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 شناسیزیست ھای آموزشیھای بنیادی و مھندسی ژنتیک گروهبرگزاری نخستین ھمایش سلولگزارش 
  ھای کرج دبیرستان

   

 بنفشھ درویش روحانی: گزارش تھیھ و تنظیم

ھمت اداره آموزش و  ھای آموزشی کرج بھھای بنیادی و مھندسی ژنتیک گروهنخستین ھمایش سلول
 ١٣٩٠اسفند ماه  ۴کرج، انجمن ایمنی زیستی و مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران در  ٣پرورش ناحیھ 

ھای این یکی از برنامھ. با مھندسی ژنتیک برگزار شد ھای متوسطھو با ھدف آشنایی بیشتر دبیران دوره
  .انی مھندسی ژنتیک بودھمایش برگزاری کارگاه آشنایی با نشانگرھای مولکولی و مب

یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی و مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران و دکتر صدرالدینی دکتر قره
  .عضو ھیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تھران از مدرسان این کارگاه بودند

ی کھ در نشست تخصصی مھندسی ژنتیک و ایمن ٣شناسی ناحیھ مجموعھ سرگروه زیستمھندس خانم 
کھ  شرکت داشت بھ ھمکاران خود اعالم کرد اسفند ماه سال جاری ١٧زیستی در ایران و چین در تاریخ 

ھ مشکالتی کھ در سر ما ھمگی از مھندسی ژنتیک اطالع داریم ولی من با حضور در این نشست متوج"
ھایی را مفید و چنین نشست "آوردھای خودشان ھستند شدمکشور برای بھ ثمر رساندن دست راه محققان

وی با بیان این نکتھ کھ کشورھای دیگر از اساتید و دانشمندانی کھ در ھمین جلسھ حضور دارند  .دانست
کنند و ما خود از آن غافلیم؛ ایشان را ھای آموزشی دعوت میبرای ایراد سخنرانی و یا تدریس در کارگاه

  .ھا شدھ ھمایشمایھ افتخار کشور دانست و خواستار برگزاری بیشتر اینگون

آموزش و پرورش کرج برگزاری این ھمایش را  ٣ھای آموزشی ناحیھ خانم مھندس ھمدانی مسئول گروه
ھای کشور با  ھای آموزشی خواند و برای سال آینده نوید بازدید از یکی از دانشگاهکاری متفاوت در گروه



بھ منظور انجام کارھای علمی در ھمکاری مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران و انجمن ایمنی زیستی 
شناسی را بھ حاضرین در جلسھ داد؛ و خواستار آن شد کھ دبیران برای ھماھنگی با تحوالت زمینھ زیست

ھای آموزشی مورد ھای بازدید یا کارگاهھا شرکت کنند و خودشان برنامھعلمی در کشور در ھمایش
  .نیازشان را اعالم کنند

شناسی در مقطع متوسطھ از ھای درسی زیستبا اشاره بھ غنی بودن کتابرئیس انجمن ایمنی زیستی 
ھا خبر داد کھ قرار شد با حضور گروھی از دبیران و ھمکاری انجمن ایمنی وجود اشکاالتی در این کتاب

ھای آموزش زیست شناسی مقطع پیش دانشگاھی بھ مسئولین ذیربط  زیستی پیشنھاد تجدید نظر در کتاب
  .ارائھ شود

آموزش و پرورش کرج برگزاری این ھمایش را در راستای ارتقای پایھ علمی  ٣آقای ھراتی رئیس ناحیھ 
آموزان دانست و آن را افتخاری برای اداره آموزش و پرورش معلمان و پیرو آن افزایش سطح علمی دانش

شناسی کھ ط با زیستھای مرتبھا بھ ھمایشکرج خواند و آمادگی ناحیھ را برای اعزام سرگروه ٣ناحیھ 
  .شوند اعالم کردسبب ارتقاء کیفیت آموزشی می

اندرکاران برگزاری این ھمایش، آقای مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران بھ دلیل ھمکاری صمیمانھ دست
  .کندھا ھمدانی، مجموعھ و اربابی مراتب قدردانی خود را از ایشان اعالم میھراتی، خانم

 


