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خـبر

بهار،فصلزندگی

بهــار فصــل رویــش دوبــاره زمیــن و بالیــدن زندگی اســت.

ایــننــامقدمتــیبســیارزیــاد،حتــیزیادتــرازقدمــتزبان
فارســیدارد.واژهبهــاردرزبــانفارســی،بــهصــورت vaharدر
متنهــای فارســی میانــه (پهلــوی) و بــه صــورت vaharaدر
کتیبههــای پارســی باســتان ،همینطــور بــه صــورتvahri
و vaharدر متنهــای اوســتایی دیــده میشــود .بــه جــز ایــن
زبانهــای ایرانــی ،میتــوان رد ایــن واژه را در زبانهایــی
دیگــر نیــز کــه پیونــدی قدیمیتــر بــا زبانهــای ایرانــی
دارنــد ،پیــدا کــرد .در زبــان سنســکریت کــه زبــان هنــد
باســتان اســت ،واژه vasarبــه معنــی ســپیدهدم و vasantaبــه

معنــی فصــل بهــار دیــده میشــود .واژه вєснаیــا vesnaدر
زبــان اســاوی باســتان بــه همین معنــا دیــده میشــود و در
زبان پروتوهلنیــک (یونانی اولیه) ایــن واژه به صــورتwehar
درآمــدهوبــهصــورت εἶαρیــا eîarدرمتــونحماســیوبــه

صــورت ἔαρیــا éarدر یونانی باســتان به معنــی فصل بهار،
ُ
تازگــی ،طـراوت و گل دیــده میشــود .میتـوان همیــن واژه
را بــه صــورت verدر التیــن و várدر زبــان نــورس (آلمانــی
شــمالی)کهــنبهمعنیبهــاردید.قدمتوریشــهمشــترک
همــه ایــن واژههــا و زبانها بــه ۵۵۰۰ســال پیش ،یعنــی زمانی
بازمیگــرددکــهگروهــیازاقوامچادرنشــینازمنطقـهایدر

هیئتمدیره انجمن زیستشناسی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد
چهارمیـن نشسـت اسـتانی هیئتمدیـره انجمـن زیستشناسـی ایـران بـا حضـور
معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه فردوسـی مشـهد ،رئیس دانشـکده علـوم ،مدیر
گـروه زیستشناسـی و اعضـای هیئتعلمـی گـروه زیستشناسـی در دانشـکده
علـوم دانشـگاه فردوسـی مشـهد برگـزار شـد.
در ایـن نشسـت کـه از سـاعت  8تـا  10روز چهارشـنبه  95/3/12برگـزار شـد ،ابتـدا
آقـای دکتـر احمدرضـا بهرامـی معاون پژوهش و فناوری دانشـگاه فردوسـی مشـهد
ضمـن خوشـامدگویی بـه اعضـای هیئتمدیـره انجمـن اظهـار داشـتند :از دیربـاز
دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـا انجمـن زیستشناسـی ایـران در تعامـل بـوده اسـت
بهطوریکـه دانشـگاهی اسـت کـه اولیـن یـا دومیـن کنفرانـس سراسـری انجمـن
زیستشناسـی ایـران در سـال  1374در آن برگـزار شـد و امیدواریـم کـه بـاز هـم
بتوانیـم کنفرانـس سراسـری انجمـن را در ایـن دانشـگاه برگـزار کنیم .ایشـان ضمن
بیـان توانمندیهـای دانشـگاه فردوسـی مشـهد و ظرفیـت هیئتعلمـی و دانشـجویی
بـر افزایـش همکاریهـا بـا انجمـن زیستشناسـی اشـاره نمودنـد و بـر ضـرورت
توجـه بیشـتر بـه دانـش زیستشناسـی و تحقیقـات بنیـادی در دانشـگاهها تأکیـد
داشـتند.
آقـای دکتـر محسـن شـریفی رئیـس انجمـن زیستشناسـی ایـران نیز در این نشسـت
ضمـن تشـکر و قدردانـی از هیئترئیسـه دانشـگاه فردوسـی مشـهد و اعضـای
هیئتعلمـی آن دانشـگاه ،گـروه زیستشناسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد را یکـی
از گروههـای خـوب کشـور دانسـت و پنجاهمین سـال تأسـیس گروه زیستشناسـی
را تبریـک گفتـه و ابـراز امیـدواری کردنـد کـه انجمـن زیستشناسـی ایـران
بتوانـد بـا بهرهگیـری از توانمنـدی گروههـای زیستشناسـی در جهـت اعتلای
دانـش زیستشناسـی در کشـور گام بـردارد .همچنیـن ایشـان بـه برنامههـای اخیـر
انجمـن اشـاره و هـدف از سـفرخود بـه مشـهد را اینچنیـن بیـان کردنـد :در انجمـن
بهعنوانمثـال در یـک سـال و نیـم گذشـته بحثهایـی صـورت گرفتـه اسـت کـه
اگـر بخواهیـم مؤثـر باشـیم بایـد در عملکردمـان تجدیدنظـر کنیـم و ایـن بحثها به
یـک برنامـه راهبـردی منجر شـد کـه دارای چهـار محـور کالن عملیاتی اسـت- 1 :
توسـعه و ارتقـاء انتشـارات و انجمـن - 2 ،توسـعه روابـط عمومی و ارتبـاط با اعضا،

حوالــیدریــایســیاهبــهســمتمناطقــیدرهنــد،ایـرانو
اروپــایامــروزیپراکنــدهشــدندوبــاجمعیتهــایبومی
ســرزمینهایجدیــدآمیختند.ریشــهمشــترکواژهبهــاردر
همــهایــنزبانهــاوارتبــاطایــنواژهبــامعانیدیگــریمثل
ُ
ســپیدهدم،تازگــیوگل،نشــاندهندهاهمیــتایــن مفهــوم
نــزد اق ـوام هندواروپایــی باســتان اســت؛ چ ـرا کــه زندگــی
ایــن مــردم بیــش از هرچیــز بــه زمیــن وابســته بــود .در دوره
معاصــر کــه همــه محصــوالت ضــروری بـرای بقــای مــا،
نــهاززمیــنکــهازفروشــگاههایزنجیــرهایتهیــهمیشــود،
شــایدبهــاروزمســتانوپاییزوتابســتانتفاوتچندانــیدر
مــاایجــادنکننــد؛امــاچوننیــکبنگریــمخواهیــمدیدکه
مــاهمچنــانبــهزمیــنوابســتهایم.بــهزمینــیکــهاگــرزنده
و بهــاری نباشــد ،چیــزی بــرای بقــا در فروشــگاههایمان
نخواهیــم یافت.
ریشهشناســیها از کتــاب «ریشــههای هندواروپایــی زبــان
فارســی» ،تألیــف دکتــر منوچهــر آریانپــور کاشــانی ،انتشــارات
جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه اصفهــان برگرفتــه شــدهاند.
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 - 3ایجـاد زمینـه حضـور حداکثـری
اعضـای هیئتعلمـی و دانشـجویان
تحصیلات تکمیلـی دانشـگاهها در
انجمـن و  - 4برنامهریـزی جهـت ارتباط
بـا دسـتگاههایی کـه خـارج از فضـای
آمـوزش عالـی هسـتند ولـی میتواننـد
بـه زیستشناسـی کمـک کننـد یـا بـه
خدمـات زیستشناسـی نیـاز دارنـد.
در ایـن نشسـت دکتـر احمـد مجـد،
دکتـر محسـن شـریفی ،دکتـر علیرضـا
سـاری ،دکتـر علـی غضنفـری
مقـدم ،دکتـر نـادر چاپـارزاده ،دکتـر
منصـور افشـار محمدیـان ،دکتـر علـی
فرازمنـد ،دکتـر محمـد نبیونـی ،دکتـر
امیـن الـه بهاءالدینـی ،دکتـر فرامـرز
مهرنـژاد و اعضـای هیئتعلمـی گـروه
زیستشناسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد
بـه بیـان نظـرات و پیشـنهادهای خـود در
راسـتای همـکاری نزدیکتـر
و حضـور مؤثرتـر در
انجمـن زیستشناسـی
2
ایـران جهـت پیشـبرد

آقـای دکتـر احمدرضـا بهرامـی معـاون
امـور علمـی پرداختنـد.
در پایـان ایـن جلسـه ،تفاهمنامـه پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه فردوسـی
همـکاری بیـن انجمـن زیستشناسـی مشـهد از طـرف هیئتمدیـره انجمـن
ایـران و حـوزه پژوهشـی دانشـگاه زیستشناسـی ایـران اهـدا گردیـد.
فردوسـی مشـهد بـه امضـای رئیـس
انجمـن زیستشناسـی ایـران و معـاون
پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه فردوسـی
مشـهد رسـید.
www.ibs.org.ir/
رییـس و اعضـای هیئتمدیـره انجمـن
سال دو /شامره ۵
زیستشناسـی ایـران از سـاعت  10بهار ۹۵
تـا  12نیـز طـی نشسـتی جداگانـه بـا انجمنزیستشناسیایران
دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی گـروه رسدبیر :دکرت علیرضا ساری
زیستشناسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد امور فنی :عرفان خرسوی
بـه بیـان اهـداف خـود از ایـن سـفر و
شـنیدن پیشـنهادهای دانشـجویان حاضـر
در جلسـه در راسـتای تعامـل بیشـتر و
بهتـر فیمابیـن پرداختنـد.
همچنیـن هیئتمدیـره انجمـن از
سـاعت  15الـی  17از آزمایشـگاههای
پژوهشـکده فنـاوری زیسـتی دانشـگاه
فردوسـی مشـهد بازدید کردنـد .در پایان
ایـن جلسـات ،لـوح تقدیـری بـه جنـاب

مشروح نشست هیئتمدیره انجمن زیستشناسـی ایران با اعضاء هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد
آقای دکتر مقیمی رئیس دانشکده علوم پس
از خیرمقدم شروع به معرفی دانشکده علوم
و تاریخچه آن کردند.آقای دکتر بهرامی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی
مشهد نیز ابتدا از طرف هیئترئیسه دانشگاه
خیرمقدم گفتند و سپس به چهار نکته اشاره
کردند :دانشگاه فردوسی فرازوفرود بسیاری
داشته است و از دانشگاههای قدیمی ایران و
صاحبنام و نشان است .در سالهای اخیر،
مسئولین دانشگاه تحت عنوان یک برنامه
راهبردی تصمیم دارند در آینده نزدیک
دانشگاه فردوسی مشهد به دومین دانشگاه
جامع در کشور و دهمین دانشگاه در منطقه و
کشورهای اسالمی و پانصدمین در دنیا تبدیل
نمایند و این موضوع از سال  2011به بعد کام ً
ال
مشهود است.
نکته دوم اینکه دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاهی است که اولین یا دومین کنفرانس
سراسری انجمن زیستشناسی ایران در آن
برگزار شد و امیدواریم که باز هم بتوانیم
کنفرانس سراسری انجمن را در این دانشگاه
برگزار کنیم .نکته سوم اینکه انحراف بزرگی
در کالن در حوزه علوم پایه در کشور رخداده
و آن اینکه روند پژوهش در کشور ما مبتنی
بر اهمیت درجه اول فناوری شده است یعنی
انتظار کار کاربردی از علوم پایه دارند که

انجمن زیستشناسی باید وارد شود و به
مراکز تصمیم سازی این را گوشزد کند .در
کشور ما اگر همچون روند چند سال اخیر به
نگرش پایهای اهمیت ندهند ،تا  20سال آینده
اص ً
ال ریاضیدان ،فیزیکدان و شیمیدان و
زیستشناس نخواهیم داشت .برای مثال برای
سال دیگر برگزاری کنگره بینالمللی سرطان
را در دانشکده علوم پیشبینی میکردیم اما
این اعتراض پیش آمد که سرطان چه ربطی
به زیستشناسی دارد که در جواب گفته شد
پایه سرطان مولکول و سلول است .انتظار
داریم انجمن زیستشناسی در این مورد
دخالت کند و این موضوع را منعکس کند.
نکته دیگر مورد اشاره ایشان این بود که در
مورد سلولهای بنیادی در وزارت علوم حتی
یک کمیته سلولهای بنیادی نداریم در این
مورد هم انجمن میتواند تأثیرگذار باشد و
در مورد سند زیستشناسی اقدامی انجام
دهد .همانطور که سند بیوتکنولوژی داریم
میبایست سند زیستشناسی هم داشته باشیم.
در ادامه آقایان دکتر حداد ،دکتر اجتهادی،
دکتر قرشیالحسینی و دکتر درویش ،ضمن
عرض خیرمقدم به نقش تعامل بیشتر انجمن و
همفکری در راستای برگزاری مجامع علمی،
انتشارات بینالمللی ،ارتباط با محیط زیست،
چاپ کتابها و ارتقاء سطح رشتهها در مقطع

تحصیالت تکمیلی اشاره داشتند.
در ادامه آقای دکتر شریفی ضمن تشکر
از هیئترئیسه دانشگاه بهویژه آقای دکتر
بهرامی و همکارانشان و تبریک پنجاهمین
سالگرد تأسیس گروه زیستشناسی ،ادامه
دادند از گذشته یک ارتباط صمیمی بین
گروه زیستشناسی دانشگاه فردوسی مشهد و
انجمن زیستشناسی وجود داشته چه در بحث
همایشها چه در بحث مجله و چه در بحث
حضور در هیئتمدیره.
ایشان در خصوص فعالیت انجمن
زیستشناسی ادامه دادند در یک سال و نیم
گذشته بحثهایی صورت گرفته است که
اگر بخواهیم مؤثر باشیم در عملکردمان باید
تجدیدنظر کنیم و به یک برنامه راهبردی منجر
شد که دارای چهار پنج محور کالن است که
عملیاتی باشد و خروجی داشته باشیم:
 -1توسعه و ارتقاء انتشارات و انجمن :در حال
حاضر سه نشریه پژوهشی داریم و دو نشریه
با همکاری دانشگاههای دیگر و یک نشریه
علمی ترویجی اخیرا ً از وزارت علوم مجوز
گرفت که خیلی نیاز آن احساس میشد،
خبرنامه انجمن ،کتابهای در دست اقدام و
یا میتواند دوستان پیشنهاد بدهند.
 -2توسعه روابط عمومی و ارتباط با اعضای
خودش یکی از چالشهای انجمن این است
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که انجمن خوب در بین اعضای خود نفوذ پیدا
نکرده است .برگزاری این نشستها در راستای
همین محور است .یکی از عوامل اطالعرسانی
انجمن که آقای دکتر ساری زحمت آن را
میکشد خبرنامه است امیدواریم از دانشگاه
فردوسی مشهد حداقل در هر شماره خبرنامه
یکی دو خبر وجود داشته باشد .مثل رونمایی
از محصول جدیدی یا طرح خوبی که دارد
انجام میشود .بحث دیگر مسابقات انجمن
است که توسط خانم دکتر اسلیمی برگزار
میشود برای تشویق دانشجویان بهصورت
محدود شروعشده است .سایت انجمن هم
بازنگری شده است .انشاءاهلل تبلیغ شود تا
دانشجویان به سایت انجمن مراجعه کنند.
 -3ایجاد زمینه حضور حداکثری اعضای
هیئتعلمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاهها در انجمن .با این محور درصدد
هستیم اهالی انجمن زیستشناسی را چند
برابر کنیم تا بیایند و عضو خانواده بزرگ
زیستشناسی بشوند .در این راستا کارهای
زیرساختی هم انجامشده مث ً
ال در حال حاضر
سایت انجمن عضوگیری الکترونیکی انجام
میشود .گ
 -4برنامهریزی جهت ارتباط با دستگاههای
خارج از فضای آموزش عالی هستند ولی
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میتوانند به زیستشناسی کمک کنند یا به
خدمات زیستشناسی نیاز دارند .بهعنوانمثال
در طی شش هفت ماه گذشته جلسات متعددی
با اعضای محیطزیست و خانم دکتر ابتکار
داشتیم که منجر به یک تفاهمنامه شد .یک
تفاهمنامه در وزارت علوم داشتیم با خانم دکتر
ابتکار در کالن صورت گرفته و یک تفاهمنامه
انجمن داشته که بنده حضورا ً با ایشان صحبت
کردم که منجر به این شد که هیئتمدیره
انجمن یک جلسه مشترک با سازمان حفاظت
محیطزیست داشته باشد و تفاهمنامه را امضاء
کنیم.
 - ۵بحث ارتباط با ریاست جمهوری است
یکی از ستادهای معاونت علمی فناوری
ریاست جمهوری ستاد زیستفناوری است که
دوستان میبایست راهکار ارائه بدهند.
 - ۶بحث دیگر ایجاد تشکلی به نام خانههای
زیستشناسی در مراکز استانها است که
در رشت راهاندازی شد و آقای دکتر افشار
محمدیان زحمت آن را کشیدند و ترتیب
جلساتی بین شهرداری و اعضای شورای شهر
رشت با اعضای هیئتمدیره انجمن را دادند که
منجر به تهیه اساسنامه خانهزیستشناسی رشت
شد و سپس به ثبت رسید که میتواند الگوی
خوبی برای سایر شهرها مثل مشهد باشد.

 - ۷بحث دیگر تعریف پروژهها است که
انجمن هماکنون چهار پروژه برای سازمان
حفاظت محیطزیست تعریف کرده است.
راهبردهای دیگر مثل فعال کردن شاخههای
دبیری و دانشجویی ،تجلیل از پیشکسوتان
حوزه زیستشناسی ،ایجاد شاخههای استانی
در اولویت بعدی قرار دارند.
سپس آقای دکتر مجد نیز به موضوع پیگیری
خانههای زیستشناسی تأکید کردند.
نظرات اعضای هیئتعلمی گروه
زیستشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
آقای دکتر جمیل واعظی درباره ارزشیابی
مدارک تحصیلی دانشجویان تحصیلکرده در
خارج کشور در وزارت علوم صحبت کردند
و نیز به بازنگری کتابهای درسی متوسطه
اشاره کردند.
خانم دکتر معصومه بحرینی نیز خواستار
دخالت انجمن در امر بازنگری کتابهای
درسی آموزشوپرورش بودند.
آقای دکتر درویش نیز فرمودند زیستشناسی
درواقع رشتهای با قدمت بسیار زیاد است
که اآلن دارد از دو نظر آسیب میبیند یکی
زیستشناسی در دستگاههای اجرایی ک ً
ال
نادیده گرفتهشده است ،انجمن زیستشناسی
میتواند در مجله زیستشناسی علم ترویجی
و خبرنامه این را تذکر بدهد و دوم از منظر
مباحث نظری دارد آسیب میبیند ،اینکه
زیستشناسی چیست در مجله علمی ترویجی
انجمن بایستی به تحلیل مباحث زیستی پرداخته
شود و به مردم نشان بدهد برون داد زیستی
چیست.
آقای دکتر ساری نیز در ادامه صحبتهای
استادان دانشگاه فردوسی تأکید کردند از
امسال در مبحث کتابهای درسی تحولی
انجامشده است و آن اینکه کتابها روی
شبکه گذاشتهشده است و افراد میتوانند نظر
بدهند و نظرها خوانده میشود و تأثیر داده
میشود .مورد دیگر این است که پتانسیل
بزرگ کشور دارد به بیراهه میرود متأسفانه
بخشهای کاربردی مرتبط با زیستشناسی
مثل کشاورزی ،شیالت و محیطزیست دارند
سیستماتیک را منحرف میکنند خواهشمندیم
که کمک به تأسیس انجمن بیوسیستماتیک
جانوری بشود تا از این انحراف جلوگیری به
عمل آید.
در پایان تفاهمنامهای بین هیئتمدیره انجمن
زیستشناسی و معاون پژوهشی دانشگاه
فردوسی مشهد امضاء شد.

نشست هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران با دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی
در جلسه هیئتمدیره انجمن زیستشناسی
ایران با دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه
زیستشناسیدانشگاهفردوسیمشهددانشجویان
به بیان مشکالت خود پرداختند رئوس این مطالب
به شرح زیر است:
نماینده گروه سلولی و مولکولی :کمبود بودجه
در پروژههای تحقیقاتی :این در حالی است که
دانشجویان دکتری وزارت بهداشت در حین
تحصیل حقوق دریافت میکنند ولی دانشجویان
زیستشناسی از جیب خودشان هزینه میکنند.
نماینده گروه بیوسیستماتیک جانوری نیز
پیشنهادهایی برای حل این مشکالت دانشجویان
ارائه داد ،از جمله تعیین مقرری و حمایت مالی
و جانی دانشجویان تحصیالت تکمیلی وزارت
علوم و در نظر گرفتن تسهیالت برای دانشجویان
متأهل ارائه بخشنامه به وزارتخانهها و دستگاههای
اجرایی برای فراهم کردن اسکان برای دانشجویان
تحصیالتتکمیلیوقتیکهبرایمطالعاتمیدانی
به اقصی نقاط کشور میروند.
بعدازاینکه دانشجویان مشکالتشان را بیان کردند
آقای دکتر شریفی ضمن تشکر از حضور
دانشجویان فرمودند :دانشجویان عزیز وقت
بگذارند و به سایت انجمن سر بزنند و عضو شوند.
انجمن دارای سه مجله علمی پژوهشی است مجله
پژوهشهای گیاهی ،مجله پژوهشهای جانوری
و مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی ودو مجله

باهمکاریدانشگاههایاصفهانوالزهرابهنامهای
زیستشناسی گیاهی و زیستشناسی کاربردی
منتشرمیکند.مجلهزیستشناسیعلمیترویجی
نیز بهتازگی مجوز از وزارت علوم گرفته است و
قرار است بحثهای کالن زیستشناسی ،اعالم
سیاستها و مشکالت زیستشناسان کشور را در
آن منتشر کنیم .سایت انجمن اخیرا ًبازنگری شده
است و حالت تعاملی پیداکرده است و میتوانید
در آن عضو شوید و از طریق تاالر گفتگوها
مسائل و مشکالتتان را اعالم نمایید .فعال کردن
شاخههای استانی ،شاخههای دبیری و شاخههای
دانشجویی در دانشگاههای مختلف از دیگر
اقدامات انجمن در ماههای آینده است.
در رابطه با مشکالت دانشجویان با سازمان
حفاظت محیطزیست اقداماتی انجام داده است
و مطالبات دانشجویان را در قالب یک تفاهمنامه
گنجانیده شده است که در شرف امضا است
که هم دانشجویان سیستماتیک جانوری و هم
دانشجویان سیستماتیک گیاهی که احتیاج به
مطالعات میدانی دارند دیگر از نظر اسکان،
هماهنگی و وسیله نقلیه مشکالت موجود را
نداشتهباشند.
آقای دکتر نبیونی نیز فرمودند در هیئتمدیره
نماینده دانشجویان هستند و ادامه دادند :اوالً
زحمت بکشید نماینده ایسنا را بیاورید اینجا و با
رئیس انجمن مصاحبه کنند و ایشان مشکالت

شما را در اختیار خبرگزاریها قرار دهند بنده
هم از رئیس ایسنا میخواهم که این مصاحبه را
در صدر خبرهایش قرار دهد که حرفهای شما
در این اتاق نماند .نکته دوم اینکه معاون محترم
پژوهش و فناوری آقای دکتر بهرامی فرمودند
که دانشگاه فردوسی مشهد میخواهد 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 تشکیالت دارید اگر باهم باشید خیلی از
مشکالتی که بیان کردید قابلحل است .مث ً
ال
تهیه وسیله نقلیه برای دانشگاه کار راحتی است.
اگر یک انجمن علمی فعال داشته باشید حل
مشکالتآسانترمیشود.
نکته آخر اینکه گفتند سیاستگذاریها ایراد
دارد به خاطر این است که ما سند راهبردی
زیستشناسی نداریم از امروز قول میدهیم سند
راهبردی زیستشناسی را تهیه کنیم و به شورای
عالی انقالب فرهنگی تحویل دهیم .پیشنهاد
آخر اینکه بهتر است که گروه زیستشناسی 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 میدادند
نسبت به ما اص ً
ال اعدادش قابلمقایسه نیست.

5

بنیانگذار پژوهشگاه رویان مرحوم آقای دکتر
کاظمی آشتیانی دانشجوی بنده بودند در بخش
آناتومی جرقه تأسیس این پژوهشگاه در آن
زمان زده شد شما هم باید تیزبین باشید .ایشان
آنقدر عالقهمند به این مسئله بود که در راهپلهها
و توی خیابان از من سؤال میکرد ،نباید بنشینید
مقایسه کنید و بگوید آن دانشجوی پزشکی
چه دارد و من چه دارم باید تالش کرد ،امیدوار
بود ،و انرژی مثبت داشت دستها را به هم داد
تا خداوند باورمان کند .مسائل مختلفی مطرح
شد که حتماً انجمن استفاده میکند امّا انجمن
زیستشناسی یک مقام اجرایی نیست ولی
میتواند اینها را دستهبندی و جمعبندی بکند و
به دستگاههای اجرایی منتقل کند و اصرار کند
و پیگیری کند .باید عاشق زیستشناسی باشید
و یک مقداری مشکالت را تحملکنید .باید
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 میفرمایند
6
کسی که میداند و باکسی
که نمیداند مساوی نیست.

تبدیل علم به حرفه صحیح است .شخصی
را سراغ دارم که با لیسانس زیستشناسی به
خارجرفته بود و حیران مانده بود که برای تأمین
مخارج خود چه کند .فوری به سایتهای
مختلف سر زد و جستجو نمود که یک شخص با
لیسانسزیستشناسیچهکارهاییمیتواندبکند
و در چه جاهایی میتواند کار پیدا کند و کارهای
بسیاری در اینترنت پیدا کرد که مث ً
ال لیسانس
زیستشناسی آشنا با فالن چیز را میخواهند .بنده
اعتقاددارم که نهفقط دوره آموزشی بهتنهایی باید
تبلیغ شود و نهفقط دوره پژوهشی .دوره آموزشی
همراه باکارهای آزمایشگاهی کارآمد باید تبلیغ
شود که دانشجو قبل از پژوهش باید کارهایش
را در دوره آموزشی در آزمایشگاهها یاد بگیرد.
در حال حاضر کارها در دوره کارشناسی ارشد
 95درصد حاصل کارهای آزمایشگاهی است.
اگر دانشجو فقط تئوری خوانده باشد و کار
آزمایشگاهی نداشته باشد و وارد دوره پژوهشی
شود با مشکل روبرو میشود و با دستگاهها آشنا
نیست حداقل یکترم در جا میزند.
مورد دیگر اینکه جای تاریخ علم در برنامهها
خالی است تاریخ آیندهساز است .سابقاً در

برنامهها 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 بهپیش میبریم .فع ً
ال ما در یک
شرایط خاص قرارگرفتهایم که از همه طرف
تحتفشار هستیم اگر فشارها را به هم منتقل کنیم
نتیجه نمیگیریم اما اگر نیروهایمان را رویهم
بگذاریم بهجایی میرسیم .یکی از راهحلهای
کم کردن هزینههای آزمایشها راهاندازی
تعاونیهای کوچک دانشجویی بین خودتان
است .یکی از مسئولیتهای انجمن تقویت
روحیه در دانشجویان است و جمعکردن توانایی
دانشجویان کنار یکدیگر است ما با آزمون جامع
موافق هستیم آن دانشجویی که مستعد است از
این طریق شناخته میشود ،رقابت مثبت باعث
ساختن افراد میشود .انشاءاهلل در آینده نزدیک
همکاری خوبی بین وزارت علوم و وزارت
بهداشت برقرار میشود به دلیل اینکه وزیر علوم
خود یک پزشک است .اگر توکل به خدا کنید
و نیات شما خیر باشد طلب علم بکنید و تالش
داشته باشید خداوند هم یاری میکند و موفق
باشید.

مجموعه کارگاههای تابستانه دانشکده زیستشناسی دانشگاه تهران
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اختتامیهنشستدانشجویانکارشناسیدرنخستینهمایشعلومزیستی
نخستینهمایشملی«علومزیستی-نشستدانشجویانکارشناسی»

نخستین همایش ملی «علوم زیستی -نشست
دانشجویان کارشناسی» با حمایت انجمن
زیستشناسی ایران و ستاد توسعه علوم و
فناوریهایسلولهایبنیادیوپزشکیبازساختی
در تاالر دهشور پردیس علوم دانشگاه تهران
برگزار شد .هدف اصلی از برگزاری این همایش
تشویق ،ترغیب و تقویت بنیه علمی دانشجویان
کارشناسی معرفی شد .همایش ملی علوم زیستی
باحضورجنابآقایدکترمحسنشریفیریاست
محترم انجمن زیستشناسی ایران ،دکتر حمید
پزشک ریاست محترم پردیس علوم ،دکتر بهمن
زینلی ریاست محترم دانشکده زیستشناسی،
دکترحمیدیه،دبیرستادتوسعهعلوموفناوریهای
سلولهای بنیادی و دکتر عارفیان معاون ستاد
توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی
و اعضای هیئتعلمی دانشکده زیستشناسی
در تاریخ  22و  23اردیبهشتماه
 1395برگزار شد .ازجمله
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برنامههای این همایش
میتوان ایراد سخنرانیهای

علمیتوسطاستادانزیستشناسی،سخنرانیهای
دانشجویی ،ارائه برخی خالصه مقاالت در قالب
پوستر،برگزاریمسابقهعکاسیزیستی،برگزاری
مسابقه پویانمایی زیستی ،طرح ایدههای برتر
دانشجویی و جلسه پرسش و پاسخ اعضای انجمن

زیستشناسی ایران با دانشجویان اشاره داشت .در
پایان برگزیدگان از بخش خالصه مقاله در قالب
سخنرانی ،ارائه خالصه مقاله در قالب پوستر،
عکسزیستیبرتر،پویانماییبرتروایدهبرترتقدیر
به عمل آمد.

انتشارمجلهعلمی-ترویجیزیستشناسی
سالهاست که بهقصد تقویت امر پژوهش در
علوم ،تولید و انتشار دستاوردهای پژوهشی
اولویتی مهم داشته و اغلب استادان نیز به
تأسی از این نگرش بیشترین فعالیت خود
را به امر پژوهش و انتشار دستاوردهای
علمیشان در مجالت پژوهشی اختصاص
دادهاند .یکی از پیامدهای قابلتوجه
اولویت دادن به پژوهش تأسیس مجالت
پرشمار علمی-پژوهشی داخلی بوده
است و دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
دهها مجله از این نوع را ساالنه انتشار
میدهند .هرچند این فعالیتها امری الزم
و مفید بوده است لیکن افراط در اهمیت
دادن به این نوع نشریات فعالیت استادان
و پژوهشگران را در بهبود و ارتقای امر
آموزش و گسترش آن تحتالشعاع قرار
داده است و آموزش در دانشگاهها و نیز
در سطح عمومی دستخوش زیان جدی
و نگرانکنندهای شده است .انجمن

زیستشناسی ایران بهعنوان قدیمیترین
تشکل علوم زیستی در کشور با آگاهی از
برخی تبعات منفی این نگرش در گسترش
دانش زیستشناسی در پی ایفای رسالت
خویش در گسترش دانش زیستشناسی
مجوز انتشار یک مجله علمی -ترویجی
را اخذ کرده است و در پی آن است
که به کمک صاحبنظران و دانشمندان
زیستشناسی مسائل مبتالبه آموزش این
قلمرو جذاب و پردامنه را در تمام سطوح
بهطور مرتب در این مجله انتشار دهد.
هدف این است که در کنار پرداختن به
راههای ارتقای کیفیت و دیدگاههای نو
در امر آموزش ،دستاوردهای نوین علمی
را در سطح ملی و بینالمللی در شکل
مقاالت مروری به مخاطبین بالفصل دانش
زیستشناسی ،اعم از استادان ،دانشجویان،
مربیان و معلمان و نیز به مخاطبین و
عالقهمندان گسترده علوم زیستی در جامعه

معرفی کند .بنابراین انجمن زیستشناسی
و بهطور خاص هیئت تحریریه مجله
علمی -ترویجی زیستشناسی از تمام
صاحبنظران ،استادان ،نویسندگان و
مترجمان زبده و عالقهمند دعوت میکنند
تا با همکاری صمیمانه و اندیشمندانه خود
در انتشار پربار این مجله نوپا سهیم شوند.
همکاری تمام کسانی که دغدغه آموزش
باکیفیت و گسترش دانش زیستشناسی
را در سر دارند برای ما بسیار مغتنم است
و امیدواریم در سایه همکاری گسترده
شما این مجله در انتشار مرتب خود موفق
باشد و در عمل نیز اهمیت انتشار خود
را روزبهروز بیشتر نمایان سازد .لطفاً
مقاالت و نظرات خود را برای بررسی و
انتشار احتمالی به آدرس
زیستشناسی
انجمن
ایران ارسال فرمایید.
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نوزدهمین کنگره ملی و
هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
با همکاری انجمن زیست شناسی ایران
و با شرکت زیست شناسان و پژوهشگران
این رشته از داخل و خارج کشور در تاریخ
 9-11شهریور  95در دانشگاه تبریز برگزار
خواهد شد.
شعار ما در کنگره زیست شناسی 95
«بحران آب» است از هر نوع پیشنهاد
نشست تخصصی و سخنرانی کلیدی
در این زمینه استقبال می کنیم.
حورهای کنگره و موضوعات مورد
پذیرش برای مقاالت:
زیست شناسی گیاهی (فیزیولوژی
گیاهی ،سیستماتیک و اکولوژی گیاهی،
سلولی و تکوینی گیاهی)
زیست شناسی جانوری (فیزیولوژی
جانوری ،بیوسیستماتیک جانوری
و اکولوژی جانوری ،بافت و جنین
شناسی)
زیست شناسی سلولی و مولکولی
(بیوشیمی و بیوفیزیک ،ژنتیک ،علوم
سلولیومولکولی،میکروبیولوژی)
زیستشناسیکاربردی(بیوتکنولوژی،
نانوبیوتکنولوژی ،محیط زیست و منابع
طبیعی)
( )1بخش اصلی کنگره :شامل سخنرانان
کلیدی و مدعو (Invited keynote
 )speakersو سخنرانان عادی (Regular
 )presentationsکه در این بخش آخرین
یافته های دانش زیست شناسی و نیز
نتایج پژوهشگران در زمینه های مختلف
زیست شناسی مورد بحث قرار خواهد
گرفت.

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

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