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ی  پنجمین جشنوارهانجمن برگزیده در 

نشریات »در بخش  دانشگاهی حرکت

و انجمن قابل تقدیر در « علوم پایه

و بخش « فعالیت های ترویجی»بخش

  «دبیر انجمن»

 

جشنواره ی  انجمن برگزیده در ششمین

نشریه ی » دانشگاهی حرکت در بخش

در حوزه ی « خالقیت»بخش  و« علوم پایه

انجمن قابل تقدیر در و  محیط زیست

فعالیت های » و  «آموزش»بخش 

  «ترویجی

 

 

 
 

   

محمد نبیونیاستاد مشاور انجمن: دکتر         

 

:انجمنایمیل         

 mcb93khu@gmail.com 

:وبالگ انجمن         

mcb-khu.blogfa.com  

کانال تلگرام انجمن:       

 https://telegram.me/MolecularBio   

 

    

 
 

 

 

 

علمی دانشجوییانجمن   

ومولکولیسلولیزیست شناسی   

 دانشگاه خوارزمی
 

 

 

 

 

 

 

 

ات نام پروردگار بلند مرتبه :» 3تا  1سوره ی االعلی،آیه ی 

و د. همان خداوندی که آفرید و منظم کردار. را منزه 

.« همان کس که تقدیر کرد و هدایت فرمود  



 
  

  برخی از فعالیت های انجمن:  

برگزاری کارگاه آموزشی تئوری مهندسی ژنتیک و -

(19/7/93ترنفورماسیون و کلونینگ مولکولی در باکتری)  

کارگاه آموزشی تئوری و عملی استخراج دی ان ای از برگزاری -

  (27/9/93) ر و الکتروفورزمخون و مخ

برگزاری سلسله سمینارهای تکامل زیستی از دیدگاه علم -

 زیست شناسی و قرآن

(26/1/94بازدید از مرکز ذخایر ژنتیک ایران )-  

(23/9/94های جدید)برگزاری سمینار شناسایی روان گردان-  

(28/10/94برگزاری سمینار استرس از نگاه زیست شناسی )-  

کارگاه استخراج سلول های بنیادی از بافت مغز برگزاری -

(30/11/94)موش  

(3/2/95کارگاه کشت سلول های سرطانی تخمدان )-    

 

 

 
:برنامه های انجمن  

ج دی استخرا از قبیل عملی تئوری و آموزشی کارگاه هایبرگزاری  -

ر و کاربردهای آن،استخراج سلول های ان ای و انواع پی سی آ

و... نویسی رفرنسمقاله نویسی و  بنیادی، بیوانفورماتیک،  

در  تحقیقاتیپروژه های انجام تشکیل گروه های دانشجویی و -

ژنتیک،  مانندموضوعات مختلف علوم سلولی و مولکولی 

 میکروبیولوژی، بیوشیمی و....

 نشست های علمی،ی فعالیت های ترویجی از قبیل برگزار-

 ها، پخش فیلم و جشنواره ها و نمایشگاه ،سمینارهای علمی

... .زدیدهای علمی واب ،مسابقات  مستند،  

 ی علمی دانشجویی فعالیت در مجله ی رویش)گاهنامه-

خوارزمی(ی علوم زیستی دانشگاه دانشکده  
 

 
ن:آشنایی با انجم  

 به منظور حمایت، سلولی و مولکولیانجمن زیست شناسی 

ترویج فعالیت های علمی پژوهشی مرتبط با رشته  تقویت و

  تحت نظر 39در سال سلولی و مولکولی زیست شناسی 

تاسیس گردید.محمد نبیونی  دکتر  

 

 شما با عضویت در انجمن می توانید:

با فعالیت های علمی،پژوهشی و فرهنگی مرتبط با این  -1

این  خالقیت های خود را در رشته آشنا شوید و استعدادها و

 زمینه ها شکوفا کنید.

برنامه های انجمن، با  شرکت درو  به واسطه ی فعالیت -2

و کاربردهای این سلولی و مولکولی رشته ی زیست شناسی 

آشنا شوید، بینش علمی رشته درعرصه های مختلف بیشتر 

و زمینه های  مهارت های کار گروهی ید وکن روسیع ت را خود

.گیریدرا فرا زاییاشتغال  

ابتکارها،خالقیت های علمی،فعالیت های پژوهشی و  -3

اختراعات خود را با حمایت و تشویق مادی و معنوی انجمن 

.جامه ی عمل بپوشانید  

    

    
 

استخراج سلول های بنیادیکارگاه آموزشی تئوری و عملی   کارگاه آموزشی تئوری و عملی کشت سلول های سرطانی  تخمدان 


