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آقای مهندس قاسم زاده از همکاران انجمن از اعضای کمیته اجرایی این

برگزاری مجمع عمومی انجمن

همایش بودند .در این همایش دو روزه که بیش از  022نفر از محققان

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه (نوبت اول) انجمن مواد جهش زای

حوزه فناوری نانو حضور داشتند ،حدود  12عنوان مقاله بصورت شفاهی

زیست محیطی ایران به منظور انتخاب هیات مدیره و بازرس جدید راس

و بیش از  422عنوان مقاله بصورت پوستر ارائه گردید در مراسم آغازین

ساعت  41روز چهارشنبه مورخ بیستم خرداد ماه  4931در محل :تهران،

این همایش به ترتیب آقای حسن بیگی استاندار استان مرکزی ،دکتر قره

خیابان دکتر شریعتی ،قلهک ،ابتدای خیابان یخچال ،واحد علوم داروئی

یاضی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی و رئیس کمیته فناوری نانو وزارت

دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده داروسازی ،سالن آمفی تئاتر برگزار می-

جهاد کشاورزی ،دکترولدان رئیس دفتر تجاریسازی طرحهای

گردد .در این جلسه خانم دکتر اربابی ریاست انجمن به نمایندگی از

تحقیقاتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،دکتر حمیدی

طرف اعضای هیات مدیره ،گزارش عملکرد هیات مدیره انجمن را ارائه
خواهند نمود و پس از آن اعضا و بازرس اصلی و علیالبدل جدید با
نظارت نماینده محترم کمسیون انجمنهای علمی ایران از میان کاندیدای
حاضر با رای گیری از اعضای انجمن در جلسه انتخاب میگردند.

رئیس دانشگاه اراک ،مهندس جعفری نماینده ستاد توسعه فناوری نانو و
دکتر سرافرازی دبیر علمی همایش و دبیر کمیته فناوری نانو وزارت
جهاد کشاورزی در خصوص اهمیت و کاربرد فناوری نانو در این حوزه
سخنانی بیان نمودند.
در این رویداد خانم مهندس پزشک مدیر داخلی و آقای مهندس قاسم-

از تمامی اعضای محترم انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران

زاده از همکاران انجمن تحت

دعوت میشود در جلسه مجمع حضوربهم رسانند.

نظارت آقای دکتر سرافرازی

حضور انجمن در سومین همایش ملی فناوری نانو در
کشاورزی و محیط زیست
سومین

همایش

ملی

کاربرد فناوری نانو در
کشاورزی و محیط زیست
توسط مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی
استان مرکزی ،کمیته نانو
وزارت جهاد کشاورزی و
استانداری استان مرکزی و
با همکاری ستاد توسعه
فناوری نانو در روزهای
نهم و دهم اردیبهشت ماه
در اراک برگزار گردید.
انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران از حامیان این همایش بود و
خانم دکتر اربابی ،ریاست انجمن ،خانم مهندس پزشک ،مدیر داخلی و

دبیر علمی همایش ،مدیریت
فرآیند داوری مقاالت ارائه شده
در زمان برگزاری را بر عهده
داشته و همچنین نسبت به معرفی
انجمن به عالقمندان اقدام
نمودند .در انتها به مقاالت برتر
شفاهی و پوستر هدایای ارزشمندی تعلق گرفت و انجمن بعنوان یکی از
حامیان برگزاری همایش مورد تقدیر قرار گرفت.
اخبار داخلی شاخه دانشجویی انجمن
برگزاری جلسات معارفه انجمن در واحد علوم دارویی
نمایندگان شاخه دانشجویى انجمن
مواد جهش زاى زیست محیطى
ایران ،جلساتی تحت عنوان "جلسه
معارفه" را به ترتیب در ظهر روز
چهارشنبه  6خرداد ماه در دانشکده
علوم و فناوری های نوین و صبح
شنبه  3خرداد ماه در دانشکده داروسازی واحد علوم دارویی دانشگاه

 -بستر سازی عرضه ایده های جدید ارتقای سطح آگاهی هرای عمرومی

آزاد اسالمی برگزار خواهندکرد.

در زمینه آب ،خشکسالی ،فرسایش و محیط زیست

هدف از برگزاری این جلسات
آشنایی دانشجویان واحد علوم

 -فراهم کردن زمینههای مناسب توسعه و تعمیق همکراریهرای علمری و

دارویی با اهداف ،خط مشی ،برنامه

فناوری بین مراکز علمی ،صنعتی و فناوری کشور

های استراتژیک و خدمات انجمن

 -ارج نهرادن برره فعالیرت هررای فنراوران و نرروآوران از طریرق شناسررایی و

خواهد بود .همچنین در پایان این
جلسات از شرکت کنندگانی که عالقه مند به عضویت در انجمن باشند،
ثبت نام بعمل خواهد آمد .نمایندگان شاخه دانشجویی قصد دارند در
آینده این جلسات را در دیگر واحدهای دانشگاهی مرتبط نیز برگزار
نماید.

جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری های آب ،خاک و محیط
زیست
جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری های آب ،خاک و محیط زیست ،به
وسیله ستاد توسعه علوم و فناوری آب ،خشکسالی ،فرسایش و محیط
زیست معاونت علمی و

سرمایه گااری در این حوزه و مخاطبان فرعی ،عموم مردم است.

 .0برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مرتبط با آب ،خاک و
محیط زیست
 .9برگزاری میزگردهای تخصصی و نشست های هم اندیشی نظیر
برگزاری مراسم بزرگداشت سال جهانی خاک

 .6برگزاری نمایشگاهی از پایان نامه های دانشجویی و طرح های

وزارت علوم تحقیقات و
وزارت

 .4برگزاری فن بازار

 .5انتشار مستند ویژه جشنواره و نمایشگاه ملی

با همکاری و حمایت

تحقیقاتی با قابلیت فناوری

جهاد

 .7تشکیل و ثبت بانک ایده

کشاورزی ،وزارت نیرو،
وزارت راه و شهرسازی،
سازمان

مخترعان ،پژوهشگران ،صاحبان صنایع ،کارآفرینان و فعاالن عالقمند به

 .1فروش محصوالت استاندارد دارای مجوز قانونی

فناوری ریاست جمهوری و

حفاظت

مخاطبان اصلی این جشنواره و نمایشگاه ،شرکتهای دانش بنیان ،نخبگان،

برنامه های جانبی جشنواره و نمایشگاه عبارتند از:

رویدادهای علمی

فناوری،

معرفی دستاوردهای برتر فناورانه و در آستانه تجاری سازی

در این جشنواره و نمایشگاه ،حدود  922غرفه برای عرضه فنراوری هرای

محیط

مرتبط پیش بینی شرده اسرت و نمایشرگاه در دو بخرش ویرژه و عمرومی

زیست ،شهرداری تهران و

غرفه بندی میگردد و فراخروان بازدیرد در دو دسرته فراخروان عمرومی،

انجمن های علمی مرتبط
در تاریخ  09-06خرداد ماه  4931در محل مصلی امام خمینی (ره)
تهران برگزار میگردد.

برای حضرور تمرامی آحراد مرردم و فراخروان تخصصری ،بررای ارائره بره
کارشناسان ،اساتید و مسئولین حوزههای مربوطه صورت میپایرد .شایان
ذکر است که در خالل برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برتررینهرای ایرن
حوزهها و برتررینهرای شررکتکننردگان در نمایشرگاه ملری شناسرایی و

اهداف این جشنواره و نمایشگاه عبارتند از:
 -ارائه دستاوردهای حاصل از فرآیند تجاری سازی فناوری و نوآوری

تقدیر و قدردانی بعمل خواهد آمد.
انجمن قصد دارد تا با حضور و اخا غرفه در این جشنواره و نمایشگاه بره

 -فررراهم کررردن محرریط مناسررب جهررت آشررنایی و تفرراهم میرران عرضرره

معرفی انجمن و فعالیتهایش و ثبت نام عالقه مندان به عضویت انجمرن

کنندگان فناوری ،نهادهای استفاده کننرده از فنراوری ،سررمایهگرااران و

بپردازد.

سایر ذینفعان عرصه تجاریسازی

جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص شررکت یرا داشرتن غرفره مری-

 -تسهیل و بسترسازی فرآیند تجاریسازی دستاوردهای علمی و فناوری

توانند به سایت این جشنواره در آدرس زیر مراجعه نمایند.
http://exhibi1.ab.isti.ir/

و محصوالت دانش بنیان کشور
آدرس سایتwww.ir-ems.ir.ir :

تماس با ماinfo@ir-ems.ir :

شماره تماس22004355 :

