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شماره 139
 

��ر��ه ا���ن �شت س�ول و
 با�ت ا�ان

شناسیزیست جهانی روز آپریل 16  

 زندگی تردقیق مطالعه به شناسیزیست علم
 شیمیایی، فرایندهاي بدنی، ساختار زنده، موجودات

 هايشاخه شناسی زیست. پردازندمی تکامل و توسعه
 ساله 100 قدمتی هاآن  از بسیاري. دارد متعددي

 پیشرفت به توجه با امروزه هاآن از بعضی و دارند
: جمله از هاییشاخه. اندآمده بوجود تکنولوژي

 شناسی، گیاه مولکولی، سلولی جانورشناسی،
بیوفیزیک و  بیوشیمی، ژنتیک، میکروبیولوژي،

 اکولوژي 

ادعاشناس عالم بیزیست   

 به آیا .است شده گرفته آنها از حیات اکنون بخشند،می حیات و شناسندمی حیات که شناسانی زیست
 شناسی،  زیست  هايرشته  که  دریافتندبسیاري  اما خوشبختانه    اند؟کرده  فکر  آن  عواقب  به  مردمان  راستی

 زیست را پزشکی هاينوبل شدند متوجه یکباره آنها. است اهمیت حائز زندگی ادامه براي چه میزان
. پس روزي را دارد ُپتانسیل چقدر رشته  این که دانستند نمی هم خودشان شاید. اندکرده دِرو شناسان

انتخاب کردند تا به این عالمان بی ادعا اداي احترام این کره خاکی شناسان براي قدردانی از تمام زیست
 شناسی مبارك.المللی زیستکنند. روز بین
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شناس هستمبا افتخار من یک زیست    
 تالش بودم. شاید زیاد ام داروسازي قبول نشدم. با اینکه رشته دیپلمم ریاضی فیزیک بود، کنکور تجربی شرکت کردهرشته مورد عالقه اما شدم قبول کنکور

 گفتنداطرافیانم می .کردنمی خوشحال منو زیاد این و بودم شده قبول شناسی زیست کردم، نگاه سنجش که سایت تو. برسم دارم که هدفی به تا نکرده بودم
 احساس . شدم دانشگاه وارد اینکه تا زنندرا می حرف این من به دادن دلداري واسه کردممی فکر من .هست پیشرفت جاي کاري هر تو بخواي، خودت اگر

 !نه؟ یا شدي دکتر باالخره! بودم فراري »چیه رشتت« که سوال این از سه کارشناسی ترم از قبل تا .نکشیدم پس پا اما نداشتم، ايانگیزه و کردممی سردرگمی

 رفرنس هر درس بودم  هاي کتاب دنبال حتی و بودم شده مندعالقه شدند. جذاب میبرا هادرس  بعد به سه ترم از .نداشتم جوابی سوال این براي هاآن وقت
. شد عوض چیز سواد کافی دارم. کم کم همه شناسی، زیست دانشجويِ منِ که کنم ثابت تا باشم، جلو بقیه از قدم چند تا نم،ابخو استادها تدریس کنار در که
دانستم. بیوشیمی استرایر و لنینجر  فارماکوکنتیک، بیوفارماسی، نشانه شناسی حتی آناتومی بهتر از اونها می .نداشتم کم چیزي داروسازي دانشجوي یک از من

شناسی را انتخاب کردم. حاال سنتیک را خوب بلد بودم و بهتر از هر داروسازي از حفظ بودم و رفتم براي مقطع کارشناسی ارشد اینبار هم گرایشی از زیست 
ها تالش در دلسرد کردنم داشتند نبودم. خیلی  سواد  بی  یک  ت ورود داروها را بنویسم و الگو و مکانیزم ورود آنها را به بدن حدس بزنم. حاال منتوانستم معادالمی

م. حاال این من رد مقطع دکتري شدم حاال دیگه خودم دارویی را طراحی کردابگیرم. و محکم ي»آره« یک زندگیم تا از کردم بیشتر رو تالشم و قدرت اما من
المللی دعوت میشوم. وقتی از من براي هاي بینکنم. وقتی به کنگرهتوانستم دارویی را پیشنهاد کنم. االن که به رزومه م نگاه میبودم که به داروسازها می

 خار خواهم گفت:ت چی هست؟ با افتکنم. االن هر کس از من بپرسه دکتر رشته المللی سوال میشه احساس غرور میهاي بینطرح 

 ���م �ناس ز�ست   �ن یک 
 

  

حیات شناخت علم شناسی زیست  
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http://iapctc.ir 
دبیرخانه دایمی انجمن: تهران، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  
 تحقیقات، دانشکده علوم، طبقه چهارم 

 
 
 
 
 
 

 

 *2021در سال    شناسی در جهان مرتبط با زیستپردرخواست  مشاغل    برخی از

 نام کشور  نام شغل  نام کشور  نام شغل 

ست و  یآنکولوژ
سرطان  بیولوژیست   

 درخت شناس سوئد 

 استرالیا 

دانشمندان و  
 يهاست یمیوشیب

 ی شناسست یز
س انگلی  زیست شیمیدان  

ی عیعلوم طب  گرجستان  
  ست یمتخصص ز

يفناور  

تان معلم زیست دبیرس شناس  اهیگ آمریکا    

شناس و   ست یز
 دانشمندان مرتبط 

شناس میکروب کانادا   

یپزشک ست ی مهندس ز  جانور شناس  اتریش  

یپزشک ست ی مهندس ز  ترکیه 
زیست شناسی 

 محاسباتی 
 آلمان 

به علت پاندمی در جهان رتبه برخی از مشتغل تغییر بسیار یافته است که از جمله پرستاري به باالترین شغل مورد درخواست در جهان رسیده * 
 تبط با علوم زیست پزشکی افزایش چشمگیر یافته است. هاي مرشغلتقاضا براي و 

 : اعضاي هیات مدیره
 :رهیمد اتیاعضاي ه 

  رانبخشیا  رضایعل دکتر
 ی لیاردب یزهرا اوراق دکتر
  آزاده حکمت دکتر
  ذاکر دیسع  دکتر
  الهه دوخه خانم
   انیارباب قهیصد دکتر
 حمدي   يمحمد مهد  دی س دکتر

 
 :بازرسان

  عبادي یدکتر مصطف
  تکلو یحسام  دیسع  دکتر

  :رخانه یدب  مسئول
 ی السادات اسدالله  میمر خانم

 مسئول کمیته دانشجویی:
 حسن علیزاده آقاي  
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