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هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد
حضـور  بـا  ایـران  زیست شناسـی  انجمـن  هیئت مدیـره  اسـتانی  نشسـت  چهارمیـن 
معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه فردوسـی مشـهد، رئیس دانشـکده علـوم، مدیر 
دانشـکده  در  زیست شناسـی  گـروه  هیئت علمـی  اعضـای  و  زیست شناسـی  گـروه 

علـوم دانشـگاه فردوسـی مشـهد برگـزار شـد.
در ایـن نشسـت کـه از سـاعت 8 تـا 10 روز چهارشـنبه 95/3/12 برگـزار شـد، ابتـدا 
آقـای دکتـر احمدرضـا بهرامـی معاون پژوهش و فناوری دانشـگاه فردوسـی مشـهد 
دیربـاز  از  داشـتند:  اظهـار  انجمـن  هیئت مدیـره  اعضـای  بـه  ضمـن خوشـامدگویی 
اسـت  بـوده  تعامـل  در  ایـران  زیست شناسـی  انجمـن  بـا  مشـهد  فردوسـی  دانشـگاه 
انجمـن  سراسـری  کنفرانـس  دومیـن  یـا  اولیـن  کـه  اسـت  دانشـگاهی  به طوری کـه 
زیست شناسـی ایـران در سـال 1374 در آن برگـزار شـد و امیدواریـم کـه بـاز هـم 
بتوانیـم کنفرانـس سراسـری انجمـن را در ایـن دانشـگاه برگـزار کنیم. ایشـان ضمن 
بیـان توانمندی هـای دانشـگاه فردوسـی مشـهد و ظرفیـت هیئت علمـی و دانشـجویی 
بـر ضـرورت  و  نمودنـد  اشـاره  زیست شناسـی  انجمـن  بـا  همکاری هـا  افزایـش  بـر 
تأکیـد  دانشـگاه ها  در  بنیـادی  تحقیقـات  و  زیست شناسـی  دانـش  بـه  بیشـتر  توجـه 

داشـتند.
آقـای دکتـر محسـن شـریفی رئیـس انجمـن زیست شناسـی ایـران نیز در این نشسـت 
اعضـای  و  مشـهد  فردوسـی  دانشـگاه  هیئت رئیسـه  از  قدردانـی  و  تشـکر  ضمـن 
هیئت علمـی آن دانشـگاه، گـروه زیست شناسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد را یکـی 
از گروه هـای خـوب کشـور دانسـت و پنجاهمین سـال تأسـیس گروه زیست شناسـی 
ایـران  زیست شناسـی  انجمـن  کـه  کردنـد  امیـدواری  ابـراز  و  گفتـه  تبریـک  را 
اعتـای  جهـت  در  زیست شناسـی  گروه هـای  توانمنـدی  از  بهره گیـری  بـا  بتوانـد 
دانـش زیست شناسـی در کشـور گام بـردارد. همچنیـن ایشـان بـه برنامه هـای اخیـر 
انجمـن اشـاره و هـدف از سـفرخود بـه مشـهد را این چنیـن بیـان کردنـد: در انجمـن 
نیـم گذشـته بحث هایـی صـورت گرفتـه اسـت کـه  به عنوان مثـال در یـک سـال و 
اگـر بخواهیـم مؤثـر باشـیم بایـد در عملکردمـان تجدیدنظـر کنیـم و ایـن بحث ها به 
یـک برنامـه راهبـردی منجر شـد کـه دارای چهـار محـور کان عملیاتی اسـت: 1 - 
توسـعه و ارتقـاء انتشـارات و انجمـن، 2 - توسـعه روابـط عمومی و ارتبـاط با اعضا، 

بهار،  فصل زندگی
بهــار فصــل رویــش دوبــاره زمیــن و بالیــدن زندگی اســت. 
ایــن نــام قدمتــی بســیار زیــاد، حتــی زیادتــر از قدمــت زبان 
فارســی دارد. واژه بهــار در زبــان فارســی، بــه صــورت vahar در 
متن هــای فارســی میانــه )پهلــوی( و بــه صــورت vahara در 
 vahri کتیبه هــای پارســی باســتان،  همین طــور بــه صــورت
و vahar در متن هــای اوســتایی دیــده می شــود. بــه جــز ایــن 
زبان هــای ایرانــی، می تــوان رد ایــن واژه را در زبان هایــی 
ــا زبان هــای ایرانــی  ــر ب ــز کــه پیونــدی قدیمی ت دیگــر نی
ــد  ــان هن ــه زب ــان سنســکریت ک ــرد. در زب ــدا ک ــد، پی دارن
باســتان اســت، واژه vasar بــه معنــی ســپیده دم و vasanta بــه 
معنــی فصــل بهــار دیــده می شــود. واژه вєсна  یــا vesna  در 
زبــان اســاوی باســتان بــه همین معنــا دیــده می شــود و در 
 wehar زبان پروتوهلنیــک )یونانی اولیه( ایــن واژه به صــورت
درآمــده و بــه صــورت εἶαρ  یــا eîar  در متــون حماســی و بــه 
صــورت ἔαρ یــا éar در یونانی باســتان به معنــی فصل بهار، 
ل دیــده می شــود. می تــوان همیــن واژه 

ُ
تازگــی، طــراوت و گ

را بــه صــورت ver در التیــن و vár در زبــان نــورس )آلمانــی 
شــمالی( کهــن به معنی بهــار دید. قدمت و ریشــه مشــترک 
همــه ایــن واژه هــا و زبان ها بــه ۵۵۰۰ ســال پیش، یعنــی زمانی 
بازمی گــردد کــه گروهــی از اقوام چادرنشــین از منطقــه ای در 
حوالــی دریــای ســیاه بــه ســمت مناطقــی در هنــد، ایــران و 
اروپــای امــروزی پراکنــده شــدند و بــا جمعیت هــای بومی 
ســرزمین های جدیــد آمیختند. ریشــه مشــترک واژه بهــار در 
همــه ایــن زبان هــا و ارتبــاط ایــن واژه بــا معانی دیگــری مثل 
ل، نشــان دهنده اهمیــت ایــن مفهــوم 

ُ
ســپیده دم، تازگــی و گ

نــزد اقــوام هندواروپایــی باســتان اســت؛ چــرا کــه زندگــی 
ایــن مــردم بیــش از هرچیــز بــه زمیــن وابســته بــود. در دوره  
معاصــر کــه همــه محصــوالت ضــروری بــرای بقــای مــا، 
نــه از زمیــن کــه از فروشــگاه های زنجیــره ای تهیــه می شــود، 
شــاید بهــار و زمســتان و پاییز و تابســتان تفاوت چندانــی در 
مــا ایجــاد نکننــد؛ امــا چون نیــک بنگریــم خواهیــم دید که 
مــا همچنــان بــه زمیــن وابســته ایم. بــه زمینــی کــه اگــر زنده 
ــگاه هایمان  ــا در فروش ــرای بق ــزی ب ــد، چی ــاری نباش و به

نخواهیــم یافت.
ریشه شناســی ها از کتــاب »ریشــه های هندواروپایــی زبــان 
فارســی«، تألیــف دکتــر منوچهــر آریان پــور کاشــانی، انتشــارات 

ــه شــده اند. ــان برگرفت ــاد دانشــگاهی دانشــگاه اصفه جه

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

خـبر



حداکثـری  حضـور  زمینـه  ایجـاد   -  3
دانشـجویان  و  هیئت علمـی  اعضـای 
در  دانشـگاه ها  تکمیلـی  تحصیـات 
انجمـن و 4 - برنامه ریـزی جهـت ارتباط 
فضـای  از  خـارج  کـه  دسـتگاه هایی  بـا 
می تواننـد  ولـی  هسـتند  عالـی  آمـوزش 
بـه  یـا  کننـد  کمـک  زیست شناسـی  بـه 

دارنـد. نیـاز  زیست شناسـی  خدمـات 
مجـد،  احمـد  دکتـر  نشسـت  ایـن  در 
علیرضـا  دکتـر  شـریفی،  محسـن  دکتـر 
غضنفـری  علـی  دکتـر  سـاری، 
دکتـر  چاپـارزاده،  نـادر  دکتـر  مقـدم، 
علـی  دکتـر  محمدیـان،  افشـار  منصـور 
دکتـر  نبیونـی،  محمـد  دکتـر  فرازمنـد، 
فرامـرز  دکتـر  بهاءالدینـی،  الـه  امیـن 
گـروه  هیئت علمـی  اعضـای  و  مهرنـژاد 
زیست شناسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد 
بـه بیـان نظـرات و پیشـنهاد های خـود در 
نزدیک تـر  همـکاری  راسـتای 
در  مؤثرتـر  حضـور  و 
زیست شناسـی  انجمـن 
پیشـبرد  جهـت  ایـران 

پرداختنـد. علمـی  امـور 
تفاهم نامـه  جلسـه،  ایـن  پایـان  در 
زیست شناسـی  انجمـن  بیـن  همـکاری 
دانشـگاه  پژوهشـی  حـوزه  و  ایـران 
رئیـس  امضـای  بـه  مشـهد  فردوسـی 
معـاون  و  ایـران  زیست شناسـی  انجمـن 
فردوسـی  دانشـگاه  فنـاوری  و  پژوهـش 

رسـید. مشـهد 
انجمـن  هیئت مدیـره  اعضـای  و  رییـس 
 10 سـاعت  از  ایـران  زیست شناسـی 
بـا  جداگانـه  نشسـتی  طـی  نیـز   12 تـا 
گـروه  تکمیلـی  تحصیـات  دانشـجویان 
زیست شناسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد 
و  سـفر  ایـن  از  خـود  اهـداف  بیـان  بـه 
دانشـجویان حاضـر  پیشـنهاد های  شـنیدن 
و  بیشـتر  تعامـل  راسـتای  در  جلسـه  در 

پرداختنـد. فی مابیـن  بهتـر 
از  انجمـن  هیئت مدیـره  همچنیـن 
آزمایشـگاه های  از   17 الـی   15 سـاعت 
دانشـگاه  زیسـتی  فنـاوری  پژوهشـکده 
فردوسـی مشـهد بازدید کردنـد. در پایان 
بـه جنـاب  ایـن جلسـات، لـوح تقدیـری 

معـاون  بهرامـی  احمدرضـا  دکتـر  آقـای 
فردوسـی  دانشـگاه  فنـاوری  و  پژوهـش 
انجمـن  هیئت مدیـره  طـرف  از  مشـهد 

گردیـد. اهـدا  ایـران  زیست شناسـی 
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آقای دکتر مقیمی رئیس دانشکده علوم پس 
علوم  دانشکده  معرفی  به  شروع  خیرمقدم  از 
بهرامی  دکتر  کردند.آقای  آن  تاریخچه  و 
فردوسی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
دانشگاه  هیئت رئیسه  طرف  از  ابتدا  نیز  مشهد 
اشاره  نکته  به چهار  خیرمقدم گفتند و سپس 
بسیاری  فرازوفرود  فردوسی  دانشگاه  کردند: 
ایران و  از دانشگاه های قدیمی  داشته است و 
اخیر،  سال های  در  است.  نشان  و  صاحب نام 
برنامه  یک  عنوان  تحت  دانشگاه  مسئولین 
نزدیک  آینده  در  دارند  تصمیم  راهبردی 
دانشگاه  دومین  به  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
جامع در کشور و دهمین دانشگاه در منطقه و 
کشورهای اسامی و پانصدمین در دنیا تبدیل 
نمایند و این موضوع از سال 2011 به بعد کامًا 

مشهود است. 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  اینکه  دوم  نکته 
دانشگاهی است که اولین یا دومین کنفرانس 
آن  در  ایران  زیست شناسی  انجمن  سراسری 
بتوانیم  هم  باز  که  امیدواریم  و  شد  برگزار 
کنفرانس سراسری انجمن را در این دانشگاه 
برگزار کنیم. نکته سوم اینکه انحراف بزرگی 
در کان در حوزه علوم پایه در کشور رخ داده 
و آن این که روند پژوهش در کشور ما مبتنی 
بر اهمیت درجه اول فناوری شده است یعنی 
که  دارند  پایه  علوم  از  کاربردی  کار  انتظار 

به  و  شود  وارد  باید  زیست شناسی  انجمن 
این را گوشزد کند. در  مراکز تصمیم سازی 
کشور ما اگر همچون روند چند سال اخیر به 
نگرش پایه ای اهمیت ندهند، تا 20 سال آینده 
و  شیمیدان  و  فیزیکدان  ریاضی دان،  اصًا 
زیست شناس نخواهیم داشت. برای مثال برای 
سال دیگر برگزاری کنگره بین المللی سرطان 
اما  می کردیم  پیش بینی  علوم  دانشکده  در  را 
اعتراض پیش آمد که سرطان چه ربطی  این 
به زیست شناسی دارد که در جواب گفته شد 
انتظار  است.  سلول  و  مولکول  سرطان  پایه 
مورد  این  در  زیست شناسی  انجمن  داریم 
منعکس کند.  را  این موضوع  و  دخالت کند 
بود که در  این  ایشان  اشاره  نکته دیگر مورد 
مورد سلول های بنیادی در وزارت علوم حتی 
این  در  نداریم  بنیادی  سلول های  کمیته  یک 
و  باشد  تأثیرگذار  می تواند  انجمن  هم  مورد 
انجام  اقدامی  زیست شناسی  سند  مورد  در 
داریم  بیوتکنولوژی  سند  که  همان طور  دهد. 

می بایست سند زیست شناسی هم داشته باشیم.
اجتهادی،  دکتر  دکتر حداد،  آقایان  ادامه  در 
درویش، ضمن  دکتر  و  قرشی الحسینی  دکتر 
عرض خیرمقدم به نقش تعامل بیشتر انجمن و 
همفکری در راستای برگزاری مجامع علمی، 
با محیط زیست،  ارتباط  بین المللی،  انتشارات 
چاپ کتاب ها و ارتقاء سطح رشته ها در مقطع 

تحصیات تکمیلی اشاره داشتند.
تشکر  ضمن  شریفی  دکتر  آقای  ادامه  در 
دکتر  آقای  به ویژه  دانشگاه  هیئت رئیسه  از 
پنجاهمین  تبریک  و  همکارانشان  و  بهرامی 
ادامه  زیست شناسی،  گروه  تأسیس  سالگرد 
بین  صمیمی  ارتباط  یک  گذشته  از  دادند 
گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و 
انجمن زیست شناسی وجود داشته چه در بحث 
همایش ها چه در بحث مجله و چه در بحث 

حضور در هیئت مدیره.
انجمن  فعالیت  خصوص  در  ایشان 
نیم  زیست شناسی ادامه دادند در یک سال و 
که  است  گرفته  صورت  بحث هایی  گذشته 
اگر بخواهیم مؤثر باشیم در عملکردمان باید 
تجدیدنظر کنیم و به یک برنامه راهبردی منجر 
شد که دارای چهار پنج محور کان است که 

عملیاتی باشد و خروجی داشته باشیم:
1- توسعه و ارتقاء انتشارات و انجمن: در حال 
نشریه  و دو  داریم  پژوهشی  نشریه  حاضر سه 
نشریه  یک  و  دیگر  دانشگاه های  همکاری  با 
مجوز  علوم  وزارت  از  اخیراً  ترویجی  علمی 
می شد،  احساس  آن  نیاز  خیلی  که  گرفت 
اقدام و  انجمن، کتاب های در دست  خبرنامه 

یا می تواند دوستان پیشنهاد بدهند.
2- توسعه روابط عمومی و ارتباط با اعضای 
خودش یکی از چالش های انجمن این است 
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که انجمن خوب در بین اعضای خود نفوذ پیدا 
نکرده است. برگزاری این نشست ها در راستای 
همین محور است. یکی از عوامل اطاع رسانی 
را  آن  زحمت  ساری  دکتر  آقای  که  انجمن 
دانشگاه  از  امیدواریم  است  خبرنامه  می کشد 
فردوسی مشهد حداقل در هر شماره خبرنامه 
یکی دو خبر وجود داشته باشد. مثل رونمایی 
دارد  یا طرح خوبی که  از محصول جدیدی 
انجمن  مسابقات  دیگر  بحث  می شود.  انجام 
برگزار  اسلیمی  دکتر  خانم  توسط  که  است 
به صورت  دانشجویان  تشویق  برای  می شود 
هم  انجمن  سایت  است.  شروع شده  محدود 
تا  شود  تبلیغ  ان شاءاهلل  است.  شده  بازنگری 

دانشجویان به سایت انجمن مراجعه کنند.
اعضای  حداکثری  حضور  زمینه  ایجاد   -3
هیئت علمی و دانشجویان تحصیات تکمیلی 
درصدد  محور  این  با  انجمن.  در  دانشگاه ها 
چند  را  زیست شناسی  انجمن  اهالی  هستیم 
بزرگ  خانواده  عضو  و  بیایند  تا  کنیم  برابر 
کارهای  راستا  این  در  بشوند.  زیست شناسی 
زیرساختی هم انجام شده مثًا در حال حاضر 
انجام  الکترونیکی  عضوگیری  انجمن  سایت 

می شود. گ
دستگاه های  با  ارتباط  جهت  برنامه ریزی   -4
ولی  هستند  عالی  آموزش  فضای  از  خارج 

به  یا  کنند  زیست شناسی کمک  به  می توانند 
خدمات زیست شناسی نیاز دارند. به عنوان مثال 
در طی شش هفت ماه گذشته جلسات متعددی 
ابتکار  دکتر  خانم  و  محیط زیست  اعضای  با 
تفاهم نامه شد. یک  به یک  منجر  داشتیم که 
تفاهم نامه در وزارت علوم داشتیم با خانم دکتر 
ابتکار در کان صورت گرفته و یک تفاهم نامه 
انجمن داشته که بنده حضوراً با ایشان صحبت 
هیئت مدیره  که  شد  این  به  منجر  که  کردم 
انجمن یک جلسه مشترک با سازمان حفاظت 
محیط زیست داشته باشد و تفاهم نامه را امضاء 

کنیم.
است  جمهوری  ریاست  با  ارتباط  بحث   -  5
فناوری  علمی  معاونت  ستادهای  از  یکی 
ریاست جمهوری ستاد زیست فناوری است که 

دوستان می بایست راه کار ارائه بدهند.
۶ - بحث دیگر ایجاد تشکلی به نام خانه های 
که  است  استان ها  مراکز  در  زیست شناسی 
افشار  دکتر  آقای  و  شد  راه اندازی  رشت  در 
ترتیب  و  کشیدند  را  آن  زحمت  محمدیان 
جلساتی بین شهرداری و اعضای شورای شهر 
رشت با اعضای هیئت مدیره انجمن را دادند که 
منجر به تهیه اساسنامه خانه زیست شناسی رشت 
شد و سپس به ثبت رسید که می تواند الگوی 

خوبی برای سایر شهرها مثل مشهد باشد.

که  است  پروژه ها  تعریف  دیگر  بحث   -  7
سازمان  برای  پروژه  چهار  هم اکنون  انجمن 

حفاظت محیط زیست تعریف کرده است.
شاخه های  فعال کردن  مثل  دیگر  راهبردهای 
پیش کسوتان  از  تجلیل  دانشجویی،  و  دبیری 
حوزه زیست شناسی، ایجاد شاخه های استانی 

در اولویت بعدی قرار دارند. 
سپس آقای دکتر مجد نیز به موضوع پی گیری 

خانه های زیست شناسی تأکید کردند.
گروه  هیئت علمی  اعضای  نظرات 

زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
ارزشیابی  درباره  واعظی  جمیل  دکتر  آقای 
مدارک تحصیلی دانشجویان تحصیل کرده در 
خارج کشور در وزارت علوم صحبت کردند 
متوسطه  درسی  کتاب های  بازنگری  به  نیز  و 

اشاره کردند.
خواستار  نیز  بحرینی  معصومه  دکتر  خانم 
کتاب های  بازنگری  امر  در  انجمن  دخالت 

درسی آموزش وپرورش بودند.
آقای دکتر درویش نیز فرمودند زیست شناسی 
است  زیاد  بسیار  قدمت  با  رشته ای  درواقع 
یکی  می بیند  نظر آسیب  دو  از  دارد  اآلن  که 
کًا  اجرایی  دستگاه های  در  زیست شناسی 
نادیده گرفته شده است، انجمن زیست شناسی 
می تواند در مجله زیست شناسی علم ترویجی 
منظر  از  و دوم  بدهد  تذکر  را  این  و خبرنامه 
اینکه  می بیند،  آسیب  دارد  نظری  مباحث 
زیست شناسی چیست در مجله علمی ترویجی 
انجمن بایستی به تحلیل مباحث زیستی پرداخته 
زیستی  داد  برون  بدهد  نشان  مردم  به  و  شود 

چیست.
صحبت های  ادامه  در  نیز  ساری  دکتر  آقای 
از  کردند   تأکید  فردوسی  دانشگاه  استادان 
تحولی  درسی  کتاب های  مبحث  در  امسال 
روی  کتاب ها  اینکه  آن  و  است  انجام شده 
شبکه گذاشته شده است و افراد می توانند نظر 
داده  تأثیر  و  می شود  خوانده  نظرها  و  بدهند 
پتانسیل  که  است  این  دیگر  مورد  می شود. 
بیراهه می رود متأسفانه  به  بزرگ کشور دارد 
زیست شناسی  با  مرتبط  کاربردی  بخش های 
مثل کشاورزی، شیات و محیط زیست دارند 
سیستماتیک را منحرف می کنند خواهشمندیم 
بیوسیستماتیک  انجمن  تأسیس  به  که کمک 
جانوری بشود تا از این انحراف جلوگیری به 

عمل آید.
بین هیئت مدیره انجمن  پایان تفاهم نامه ای  در 
دانشگاه  پژوهشی  معاون  و  زیست شناسی 

فردوسی مشهد امضاء شد.
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زیست شناسی  انجمن  هیئت مدیره  جلسه  در 
گروه  تکمیلی  تحصیات  دانشجویان  با  ایران 
زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجویان 
به بیان مشکات خود پرداختند رئوس این مطالب 

به شرح زیر است:
نماینده گروه سلولی و مولکولی: کمبود بودجه 
در پروژه های تحقیقاتی: این در حالی است که 
حین  در  بهداشت  وزارت  دکتری  دانشجویان 
تحصیل حقوق دریافت می کنند ولی دانشجویان 

زیست شناسی از جیب خودشان هزینه می کنند.
نیز  جانوری  بیوسیستماتیک  گروه  نماینده 
پیشنهادهایی برای حل این مشکات دانشجویان 
ارائه داد، از جمله تعیین مقرری و حمایت مالی 
و جانی دانشجویان تحصیات تکمیلی وزارت 
علوم و در نظر گرفتن تسهیات برای دانشجویان 
متأهل ارائه بخشنامه به وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرایی برای فراهم کردن اسکان برای دانشجویان 
تحصیات تکمیلی وقتی که برای مطالعات میدانی 

به اقصی نقاط کشور می روند.
بعدازاینکه دانشجویان مشکاتشان را بیان کردند 
حضور  از  تشکر  ضمن  شریفی  دکتر  آقای 
وقت  عزیز  دانشجویان  فرمودند:  دانشجویان 
بگذارند و به سایت انجمن سر بزنند و عضو شوند. 
انجمن دارای سه مجله علمی پژوهشی است مجله 
پژوهش های گیاهی، مجله پژوهش های جانوری 
و مجله پژوهش های سلولی و مولکولی و دو مجله 

با همکاری دانشگاه های اصفهان و الزهرا به نام های 
زیست شناسی گیاهی و زیست شناسی کاربردی 
منتشر می کند. مجله زیست شناسی علمی ترویجی 
نیز به تازگی مجوز از وزارت علوم گرفته است و 
قرار است بحث های کان زیست شناسی، اعام 
سیاست ها و مشکات زیست شناسان کشور را در 
آن منتشر کنیم. سایت انجمن اخیراً بازنگری شده 
است و حالت تعاملی پیداکرده است و می توانید 
تاالر گفتگوها  از طریق  و  در آن عضو شوید 
مسائل و مشکاتتان را اعام نمایید. فعال کردن 
شاخه های استانی، شاخه های دبیری و شاخه های 
دیگر  از  مختلف  دانشگاه های  در  دانشجویی 

اقدامات انجمن در ماه های آینده است.
سازمان  با  دانشجویان  مشکات  با  رابطه  در 
حفاظت محیط زیست اقداماتی انجام داده است 
و مطالبات دانشجویان را در قالب یک تفاهم نامه 
امضا است  گنجانیده شده است که در شرف 
که هم دانشجویان سیستماتیک جانوری و هم 
به  احتیاج  که  گیاهی  سیستماتیک  دانشجویان 
اسکان،  نظر  از  دیگر  دارند  میدانی  مطالعات 
را  موجود  مشکات  نقلیه  وسیله  و  هماهنگی 

نداشته باشند.
نیز فرمودند در هیئت مدیره  نبیونی  آقای دکتر 
اوالً  دادند:  ادامه  و  هستند  دانشجویان  نماینده 
زحمت بکشید نماینده ایسنا را بیاورید اینجا و با 
رئیس انجمن مصاحبه کنند و ایشان مشکات 

شما را در اختیار خبرگزاری ها قرار دهند بنده 
هم از رئیس ایسنا می خواهم که این مصاحبه را 
در صدر خبرهایش قرار دهد که حرف های شما 
در این اتاق نماند. نکته دوم اینکه معاون محترم 
پژوهش و فناوری آقای دکتر بهرامی فرمودند 
که دانشگاه فردوسی مشهد می خواهد در کشور 
از رتبه سوم به رتبه دوم ارتقا پیدا کند. بنده ابتدا 
فکر کردم چه طور ممکن است ولی با دیدن شما 
فهمیدم که این کار شدنی است شما دانشجویان 
نیاز به تشکیات دارید اگر باهم باشید خیلی از 
مثًا  قابل حل است.  بیان کردید  مشکاتی که 
تهیه وسیله نقلیه برای دانشگاه کار راحتی است. 
باشید حل  داشته  فعال  انجمن علمی  اگر یک 

مشکات آسان تر می شود. 
ایراد  اینکه گفتند سیاست گذاری ها  نکته آخر 
راهبردی  سند  ما  که  است  این  خاطر  به  دارد 
زیست شناسی نداریم از امروز قول می دهیم سند 
راهبردی زیست شناسی را تهیه کنیم و به شورای 
پیشنهاد  دهیم.  تحویل  فرهنگی  انقاب  عالی 
آخر اینکه بهتر است که گروه زیست شناسی به 

دانشکده علوم زیستی تغییر پیدا کند.
آقای دکتر مجد فرمودند: دردهای ما هم مثل 
شماست ما هم اگر بخواهیم خودمان را با پزشکان 
متخصص مقایسه کنیم خیلی دردها برای گفتن 
داریم. امکاناتی که به بعضی دانشجویان می دادند 
نیست.  قابل مقایسه  اعدادش  اصاً  ما  به  نسبت 

نشست هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران با دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی
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بنیان گذار پژوهشگاه رویان مرحوم آقای دکتر 
کاظمی آشتیانی دانشجوی بنده بودند در بخش 
آن  در  پژوهشگاه  این  تأسیس  جرقه  آناتومی 
زمان زده شد شما هم باید تیزبین باشید. ایشان 
آن قدر عاقه مند به این مسئله بود که در راه پله ها 
و توی خیابان از من سؤال می کرد، نباید بنشینید 
پزشکی  دانشجوی  آن  بگوید  و  کنید  مقایسه 
چه دارد و من چه دارم باید تاش کرد، امیدوار 
بود، و انرژی مثبت داشت دست ها را به هم داد 
تا خداوند باورمان کند. مسائل مختلفی مطرح 
شد که حتماً انجمن استفاده می کند امّا انجمن 
ولی  نیست  اجرایی  مقام  یک  زیست شناسی 
می تواند این ها را دسته بندی و جمع بندی بکند و 
به دستگاه های اجرایی منتقل کند و اصرار کند 
و پیگیری کند. باید عاشق زیست شناسی باشید 
باید  را تحمل کنید.  و یک مقداری مشکات 
عضو انجمن شوید و حامی انجمن باشید و خود 
را با انجمن یکی بدانید. اما در بحث تبدیل علم 
به ثروت علم خودش ثروت است و 
در قرآن خداوند می فرمایند 
کسی که می داند و باکسی 
که نمی داند مساوی نیست. 

شخصی  است.  صحیح  حرفه  به  علم  تبدیل 
به  زیست شناسی  لیسانس  با  که  دارم  سراغ  را 
خارج رفته بود و حیران مانده بود که برای تأمین 
سایت های  به  فوری  کند.  چه  خود  مخارج 
مختلف سر زد و جستجو نمود که یک شخص با 
لیسانس زیست شناسی چه کارهایی می تواند بکند 
و در چه جاهایی می تواند کار پیدا کند و کارهای 
لیسانس  پیدا کرد که مثاً  اینترنت  بسیاری در 
زیست شناسی آشنا با فان چیز را می خواهند. بنده 
اعتقاددارم که نه فقط دوره آموزشی به تنهایی باید 
تبلیغ شود و نه فقط دوره پژوهشی. دوره آموزشی 
همراه باکارهای آزمایشگاهی کارآمد باید تبلیغ 
شود که دانشجو قبل از پژوهش باید کارهایش 
را در دوره آموزشی در آزمایشگاه ها یاد بگیرد. 
در حال حاضر کارها در دوره کارشناسی ارشد 
95 درصد حاصل کارهای آزمایشگاهی است. 
کار  و  باشد  خوانده  تئوری  فقط  دانشجو  اگر 
آزمایشگاهی نداشته باشد و وارد دوره پژوهشی 
شود با مشکل روبرو می شود و با دستگاه ها آشنا 

نیست حداقل یک ترم در جا می زند.
اینکه جای تاریخ علم در برنامه ها  مورد دیگر 
در  سابقاً  است.  آینده ساز  تاریخ  است  خالی 

برنامه ها تاریخ علم وجود داشت ولی چون گفتند 
مدرس متبحر نداریم حذفش کردند. مورد دیگر 
اینکه اگر باهم حرکت کنیم و معتدل حرکت 
کنیم کارها را به پیش می بریم. فعاً ما در یک 
همه طرف  از  که  قرارگرفته ایم  شرایط خاص 
تحت فشار هستیم اگر فشارها را به هم منتقل کنیم 
نتیجه نمی گیریم اما اگر نیروهایمان را روی هم 
بگذاریم به جایی می رسیم. یکی از راه حل های 
راه اندازی  آزمایش ها  هزینه های  کردن  کم 
خودتان  بین  دانشجویی  کوچک  تعاونی های 
تقویت  انجمن  مسئولیت های  از  یکی  است. 
روحیه در دانشجویان است و جمع کردن توانایی 
دانشجویان کنار یکدیگر است ما با آزمون جامع 
موافق هستیم آن دانشجویی که مستعد است از 
این طریق شناخته می شود، رقابت مثبت باعث 
ساختن افراد می شود. ان شاءاهلل در آینده نزدیک 
وزارت  و  علوم  وزارت  بین  خوبی  همکاری 
بهداشت برقرار می شود به دلیل اینکه وزیر علوم 
خود یک پزشک است. اگر توکل به خدا کنید 
و نیات شما خیر باشد طلب علم بکنید و تاش 
داشته باشید خداوند هم یاری می کند و موفق 

باشید.
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نشست  زیستی-  »علوم  ملی  همایش  نخستین 
انجمن  حمایت  با  کارشناسی«  دانشجویان 
و  علوم  توسعه  ستاد  و  ایران  زیست شناسی 
فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 
تهران  دانشگاه  علوم  پردیس  دهشور  تاالر  در 
برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این همایش 
تشویق، ترغیب و تقویت بنیه علمی دانشجویان 
کارشناسی معرفی شد. همایش ملی علوم زیستی 
با حضور جناب آقای دکتر محسن شریفی ریاست 
محترم انجمن زیست شناسی ایران، دکتر حمید 
پزشک ریاست محترم پردیس علوم، دکتر بهمن 
زیست شناسی،  دانشکده  محترم  ریاست  زینلی 
دکتر حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های 
ستاد  معاون  عارفیان  دکتر  و  بنیادی  سلول های 
بنیادی  سلول های  فناوری های  و  علوم  توسعه 
زیست شناسی  دانشکده  هیئت علمی  اعضای  و 
اردیبهشت ماه   23 و   22 تاریخ  در 
ازجمله  شد.  برگزار   1395
همایش  این  برنامه های 
می توان ایراد سخنرانی های 

علمی توسط استادان زیست شناسی، سخنرانی های 
دانشجویی، ارائه برخی خاصه مقاالت در قالب 
پوستر، برگزاری مسابقه عکاسی زیستی، برگزاری 
برتر  ایده های  طرح  زیستی،  پویانمایی  مسابقه 
دانشجویی و جلسه پرسش و پاسخ اعضای انجمن 

زیست شناسی ایران با دانشجویان اشاره داشت. در 
پایان برگزیدگان از بخش خاصه مقاله در قالب 
پوستر،  قالب  در  مقاله  خاصه  ارائه  سخنرانی، 
عکس زیستی برتر، پویانمایی برتر و ایده برتر تقدیر 

به عمل آمد.

نخستین همایش ملی »علوم زیستی- نشست دانشجویان کارشناسی«

اختتامیه نشست دانشجویان کارشناسی در نخستین همایش علوم زیستی



انتشار مجله علمی- ترویجی زیست شناسی
سال هاست که به قصد تقویت امر پژوهش در 
علوم، تولید و انتشار دستاوردهای پژوهشی 
به  نیز  استادان  اغلب  و  داشته  مهم  اولویتی 
خود  فعالیت  بیشترین  نگرش  این  از  تأسی 
دستاوردهای  انتشار  و  پژوهش  امر  به  را 
اختصاص  پژوهشی  مجات  در  علمی شان 
قابل توجه  پیامدهای  از  یکی  داده اند. 
مجات  تأسیس  پژوهش  به  دادن  اولویت 
بوده  داخلی  علمی-پژوهشی  پرشمار 
پژوهشی  مؤسسات  و  دانشگاه ها  و  است 
انتشار  ساالنه  را  نوع  این  از  مجله  ده ها 
الزم  امری  فعالیت ها  این  هرچند  می دهند. 
اهمیت  در  افراط  لیکن  است  بوده  مفید  و 
استادان  فعالیت  نشریات  نوع  این  به  دادن 
امر  ارتقای  و  بهبود  در  را  پژوهشگران  و 
قرار  تحت الشعاع  آن  گسترش  و  آموزش 
نیز  و  دانشگاه ها  در  آموزش  و  است  داده 
جدی  زیان  دستخوش  عمومی  سطح  در 
انجمن  است.  شده  نگران کننده ای  و 

قدیمی ترین  به عنوان  ایران  زیست شناسی 
از  با آگاهی  تشکل علوم زیستی در کشور 
نگرش در گسترش  این  منفی  تبعات  برخی 
رسالت  ایفای  پی  در  زیست شناسی  دانش 
زیست شناسی  دانش  گسترش  در  خویش 
ترویجی  علمی-  مجله  یک  انتشار  مجوز 
است  آن  پی  در  و  است  کرده  اخذ  را 
دانشمندان  و  صاحب نظران  کمک  به  که 
این  آموزش  مبتابه  مسائل  زیست شناسی 
تمام سطوح  در  را  پردامنه  و  قلمرو جذاب 
دهد.  انتشار  مجله  این  در  مرتب  به طور 
به  پرداختن  کنار  در  که  است  این  هدف 
نو  دیدگاه های  و  کیفیت  ارتقای  راه های 
علمی  نوین  دستاوردهای  آموزش،  امر  در 
شکل  در  بین المللی  و  ملی  سطح  در  را 
دانش  بافصل  مخاطبین  به  مروری  مقاالت 
زیست شناسی، اعم از استادان، دانشجویان، 
و  مخاطبین  به  نیز  و  معلمان  و  مربیان 
عاقه مندان گسترده علوم زیستی در جامعه 

زیست شناسی  انجمن  بنابراین  کند.  معرفی 
مجله  تحریریه  هیئت  خاص  به طور  و 
تمام  از  زیست شناسی  ترویجی  علمی- 
و  نویسندگان  استادان،  صاحب نظران، 
می کنند  دعوت  و عاقه مند  زبده  مترجمان 
اندیشمندانه خود  و  با همکاری صمیمانه  تا 
شوند.  سهیم  نوپا  مجله  این  پربار  انتشار  در 
آموزش  دغدغه  که  کسانی  تمام  همکاری 
زیست شناسی  دانش  گسترش  و  باکیفیت 
است  مغتنم  بسیار  ما  برای  دارند  سر  در  را 
گسترده  همکاری  سایه  در  امیدواریم  و 
موفق  خود  مرتب  انتشار  در  مجله  این  شما 
خود  انتشار  اهمیت  نیز  عمل  در  و  باشد 
لطفاً  سازد.  نمایان  بیشتر  روزبه روز  را 
و  بررسی  برای  را  خود  نظرات  و  مقاالت 

آدرس  به  احتمالی  انتشار 
زیست شناسی  انجمن 

فرمایید. ارسال  ایران 
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با همکاری انجمن زیست شناسی ایران 
و با شرکت زیست شناسان و پژوهشگران 
این رشته از داخل و خارج کشور در تاریخ 
11-9 شهریور 95 در دانشگاه تبریز برگزار 

خواهد شد.

 95 شناسی  زیست  کنگره  در  ما  شعار 
پیشنهاد  نوع  هر  از  است  »بحران آب« 
نشست تخصصی و سخنرانی کلیدی 

در این زمینه استقبال می کنیم.

مورد  موضوعات  و  کنگره  حورهای 
پذیرش برای مقاالت:

)فیزیولوژی  گیاهی  شناسی  زیست 
گیاهی، سیستماتیک و اکولوژی گیاهی، 

سلولی و تکوینی گیاهی(
)فیزیولوژی  جانوری  شناسی  زیست 
جانوری  بیوسیستماتیک  جانوری، 
جنین  و  بافت  جانوری،  اکولوژی  و 

شناسی(
مولکولی  و  سلولی  شناسی  زیست 
بیوفیزیک، ژنتیک، علوم  )بیوشیمی و 

سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی(
زیست شناسی کاربردی )بیوتکنولوژی، 
نانوبیوتکنولوژی، محیط زیست و منابع 

طبیعی(

)1( بخش اصلی کنگره: شامل سخنرانان 
 Invited keynote( مدعو  و  کلیدی 
 Regular( عادی  سخنرانان  و   )speakers
presentations( که در این بخش آخرین 
نیز  و  دانش زیست شناسی  یافته های 
نتایج پژوهشگران در زمینه های مختلف 
زیست شناسی مورد بحث قرار خواهد 

گرفت.

اصلی  بخش  در  ها  سخنرانی  ارائه 
توسط اساتید محترم عضو هیئت علمی 
دانشگاه، همکاران عضو هیئت علمی 
کارشناسی  مدرک  با  تحقیقاتی  مراکز 
دانش   و  دانشجویان  و  دکترا  و  ارشد 
خواهد  انجام  دکترا  دوره  آموختگان 
گرفت. ارائه سخنرانی توسط دانشجویان 
جز در مورد دانشجویان دکتری در بخش 

اصلی کنگره مقدور نخواهد بود.

)2( بخش دانشجویی و دبیری:  شامل 
نتایج  ارائه  به  که  بوده  عادی  سخنرانان 
مختلف  های  زمینه  در  پژوهشگران 
زیست شناسی اختصاص خواهد یافت.

نوزدهمین کنگره ملی و
هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
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International meetings
•	 International	Conference	on	Systems	Biology,	September	16-20,	2016,	

Barcelona,	Spain.	(http://www.icsb2016barcelona.org/)

•	 3rd	Annual	International	Conference	on	Biology,	June	19-22,	2017,	
Athens,	Greece.	(http://www.atiner.gr/biology)

CBdE	2016	will	be	co-located	with	the	following	conferences:	
The	2nd	Conference	on	Embryology	and	Developmental	Biology	(CEDB	
2016)

The	2nd	Systematic	and	Evolutionary	Biology	Conference	(SEBC	2016)
The	5th	Genetics	and	Genomics	Conference	(GC	2016)
The	2nd	Conference	on	Advances	in	Biology	Education	(CABE	2016)
2016	Conference	on	Zoology	(CZ	2016)

•	 22nd	ICZ	and	87th	Meeting	of	the	Zoological	Society	of	Japan	(ZSJ)	
combined	in	one	event:	New	Waves	of	Zoological	Science	in	the	21st	
Century,	(Biotech	2016),	November	14-19,	2016	Okinawa,	Japan.	
(http://www.zoology.or.jp/2016-jointmeeting/)
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