فروردین 8-6
اسفند 1400

ROSBIOTECH XV
بدین وسیله ،از کلیه مدیران سازمانها،
مؤسسات و شرکتها ،و عالقهمندان برای
شرکت در پانزدهمین همایش و نمایشگاه
بینالمللی بیوتکنولوژی «روسبیوتک،»XV-
که در تاریخ  27-25اسفند  1400در دانشگاه
دولتی صنایع غذایی شهر مسکو برگزار
میشود ،دعوت به عمل میآید .در این
همایش دانشمندان و متخصصانی از
کشورهای بالروس ،هند ،آلمان ،انگلیس،
سوئد ،ایتالیا ،ایاالت متحده ،ایران ،هلند و
کشورهای دیگر حضور خواهند داشت
از شرکتها و نهادهای ایرانی جهت معرفی
طرحها و کاالهای حوزه بیوتکنولوژی ،و همچنین
.ارائه گزارش خود دعوت به عمل میآید
به mp4فرمت ارائه :تهیه کلیپ با فرمت
.مدت  ۷دقیقه
.متن فایل برای ترجمه دقیق ارسال شود

همایش و نمایشگاه بینالمللی بیوتکنولوژی

روسبیوتک XV

بیوتکنولوژی های نوآورانه در پزشکی ،صنعت و کشاورزی

همکاری های علمی و فنی بین المللی به عنوان مبنایی برای
توسعه اقتصادی پایدار

جهت شرکت در همایش ،با مسئول
هماهنگی در ایران تماس حاصل فرمایید:

دکتر محمد محمدیان
تلفن  /واتساپ09111188368 :
ایمیلbppmaziran@gmail.com :

info@rosbio.tech

www.ROSBIO.TECH

جمهوری خلق چین ،شریک رسمی پانزدهمین همایش و
نمایشگاه بینالمللی بیوتکنولوژی «روسبیوتک» است.
اقدامات انجامشده در چارچوب همکاری علمی ـ فنی و
نوآورانه روسیه و چین در سالهای  ،2021-2020امکان
فعالسازی کار مشترک در حوزه پشتیبانی اطالعاتی از
توسعه فناوریهای برتر ،خوشههای بیوتکنولوژی،
بیوپزشکی ،کشاورزی صنعتی و غذایی را میسر میکند.
برنامه کاری همایش «روسبیوتک» ،گسترش حداکثری
تعامل در این حوزهها میان سازمانها و متخصصان دو
کشور را مدنظر قرار میدهد.جلسات عمومی نیز به
مشکالت ایمنی بیولوژیکی فعالیت حیاتی در دنیای مدرن
.با توجه به همهگیری کرونا اختصاص داده خواهند شد

سوئد ،ایتالیا ،ایاالت متحده ،ایران ،هلند و کشورهای
دیگر حضور خواهند داشت.

МНОГОФОРМАТНОСТЬ
المللی بیوتکنولوژی "روسبیوتک"
اطالعیه شرکت در پانزدهمین همایش و نمایشگاه بین
مسائل مرتبط با آماد هسازی کادرهای
تخصصی در حوزه بیوتکنولوژی ،و
تبادل استاد و دانشجو.
همچنین برای شرکت در مسابقه از
ح ها ،پروژ هها و استارتا پها دعوت
طر 
به عمل م یآید.
برندگان این رقاب تها ،موفق به
کسب مدال و دیپلم همایش شده ،و
طر حهای پیشنهادی نیز جهت بررسی
به صندو قهای سرمای هگذاری روسیه
ارسال خواهند شد
گزارشات این همایش نیز در کتابچه همایش و
نمایشگاه ،در مجالت VAKروسیه و در مجالت
تخصصی دارای نمایه RSCI (Russian Science
 Citation Index) ،Scopusو غیره چاپ خواهند
شد.

همچنین در همایش و نمایشگاه ،موارد
شدО Ф Л:
АЙН
ذیل ارائه خواهند
دستاوردهای بیوتکنولوژیکی برای صنعت،
کشاورزی ،پزشکی ،پیر یشناسی ،دامپزشکی،
صنایع داروسازی ،شیمیایی ،غذایی و صنایع
سبک ،اکولوژی ،انرژی ،ورزش و حفظ
سالمتی؛
طر حها در حوزه نانو بیوتکنولوژی،
بیوانفورماتیک ،امنیت بیولوژیک؛
فناور یها و تجهیزات مخصوص تولیدات
بیوتکنولوژیکی و تحقیقات آزمایشگاهی؛
فناور یهای مدرن برای تولید محصوالت
فنی ،انرژی سبز و هیدروژنی ،بازفرآوری و
بازیافت پسماندها ،حل مسائل زیست
محیطی ،حفظ محیط زیست؛

www.rosbio.tech

:موضوعات و زمینه های رویداد
بیوتکنولوژ یهای فناورانه در
پزشکی ،صنعت و کشاورزی؛
همکاری علمی ـ فنی بی نالمللی به
عنوان مبنای توسعه پایدار اقتصاد؛
بررسی مشکالت رو ِز توسعه
مجموع ههای علمی ـ فنی روسیه در
حوزه بیوتکنولوژی؛
تبیین همکاری علمی ،نوآورانه و کاری
در راستای تجار یسازی فناور یها؛
سازماندهی تولیدات صنعتی مدرن و
روانه کردن محصوالت بیوتکنولوژیکی
رقابتی نس ِل جدید به بازار

