
 

 

 

 

 به نام خدا

 جناب آقای دکتر محمد جاللی

 دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران، 

 

 FIrBS  714/44به شماره  یپیرو رونوشت تقدیم ،جنابآن  74/7/4911 مورخ 71642بازگشت به شماره  ،با تقدیم سالم و احترام 

قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران به استناد  و هماهنگی به عمل آمده با جنابعالی، به استحضار می رساند، 72/7/4911تاریخ 

، مصوبه هیئت مدیره 71/7/11به تاریخ زیستی انجمن های علوم مصوبه جلسه هیئت مدیره اتحادیه ، و در اجرای 72/72/4911مصوب  -

 همبستگی ی،یاهمیت همگرابا توجه به همکار و نیز  اتحادیه هماهنگی بین دوو  71/7/4911اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی مورخ 

جلسه مشترک انجمن های ذیربط از دو اتحادیه  و کشاورزی مدرن، بویژه انجمن های تخصصی علوم زیستی ،ی بین انجمن هایو هم افزا

 انجمن مدعو 47و   انجمن ناظر 4تام االختیار یا نمایند گان  برگزار شد. در این جلسه روسا 77الی  42از ساعت  71/7/4911در تاریخ 

ضرورت انتخاب ، بر موضوع جایگاه و همفکری گانه عنوان شده در نامه آن کمیسیون محترم(، پس از 47مورد از موارد  1 )مشتمل بر

های ذیربط برای عضویت در شورای نماینده با پشتوانه انجمن های عضو دو اتحادیه همکار و انتخاب متمرکز نماینده مجموعه انجمن

آقای دکتر اخذ شده، رای  47از مجموع  ،و حاضر در جلسه نامزد عضویت در شورای مزبور 9تاکید نمودند. در ادامه از بین  ،مورد بحث

 "ای ملی ایمنی زیستیرشو"ذیربط در  علمی آراء ماخوذه، به عنوان نماینده انجمن هایبا احراز اکثریت بهزاد قره یاضی 

ر این دکننده  ذیربط مشارکتهای بدیهی است بر اساس توافق انجمن  حضور آن کمیسیون محترم معرفی می شوند.و به  انتخاب

انعکاس و پی گیری مصوبات عمومی و تخصصی ، نماینده معرفی شده موظف به شرکت و پاسخگوئی در جلسات مشترک انجمن ها جلسه،

که جهت استحضار متعاقبا تقدیم مورد توافق دو اتحادیه  ییجرادر چارچوب ضوابط ا و "ی ملی ایمنی زیستیشورا" همکار دردو اتحادیه 

 د بود./  خواهمی شود، 

 

  رونوشت

منی ؛ انجمن ایعلوم زراعت و اصالح نباتاتناسی ایران؛ انجمن بیوتکنولوژی ایران؛ انجمن انجمن زیست ش روسای محترم انجمن ژنتیک ایران؛

زیستی ایران؛ انجمن کشت بافت و سلول ایران؛ انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران؛ انجمن بیوشیمی فیزیک ایران؛ انجمن بیوانفورماتیک 

فیزیولوژی  انجمنو غذا های فراسودمند ایران؛ انجمن فناوری های میکروبی ایران؛  ایران؛  انجمن گیاهان داروئی ایران؛ انجمن پروبیوتیک

 هت استحضار. جگیاهی ایران؛ انجمن زنبور عسل ایران؛ انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی؛ انجمن بیوشیمی جمهوری اسالمی ایران، 

 

 یاضیبهزاد قره

 رئیس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی مدرن 

 مهران حبیبی رضائی

 رئیس اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران 

 FIrBS -44/ 719 شماره نامه:

 94/7/4911 تاریخ:

 ندارد پیوست:


