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اولین نشسـت تخصصی هیأت مدیره انجمن زیسـت شناسی ایران 
با مدیران موزه دارآباد 96/4/15

اولیـن نشسـت تخصصـی هیأت مدیره انجمن زیسـت شناسـی ایـران با حضور دکتر مجیـد نوائیان 
مدیـر مـوزه دارآبـاد بـه همـراه دکتـر هدایـت تاجبخـش عضـو هیئـت علمـی مـوزه و پـدر علـم 
تاکسـیدرمی ایـران، دکتـر علـی میثمـی عضو هیئت علمـی موزه و مسـئول بخش زمین شناسـی و 
مهنـدس فرامـرزی مدیـر مالـی- اداری، پنجشـنبه 15 تیـر مـاه سـال جاری در سـالن دکتـر پیرالهی 

پردیـس علوم دانشـگاه تهـران برگزار شـد.
آقـای دکتـر نواییـان در شـروع فرمودند: بنده تاکنون مدت پنج سـال اسـت که مدیر مـوزه دارآباد 
هسـتم و بـه کمـک آقـای دکتر مظفریـان بخش گیاهشناسـی را بـه مـوزه اضافه کـرده ایم، بخش 
جانورشناسـی را بـه کمـک آقـای دکتـر تاجبخـش ارتقـا بخشـیده ایـم. امیدواریـم بتوانیـم در پی 
همکاری با انجمن زیسـت شناسـی ایران حوزه علم را به عمل نزدیک تر سـاخته و آرزوی مرحوم 
دکتـر فاطمـی مبنـی بـر جمـع آوری فون جانـوران ایـران را محقق نماییم. بـه نظر اینجانب مـوزه و 
انجمـن در زمینـه مالـی و علمـی مکمل یکدیگر عمـل و مرزهای علم زیسـت شناسـی را به لحاظ 

ترویجـی گسـترش خواهنـد داد و در این زمینه ایران را به جهانیان بیشـتر بشناسـانیم.

آقای دکتر نبیونی فرمودند جلسـات هیأت مدیره انجمن از سـال گذشـته در دانشـگاههای گیالن، 
تبریز، شـهید چمران اهواز و فردوسـی مشـهد برگزار شـده اسـت. اطالع از مشـکالت دانشـجویان 
یکی از نتایج این نشسـت ها در شـهرهای مختلف بود و آن این بود که دانشـجویان برای هماهنگی 
بـا ادارات منابـع طبیعـی و حفاظـت از محیط زیسـت برای بازدیدهایشـان مشـکل داشـتند، یکی از 
زمینـه هـای همـکاری انجمـن با منابـع طبیعی می توانـد برطرف کردن این مشـکالت باشـد. یکی 
دیگر از زمینه های همکاری با موزه ایجاد رشـته های جدید در زمینه زیسـت شناسـی و بین رشـته 

ای می باشـد.
ایشـان پیشـنهاد کردند موزه اتاقی را در اختیار انجمن بگذارند تا اعضای هیأت علمی دانشگاههای 
مختلـف عضـو انجمـن بتواننـد در آنجا حضـور داشـته باشـند و کارگاههای تخصصی آموزشـی 
برگـزار نماینـد. آقای دکتر نبیونـی ابراز امیدواری کردند که نتیجه این نشسـت به انعقاد تفاهم نامه 

همـکاری بـا موزه دارآبـاد بیانجامد و بـرای اینکار خانم دکتـر فالطوری عضو 
هیـأت مدیره را بعنوان نماینـده انجمن معرفی نمودند.

آقـای دکتـر ایرانبخـش هـم بیان داشـتند دانشـگاههایی در سـطح کشـور مثل 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد رشـت وجـود دارنـد کـه درصـدد راه انـدازی 

گرم ترین تابستان تاریخ
داده هــای تاریخــی نشــان می دهــد تابســتانی کــه 
ــته،  ــال گذش ــتان س ــار تابس ــاال در کن ــت، احتم گذش
تاریــخ  در  ثبت شــده  تابســتان های  گرم تریــن 
ــا  ــه این ه ــد هم ــر می رس ــه نظ ــتند. ب ــی هس هواشناس
ــق  ــه مواف ــا هم ــد. ام ــی باش ــش جهان ــر گرمای تأثی
نیســتند. برخــی از اســاس منکــر گرمایــش جهانی اند 
ــر  ــی دیگ ــد. برخ ــاری می پندارن ــی آم و آن را خطای
اعتقــاد دارنــد کــه گرمایــش جهانــی واقعــی اســت امــا 
حاصــل چرخه هــای طبیعــی زمیــن اســت و تغییــرات 
اقلیمــی در کار نیســت. برخــی عقیده دارنــد تغییرات 
ــد ولــی مقصــر  اقلیمــی و گرمایــش جهانــی در کارن
آن ها انســان نیســت. امــا قاطبــه دانشــمندان طبیعی دان 
متفق القول انــد کــه گرمایــش جهانــی و تغییــرات 
اقلیمــی واقعی انــد و محصــول تأثیــر انســان بــر زمین. 
بــه هرحــال واقعیــت هرکــدام از ایــن مــوارد کــه باشــد، 

ــت: ــلم اس ــان مس ــرای زیست شناس ــه ب ــد نکت چن
ــرات  ــد تغیی ــران می توان ــر از دیگ ــه بهت ــی ک - کس
محیــط زیســت را تشــخیص و  هشــدار دهــد کســی 
اســت کــه بــا طبیعــت آشــنا باشــد، دربــاره آن 
پژوهش کــرده باشــد؛ آن هــم پژوهشــی کــه مــورد 

ــد. ــته باش ــرار داش ــی ق ــه علم داوری جامع
ــانه ای  ــوراک رس ــات خ ــب اوق ــه اغل ــانه هایی ک - رس
ــه  ــد، اغلــب ب ــراد نامتخصــص می گیرن خــود را از اف
ــت  ــا واقعی ــی را ب ــرات غلط ــد و تعبی ــتباه می افتن اش

ــد. ــوط می کنن مخل
- از دالیــل مهــم پذیــرش بســیاری از شــایعه های 
ــی  ــانه ها، ناآگاه ــاخته وپرداخته در رس ــبه علمی س ش
ــواد  ــش و س ــود دان ــوم و کمب ــه عل ــبت ب ــردم نس م

ــت.  ــه اس ــن جامع ــی در مت علم
- نــه تنهــا ســواد علمــی اغلــب مــردم بســیار ضعیف 
اســت، بلکــه رفتــار محیط زیســتی اغلــب افــراد نشــان 
می دهــد نگرانــی بــرای محیــط زیســت در جامعــه مــا 

مســئله غریب و ناآشناســت.
- نگرانــی بابــت محیــط زیســت مســئله ای عمومی و 
اجتماعــی اســت، گرچــه بهتــر اســت سرچشــمه آن به 

دانشــگاه ها برســد، نــه بــه رســانه ها.
بــا توجــه بــه تمام مــوارد بــاال، شــاید یکــی از  مهم ترین 
رســالت های جامعــه علمــی کشــور، به خصــوص 
جامعــه زیست شناســی، آگاهی بخشــی بــه متــن 
جامعــه از طریــق عمومی کــردن دانــش و همــکاری بــا 

ــد. ــی باش ــخ طبیع ــای تاری ــل موزه ه ــزی مث مراک

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

خـبر

نخسـتین نشسـت تخصصـی هیـأت مدیـره انجمن 
زیست شناسـی ایـران بـا مدیـران مـوزه دارآباد در 
سـالن دکتـر پیرالهی پردیس علوم دانشـگاه تهران



در بیسـت و هفتـم تیرمـاه سـال جـاری، با هدف اجرایی سـازی سیاسـتگذاری هـا و رویکردهای آموزشـی- 
تحقیقاتـی مـوزه دارآبـاد و انجمـن زیسـت شناسـی ایران، هیأت مدیره انجمن زیسـت شناسـی ایـران پس از 

بازدیـد از مـوزه تفاهم نامـه همکاری امضـا کردند
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تابستان ۹۶
انجمن زیست شناسی ایران

رسدبیر: دکرت علیرضا ساری
امور فنی: عرفان خرسوی

مـوزه در داخل دانشـگاه شـان هسـتند کـه موزه 
دارآبـاد در ایـن زمینـه نیز مـی تواند کمک کند 
و تجربیاتـش را در اختیار دانشـگاهها قرار دهد.

آقـای دکتـر نوائیان ضمن اسـتقبال از اختصاص 
فضایـی بـرای انجمـن در محـل مـوزه، بـرای 
تنظیـم تفاهم نامـه همـکاری، خانـم باباکاظمی 
را بعنـوان نماینـده موزه تعییـن نمودند. همچنین 
وی خواسـتار معرفـی سـه نفـر از اعضـای هیأت 
علمـی خبـره از انجمـن بـه مـوزه دارابـاد شـد تا 
شـهرداری منطقه یک با ایشـان جهـت آموزش 
دانشـجویان در مقطع دکتری بین رشـته ای مثال 
آستروبیولوژی، و ... قرارداد ببندند. ایشان اضافه 
کردند: افراد معرفی شـده توسـط انجمـن که از 
دانشـگاه  ها یا موزه های اسـتانی باشـند می توانند 
بـه صورت نیم بها از خدمات آموزشـی موزه )از 
جمله دوره های آموزش تاکسـیدرمی( اسـتفاده 
کننـد و گواهی بـا تایید انجمن و مـوزه دریافت 
کننـد تـا در آینـده بتوانند مسـئولیت نگهـداری 
موزه هـای تـازه تاسـیس و یـا احیـا شـده را بـه 

عهـده بگیرند.
در بیسـت و هفتـم تیرماه سـال جـاری، با هدف 
اجرایی سـازی سیاسـتگذاری ها و رویکردهای 
آموزشـی- تحقیقاتـی مـوزه دارآبـاد و انجمـن 
انجمـن  ایـران، هیـأت مدیـره  زیسـت شناسـی 
زیسـت شناسـی ایـران پـس از بازدیـد از مـوزه 
تفاهـم نامـه همکاری امضـا کردند. متـن تفاهم 

نامـه به شـرح ذیـل می باشـد:
انجمـن  بـه  دفتـری  اختصـاص   -1
مـوزه  محـل  در  زیست شناسـی 
و  هماهنگـی  منظـور  بـه 

آتـی  همکاری هـای 
2-1- همـکاری در جهـت 

تبییـن جایـگاه مـوزه دارآباد بـه عنـوان الگویی 
از موزه نمایشـی نمونه زیست شناسـی در کشور
پژوهشـی  مشـترک  پروژه هـای  اجـرای   -1-3
دانـش  عمومی سـازی  جهـت  در  ترویجـی  و 

نویـن دانش هـای  به ویـژه 
سـخنرانی های  و  سـمینارها  برگـزاری   -1-4
مشـترک بـرای تبییـن اهمیـت موزه هـای علـوم 

و تاریـخ طبیعـی
5-1- مشـارکت در ایجـاد موزه هـای اسـتانی و 
احیـای موزه هـای دانشـگاهی و اسـتفاده از ایـن 

ظرفیـت در زمینـه کارآفرینی
یـا  دانشـگاه  ها  از  کـه  افـرادی  اجـرا:  نحـوه 
مـوزه  بـه  انجمـن  توسـط  اسـتانی  موزه هـای 
معرفـی شـوند می تواننـد بـه صـورت نیم بهـا از 
خدمـات آموزشـی مـوزه )از جملـه دوره هـای 
آموزش تاکسـیدرمی( اسـتفاده کننـد و گواهی 
بـا تاییـد انجمـن و مـوزه دریافـت کننـد تـا در 
آینـده بتواننـد مسـئولیت نگهـداری موزه هـای 
تـازه تاسـیس و یا احیا شـده را به عهـده بگیرند.
رشـته های  راه انـدازی  و  امکان سـنجی   -1-6
نـوع  از  خصـوص  بـه  تکمیلـی  تحصیـالت 
گیاه مردم شناسـی،  نظیـر  میان رشـته ای 
جانورمردم-شناسـی، بیـوآرت )هنـر زیسـتی(، 
جانوراخترشناسـی،  جانورباستان شناسـی، 

غیـره و  زیست-زمین شناسـی 
اجـرا: معرفـی سـه عضـو هیئـت علمـی  نحـوه 
مولکولـی،  و  سـلولی  گرایش هـای  از  خبـره 
انجمـن  توسـط  گیاه شناسـی  و  جانورشناسـی 
زیست-شناسـی به مـوزه دارآباد بـه منظور عقد 
قـرارداد بـرای همکاری هـای علمی و پژوهشـی 

تی آ
7-1- برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـا ارائـه 

گواهـی مشـترک بـه متقاضیـان
بـرای  برگـزاری دوره هـای کارآمـوزی   -1-8

دانشـجویان رشـته های مرتبـط بـا ارائـه گواهـی 
بـه  ایشـان  ورود  تسـهیل  جهـت  در  مشـترک 

بـازارکار
پایگاه هـای  در  متقابـل  پیونـد  ایجـاد   -1-9

طـرف دو  اطالع رسـانی 
بازدیدهـای  بـرای  تسـهیالت  ایجـاد   -1-10
اعضـای انجمن زیست شناسـی از مـوزه دارآباد 
بـه صـورت نیم بهـا بـرای اعضـای دارای کارت 
 VIP کارت  و  صـدور  زیست شناسـی  انجمـن 
بـرای اعضـای هیـأت مدیره انجمن بـرای تداوم 
فعالیـت و همـکاری ایشـان در سـال های آتـی 
کـه در قالـب بازدیدهـای رایـگان بـه صـورت 
انفـرادی و یـا به همـراه میهمانان ایشـان صورت 

گرفت. خواهـد 
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جلسـه هیأت مدیره انجمن 
زیسـت شناسي ایران با شاخه 

96/4/20 مورخ  دانشجویی 

نهمیـن جلسـه هیـأت مدیـره جدیـد انجمـن 
زیسـت شناسـي ایـران بنـا بـه دعـوت قبلـي در 
سـالن  در  سـاعت 17:30  از  تاریـخ 96/4/20 
دکتـر پیرالهـی پردیس علوم دانشـگاه تهـران با 
حضـور آقـاي دکتـر احمد مجـد، آقـاي دکتر 
محمـد نبیونـی، آقـاي دکتـر محسـن شـریفی، 
آقـاي دکتر علیرضا سـاری، آقـاي دکتر حمید 
مباشـری، آقـاي دکتـر سـعید امیـن زاده، خانم 
دکتر حلیمه حسـن پور، خانم دکتـر عطیه نژاد 
فالطـوری مقدم، خانم دکتر سـپیده سـپهری و 
نمایندگان شاخه دانشـجویی انجمن: آقای برنا 
علـی بابـازاده، آقـای سـلمان ورمقانـی، خانـم 
دکتر مونـا صراحی، آقای بابک مـرادی، خانم 
فاطمـه رحیـم زاده، خانـم سـپیده موسـی زاده، 
خانم دکتر نازنین جباری، خانم صابره سـادات 
موسـوی و خانم دکتر سمیه عرب زاده تشکیل 

و مـوارد زیـر مطرح و مورد بررسـي و تصویب 
قـرار گرفت:

1 - مقـرر شـد انجمـن همایـش دانشـجویان با 
محوریـت بررسـی مشـکالت اشـتغال در پنـج 
شـنبه مـورخ 16 شـهریور در کـرج، دانشـگاه 
خوارزمـی از سـاعت 9 الـی 18 برگـزار نماید.

2 – مقـرر شـد انجمـن خبرگـزاری تخصصـی 
زیسـت شناسـی ایـران پایـه ریـزی نماید.

3 – مقرر شـد مطالبی از مشـکالت دانشجویان 
خبرنامـه  از  شـماره  هـر  در  شناسـی  زیسـت 

انجمـن درج گـردد.
4 – مقـرر شـد اعضـای هیـات مدیـره در مورد 
مشـکالت دانشـجویان و بررسـی سـرفصلهای 

درسـی در گـروه برنامـه ریـزی وزارت علـوم 
شـورای  و  ریـزی  برنامـه  اداره  ادغـام  از  کـه 
گسـترش آموزش عالـی وزارت علـوم بوجود 

آمـده اسـت فعالیـت نماینـد.
اسـتانها  عالـی  شـورای  موافقـت  پیـرو   –  5
شناسـی  زیسـت  هـای  خانـه  انـدازی  راه  بـا 
توسـط انجمـن، مقرر شـد اشـتغال زایـی برای 
هـای  خانـه  در  شناسـی  زیسـت  دانشـجویان 
زیسـت شناسـی در شـهرهای مختلـف دیـده 

شـود.
6 – مقـرر شـد ایجـاد زیسـت فـن بـازار بـرای 
دکتـر  آقـای  توسـط  دانشـجویان  اشـتغال 

شـود. پیگیـری  مباشـری 

 کتاب »برنج و خطر آلودگی«
تألیف عضو هیات علمی دانشکده 

علوم دانشگاه گیالن

کتـاب »برنـج و خطـر آلودگـی«  تالیـف دکتـر 
منصـور افشـار محمدیـان، دانشـیار گـروه زیسـت 
شناسـی دانشـگاه گیالن با همکاری خانم مهندس  
سـارا اسـمعیلی  و خانـم  مهنـدس  زهـرا الماسـی، 
کارشناسـان ارشـد علـوم گیاهـی فـارغ التحصیـل 

دانشـگاه گیـالن بـه چـاپ رسـید. 
ایـن کتـاب مباحثـی از قبیـل: برنـج و ارزش  در 
غذایـی آن، ترکیبـات آلی و عناصـر معدنی برنج، 
بیمـاری ها و آفـات برنج، انواع سـموم مصرفی در 
مزارع برنج، کنترل شـیمیایی و بیولوژیکی بیماری 

هـا و آفـات برنج، آلودگـی های برنـج و باقیمانده 
آفت کش هـا در برنـج، فلـزات سـنگین و باقیمانده 

آنهـا در برنج بحث و بررسـی شـده اسـت. 
بـا توجـه به اخبـار متعـددی که هـر سـاله در مورد 
آلودگـی هـای مختلـف برنج در رسـانه هـا مطرح 
می شـود، عالوه بر اسـتفاده اقشـار مختلف جامعه، 
و  کشـاورزی  مختلـف  رشـته های  دانشـجویان 
زیسـت شناسی در مقاطع کارشناسـی، کارشناسی 
ارشـد و دکتـری و از جملـه موسسـات تحقیقـات 
کشـاورزی می توانند از مطالب این کتاب اسـتفاده 

کنند. 
کتـاب » برنـج و خطـر آلودگـی « 
دارای 172 صفحـه و مشـتمل بـر 

3هفـت فصـل می باشـد.

جلسـه هیـأت مدیره انجمن زیسـت شناسـي ایران 
با شـاخه دانشجویی



بنـا بـه دعـوت قبلـی، جلسـه انجمـن در 
روز یکشـنبه مـورخ اول مـرداد 1396 
جلسـات  سـالن  در   17:30 سـاعت 
دانشـگاه  زیسـتی  علـوم  دانشـکده 
خوارزمـی برگزار شـد. در دسـتور کار 
کمیتـه  اعضـای  انتخـاب  جلسـه  ایـن 
مجمـع  پژوهـی  آینـده  و  چشـم انداز 
تشـخیص مصلحـت نظـام قرار داشـت. 
حاضریـن در ایـن جلسـه آقـای دکتـر 
آقـای دکتـر علیرضـا  نبییونـی،  محمـد 
سـاری، آقـای دکتـر حمیـد مباشـری، 
آقـای  بهمنـش،  مهـرداد  دکتـر  آقـای 
دکتـر  آقـای  ذاکـر،  سـعید  دکتـر 
احمـد مجـد، آقـای دکتـر محمدرضـا 
امین الـه  دکتـر  آقـای  صعـودی، 
علی اصغـر  دکتـر  آقـای  بهاءالدینـی، 
معصومـی، آقـای دکتـر علـی فرازمند، 
حسـین زاده  اباصلـت  دکتـر  آقـای 
نصـری،  سـیما  دکتـر  خانـم  کالگـر، 
پازوکـی  حمیدرضـا  دکتـر  آقـای 

طـرودی، خانـم دکتـر زهـرا اردبیلـی، 
خانـم  اردبیلـی،  نرگـس  دکتـر  خانـم 
دکتـر  خانـم  حسـن پور،  حلیمـه  دکتـر 
دکتـر  خانـم  فالطـوری،  نـژاد  عطیـه 
سـپیده  دکتـر  خانـم  اسـلیمی،  دالرام 
سـپهری بودنـد. در ایـن جلسـه مـوارد 

شـد: بررسـی  و  مطـرح  زیـر 
ایـن  بـه  تلگرامـی  گـروه  شـد  مقـرر 
سـپهری  دکتـر  خانـم  توسـط  منظـور 
بـا  تفاهم نامـه  متـن  و  شـود  سـاخته 
گیـرد.  قـرار  در گـروه  دارآبـاد  مـوزه 
همچنیـن آدرس کانـال تلگرامـی دکتر 
شایسـته فر در گـروه جهت عضو شـدن 

گیـرد. قـرار  اعضـا 
از طـرف خانـم دکتـر نصـری پیشـنهاد 
شـد کـه در هـر کارگـروه اعضایـی از 
دانشـگاه آزاد اسـالمی و دانشـگاه پیـام 

نـور حضـور داشـته باشـند. 
کمیتـه چشـم انداز علوم زیسـتی شـامل 
7 نفـر خواهـد بـود کـه 2 نفـر حقوقـی 

ایـران  زیست شناسـی  انجمـن  )مسـئول 
_آقـای دکتـر نبیونـی و مسـئول انجمن 
کشـت سـلول و  بافـت گیاهی_آقـای 
دکتـر ایرانبخـش( و پنـج نفر اشـخاص 
حقیقـی خواهـد بـود. اشـخاص حقیقی 
پیشـنهاد شـده از طـرف حضـار آقـای 
آزاد(،  دانشـگاه  )از  ذاکـر  دکتـر 
دانشـگاه  )از  صعـودی  دکتـر  آقـای 
)از  فرازمنـد  دکتـر  آقـای  الزهـرا(، 
دانشـگاه تهـران(، خانـم دکتـر نصـری 
دکتـر  آقـای  نـور(،  پیـام  دانشـگاه  )از 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  )از  پازوکـی 

بودنـد. ایـران( 
ملـی  سـند  تهیـه  کارگـروه  در 
سرپرسـتی  بـه  کـه  زیست شناسـی، 
اسـت،  مباشـری  دکتـر  آقـای  جنـاب 
دکتـر انتشـاری، دکتـر حامـدی، دکتـر 
قـدم، دکتـر حبیبـی، دکتر موسـوی نژاد 
جهـت کمـک بـه پیشـبرد ایـن هـدف 

شـدند. پیشـنهاد 

کمکهزینهپژوهشیپروفسورحسنابراهیمزاده

همـت  بـا  کـه  می رسـاند  اسـتحضار  بـه  احترامـا 
گیالنـی،  برجسـته  دانشـمند  مالـی  پشـتیبانی  و 
معبـود،  ابراهیـم زاده  حسـن  دکتـر  آقـای  جنـاب 
چهـره  و  تهـران  دانشـگاه  پیش کسـوت  اسـتاد 
مانـدگار زیست شناسـی کشـور و برگزیـده جایـزه 
عالمه طباطبایـی )ره( بنیـاد ملـی نخبـگان و رئیـس 
شـاخه زیست شناسـی گروه علـوم پایه فرهنگسـتان 
زیست شناسـی  انجمـن  سـابق  رئیـس  و  علـوم 
ایـران، جایـزه ای علمـی بـا عنـوان »کمـک هزینـه 
پژوهشـی پروفسـور حسـن ابراهیـم زاده« بـه منظـور 
جهـت  گیالنـی  برتـر  دانشـجویان  از  حمایـت 
اجـرای پایان نامه هـای کارشناسـی ارشـد و رسـاله 
)علـوم  زیست شناسـی  رشـته های  در  دکتـری 
و  کشـاورزی  علـوم  جانـوری(،  علـوم  گیاهـی، 
علـوم زیسـت محیطی تعریـف شـده و توسـط بنیـاد 

شـد. خواهـد  اجـرا  گیـالن  اسـتان  نخبـگان 
مسـعود اصفهانی
رئیـس بنیاد نخبگان اسـتاد گیالن
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در مراسـم افتتاحیـه سـومین کنفرانـس ملـی 
علـوم جانوری در سـالن آمفی تئاتر دانشـکده 
کشـاورزی دانشـگاه شـهرکرد جنـاب آقـای 
دکتـر علیرضا سـاری بـه نمایندگـی از انجمن 
زیست شناسـی ایران سـخنرانی کردند. ایشان 
ابتـدا به تاریخچه انجمن اشـاره کردند: انجمن 
دارای سابقه چهل ساله می باشد و بزرگوارانی 
مثـل آقـای دکتـر حسـن ابراهیـم زاده و خانم 
دکتـر شـهربانو عریان سـالهای سـال انجمن را 
سـرپا نگه داشـتند و اکنـون ما بایـد این میراث 
را حفـظ کنیم و سـاختار آنرا زنـده نگه داریم. 
هدف موسسـین انجمن از ابتدا رشد و اعتالی 
زیسـت شناسـی در کشـور بوده اسـت و یکی 
از شـاخص های رشـد تعداد مقاالت می باشد 
کـه در دو سـال گذشـته شـاهد افزایـش تعداد 
مقاالت زیسـت شناسـی بـوده ایم بطـوری که 
در بیـن رشـته هـای علـوم پایـه بعد از شـیمی، 
زیسـت شناسـی رتبـه دوم مـی باشـد. سـپس 
افزودنـد: رویکـرد انجمن در دو دوره گذشـته 
تغییـر کـرده اسـت و به سـمت ارتباط زیسـت 
شناسـی با کاربردها معطوف گشـته اسـت که 
یکـی از نتایـج ایـن رویکردها ارتباط بیشـتر با 
شهرستانهاسـت. متاسـفانه بعلـت بُعد مسـافت 
دوسـتان شهرسـتانی نمی تواننـد در فعالیتهای 
انجمـن مشـارکت نماینـد، بهمیـن جهـت در 
دوره گذشـته مقرر شـد اعضای هیـات مدیره 
بـه شهرسـتانها سـفر کننـد و جلسـات هیـات 
مدیـره را در آنجـا تشـکیل دهنـد. انجمـن در 

خـرداد سـال 93 ابتدا به رشـت سـپس به تبریز 
و بعد اهواز رفت. در سـال 94 در ادامه سـفرها 
به مشـهد مقـدس رفـت. در این سـفرها هیات 
مدیـره بـا روسـا، معاونـان، اسـاتید، دبیـران و 
دانشـجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاههای 
گیالن، تبریز، شـهید چمران اهواز و فردوسـی 
مشـهد نشسـت های تخصصی برگزار کرد تا 
هم انجمن از مشکالت و مسائل دانشگاههای 
شهرستانها باخبر شـود و هم مشارکت زیست 
شناسـان این دانشـگاهها در فعالیتهـای انجمن 
بیشـتر شـود. ان شـاء اله در سـفر بعدی انجمن 
کنفرانـس سراسـری اش را در دانشـگاه مراغه 

برگـزار خواهـد کرد.
ایشـان راه انـدازی دو شـاخه جدیـد دبیـری و 
دانشـجویی را سرآغاز تعامل بیشـتر با دبیران و 
دانشجویان دانستند و تاکید کردند: در مبحث 
برنامـه ریزی درسـی و سـرفصل هـای دروس 
و اشـتغال دانشـجویان تفکرات جدیـدی وارد 
مثـال همایـش  بعنـوان  اسـت.  انجمـن شـده 
حرکـت ملی زیسـت شناسـان کـه ان شـاء اله 
در 16 شـهریور در دانشـگاه خوارزمی برگزار 
خواهد شـد نقطه عطفی در این مسـیر خواهد 
بـود. از دیگـر ثمـرات رویکردهـای جدیـد 
انجمـن در دو دوره گذشـته جذب مدیرعامل 
سـازنده  کامپیوتـری  شـرکت  بزرگتریـن 
وبسـایت یعنـی یکتاوب افـزار شـرق که خود 
یک زیسـت شـناس اسـت و ادای دین ایشـان 
به زیسـت شناسـی سـبب سـاز توسـعه سـایت 

انجمـن بطـور رایگان شـد.
آقـای دکتـر سـاری اذعـان کـرد انجمـن زیسـت 
شناسـی یک انجمن مادر هسـت و از اینکه شـاخه 
هـای زیرمجموعه اش مثل ژنتیک، تکویـن و ... از 
آن جدا شـوند صدمه می بیند بهمین دلیل درصدد 
برآمدیـم تا با انجمن های زیرمجموعه خود تفاهم 

نامـه های مشـترک منعقد نماییم.
از فعالیت های جدید دیگر انجمن تهیه سند چشم 
انداز علوم زیسـتی و آینده پژوهی با حمایت دکتر 
محمد نبیونی رئیس انجمن و مسئولیت آقای دکتر 
حمید مباشـری یکی از اعضای هیات مدیره اش با 
مشـارکت کمیسـیون چشـم انداز مجمع تشخیص 

مصلحت نظام می باشـد.
انجمـن اکنـون صاحب سـه مجله علمی پژوهشـی 
مسـتقل پژوهشـهای جانوری، پژوهشـهای گیاهی 
و پژوهشـهای سـلولی و مولکولـی مـی باشـد کـه 
فرآینـد از دریافـت تا چـاپ آن به چهـار ماه تقلیل 

یافته اسـت.
بدلیـل اهمیـت بـاالی معرفـی و ترویـج زیسـت 
شناسی در جامعه مجوز یک مجله علمی ترویجی 
هم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ شـده 
اسـت کـه بـه سـردبیری آقای دکتـر علـی فرازمند 

کار خـود را مدتـی اسـت شـروع کرده اسـت.
آخریـن فعالیت انجمن بحث واژه گزینی در کتب 
درسـی مـی باشـد که بـا مشـارکت آقـای فخریان 
مسـئول کمیته برنامه ریزی زیست شناسـی وزارت 
آمـوزش و پـرورش در انجمـن بخوبـی بـه پیـش 

می رود.

5
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مقدمه:   
طـول  در  کشـور  زیست شناسـی  جامعـه 
قالـب  در  همـواره  گذشـته  سـالیان 
همایـش  ویـژه  بـه  مختلـف  همایش هـای 
توسـط  کـه  کشـور  زیست شناسـی  ملـی 
انجمـن زیست شناسـی ایـران و بـه صـورت 
هـم  گـرد  می شـود؛  برگـزار  دوسـاالنه 
در  شـده  مطـرح  موضوعـات  می-آینـد. 
آن همایـش بـر معرفـی آخریـن یافته هـای 
تمرکـز  زیست شناسـان  علمی-تحقیقاتـی 
و  مشـکالت  بررسـی  امـا  دارد. 
زیست شناسـی  آسـیب های 
نـگاه  از  کشـور 
و  دانشـجویان 

مهـم  حـوزه  ایـن  دانش آموختـگان 
بهبـود  بـرای  راهکارهایـی  ارائـه  و  علمـی 
دانش آموختـگان  کار  و  کسـب  فضـای 
زیست-شناسـی  انجمـن  زیست شناسـی، 
ایـران را بـه ایـن جمع بنـدی رسـاند تـا در 
قالـب برگـزاری یـک همایـش یـک روزه، 
دیدگاه هـای  تـا  آورد  فراهـم  را  فرصتـی 
دغدغه منـدان ایـن حـوزه را مطـرح نمایـد. 
زیست شناسـان  ملـی  گردهمایـی  اولیـن   
ایـران در تاریخ پنجشـنبه 16 شـهریور سـال 
1396، از سـاعت 9:00 الی 18:00 در محل 
خوارزمـی  دانشـگاه  همایش هـای  سـالن 
بـا حضـور جمعـی از دانشـجویان و دانـش 
سراسـر  از  زیست-شناسـی  آموختـگان 

کشـور برگـزار شـد.

محورهای همایش:  
و  علمـی  مشـکالت  بررسـی   
آموختـگان  دانـش  و  دانشـجویان  شـغلی 

کشـور؛ زیست شناسـی 
توانایـی  و  کارکـرد  ارزیابـی   
کار؛ بـازار  در  زیست شناسـان 

آسیب شناسـی  و  علمـی  نقـد   
در  دانشـجو  جـذب  کمیـت  و  کیفیـت 
و زیست شناسـی؛  مختلـف  گرایش هـای 

ایجـاد  حقوقـی  بررسـی   
از  حمایـت  بـرای  قانونـی  مسـتقل  نهـاد 

کشـور.  زیست شناسـان 

گزارشاولینگردهماییملیزیستشناسانایران
تهیهوتدوین:کمیتهرسانهحرکتملیزیستشناسانایران
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پنل اول: دیدگاه های مسئوالن

الـف( سـخنرانی جنـاب آقـای دکتر 
انجمـن  رئیـس  نبیونـی؛  محمـد 

ایـران زیست شناسـی 
 ایشـان ضمـن خـوش آمدگویی بـه حاضران 
در گردهمایی و برشـمردن اهـداف برگزاری 
علـم  جایـگاه  اهمیـت  تبییـن  بـه  همایـش 
زیست شناسـی پرداختنـد. ایشـان بـا اشـاره بـه 
ایـن موضـوع کـه پانـزده شـرکت خارجـی 
سـرمایه گذاری  جهـت  را  خـود  آمادگـی 
روی اسـتارت آپ های مرتبـط بـا حـوزه علوم 
زیسـتی اعالم نموده اند، این موضوع را نشان-
دهنـده ی ظرفیت هـای عظیـم زیست شناسـی 
کشـور برای اشتغال زایی دانستند. دکتر نبیونی 
در ادامـه، بـا اشـاره بـه چشـم اندازهای روشـن 
زیست شناسـی کشـور؛ ایجاد شهرک سلولی 
و مولکولـی، احـداث پارک علمـی و فناوری 
کـرج و چندیـن پـروژه ی علمـی و عمرانـی 
دیگـر را به عنـوان پروژه هـای در دسـت اقدام 
بـرای رشـد و شـکوفایی زیست-شناسـی در 

شـهر کـرج مطـرح نمودند.
دکتـر نبیونی با اشـاره به اقدامـات انجام گرفته 
بـرای حمایت از زیست شناسـان کشـور اظهار 
داشت: انجمن زیست-شناسـی ایران به عنوان 
ملـی در حـوزه زیست شناسـی  نهـاد مرجـع 
پـی طـرح موضـوع دغدغه هـای جامعـه  در 
مسـئوالن  میـان  در  کشـور  زیست-شناسـی 

کشـور بوده اسـت.
زمینه هـای اجرایـی شـدن اهـداف انجمـن بـه 

تشـخیص  مجمـع  کارگروه هـای  واسـطه ی 
مصلحـت نظام و نیز شـورای انقالب فرهنگی 

فراهم شـده اسـت. 
ایشـان در پایـان سـخنرانی خـود پیشـنهادهای 

اجرایـی زیـر را ارائـه دادنـد: 
در . 1 آموزشـی  کارگاه هـای  برگـزاری 

دانشـگاه ها با حمایت و پشـتیبانی انجمن 
زیست شناسـی؛

بـا . 2 وحـش  حیـات  مـوزه ی  راه انـدازی 
حمایت و پشـتیبانی شـورای اسـالمی هر 

؛ شهر
در . 3 زیست شناسـی  خانـه ی  راه انـدازی 

شـهر ها با همکاری مالی شـوراها )پاتوق 
همفکری(؛

برگـزاری اردو هـای بسـیج بـا موضـوع . 4
زیست شناسـی؛

ملـی . 5 سـازمان  کارگروه هـای  تشـکیل 
کشـور؛ زیست شناسـان 

تشـکیل کارگـروه به منظـور پیـدا کردن . 6
ایجـاد  بـرای  مناسـب  راهکارهـای 

اسـتارت آپ ها؛
بهبـود روابـط میـان دانشـگاه های آزاد و . 7

دولتی؛
امضـای تفاهم نامه بـا مراکز تحقیقاتی و . 8

مراکـزی کـه امـکان تأمین منابـع مالی را 
دارا هستند؛

اسـتفاده از پتانسـیل های سـرمایه گذاری . 9
خارجی؛

در . 10 پسـادکتری  دوره هـای  راه انـدازی 
کشـور؛

ایجـاد اتاق هـای فکـر بـه منظـور ایجـاد . 11
زیست شناسـان؛ بـرای  اشـتغال 

انقـالب . 12 شـورای  مسـئوالِن  بـا  دیـدار 
؛ هنگـی فر

اعـالم حمایـت از پژوهشـگران از سـوی . 13
سـتاد توسـعه ی سـلول های بنیادی، علوم 

شـناختی و ...؛
در . 14 تکمیلـی  تحصیـالت  پیگیـری 

خارجـی؛ کشـور های 
علـوم . 15 شـاخه های  دبیـران  از  حمایـت 

اسـتان ها؛ در  زیسـتی 
 تدویـن کتـب درسـی مناسـب و رفـع . 16

و آن هـا؛  اشـکال 
به کارگیری مشاوران حقوقی مناسب. 17

ب( سـخنرانی جنـاب آقـای دکتر 
امـور  مدیـرکل  شـریفی؛  محسـن 
پژوهشـی وزارت علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری و نایـب رئیـس انجمـن 

ایـران زیست شناسـی 
خـوش . 1 ضمـن  شـریفی،  دکتـر 

حضـور  از  تشـکر  و  آمد گویـی 
نقـاط  اقصـی  از  زیست شناسـان 
انجمـن  برنامه هـای  از  کشـور، 
بـا  رابطـه  در  ایـران  زیست شناسـی 
تأسـیس خانه هـای زیست شناسـی در 
توسـعه ی  و  مختلـف  اسـتانی  مراکـز 
سـخن  کشـور  علمـی  قطب هـای 
همچنیـن  ایشـان  آوردنـد.  میـان  بـه 
از  اسـتفاده  ضـرورت  اشـاره  بـا 
توسـعه  بـرای  قانونـی  ظرفیت هـای 
فنـاوری اظهـار داشـت: در  علمـی و 
راسـتای  در  توسـعه  ششـم  برنامـه ی 
مـواردی  انجمـن،  اهـداف  تحقـق 

تحقیـق  حـق  اختصـاص  جملـه  از 
در  دانشـجویان  بـرای  پژوهـش  و 
و  دانشـگاه ها  در  تحصیـل  حـال 
ایجـاد امکانـات الزم بـرای پژوهـش 
کیفـی  و  کمـی  بـازده  افزایـش  و 
بـه  تکمیلـی  تحصیـالت  دانشـجویان 

رسـیده اند. تصویـب 
میـزان . 2 افزایـش  شـریفی  دکتـر 

و  دکتـری  دانشـجویان  پژوهانـه 
پسـادکتری  دوره هـای  راه انـدازی 
کـه  دانسـت  مـواردی  جملـه  از  را 
ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  بـا  می تـوان 
قانونـی موجـود پیگیـری و بـه نتیجـه 
همایـش  تمرکـز  ایشـان  رسـاند. 
و  دانشـجویان  دغدغه هـای  بـر 
زیست شناسـی  دانش آموختـگان 
و  عملیاتـی  راهکارهـای  یافتـن  و 
تبـادل  اجرایـی را از طریـق بحـث و 

شـدند. خواسـتار  نظـر 

دکتـر  آقـای  جنـاب   سـخنرانی 
محمد نبیونی؛ رئیس انجمن زیست شناسـی

سـخنرانی جنـاب آقـای دکتـر 
محسـن شـریفی
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ج( سـخنرانی جناب آقـای بابازاده؛ 
نماینـده شـاخه دانشـجویی انجمن 

ایران زیست شناسـی 
زیست شناسـی  دانشـجویی  شـاخه  نماینـده 
از  قانونـی  پشـتیبانی  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا 
از  یکـی  کشـور،  زیست شناسـی  جامعـه 
سـازمان  تأسـیس  را  آن  تحقـق  راه هـای 
افزودنـد:  و  دانسـته  کشـور  زیست شناسـی 
از  کـه  شـود  تأسـیس  سـازمانی  بایـد 
فارغ التحصیـالن زیست شناسـی در تمامـی 
دانشـگاه  بـه  توجـه  بـدون  گرایش هـا 
و  کنـد  حقوقـی  حمایـت  تحصیـل  محـل 
توسـط  زیست شناسـی  و  زیست شـناس 
شـود.  تعریـف  کشـور  در  ارگان،  ایـن 
آقـای بابـازاده با اشـاره به مشـکالت متعدد 
اظهـار  زیسـت  محیـط  حـوزه  در  کشـور 
گرفتاری هـای  دالیـل  از  یکـی  داشـتند: 
محیـط زیسـتی در کشـور عـدم اسـتفاده از 
متخصصـان زیست شناسـی و حـوزه محیط 
زیسـت در نهادهـای تصمیـم سـاز کشـور 
می باشـد کـه ایـن موضـوع بایـد بـه عنـوان 
یکـی از دغدغه هـای جامعه زیست شناسـی 

گیـرد.  قـرار  پیگیـری  مـورد  کشـور 
کافـی  شـناخت  عـدم  افـزود:  بابـازاده 
زیست شناسـی  علـم  اهمیـت  از  مسـئوالن 
سـبب شـده اسـت کـه زیست شناسـان بیش 
از پیـش به انزوا کشـیده شـوند. ایشـان عدم 
یکـی  را  دانشـگاه ها  در  مناسـب  آمـوزش 
از مشـکالت جامعـه زیست شناسـی عنـوان 
کردنـد و افزودنـد دانشـجو بـرای یادگیری 
موضوعـات به روز ناچار اسـت بـا پرداخت 

کارگاه هـای  در  گـزاف  هزینه هـای 
آموزشـی شـرکت نماید. پیشـنهاد می شـود 
انجمـن زیست شناسـی ایـران بـا بهره گیری 
از ظرفیت هـای موجـود در اعضـای خـود 
نسـبت بـه برگـزاری کارگاه های آموزشـی 
بـا هزینـه پاییـن و در دانشـگاه های مختلف 

کشـور اقـدام نمایـد.
داشـت:  اظهـار  پایـان  در  بابـازاده  آقـای 
مـا بـا تمـام قـدرت در تـالش هسـتیم کـه 

بـه  کشـور  زیست شناسـان  ملـی  حرکـت 
بـر حـق خـود برسـد و  قانونـی و  اهـداف 
فارغ التحصیـالن  و  دانشـجویان  تمامـی  از 
زیست شناسـی  مختلـف  گرایش هـای 
دعـوت می کنیـم به ایـن حرکـت بپیوندند، 
تـا بـا یـاری حـق تعالـی و دسـت در دسـت 
هـم بـرای ایجـاد تحـول در امـر آمـوزش و 
کشـور  زیست شناسـی  خانـواده ی  اشـتغال 

تـالش کنیـم.

د( سـخنرانی جنـاب آقـای دکتـر 
و  انجمـن  دبیـر  امیـن زاده؛  سـعید 
مسـئول شـاخه دانشـجویی انجمـن 

ایـران زیست شناسـی 
دکتـر امیـن زاده ضمـن خـوش آمدگویـی بـه 
حاضـران در همایـش، گزارشـی از اقدامـات 
انجـام شـده بـرای برگـزاری همایـش را ارائـه 
دادند. ایشـان با اشـاره به مشـکالت و هزینه های 
مربوط به برگزاری همایش ها از مسـاعدت های 
مسـئوالن دانشـگاه خوارزمـی بـرای برگـزاری 

گردهمایـی تشـکر و قدردانـی نمودند.
دکتر امیـن زاده در پایان اظهار امیـدواری کردند 
بـا فعالیت هـای موثر شـاخه دانشـجویی انجمن 
و برگـزاری نخسـتین گردهمایی 
ملی زیست شناسـان کشور 
در  موثـری  گام هـای 
زیست شناسـی  ارتقـای 

کشـور برداشـته شود.

سخنرانی جناب آقای بابازاده

سخنرانی جناب آقای دکتر امین زاده
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ی( سـخنرانی سـرکار خانـم قـارون؛ 
نماینده مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی 

آمـوزش عالی

نماینـده مؤسسـه پژوهـش و برنامه ریزی . 1
اهمیـت  بـر  تأکیـد  بـا  عالـی  آمـوزش 
در  گردهمایی هایـی  چنیـن  برگـزاری 
برنامه ریزی هـای کشـور اظهـار داشـتند: 
یکی از مشـکالت اساسـی کشـور بحث 
مربـوط بـه اشـتغال دانش آموختـگان بـه 
علـوم  حـوزه  دانش آموختـگان  ویـژه 
منظـور  بدیـن  افـزود:  وی  اسـت.  پایـه 
مجلـس  در  ویـژه ای  کارگروه هـای 
و  برنامـه  سـازمان  و  اسـالمی  شـورای 
بودجه تشـکیل شـده اسـت کـه در حال 
تدویـن برنامه هایـی مـدون بـرای بهبـود 
فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال برای 

می باشـند.  کشـور  دانش آموختـگان 
خانـم قـارون بـا اشـاره بـه پیشـنهادهای . 2

گردهمایـی  در  شـده  مطـرح 
ایـن  افزودنـد:  کشـور  زیست شناسـان 
پیشـنهادها را می توان در قالب بسـته های 

مدون به مؤسسـه پژوهـش و برنامه ریزی 
نماینـده  تـا  داد  ارائـه  عالـی  آمـوزش 
بـا  مرتبـط  نشسـت های  در  مؤسسـه 
موضوع اشـتغال زایی در کشـور به عنوان 

پیشنهادهای جامعه زیست شناسی کشور 
ارائـه دهـد و قطعـاً در کارگروه هـای یاد 
در  موجـود  ظرفیـت  از  می تـوان  شـده 
بـرد. بهـره  علمـی کشـور  انجمن هـای 

پنـل دوم: دیدگاه های دانشـجویان و 
دانش آموختگان 

نبیونـی، دکتـر  پنـل: دکتـر محمـد  اعضـای 
محسـن شـریفی، دکتر حمید مباشـری، دکتر 

سـعید امیـن زاده و آقـای برنـا بابـازاده

سخنرانی سرکار خانم دکتر قارون

اعضا پنل: دکتر محسـن شـریفی، دکتر حمید مباشـری، دکتر سعید امین زاده و آقای برنا بابازاده
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الـف( سـخنرانی جناب آقـای دکتر 
دانش آموختـه  مـرادی؛  بابـک 

زیست شناسـی دکتـری 
دکتـر مـرادی سـخنرانی خـود را بـه موضـوع 
روی  پیـش  چالش هـای  و  فرصت هـا 
دادنـد.  اختصـاص  ایـران  زیست شناسـی 
وی در ابتـدا بـا طـرح موضـوع اهمیـت علـم 
زیست شناسـی؛ چالش هـای جهانـی در حوزه 
اقلیـم، تأمیـن غـذا، تأمیـن انـرژی و بهداشـت 
و سـالمت را بـه عنـوان محورهـای اساسـی 
کـه علـم زیست شناسـی بـه دنبـال حـل آن ها 
نقـاط  فرصت هـا،  و  کردنـد  عنـوان  اسـت 
قـوت، تهدیدهـا و نقاط ضعـف مرتبط با علم 
زیست شناسـی ایـران را برشـمردند. ایشـان بـا 
اشـاره بـه رونـد رو بـه رشـد پذیرش دانشـجو 
در مقاطـع کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و 
دکترا در گرایش های مختلف زیست شناسـی 
عـدم توجـه بـه نیـاز بـازار کار و عـدم وجـود 

نرم افـزاری و سـخت افزاری  زیرسـاخت های 
بـرای جـذب دانشـجو را از جملـه چالش های 
اساسـی ایـن حـوزه علمـی تعریـف کردنـد. 

دکتـر مـرادی در ادامـه بـا طـرح ایـن پرسـش 
کـه آیـا اساسـاً نهـاد دانشـگاه بایـد دغدغـه 
اشـتغال دانش آموختگان خود را داشـته باشد؛ 
بـه ارائـه تعریفـی از اهـداف و رویکردهـای 
دانشگاه های نسل اول، دوم و سوم پرداختند و 
افزودنـد: یکی از اهـداف دانشـگا ه های امروز 
یعنـی دانشـگاه های نسـل سـوم بایـد موضوع 
کارآفرینـی و اشـتغال باشـد و ایـن در حالـی 
اسـت که دانشـگا ه های مـا به این حـوزه توجه 
کافی ندارند. وی با ارائه پیشـنهادهای مختلف 
سیاسـت گذاری های  و  دانشـگاه  حـوزه  در 
اهـداف  در  بازنگـری  خواسـتار  کشـوری، 
آمـوزش عالـی کشـور شـد تـا بـر اسـاس آن 
کارآفرینـی و ایجاد اشـتغال به عنـوان یکی از 

اولویت هـای اساسـی کشـور تعریـف شـود.
دکتـر مرادی با اشـاره به تجربه های موجود در 

دنیا پیشنهادهای عملیاتی را برای بهبود فضای 
زیست شناسـی  جامعـه  بـرای  کار  و  کسـب 
کشـور ارائه دادند. وی با انتقاد از رویکردهای 
موجـود در اعطـای مجوزهـای ایجـاد کسـب 
از  کـه  محدودیت هایـی  همچنیـن  و  کار  و 
حضـور  بـرای  مختلـف  ارگان هـای  سـوی 
کار  و  کسـب  فضـای  در  زیست شناسـان 
وجـود دارد؛ خواسـتار بازنگـری در قوانیـن به 
منظـور رونـق کسـب و کار دانش آموختگان 

زیست شناسـی شـد.
وی در پایـان سـخنرانی خـود با اشـاره به 
ظرفیت هـای قانونـی در اسـناد باال دسـتی 
علـم  کلـی  سیاسـت های  جملـه  از  نظـام 
علمـی کشـور  نقشـه جامـع  و  فنـاوری  و 
بـرای  قانونـی  بسـتر  داشـتند:  اظهـار 
در  زیسـتی  علـوم  حـوزه  در  پیشـرفت 
کشـور وجـود دارد و ایـن مـا هسـتیم که 
بایـد بتوانیـم از ایـن ظرفیـت قانونـی بهره 

ببریـم. را  الزم 

ب( سـخنرانی سـرکار خانـم صابـره 
سـادات موسوی؛ دانشـجوی دکتری 

زیست شناسـی 
خانم موسـوی در سـخنان خود بـه عدم توجه 
مسـئوالن، نسـبت بـه رشـته های علوم پایـه در 
مقایسـه بـا رشـته های فنـی و علـوم پزشـکی 
اشـاره کـرده و اظهـار داشـتند: پایان نامه هـاي 
مربـوط بـه رشـته های علـوم پایـه، اغلـب در 
کتابخانه هـا خاک می خـورد و مورد اسـتفاده 
علـوم کاربردي قـرار نمی گیرد؛ ایـن درحالی 
بـه  دنیـا  پیشـرفته  اسـت کـه در کشـورهای 
رشـته هاي علـوم پایـه توجـه ویـژه می شـود و 
آن هـا را پایـه اي بـراي تحقیقـات 
فنی و پزشکی در نظر می گیرند؛ 
حتـی مبنـاي تفکـر در 
دنیای مـدرن امـروز در 
رشـته هاي علوم انسانی 

ریشـه ندارد، بلکه ریشـه هایش را از فیزیک و 
زیست شناسـی دریافـت می کنـد.

وی بـا اشـاره بـه مجـادالت موجـود بـر سـر 
علـوم  افـزود:  پایـه  علـوم  کـردن  کاربـردی 
اسـت  بهتـر  و  نیسـت  کاربـردي  ذاتـاً  پایـه، 
توصیـه  زیست شناسـان  بـه  اینکـه  جـاي  بـه 
کننـد پژوهش هایشـان را صنعتـی کننـد، بـه 
پژوهشـگران رشته هاي کاربردي توصیه کنند 
کـه به سـراغ زیست شـناس ها بیاینـد. نکته این 
اسـت که هر پژوهشـگر کاربـردی، نمی تواند 
کار خـود را بـا زیست شـناس ها مرتبـط نماید 
ولـی هـر پژوهشـگر زیست شناسـی می توانـد 
موضوعـات کاربردی در حیطه رشـته خود را 

مـورد پژوهـش قـرار دهـد. 

وی افزود: سـوال اینجاسـت که چه کسی باید 
به پژوهشـگران رشـته هاي کاربردي مرتبط با 

زیسـت، توصیه کند به سـراغ زیست شناس ها 
پایـه  علـوم  از  خـارج  افـراد  الـف:  بیاینـد؟ 
)کـه مهم تریـن آن هـا، مسـئوالن بلنـد پایـه ي 
تصمیم سـاز هسـتند( ب: افـراد فعـال در حوزه 

علـوم پایه.
خانـم موسـوی در ادامـه بـه آسیب شناسـی نـگاه رایج 

بـه دانشـگاه در کشـور پرداخـت و تأکیـد کـرد: اگر ما 

خیـال کرده ایـم در دانشـگاه های کشـورهای پیرشفتـه 

بـدون نـگاه بـه منافـع بـه علـم محـض می پردازنـد، 

سـخت در اشـتباه هسـتیم. در کشـورهای پیرشفتـه، 

تـا  می شـود  ارائـه  دانشـگاه  بـه  بیـرون  از  سـوال 

مشـکالت علمـی آن کشـور را حـل مناید؛ امـا در جهان 

اسـت. در جهـان سـوم  سـوم، مسـئله جـور دیگـري 

دانشـگاه سـاخته نشـده اسـت، دانشـگاه ترجمه شده 

اسـت. لـذا دانشـگاه بـه جاي حل مسـئله و مشـکالت 

داخلـی کشـور، مشـکالِت مقاالِت علمـِی ماملِک دیگر 

را حـل می کنـد تـا پاسـخی بـرای آن هـا بیابـد.

سـخنرانی جناب آقای دکتر بابک مرادی
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اعضـای پنـل: دکتـر شـهربانو عریـان، دکتـر پنل سوم: دیدگاه های دبیران
مرتضـی عطـری، دکتـر محمد نبیونـی، دکتر 

علـی اصغـر معصومـی 

سـخنرانی جناب آقای باقـری اقدم؛ 
زیست شناسی باسـابقه  دبیر 

تجربـه ی . 1 بـا  دبیـر  اقـدم  باقـری  آقـای 
بـا  را  خـود  سـخنرانی  زیست شناسـی، 
مسـئله بومی سـازی لغات بیگانه شـروع 
کرده و اظهار داشـتند: فرهنگسـتان زبان 
و ادب فارسـی در سـال 1314 تأسـیس 
شـد و در سـال 1385 قانـون اسـتفاده از 
فرهنگسـتان لغـت بـه تصویـب مجلـس 
رسـید؛ بزرگان دولت برای جلوگیری از 
حجـم باالی لغـات بیگانه تأکیـد زیادی 
روی بومی سـازی لغـات دارنـد، امـا بـا 
بازنگـری روی لغـات متوجـه می شـویم 
کـه اکثـر همـکاران در دبیرسـتان از بـه 
کار بـردن واژه هـای جدیـد خـودداری 
چـرا  کردنـد:  اضافـه  ایشـان  می کننـد. 
در  واژه هـا  ایـن  از  اسـتفاده  هنـگام  در 
کتاب هـای درسـی از افـراد متخصص و 
باسـابقه و دبیران زیست شناسـی اسـتفاده 

نمی شـود؟
از . 2 از برخـی  انتقـاد  بـا  ادامـه  ایشـان در 

واژ ه هـای مصـوب فرهنگسـتان بـه چند 
نمونـه از ایـن قبیـل واژه هـا اشـاره کردنـد:

بـه . 3 پسـتانداران  واژه  تبدیـل   •
شـیرخواران )به نظر می رسد که پزشک 
آینـده ی این مرز و بوم، به جای اسـتفاده 
واژه  از  ماموگرافـی«  »تسـت  واژه ی  از 
کنـد؛ اسـتفاده  شـیرخوارنگاری«  »آزمـون 

لغـت »الکتروکاردیوگـرام« تبدیـل . 4  •

شـده اسـت بـه »الکتروقلب نـگاره« کـه 
خـود ایـن واژه ترکیـب سـه لغـت مجزا 
الکتـرو  اسـت:  متفـاوت  زبـان  سـه  از 
نـگاره   - )عربـی(  قلـب   - )انگلیسـی( 

و  )فارسـی(؛ 
»دنـا« . 5 بـه   DNA واژه  معادل سـازی   •

و RNA بـه »رنـا« و آنزیم هـای سـازنده 
بـا  ترتیـب  بـه  ماکرومولکول هـا  ایـن 
نام هـای »دنابسـپاراز« و »رنابسـپاراز« کـه 
در  را  بعـدی  معادل سـازی های  طبیعتـاً 
پـی خواهـد داشـت کـه اصـاًل منطقـی 
 mRNA بـه »ترنـا« و tRNA نیسـت واژه ی

بـه »مرنـا«.
آقـای باقـری اقـدم ادامه دادنـد: هنگامی . 6

می کنـد  تغییـر  واژه ای  جملـه،  در  کـه 
بـه دنبـال آن لغـات وابسـته بـه آن هـم 
دسـتخوش تغییر می شـوند، و این مسئله 
و  می کنـد  دشـوارتر  را  تدریـس  کار 
بـرای مثـال جملـه ای در بـاره ی فراینـد 
پروتئین سـازی در سـلول قرائت کردند: 
مرنـا در هسـته یاختـه، سـاخته شـده و 
میـان  وارد  می شـود،  خـارج  منافـذ  از 
یاختـه )سیتوپالسـم( می شـود بـه بخش 
کوچـک ریبوتـن متصـل شـده، اولیـن 
 UAT1 )کـدون(  پادرمزینـه  بـا  ترنایـی 
مکمـل می شـود که یـک آمینواسـید به 
انتهـای آن متصـل شـده اسـت. سـوال 
اساسـی اینجاسـت، آیـا بازخـورد ایـن 
لغـات در دانشـگاه هـم بـه همیـن گونـه 

خواهـد بـود؟

و . 7 فرهنگسـتان  بـا  مـا  افزودنـد:  ایشـان 
نداریـم،  مشـکلی  لغـات  بومی سـازی 
جـای  بـه  »پـادزی«  واژه ی  مثـال  بـرای 
آنتـی بیوتیـک و یا لغـت »درون گذری« 
به جای اندوسـیتوز اسـتفاده می شـود که 
واژگان زیبـا و قابل قبولی هسـتند. بومی 
بـه ایـن شـرط می توانـد  سـازی لغـات 
پذیرفته شـود که جامعه نیز آن را بپذیرد 
و لغاتی انتخاب شـود که خصوصاً برای 

تدریـس سـخت و مشـکل نباشـد.
دکتـر . 8 آقـای  جنـاب  بخـش  ایـن  در 

عطـری و آقـای دکتـر معصومـی کـه از 
اعضـای گـروه واژه گزینی فرهنگسـتان 
بـا اشـاره  زبـان و ادب فارسـی هسـتند 
بـه رونـد پیشـنهاد و گزینـش واژه هـا در 
فرهنگسـتان  مختلـف  کارگروه هـای 
زبـان و ادب فارسـی اظهار داشـتند: ما به 
حساسـیت های کار آمـوزش و پـرورش 
ایـن  نبـوده  قـرار  هسـتیم؛  آگاه  کامـاًل 
واژه-هـا بالفاصلـه پـس از تصویـب در 
کتاب هـای درسـی مـورد اسـتفاده قـرار 
گیرنـد. معمـوالً فرهنگسـتان در فواصل 
پیشـنهادی  واژه هـای  چندسـاله  زمانـی 
خـود را مـورد بازنگـری قـرار می دهـد 
و اگـر واژه ای مـورد اقبـال جامعـه قـرار 

حـذف  را  آن  و نگیـرد 
جایگزیـن  واژه هـای 
پیشـنهاد  را  بعـدی 
می کنـد. رونـد موجـود 
مـورد تاییـد مـا نیسـت.

اعضای پنل: دکتر شـهربانو عریان، دکتر مرتضی عطری، دکتر محمد نبیونی، دکتر علی اصغر معصومی
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بیانیه پایانی نخسـتین 
ملی  گردهمایی 

ایران زیست شناسان 

خداي را سـپاس مي گوییم که 
این توفیـق را نصیب انجمن 

زیست شناسـي ایران و شاخه 
دانشـجویي انجمـن و حرکت ملي 

برخاسـته از متن جامعه 
و  دانشجویان 

دانش آموختگان 

نمـود که بـراي اولین بار در یک 
جمـع هدفمنـد گرد آمده و به 

طرح مشـکالت و ارائه راهکارها 
براي ارتقاء دانش زیست شناسـي 

در کشـور و حل مشکالت 
دانش آموختـگان اقدام نموده اند، 

بدینوسـیله بندهاي ایـن بیانیه با 
هدف خالصه کـردن مطالبات 

و راهکارهاي مطرح شـده و به 
عنوان نقشـه راه بـراي فعالیت هاي 

آتي که مـورد اجماع و توافق 
قاطبه شـرکت-کنندگان در این 

همایـش و امضاءکننـدگان بیانیه 
است. به شـرح زیر ارایه مي گردد:

هدفمندسـازی ظرفیت   .1
پذیرش دانشـگاه ها، برای 

رشـته ها و گرایش های مختلف 
زیست شناسی در راسـتای تحقق 

جـدول 12 و ماده 66 قانون 
ششم؛ برنامه ی 

افزایش کیفیت پژوهشـی   .2
در دوره ی تحصیـالت تکمیلی؛

افزایـش اعتبار مربوط   .3
به پایان نامه ها و رسـاله های 

در ایـن بخـش از گردهمایـی کـه بـه صورت 
پرسـش و پاسـخ و بـا حضـور اعضـای هیأت 
مدیـره انجمـن زیست شناسـی ایـران برگـزار 

گردیـد؛ حاضـران بـه طـرح پرسـش هایی در 
ارتبـاط بـا موضوعـات و دغدغه های مختلف 
جامعـه زیست-شناسـی پرداختنـد کـه پاسـخ 

پرسـش ها از سـوی اعضای پنل ارائـه گردید.

اعضای پنل: دکتر محسـن شـریفی، دکتر حمید مباشری، برنا علی بابازاده

اعضـای پنـل: دکتـر محسـن شـریفی، دکتـر پنل چهارم: جمع بندی
حمیـد مباشـری، برنـا علـی بابـازاده 



دانشـجوهای زیست شناسی؛
لزوم بازنگری اساسـی   .4

در برنامه های درسـی با رویکرد 
توسـعه ی مرز دانش و کارآموزی 

بیشـتر و مهارت افزایی؛
برنامه ریزی بـرای پیمایش   .5

و اشـتغال دانش آموختگان 
زیست شناسـی، با تاکید بر 

دانش آموختگان  یکسـان نگری 
زیست-شناسـی با دانش 

آموختگان وزارت بهداشـت و 
کشاورزی؛

کارگاه های  برگزاری   .6
آموزشـی، با هدف توانمندسازی 

زیست شناسـی  دانش آموختگان 
برای معرفی سـازوکارهای ورود 

بازار کار؛ به 
تمهیـد مقدماتی برای   .7

تاسـیس یک سـازمان یا نهاد، به 
نام »سـازمان زیست شناسی«؛
اعتبارات  اختصاص   .8

حق التحقیـق یـا پژوهانه به صورت 
ماهیانـه به دانشـجویان تحصیالت 

تکمیلي مشـابه وزارت بهداشـت؛ و

هدفمند  افزایش   .9
فرصت هـاي مطالعـات تحقیقاتي 

کوتاه مدِت پسـا دکترا و 
شـرکت در مجامع علمي، براي 
دانشـجویان و دانش آموختگان 

زیست شناسـي و پیش بیني 
اعتبـارات الزم در بودجه هاي 

کشور. سالیانه 

13

عکس یادگاری اولین همایش ملی زیست شناسـان ایران )سـالن همایش های دانشگاه خوارزمی(



14



کتاب
»ســرطان،آنتیاکسیدانهاوگیاهاندارویی«

شد منتشر
نوشته:

دکترمنصورافشــارمحمدیانوسیدهفاطمهفالح
ناشر:

انتشــاراتجهاددانشگاهیواحداستانگیالن
صفحه 268 صفحات: تعداد

کنفرانس زیسـت فناوری خاورمیانه برگزار می شـود
biotech_ir@

 به گزارش مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان کنفرانس و نمایشگاه زیست فناوری خاورمیانه، 
در مرکز نمایشگاه های بین المللی دبی چهارم الی ششم دسامبر مصادف با سیزدهم تا پانزدهم آذرماه سال جاری برگزار خواهد 

شد. کنفرانس زیست فناوری خاورمیانه برنامه علمی جامعی را ارائه خواهد کرد که در این کنفرانس، آخرین و پیشروترین 
موضوعات در بیوتکنولوژی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

 زیست فناوری، به عنوان یکی از شاخه های بین رشته ای در علوم در حال ایجاد انقالبی بزرگ در حوزه های مختلف مانند 
کشاورزی، پزشکی و غذایی است و هر روزه تغییرات جدیدی را به وجود می آورد که به روز ماندن در این حوزه را به شدت 

مشکل کرده است.
 انتظار می رود بازار جهانی زیست فناوری تا سال 2020 به میزان 600 میلیارد دالر برسد و در خاورمیانه بازار زیست فناوری باید به 

32 میلیارد دالر تا سال 2020 برسد.
کنفرانس زیست فناوری خاورمیانه 2017 که به طور مشترک با کنفرانس و نمایشگاه نانوتکنولوژی خاورمیانه 2017 برگزار 

خواهد شد، آخرین پیشرفت های علوم زیستی حال حاضر را در بحث تحقیقات و کاربرد منعکس می کند.
 عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی این رویداد مراجعه کنند:

http://www.biotechme.net/
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