بسمه تعالی
با سالم و نهایت احترام و ادب:
ما جامعه دانشجویان و فارغ التحصیالن زیست شناسی کشور تصمیم داریم با هم فکری و همکاری هم و کمک
مسئولین محترم ،آینده بهتری برای خود رقم بزنیم.در این مسیر به کمک اساتید محترم و انجمن زیست شناسی
نیازمندیم .به همین منظور درخواست های خود را در این بیانیه اعالم میداریم و امیدواریم با حمایت شما عزیزان
بتوانیم احقاق حق کرده و دانش زیست شناسی را در مرتبه ای که استحقاق آنرا دارد قرار دهیم .همان گونه که
رهبر معظم انقالب اسالمی فرموده اند ما به دنیا که نگاه مىکنیم ،مىبینیم آن چیزى که کشورهاى پیشرفته را
توانسته به این اوج و قله برساند ،ریاضى ،فیزیک ،شیمى و علوم زیستى است؛ ما نیز باید به این علوم بپردازیم.
خواسته های دانشجویان زیست شناسی کشور به شرح زیر میباشد:
 .1در بسیاری از کشورها علوم پایه ارزش و منزلت بیشتری از سایر رشته ها داردچون همانگونه که از اسمش
مشخص است علم پایه واساس میباشد ولی در کشور ما زیست شناسان هیچ امیدی برای آینده شغلی
خود ندارند درحالی که تخصص های الزم برای خدمت در ادارات کشاورزی،محیط زیست،منابع طبیعی،
شهرداری و همچنین شرکت های خصوصی گیاهان دارویی و پروژه های کشاورزی،آموزش و
پرورش،آزمایشگاه های تشخیص طبی و  ...را دارند ولی در آگهی های استخدام هیچکدام از این نهاد ها
نامی از زیست شناسی برده نمیشود.متاسفانه هیچ حمایتی از دانشجویان زیست شناسی برای کارآفرینی
هم نمیشود.
 .2عدم پذیرش دانشجوبیش از حدنیاز سیستم های خدماتی و تحقیقاتی کشور.
 .3تصویب و اجرای واحدهای کارآموزی در دانشگاه ها برای تمامی گرایش های زیست شناس از آنجا که
مهمترین عامل در عدم پذیرش فارغ التحصیالن این رشته نداشتن سابقه و تجربه کاری است ،خواهش
أکید بر ارائه واحدهای کاراموزی در کنار واحد ازمایشگاه داریم .این روشی است که در رشته های تحت
پوشش سایر وزارتخانه ها وجود دارد و موجب شده که هیچ فارغ التحصیلی از انها ،بدون سابقه و تجربه
محسوب نشود.
 .4ایجاد ارتباط علوم زیست شناسی گیاهی با صنایع داروسازی،محیط زیست،کشاورزی علمی،منابع
طبیعی،جنگلداری ودیگر سازمان های دیگر مرتبط

 .5ایجاد ارتباط علوم سلولی و مولکولی شامل گرایش های ژنتیک،میکروبیولوژی،بیوشیمی،بیوتکنولوژی،
زیست شناسی سلولی مولکولی و بیوفیزیک با پزشکی و صنعت .چرا که فارغ التحصیالن وزارت علوم و
بهداشت در این گرایش ها از پتانسیل علمی باالیی برخوردار میباشند و میتوانند حضور موثری در
آزمایشگاه های تشخیص طبی و نهاد های صنعتی مختلف داشته باشند.
 .6ایجاد ارتباط بین رشته علوم جانوری با دامپزشکی،نهاد های رویان شناسی،آزمایشگاههای نورولوژی و
تشخیص طبی و منابع طبیعی جانوری
 .7ایجاد ارتباط زیست شناسی دریا با سازمان های خدماتی محیط زیست،شیالت
 .8لغو مصوبه توهین آمیز وزارت بهداشت در خصوص تعلق نگرفتن شماره نظام پزشکی برای فارغ التحصیالن
علوم پایه چرا که دانش آموختگان وزارت علوم دارای سطح علمی بسیار باالیی میباشند و اجرای این اصل
ظلم در حق دانش آموختگان میباشد که به هیچ عنوان صحیح نیست.
 .9کمک و حمایت وزارت خانه بزرگ علوم از رشته پایه ای زیست شناسی با اختصاص بودجه های متناسب
با تعداد دانشجویان این رشته  ،برای تأسیس و یا ادامه قوی فعالیت مراکز تحقیقاتی به منظور جلوگیری
از هرز رفتن نیروهای این رشته در مراکز تحقیقاتی سایر وزارت خانه ها.
تبصره:
اختصاص بودجه کمک تحقیقاتی به دانشجویان دکترای وکارشناسی ارشد و کمک مالی برای راه اندازی
شرکتهای دانش بنیان
در راستای إجرائی تَر شدن اصل  ٤٤قانون اساسی ،خواستار تأسیس شرکتهای خصوصی و دانش بنیان مرتبط
با رشته های مختلف زیست شناسی می باشیم.
همچنین اضافه شود که از یک جامعه  2000نفری زیست شناسی تصادفی از سراسر ایران که مورد پرسش
قرار گرفت هیچ کدام در حوزه تخصصی خود مشغول به کار نیستند و یا در حوزه غیر تخصصی مشغول به کار
هستند که یک فاجعه میباشد.
دانش پژوهان رشته های مختلف زیست شناسی ،در طول تاریخ گسترش علم کمکهای شایانی به علوم مختلف
کاربردی نظیر پزشکی و کشاورزی نموده اند و به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته جهان یکی از باالترین
حوزه ها ی مورد توجه سیاست گذاران قرار داشته است .ولی متاسفانه در کشور بزرك و کهن ما علیه این

رشته تبعیضهای عظیمی صورت گرفته است که حاصل آن اختصاص داشتن حجم عظیم فرار مغزها از این
رشته می باشد.
آقای دکتر محسن شریفی،رئیس محترم انجمن زیست شناسی:
ضمن تشکر از زحمات بی وقفه شما خواهشمندیم پیگیر مشکالت زیست شناسان باشید که در سال های
اخیر مورد ظلم واقع شده اند و از شما به عنوان نماینده جامعه زیست شناسی استدعا داریم حامی ما باشید.

و اما اساتید محترم:
شما بیشتر از هرکسی بی رغبتی دانشجویان به ادامه تحصیل و داشتن تحقیقات در سطوح باال را مشاهده
میکنید و همه واقفیم که دلیل این دلسردی و بی رغبتی عدم وجود چشم انداز مناسب از آینده برای آنهاست.
از شما خواهشمندیم حق استادی را بر ماتمام کرده و مارا در این مسیر یاری کنید.

