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 Hội th ảo khoa h ọc về đa dạng sinh h ọc, bảo tồn và ứng dụng kỹ thu ật di truy ền
trong nghiên c ứu bi ển
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 06/04/12-01:52:21

Một số nội dung ch ủ yếu về đa dạng sinh h ọc, bảo tồn và ứng dụng kỹ thuật di truy ền trong
nghiên c ứu bi ển, những thông tin v ề thành t ựu nghiên c ứu mới trên th ế giới đã được các đại bi ểu
tham dự hội thảo thảo luận, chia s ẻ

Sáng 06 tháng 4, tại phòng Hội thảo A - Thư viện Nhà trường đã diễn ra Hội thảo khoa học về đa dạng

sinh học, bảo tồn và ứng dụng kỹ thuật di truyền trong nghiên cứu biển do Viện Công nghệ sinh học và Môi

trường phối hợp với Khoa Sinh học, Trường Đại học Old Dominion (Hoa Kỳ) tổ chức.

GS. Kent Edward Carpenter (Trường Đại học Old Dominion) trình bày tham luận tại hội thảo

Tham gia hội thảo có hơn 100 đại biểu là các giảng viên, cán bộ nghiên cứu của Nhà trường, các

trường Đại học, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước. Các tham luận tham gia hội thảo đã làm rõ

một số nội dung chủ yếu về đặc tính sinh học của Hải quỳ, san hô biển và sự phân bố của chúng ở khu

vực Đông Nam Á nói chung, Việt Nam nói riêng; tầm quan trọng của việc phát triển ngành thủy sản theo

hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững; công tác bảo tồn và ứng dụng kỹ thuật di truyền trong nghiên cứu đa

dạng sinh học biển…Đồng thời, hội thảo cũng dành thời gian trao đổi một số thông tin về thành tựu nghiên

cứu mới trên thế giới, dự án bảo tồn gien của Đại học Nha Trang, giới thiệu các đối tác quốc tế tiềm năng

và các dự án có thể hợp tác trong tương lai.
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Các tin khác

  Hội th ảo quốc tế về khoa h ọc và công ngh ệ vật li ệu lần thứ nhất

  Tập hu ấn nghi ệp vụ phòng cháy ch ữa cháy cho cán b ộ viên ch ức Nhà
trường

  GS. Michael Goldberg (h ọc gi ả Fulbright) thuy ết trình ch ủ đề về tài chính
doanh nghi ệp

  Tổ chức Chương trình H ội th ảo quốc tế về Khoa h ọc và Công ngh ệ Vật li ệu
“International Conference on Materials Science and Technology – ICMST2012”
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  GS. Teresa L. Ju, Tr ưởng bộ phận Hợp tác qu ốc tế của Đại học Lunghua gi ới
thi ệu thông tin du h ọc tại Đài Loan
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