسیس آن، این رویای شیرین و دلچسب دیرین به 

مسئولیت اداره  1919دکتر تا بهمن ماه  واقعیت پیوست.

وی در همان اوایل این مرکز را نیز بر عهده داشت. 

های نفر را به عنوان بورسیه 99یش از تاسیس مرکز، ب

هایی مانند کانادا، ژاپن، به کشور  PhDمرکز در مقطع 

بلژیک، سوئد و انگلیس اعزام کرد تا هسته اولیه 

پژوهشگران و متخصصان واجد شرایط مرکز فراهم آید. 

وی همزمان با همکاری چند مؤسسه پژوهشی و آموزشی 

های بیو لوژیک را در کشور دکترای فراوردهور، دوره کش

های ز این طریق نیز بخشی از نیروتاسیس کرد تا ا

ی هاورد نیاز کشور تربیت شود. در سالضروری و م

، 1969، در سال نخست تاسیس دانشگاه تربیت مدرس

دکتر نوری دلوئی فعالیتی را نیز در آنجا آغاز کرد و با 

ایط برای تربیت نیروی مفید در تاسیس گروه ژنتیک، شر

نامبرده دهها دانشجوی فوق  رشته ژنتیک فراهم آمد.

لیسانس در رشته ژنتیک تربیت کرد که بسیاری از آنها، 

ویژه خارج از پس از دریافت درجه دکترای از داخل و ب

های قابل توجه هم اینک در کشور، و کسب موفقیت

 لیت مشغولند.ها و مراکز پژوهشی کشور به فعادانشگاه

سال، مدیریت این گروه را نیز بر  14ایشان برای حدود 

با کمک وزارت  69-69های هده داشت. دکتر در سالع

آموزش و پرورش، برای نخستین بار در کشور تاسیس و 

اسی آغاز ای را بنام رشد آموزش زیست شنانتشار مجله

را نیز بر عهده دبیری آن سال سر 19کرد و بیش از 

المللی علوم پایه جمهوری بین تاسیس مجله داشت.

فعالیت مهم دیگر دکتر ، 1966اسالمی ایران در سال 

نوری دلوئی است که همچنان مدیر مسئول و سر دبیری 

نیز نمایه  ISI آن را نیز بر عهده دارد. این نشریه که در 

رای نخستین بار های علوم پایه را که بشود، پژوهشمی

د. کنشود، به زبان انگلیسی منتشر میدر کشور انجام می

فراوانی از پژوهشگران  هایمقالهالمللی، در این نشریه بین

دانشمندان بسیاری از کشورهای جهان چاپ شده است  و

که همچنان ادامه دارد. از جمله از مرحوم 

پروفسورعبدالسالم دانشمند مسلمان و برنده جایزه نوبل 

ای چاپ شده است، ( نیز مقاله 1363فیزیک )سال 

و پس از نزدیک به دو  1911همچنین نامبرده در سال 

دهه پیگیری مستمر، توفیق بدست آورد که با حمایت 

وقت دانشگاه، گروه ژنتیک پزشکی را در دانشکده 

دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایجاد کند. ایشان مدیریت 

 .بر عهده داشتند 1919 این گروه را نیز تا سال

های کشور، شورای عالی شورای پژوهشعضویت در 

برنامه ریزی علوم پزشکی کشور، معاون دانشگاه تهران، 

رئیس دانشکده علوم دانشگاه تهران و معاون آموزشی 

عضو هیئت مؤسس و دانشگاه علوم پزشکی ایران، و 

انجمن زیست شناسی ایران و سر  هعضو هیئت مدیر

غار تاسیس آ زلمی پژوهشی این انجمن، ادبیری نشریه ع

سال، عضویت در مجله علمی پژوهشی  11برای مدت 

دبیری کمیته پیشگیری تشخیص و  و تکنولوژی ایرانبی

های ژنتیکی کشور، عضویت در شورای درمان بیماری
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ناوری پزشکی کشور، سیاستگذاری و هماهنگی زیست ف

هیئت مؤسس انجمن علمی ژنتیک  عضو و نماینده

لیت های گذشته ایشان بوده پزشکی ایران، از جمله مسئو

 .است

های متعدد علمی های تحریریه نشریهنامبرده در هیئت

پژوهشی مانند: نشریه بین المللی پزشکی جمهوری 

، طب و تزکیه، Acta Medica Iranicaاسالمی ایران، 

نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی ایران )وابسته به 

ی علمی انجمن زیست شناسی ایران( و فصلنامه انگلیس

همچنین ایشان  .پژوهشی شنوائی سنجی عضویت دارد

مه برنا رد ژنتیک کشور بوده، و در کمیتهعضو و دبیر بو

کشوری اخالق در  ریزی علوم زیستی کشور، کمیته

علمی المپیاد زیست  های علوم پزشکی، کمیتهپژوهش

انجمن ژنتیک  شناسی دانشجوئی کشور، هیئت مدیره

 ...امنای انستیتو پاستور ایران وپزشکی کشور، هیئت 

دکتر نوری دلوئی از محضر بسیاری از اساتید برجسته 

، ، رابینزواتسون، کربس، راتمن خارجی بویژه جیمز

نایدر که عموما شهرت جهانی کارلسون و اش ،کانگ

، کسب فیض نموده است. همچنین اساتید دکتر دارند

ترای دکپروفسور کانگ )استاد راهنمای پایان نامه 

روفسور ورموس در ، پروفسور مایکل بیشاب و پنامبرده(

اساتید و همکاران  نوبل گرفتند. دکتر جایزه 1313سال 

دیگری هم داشته است مانند پروفسور  بسیار برجسته

 Reverseآنزیم  1314هووارد تمین که در سال 

Transcriptase   را کشف کرد و همراه با آقای دیوید

 .جایزه نوبل گرفتند 1311بالتیمور در سال 

، رئیس مرکز بین المللی پروفسور فالسکیهمچنین با 

قع در تریست ایتالیا، تکنولوژی وامهندسی ژنتیک و بیو

، رئیس سابق مر کز بین المللی واری پروفسور تی

، تکنولوژی در دهلی نو )هند(و بیومهندسی ژنتیک 

روف دانشمند مع پروفسور برمک از برجستگان جهانی و

و پروفسور  مرکز تحقیقات مرمره در ترکیه، پروفسور مر

، شمار دیگری از دانشمندان برجسته فیلد در انگلستان و

 .های علمی و پژوهشی داشته و داردهمکاری

دکتر نوری دلوئی توفیق کسب فیض از محضر بسیاری از 

اساتید بزرگوار ایرانی را در دوران هفت سال تحصیل در 

ه باید از روان ته است که بیش از همدانشگاه تهران داش

، جناب آقای دکتر عبداهلل شیبانی پدر شاد استاد فرزانه

اد کرد. شرکت در بیش از یکصد فیزیولوژی ایران ی

 -علمی های پیشرفتهگردهمایی، کنفرانس و کارگاه

، آغاز تاکنون ای و بین المللی ازپژوهشی ملی، منطقه

 -تاسیسات علمیمورد نوآوری و  91داشتن بیش از 

پژوهشی و علمی آموزشی و فرهنگی در سطح ملی و 

، مورد تقدیر نامه در این موارد 91دریافت بیش از 

انجمن علمی، اجتماعی و  56عضویت در بیش از 

مجالت تخصصی از سال  هنگی و هیئت های تحریریهفر

س سیاستگذاری و برنامه ، عضو هیئت مؤسبه بعد 1961

های فراوان در علوم زیستی و در ها و رشتهریزی دوره

، مؤسس سی ارشد و دکترا از آغاز تا کنونمقطع کارشنا

 -پژوهشی و آموزشیهای زیادی آزمایشگاه شمار

های مختلف علوم سلولی و مولکولی تخصصی در زمینه

، تدریس بیش از ژه مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولیبوی

دکترا درس مختلف در مقاطع مختلف کاردانی تا  95

بیماریهای ارثی و مشاوره  ،نتیک پزشکی و انسانیمانند: ژ

، مهندسی ژنتیک و ژنتیکی، ژنتیک مولکولی پیشرفته

ها، ژنتیک سرطان، انکوژنبیوتکنولوژی مولکولی ، ژنتیک 

هایی از جمعیت، ژنتیک رفتاری، مبنای ژنتیک و تازه

 ژنتیک. در بسیاری از دانشگاه های کشور و بویژه در دهه
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، نیاز مبرم و فقدان اساتید در زمینه دلیل ضرورتبه  61

، دبیران تلف ژنتیک و در دانشگاه های کشورهای مخ

محترم زیست شناسی آموزش و پرورش )و نیز 

، دانشجو 99511کشور( و به بیش از  دانشجویان خارج از

دانشجو و استاد مشاور بیش از  99استاد راهنمای بیش از 

 (PhD) ع کارشناسی ارشد و دکترادانشجو در مقاط 41

پژوهشی تفصیلی و جامع  -ها سخنرانی علمیه دهئارا

ژن  ،های مهندسی ژنتیک تکنولوژی زیستییژه در زمینهبو

، ژنتیک سرطان، درمانی

، سلول پزشکی مولکولی

دهای طرح بنیادی و دستاور

بین المللی ژنوم انسانی، در 

های شمار زیادی از دانشگاه

ها و دیگر فعالیتز کشور ا

، دستاوردهای علمی

آموزشی و فرهنگی دکتر 

محمد رضا نوری دلوئی 

از دکتر  .شودمحسوب می 

متعددی مانند فرهنگ مهندسی های نوری دلوئی کتاب

 93در مدارس )سند  91تکنولوژی ژنتیک، آموزش بیو

یونسکو( انتشار یافته است که کتاب بیوتکنولوژی 

ن او ترجمه و تن از همکارامولکولی که همراه با دو 

کشور  1919برنده بهترین کتاب سال . انتشار یافته است

است. نیز در چندین طرح ملی و منطقه ای شرکت  شده

داشته و جوایزی نیز از جمله از جشنواره بین المللی 

دکتر  دریافت کرده است. 1914خوارزمی در بهمن ماه 

طرح  96بیش از نوری دلوئی مجری و همکار اصلی 

ای و بین المللی بوده است. پژوهشی در سطح ملی، منطقه

با همکاری برخی از متخصصان  از دیگر کارهای وی

های ژن آنزیم که یکی از آنها شناسائی جهش است دیگر

G6PD  ای های قابل مالحظهکشور است که به پیشرفت

دست یافته است و در چندین سمینار ارایه و در نشریات 

پ رسیده است. بررسی مولکولی و تعیین معتبر به چا

ن درمانی مبتالیان به در مسیر ژ  siRNAنقش 

، نمونه دیگری از طرح های ملی پژوهشی اسکیزوفرنی

ی مقاله 61ایشان است. از دکتر نوری دلوئی تاکنون 

علمی پژوهشی در نشریات 

معتبر داخلی و خارجی چاپ 

ت. بعالوه در کنفرانس شده اس

ی علمی هاها و همایش

پژوهشی داخلی و بین المللی 

مقاله با اکثریت  34بیش از 

ر باالیی از آنها در شکل بسیا

پذیرفته و ارائه شده  سخنرانی

 .است

دکتر محمد نوری با این 

افتخاراتی که تاکنون کسب کرده در جمع جامعه علمی 

و به قرائت اشعاری از شاعران برجسته سکوت کرد 

ایرانی کفایت کرد. راستی جانشینان دکتر نوری دلویی در 

پژوهشگاهی که بنیانش را گذاشته است در چه قواره و 

ای هستند؟ جایگاهشان در جامعه علمی کشور ندازها

 کجاست؟ آیا در این مراسم حضور داشتند؟

 

 

 

دکتر محمد نوری با این افتخاراتی که 

تاکنون کسب کرده در جمع جامعه علمی 

سکوت کرد و دلیل حضورش را رؤسای 

های علمی دانست و به قرائت انجمن

اشعاری از شاعران برجسته ایرانی کفایت 

 کرد.



 

33 

 

 

 

های خودرا بهپاسخ 13/5/13توانند تا تاریخ عالقمندان می  

 .کنندارسال  biosafetysociety@yahoo.comآدرس ایمیل  
 

 
 
 

 

 

 سواالت مسابقه

 

 اصالح نباتات سنتی بیشتر است یا در جهش زایی؟ در روش ایجاد تغییرات ناخواسته در گیاهان و جانوران-1

 ؟مهندسی ژنتیکهای جهش زایی بیشتر است یا در ایجاد تغییرات ناخواسته در گیاهان و جانوران در روش-2

از گیاه به  )چه ژن دست نخورده چه ژن تغییر یافته( آیا تاکنون گزارش معتبری در مورد انتقال ژن-3

 .شود( ؟ )در صورت مثبت بودن پاسخ منبع ارانهباکتری یا به حیوانات وجود دارد یا خیر
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 مصاحبه اختصاصی

 
 روزنامه خراسانحاجیان خبرنگار موفق  زهرامصاحبه اختصاصي با 

 مانع توسعه مهندسی ژنتیک کشوراستین ضعف مدیریت مهمتر

 

 تهيه و تنطيم: زهرا آقچه كهریزي

 

خانم زهرا حاجيان از خبرنگاران موفق در حوزه دانش و 

فناوري روزنامه خراسان است كه در سومين همایش ملي 

ایمني زیستي ایران موفق به دریافت جایزه خبرنگار برتر 

اي با وي انجام شده كه در زیر راستا مصاحبه شد. در این

 خوانيد.مي

 كنيد؟ معرفي ما خوانندگان براي را خودتان لطفا
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 ارتباطات علوم رشته التحصيل فارغ هستم حاجيان زهرا

  عنوان به نيز حاضر حال ودر ارشد كارشناسي مقطع در

 خراسان روزنامه وفناوري دانش درسرویس نگار خبر

  .كنم مي فعاليت

 عنوان به زیستي ایمني ملي همایش سومين در شما

 فعاليعت مورد در لطفا شدید، انتخاب برتر خبرنگار

 ما بيشتر خوانندگان براي  شما انتخاب علت و خودتان

 ؟ دهيد توضيح

 

 عنوان به بنده انتخاب علت مورد در است بهتر البته

 و اند وبده دخيل انتخاب این در كه برتركساني خبرنگار

 سوال این به اند داده قرار ارزیابي مورد را بنده عملكرد

  بدهند شماپاسخ

 را توضيحاتي خودم هايفعاليت مورد در بخواهم اگر اما

 در كه است سال 50 مدت  من كه بگویم باید كنم ارئه

 تهيه مشغول خبرنگار عنوان به وفناوري دانش حوزه

 ایمني مقوله ارتباط به توجه با هستم خبر و گزارش

 وهله در طبيعتا ژنتيك مهندسي فناوري حوزه به زیستي

 رستد انعكاس قالب در زمينه این در رساني اطالع اول

 كلي طور به و موجود هايچالش وحتي دستاورها ،اخبار

 از بخشي حوزه این به ربوطم مباحث پيگيري

 جزء را آن انجام طبيعي طور به كه است هایيفعــــاليت

  .دانممي خودم وظایف

 دانيد؟مي چه در عرصه این در را خود موفقيت رمز شما

 حال این با .اما گذاشت موفقيت را نامش بشود اگر البته

 خداوند لطف ام اورده دست به هم موفقيتي اگر معتقدم 

 است. شده حالم شامل

 

 آشنا چقدر آن هايفعاليت و زیستي ایمني انجمن با

 هستيد؟

  اخبار معموال هستم شناآ انجمن این با كه سالهاست من

 هايانجمن از یكي جزء را وآن كنممي لدنبا را انجمن

 نتيك ژ مهندسي به مربوط مباحث ترویج زمينه در فعال 

 این در شما همكاران همه به و دانممي زیستي ایمني و

  .گویممي نباشيد خسته انجمن

 خير هستيد؟ انجمن عضو آیا

  بلهشوید؟ عضو كه دارید تمایل آیا

نگار مهمترین موانع توسعه شما به عنوان یك خبر

-در كشور را در چه مي ژنتيك و ایمني زیستيمهندسي 

 دانيد ؟

 ژنتيك وایمني زیستي به نظرمهم ترین موانع مهندسي 

  عدم"و "ضعف مدیریت در این حوزه "عامل  من دو

  "سرمایه گذاري مناسب است 

به نظر شما علت عدم اجراي قانون ایمني زیستي تمرد 

 مدیران مياني است یا قابل اجرا نبودن آن؟ 

 

همانطور كه دكتر قره یاضي به عنوان ریاست این انجمن 

بارها اعالم كرده اند در حال حاضر مهم ترین مانع در سر 

راه اجراي این قانون كارشكني هایي است كه ما متاسفانه 

آن هاي ذیربط با هدر سطوح مياني مدیریتي در دستگا 

عالوه بر حوزه  ایم البته این چالشي است كه مامواجه

 ایم.ها هم آن را تجربه كردهایر حوزهمني در سای
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پژوهشی مهندسی ژنتیک -انتشار دو فصل نامه علمی

 یمنی زیستیو ا

 تهيه و تنظيم: سميرا كهك

 

پژوهشي مهندسي ژنتيك -نامه علمي اولين شماره دوفصل

به چـاپ   5585و ایمني زیستي مربوط به بهار و تابستان 

نامه علمي پژوهشي مهندسي ژنتيك  رسيده است. دوفصل

ي  پژوهشي در حـوزه -و ایمني زیستي اولين نشریه علمي

مهندسي ژنتيك و ایمني زیستي است كه توسـط انجمـن   

اسـت كـه ایـن     گفتنيشود.   منتشر ميایمني زیستي ایران 

(، Research Paperنشریه عالوه بر مقـاالت پژوهشـي )  

ــاه ) ( و مــروري Short Communicationمقــاالت كوت

(Review Paper قوي را ) مقـاالت   كنـد.  مـي  نيز منتشـر

تـرین زمـان ممكـن مـورد      ارسالي به این نشریه در كوتاه

بررسي قرار گرفته و نتيجه در اسرع وقـت بـه استحضـار    

 زودي این نشـریه بـه   همچنينرسد.  نویسندگان محترم مي

 قرار خواهد گرفت. از عالقمندان دعوت ISIجز مجالت 

پيوسـت  زشمند خود را با رعایت آئين نشود مقاالت ار مي

ارسـال   gebs.j.bs@gmail.comرس الكترونيكـي  به آد

 كنند. مطالب درج شده در اولين شماره این نشریه 

هاي مختلف  به كارگيري روش* : به شرح زیر است.

جهت تشخيص ویروس  RT-LAMPتأیيد انجام واكنش 

 (PLRVپيچيدگي برگ سيب زميني )

* غربالگري موتاسيوني آرابيدوپسيس تراریخته در مسـير  

 فعاليت نواحي كنترلي ژن متالوتایونين جو ژنتيك

ــه ــومي     * بهين ــاكتري ب ــد ب ــت تولي ــيط كش ــازي مح س

سـازي آنـزیم    خالص Cohnella sp. A01گرمادوست 

 كشي آن كيتيناز و بررسي فعاليت قارچ

 Citrusسازي باززایي و انتقال ژن به ليمـوترش )  * بهينه

aurantifolia  به كمك اگروباكتریوم و ژن گزارشـگر )

gus  
ــال ژن     ــراي انتق ــويم ب ــزش ت ــتفاده از روش تراری * اس

 اكسيداز به برنج كولين

هـاي پنبـه تراریختـه     ها و كاتيون * ارزیابي تغييرات آنيون

 cry1Abهاي كيتيناز و  حاوي ژن

* بررسي آخـرین وضـعيت توليـد چغندرقنـد تراریختـه      

 مقاوم به آفات در ایران و جهان
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 های مرتبط با بیوتکنولوژی در جهاننمایشگاه

 

 تهيه و تنظيم: علي حاجي محمدي

به همراه محل و تاریخ برگزاري جهت هاي مرتبط با حوزه بيوتكنولوژي در زیر ليست برخي از نمایشگاه

 مشاهده عالقمندان ارائه شده است

کشور و شهر محل  برگزاریمحل  تاریخ برگزاری توضیحات
 برگزاری

 ردیف نام نمایشگاه

http://www.comune.napoli.it 07.06 - 08.06 2012 Naples  Napoli)Italy(   BIOFORUM 1 
http://www.messefrankfurt.com 18.06 - 22.06 2012 Exhibition Centre 

Frankfurt 

Frankfurt

)Germany(   

ACHEMA 2 

http://www.piazzaborsa.it 24.06 - 27.06 2012 Grand Hotel Piazza 

Borsa 

Palermo

)Italy(   

IBIC 3 

http://www.twtc.org.tw 26.07 - 29.07 2012 Taipei World Trade  

Center (TWTC) 

Taipei

)Taiwan(   

BIO TAIWAN 4 

http://www.szcec.com 29.08 - 31.08 2012 Shenzhen  

International 

Convention & 

Exhibition Center 

Shenzhen

)China(   

BIOTECH 

SHENZHEN 

5 

http://www.ibb.gov.tr 23.09 - 26.09 

2012 

Istanbul  Istanbul

)Turkey(   

 -ECB 

EUROPEAN 

CONGRESS ON 

BIOTECHNOLO

GY 

6 

http://www.square-brussels.com 07.10 - 09.10 

2012 

Square Meeting  

Centre 

Brussels

)Belgium(   

BIOPARTNERIN

G EUROPE 
7 

http://www.sniec.net 16.10 - 18.10 

2012 

Shanghai New  

International Expo 

Centre 

Shanghai

)China(   

ANALYTICA 

CHINA 
8 

http://www.adelaidecc.com.au 30.10 - 02.11 

2012 

Adelaide 

Convention Centre 

Adelaide

)Australia(   

AUSBIOTECH 9 

http://www.helexpo.gr 02.11 - 04.11 

2012 

Thessaloniki 

International 

Exhibition Centre 

Thessaloniki

)Greece(   

BIOLOGICA 11 

http://www.viparis.com 07.11 - 09.11 2012 CNIT Paris la 

Défense 

Paris

)France(   

JOURNEES 

INTERNATIONAL

ES DE BIOLOGIE 

11 

http://www.hamburg-messe.de 12.11 - 14.11 2012 Hamburg Messe und 

Congress 

Hamburg

)Germany(   

EUROPE-BIO 12 

http://www.aimsjordan.com.jo 10.12 - 11.12 2012 Amman International 

Motor Show Center 

Amman

)Jordan(   

GMO 13 

http://www.nesco.in Feb. 2013 Bombay Exhibition  

NSE  -Centre 

Mumbai

)India(   

CHEMTECH 

WORLD EXPO 
14 

http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-jonkoping.html#ap180
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-jonkoping.html#ap180
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-napoli.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-napoli.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_italy_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-bioforum-6602-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-bioforum-6602-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-frankfurt.html#ap199
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-frankfurt.html#ap199
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-frankfurt.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-frankfurt.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_germany_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-achema-13-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-achema-13-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-palermo.html#ap5784
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-palermo.html#ap5784
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-palermo.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-palermo.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_italy_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-ibic-14381-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-ibic-14381-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-taipei.html#ap263
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-taipei.html#ap263
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-taipei.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-taipei.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_taiwan_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-bio-taiwan-9071-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-bio-taiwan-9071-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-shenzhen.html#ap1617
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-shenzhen.html#ap1617
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-shenzhen.html#ap1617
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-shenzhen.html#ap1617
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-shenzhen.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-shenzhen.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_china_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-biotech-shenzhen-16157-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-biotech-shenzhen-16157-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-boston-ma.html#ap2452
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-boston-ma.html#ap2452
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-istanbul.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-istanbul.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_turkey_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-ecb-european-congress-on-biotechnology-631-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-ecb-european-congress-on-biotechnology-631-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-ecb-european-congress-on-biotechnology-631-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-ecb-european-congress-on-biotechnology-631-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-ecb-european-congress-on-biotechnology-631-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-ecb-european-congress-on-biotechnology-631-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-brussels.html#ap5749
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-brussels.html#ap5749
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-brussels.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-brussels.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_belgium_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-biopartnering-europe-12689-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-biopartnering-europe-12689-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-shanghai.html#ap170
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-shanghai.html#ap170
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-shanghai.html#ap170
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-shanghai.html#ap170
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-shanghai.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-shanghai.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_china_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-analytica-china-3387-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-analytica-china-3387-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-adelaide.html#ap1011
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-adelaide.html#ap1011
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-adelaide.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-adelaide.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_australia_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-ausbiotech-3531-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-ausbiotech-3531-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-thessaloniki.html#ap1233
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-thessaloniki.html#ap1233
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-thessaloniki.html#ap1233
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-thessaloniki.html#ap1233
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-thessaloniki.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-thessaloniki.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_greece_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-biologica-11694-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-biologica-11694-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-paris.html#ap2
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-paris.html#ap2
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-paris.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-paris.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_france_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-journees-internationales-de-biologie-1643-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-journees-internationales-de-biologie-1643-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-journees-internationales-de-biologie-1643-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-journees-internationales-de-biologie-1643-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-hamburg.html#ap790
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-hamburg.html#ap790
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-hamburg.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-hamburg.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_germany_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-bio-europe-3522-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-bio-europe-3522-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-amman.html#ap1550
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-amman.html#ap1550
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-amman.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-amman.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_jordan_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-gmo-16472-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-gmo-16472-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-mumbai.html#ap1069
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-mumbai.html#ap1069
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-mumbai.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-mumbai.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_india_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-chemtech-world-expo-419-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-chemtech-world-expo-419-1.html


 

32 

 

Exhibition Complex 

http://vancouver.ca Feb. 2013 Vancouver, BC Vancouver, 

BC)Canada(   

BIOPARTNERING 

NORTH AMERICA 
15 

http://www.metropolitanexpo.gr March 2013 Athens Metropolitan 
Expo 

Athens
)Greece(   

CHEM 16 

http://www.viparis.com March 2013 Expo Porte de  Paris 
Versailles 

Paris)France(   CONTAMINEXPERT 17 

http://www.rai.nl 11.03 - 13.03 2013 RAI International 
Exhibition and 

Congress Centre 

Amsterdam
Netherlands(  

) 

BIO EUROPE SPRING 18 

----------------------------- 19.03 - 23.03 2013 The House of Moscow  
Government 

Moscow
)Russia(   

BIOTECH WORLD 19 

http://www.finnexpo.fi 20.03 - 21.03 2013 Fair Centre Helsinki Helsinki
)Finland(   

CHEMBIO FINLAND 21 

http://www.bigsight.jp April 2013 Tokyo International 
Exhibition Center 
(Tokyo Big Sight) 

Tokyo)Japan(   INTERNATIONAL BIO 
EXPO JAPAN 

21 

------------------------------- April 2013 Sahrij Souani Meknes
)Morocco(   

SALON  -SIAM 
INTERNATIONAL DE 
L’AGRICULTURE AU 

MAROC 

22 

http://www.sicec.net May 2013 Shanghai  
International 

Convention Center 
(SICEC) 

Shanghai
)China(   

BIOTECH CHINA 23 

http://www.sicec.net May 2013 Shanghai  
International 

Convention Center 
(SICEC) 

Shanghai
)China(   

BIOTECH & PHARM 
CHINA 

24 

http://www.sicec.net May 2013 Shanghai  
International 

Convention Center 
(SICEC) 

Shanghai
)China(   

SHANGHAI INTL 
EXHIBITION FOR 

ANALYSIS 
INSTRUMENT BIO & 
CHEMICAL REAGENT 
AND LABORATORY 

EQUIPMENT 

25 

http://www.bordeaux-expo.com May 2013 Parc des expositions  
Lac-de Bordeaux 

Bordeaux
)France(   

AQUITANIMA 26 

http://www.eco.co.uk May 2013 Olympia Exhibition 
Centre 

London -UK (  
United 

)Kingdom 

EXPLORATORY 
CLINICAL 

DEVELOPMENT 
WORLD EUROPE 

27 

http://www.ebeijing.gov.cn May 2013 Pékin Beijing
)China(   

CHINABIO 
PARTNERING 

FORUM 

28 

 

http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-mumbai.html#ap1069
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-mumbai.html#ap1069
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-mumbai.html#ap1069
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-mumbai.html#ap1069
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-vancouver-bc.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-vancouver-bc.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_canada_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-biopartnering-north-america-12688-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-biopartnering-north-america-12688-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-athens.html#ap4923
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-athens.html#ap4923
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-athens.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-athens.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_greece_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-chem-13980-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-chem-13980-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-paris.html#ap1
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-paris.html#ap1
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-paris.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-paris.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_france_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-contaminexpert-516-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-contaminexpert-516-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-amsterdam.html#ap142
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-amsterdam.html#ap142
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-amsterdam.html#ap142
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-amsterdam.html#ap142
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-amsterdam.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-amsterdam.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_netherlands_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_netherlands_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-bio-europe-spring-9724-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-bio-europe-spring-9724-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-moscow.html#ap1510
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-moscow.html#ap1510
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-moscow.html
http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-moscow.html
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_russia_biotechnology.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-biotech-world-6673-1.html
http://www.eventseye.com/fairs/f-biotech-world-6673-1.html
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 ارتباط با ما

 کنند منتشر نشریه این در را مقاله یا و گزارش خبر، شامل زیستی ایمنی با مرتبط مطالب مایلند که عالقمندانی کلیه از

 .کنند ارسال زیستیایمنی انجمن دبیرخانه الکترونیک پست آدرس به Wordمطالب خود را به صورت فایل  شوددعوت می

ت. اس آزاد مطالب ویراستاری در نشریه چاپ، صورت در و نبوده هاآن قطعی چاپ منزله به مطالب ارسال است بدیهی

 پست یا و هاتلفن طریق از بیشتر اطالعات برای توانندمی هستند نشریه این در آگهی ارائه به مایل که عزیزانی همچنین

 بذل از امتنان و قدردانی ضمن ایران زیستی ایمنی انجمن دبیرخانهکنند.  حاصل تماس انجمن دبیرخانه با الکترونیک

 و تکمیل جهت اظهارنظر و پیشنهاد انتقاد، هرگونه از گرامی، خوانندگان و نظرانصاحب پژوهان،دانش اساتید، کلیه توجه

 به الزاماً نشریه این در مطالب درج است، ذکر شایان .نمود خواهد استقبال آن بعدی هایشماره در مجموعه این تصحیح

 .نیست ایران زیستی ایمنی انجمن سوی از محترم نویسنده دیدگاه قبول یا رد معنی

 31122111787 ن:تلف 

 44283372 :تلفکس 

 انجمن سایت آدرس:www.biosafetysociety.ir  

 الکترونیک پست آدرس:biosafetysocietyofiran@gmail.com   

 هـمراجع انجمن سایت به توانیدمی نیز مربوطه فرم دریافت ودر انجمن ایمنی زیستی  عضویت نحوه از آگاهی جهت

و  است الکترونیکی تـپس و سایت قـطری از و یـالکترونیک ویتـعض تـثب مراحل هـکلی که تـاس ذکر شایان د.ـکنی

 .نیازی به مراجعه حضوری وجود ندارد
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