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 چکیده

 دیتول در و توسعه فتشریپ عیتسر موجب که هستند ایدنسراسر در  یعلم هاینهاد ییبنا ریو ز یاز عناصر اصل های علمیانجمن

های حوزه علوم زیستی در ایران با فراهم شناسی در آغاز هزاره سوم، انجمنبا توجه به اهمیت حوزه زیست. دنشویعلم م جیو ترو

شده و مشغول به فعالیت هستند. در این مقاله به معرفی کردن بستر مناسب برای ایجاد ارتباط میان پژوهشگران این حوزه تأسیس

بیوشیمی ایران،  ایران، کیوانفورماتیبایران،  ایمنی زیستیهای انجمن :علمی علوم زیستی در ایران شامل انجمن چهارده

شناسی ایران، ژنتیک ایران، فیزیک ایران، بیوتکنولوژی ایران، پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند، پروتئومیکس ایران، زیستبیوشیمی

ی ایران اهیافت گبکشت سلول و ی ایران، اهیگ یولوژیزیفی ایران، و فارماکولوژ یولوژیزیفعلوم و زراعت و اصالح نباتات ایران، 

، چاپ کتابایت از پرداخته شده و عملکرد آنها در دهه اخیر بررسی شده است. حم رانیا یستیعلوم ز یعلم یهاانجمن هیاداتحو 

برخی از المللیملی و بین مجامعالمللی، عضویت در های ملی و بینی، برگزاری همایشتخصص یهاها و کارگاهنشست یبرگزار

مجله با درجه  13و حدود  یسیبه زبان انگلباشد. همچنین انتشار دو نشریه های علوم زیستی ایران میهای مهم انجمنفعالیت

ها از انجمن یاگرچه در برخباشد. های علوم زیستی میهای حائز اهمیت انجمنژوهشی به زبان فارسی از دیگر فعالیتپ-علمی

و اغلب آنها  اشته استد یروند صعود ریدهه اخ یها در طانجمن نیا تیفعال اما بوده است بیراز و نشف یدارا تیروند رشد فعال

 یو همکار یو ضرورت هماهنگ تیبا توجه به اهم اند.رتقای علوم زیستی در ایران داشتهاهای علمی خود سهم بزرگی در با فعالیت

تأسیس  شتریب یمکاره نهیزم شیبا هدف افزا رانیا یستیعلوم ز یهاانجمن هیاتحاد ،یستیمرتبط با علوم ز یعلم یهاانجمن نیب

و سازنده  قتفکر خال گر،یکدیدر کنار  یو صنعت یو نخبگان دانشگاه ختگانیو حضور منظم و مستمر فره ییاست. گردهما دهیگرد

علم  شرفتیسعه و پشدن تو شتریبهتر و ب در جهت هرچه تواندیبوده و م یستیمسائل و مشکالت حوزه علوم ز یافتنیحل تنها راه

 راهگشا باشد. یمل یو فناور
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 مقدمه

ب جوامع مدنی همواره در تالش هستند تا نهادهایی را برای کس

های علمی از و انتقال دانش ایجاد نمایند. در این میان انجمن

جایگاه خاصی برخوردار هستند. در قرن هجدهم بسیاری از 

کردند. امروزه های علمی منتشر مینشریات علمی را انجمن

های علمی انجمن بخشی از نشریات علمی معتبر در جهان توسط

های علمی در قرن . ایده تأسیس انجمن[1]شود منتشر می

هفدهم میالدی شکل گرفت. در آن دوران دانشمندان و فالسفه 

نظر درباره مسائل علمی دور یکدیگر به جهت بحث و تبادل

های تخصصی در شدند و از آن زمان به بعد انجمنجمع می

های علمی هم انجمنشد. در ایران  های گوناگون تأسیسزمینه

های گذشته به همین منظور تشکیل شده است. از زمان

اند و شدههای مختلف در ایران تأسیسهای علمی با نامانجمن

های علمی به شیوه امروزی اند اما تاریخچه انجمنداشتهفعالیت 

 گردد:در ایران به سه دوره تقسیم می

 ین دورهدر ا هجری شمسی: 1340دوره قبل از سال  -1

ها فقط به دلیل وجود اندک متخصصان در یک رشته، فعالیت

هایی که شامل برگزاری نشست چندین متخصص بود. از انجمن

در آن دوران افزون بر کارهای صنفی به امور علمی نیز 

توان به جمعیت فیزیک و شیمی ایران )تأسیس پرداختند میمی

الی دادگستری و (، کانون مهندسین ایران، مجمع وک1310سال 

( و انجمن پزشکی )تأسیس 1330انجمن مامایی )تأسیس در دهه 

 ( اشاره نمود.1340در سال 

در این  هجری شمسی: 1370تا  1340های دوره سال -2

های علمی پررنگ دوره نقش وزارت علوم در تشکیل انجمن

ها در پیشبرد علم این موضوع نتیجه آگاهی از نقش انجمنشد. 

بود. در این دوره انجمن ریاضی، انجمن مدیریت، انجمن 

حسابداری و انجمن روانشناسی با کمک وزارت علوم تشکیل 

های علمی کشور نامه نحوه تأسیس انجمندر این دوره آیینشد. 

( و به وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1366تصویب شد )سال 

                                                           
1 Biosafety Society of Iran 

نامه مجوز تأسیس ات آییناختیار داده شد تا با رعایت مصوب

 ها را تأیید و صادر کند.انجمن

در این دوره  هجری شمسی: 1370دوره بعد از سال  -3

ها بر مجوز تأسیس و تجدید پروانه و نظارت بر عملکرد انجمن

عهده وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و 

های آموزش پزشکی و وزارت ارشاد سپرده شد. امروزه انجمن

گردد که های غیردولتی اطالق میعلمی در ایران به سازمان

توسط تعدادی از متخصصان در حوزه خاص با هدف شناساندن 

 تخصص مربوطه در جامعه و بررسی و ارائه پیشنهادات الزم به

ریزی آموزشی و پژوهشی در خصوص رشته مسئوالن برنامه

 .[2]اند مربوطه تشکیل شده

 رانیا یعلم یهاانجمن ونیسیکماز  آمدهدستبهطبق اطالعات 

از وزارت علوم،  یانجمن علم 374 تعداد 1397سال  انیتا پا

 از وزارت ینجمن علما 235و تعداد  [4, 3] یو فناور قاتیتحق

دریافت  تیمجوز فعال [5] پزشکیبهداشت، درمان و آموزش 

های علمی در آغاز هزاره اند. با توجه به اهمیت انجمننموده

عنوان حلقه مفقوده جامعه مدنی، فراهم کردن بستر سوم، به

به همین  ها امری مهم است.مناسب برای فعالیت این سازمان

های فعال در منظور در این پژوهش به بررسی عملکرد انجمن

-شناسی )به ترتیب حروف الفبا( در طی سالحوزه علوم زیست

 شود.های اخیر پرداخته می

 شناسیفعال حوزه زیست یعلمهای معرفی انجمن

 1ی ایمنی زیستی ایرانعلم انجمن -1

منظور گسترش و پیشبرد ایمنی انجمن ایمنی زیستی ایران به

زیستی و ارتقای این فناوری و توسعه کمی و کیفی نیروهای 

متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در 

ها و های مربوط به ایمنی زیستی و نقد عملکرد دستگاهزمینه

تخصصین و اظهارنظر در موارد یاد شده با همکاری جمعی از م

وزارت  در مجموعه 1382در سال پیشکسوتان این علم در کشور 

شد ای تأسیس رشتهبین یبنددر دسته یو فناور قاتیعلوم، تحق
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رسانی و نشر دانش اطالعتوان به . از اهداف این انجمن می[6]

برداری تضمین بهره، ا آنهای مرتبط بفناوری و شاخهروز زیست

پیشگیری از آثار سو جدید،  فناوریاز فواید قطعی زیست

پیشگیری از آثار سو ، فناوری بر تنوع زیستیاحتمالی زیست

پیشگیری از آثار سو احتمالی ، بر سالمت انسان آن احتمالی

زیست اشاره نمود. و گیاهان و محیط فناوری بر حیواناتزیست

است  یالمللنیو ب یافرامنطقهزیستی ایران  اهداف انجمن ایمنی

 یجهان همکار یفناوری کشورهارکز اطالعات زیستم 27و با 

 .تنگاتنگ دارد

 یاعضا یبرا یو خارج یداخل یعلم یدهایبازد یرگزارب

نعقاد قرارداد ی، اخصوص یهاو شرکت یانجمن، مسئوالن دولت

علوم وابسته به  ینیگزمنظور واژهبا فرهنگستان زبان و ادب به

 شیافزاو  کینتژ یفناوری و مهندساز جمله زیست یستیز یمنیا

 یو حقوق یقیحق یتعداد اعضا شیانجمن و افزا یشعب استان

 یتداوم برگزار و در هفته پژوهش شکسوتانیاز پ ریقد، تانجمن

 یستیز یمنیاهای انجمن از جمله فعالیتو کارگاه،  یسخنران

 دواقدام به انتشار  1391باشد. انجمن همچنین از سال می رانیا

ی نموده است و جهت ستیز یمنیو ا کیژنت یمهندس فصلنامه

همکاری قرارداد  یبا مرکز نشر دانشگاهچاپ رایگان فصلنامه 

 کیژنت یمرتبط با مهندس قاتیتحقامضا نموده است. این نشریه 

 ،یجانور ،یاهیفناوری گزیست یو انسان یجانور ،یاهیگ

و جانوران و  اهانیگ دیتول یو صنعت یکروبیم ،یپزشک

 مرتبط با قاتیو تحق بیو نوترک هختیترار یهاسمیکروارگانیم

 . انجمن ایمنی زیستیدینمایرا چاپ و منتشر م یستیز یمنیا

مرتبط و  یعلم یهاشیهما یمشارکت در برگزارعالوه بر 

 شیهماتاکنون چندین دوره  ،هاهمایشداوران  فهرست لیتکم

 این .را برگزار نموده است کیژنت یو مهندس یستیز یمنیا یمل

انجمن همچنین چندین کتاب تخصصی را چاپ نموده است و 

حد وای آزاد اسالم راز، دانشگاهیدانشگاه شدارای نمایندگی در 

 زنجان دانشگاه ی وبهشت دیشه قات، دانشگاهیعلوم و تحق

 باشد.می

 1ی بیوانفورماتیک ایرانعلم انجمن -2

                                                           
1  
2  

، اعضا علمینجمن بیوانفورماتیک ایران با هدف گرد هم آوردن ا

 1383در سال مند به بیوانفورماتیک محققان و دانشجویان عالقه

 یبنددر دسته یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق در مجموعه

عنوان یک علم . بیوانفورماتیک به[7]گردید ای تشکیل رشتهبین

های زیستی در سطح سلولی ای با هدف مطالعه سیستمرشتهبین

جاد های محاسباتی ایها و روشو مولکولی با استفاده از مدل

گردیده است. از جمله اهداف اصلی این انجمن مطالعه، توسعه 

ها و مراکز علمی و و گسترش دانش بیوانفورماتیک در دانشگاه

بهبود بخشیدن به و  توسعه کیفی نیروهای متخصص، پژوهشی

های بیوانفورماتیک و امور آموزشی و پژوهشی در زمینه

با  رانیا کیفورماتوانیانجمن ب .باشدمی شناسی محاسباتیزیست

و ( RSS)آمار انگلستان  یسلطنت انجمن با یو همکار تیعضو

 تلیفعا رو به توسعه ری، مس(ISI) آماردانان یالمللنیانجمن ب زین

 .دارد شرویرا در پ یالمللنیب یهاهنیدر زم

 اتینشر ونیسیکم یانجمن از سو یپژوهش-یعلم هیتأیید نشر

 مربوط، هیو آغاز به کار نشر یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق

از  یجامع داده بانک لیداشتن روند تکم و ادامه لیتشک

لوم خارج در حوزه ع میمق انیرانیو ا یرانیمتخصصان و فعاالن ا

مرتبط با علوم  یعلم یهابا انجمن یهمکار و کیوانفورماتیب

 ،کیانفورمات وتر،یآمار، کامپ یهاهمچون انجمن کیوانفورماتیب

توسط  شدهانجامهای از جمله فعالیت کیژنت ی وشناسستیز

دوره  8 نتاکنو رانیا کیوانفورماتیانجمن ب باشد.این انجمن می

 تیمسئول و را برگزار نموده استهمایش بیوانفورماتیک 

 را بر عهده داشته است. یتخصص ینشست علمچندین  یبرگزار

بوده و  تیدر حال حاضر تنها در تهران مشغول به فعالانجمن 

و  باشدیدارا نمهای دیگر در دانشگاهرا  ینمایندگی خاص

وفیزیک در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بی اکنونهمدبیرخانه آن 

 دانشگاه تهران مستقر است.

 2بیوشیمی ایران یعلمانجمن  -3

در  1372در سال پس از وقفه چند ساله  رانیا یمیوشینجمن با

ی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک مجموعه

 کرد.خود را آغاز  یهاتیاز فعال یادور تازه بندی علوم پایهدسته

 ،یفن ،یارتباط علم جادیاتوان به از جمله اهداف این انجمن می
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 ریمحققان، متخصصان و سا نینظر بو تبادل یآموزش ،یقاتیتحق

سروکار  یمیوشین بگوناگو یهابا شاخه یکه به نحو یکارشناسان

و  یبا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یهمکار، دارند

امور  یزیردر برنامه یو پژوهش یها و مؤسسات آموزشدانشگاه

 یابیارزی، و بازآموز هاییگردهما یو برگزار یپژوهش ،یآموزش

 یهاشنهادیو ارائه پ یپژوهش ،یآموزش یهابرنامه یو بازنگر

 ،یپژوهش ،یعلم ،یارائه خدمات آموزش، الزم در مسائل مذکور

در  انیدانشمندان، پژوهشگران و دانشجو قیو تشو بیترغ یفن

و  نیو تدو هیتهی، و آموزش یپژوهش یعلم یهاتیفعال شبردیپ

 یهاییگردهما یو برگزار یآموزش ،یعلم اتیانتشار نشر

با  یو خارج یدر سطوح داخل یو پژوهش یآموزش یبازآموز

. انجمن [8] نام برد کشور یو مقررات جار نیقوان تیرعا

عنوان دو فیزیک ایران بههمراه با انجمن بیوشیمی رانیا یمیوشیب

های همکاری علمی پژوهشی با نامهانجمن خواهرخوانده تفاهم

مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور دارد که از آن جمله 

 یولوژیو ب یمیوشیب یالمللنیب نامه همکاری با اتحادیهتفاهم

. انجمن بیوشیمی ایران توان نام برد( را میIUBMBی )مولکول

عضو فدراسیون بیوشیمی و بیولوژی مولکولی آسیا و اقیانوسیه 

(FAOBMBمی ).باشد 

راسری سکنگره صورت سالیانه به رانیا یمیوشیانجمن ب

نماید. های سراسر ایران برگزار میرا در دانشگاه بیوشیمی

ها و همچنین انجمن سمینارهای تخصصی، سمپوزیوم

کند. انجمن برگزار میای صورت دورهبهخصصی را های تکارگاه

جوان در  انمحققه برا  یراز یایزکر صورت سالیانه جایزهبه

دهد و همچنین با چند ی اختصاص میمیوشیب قاتیتحق هنیزم

پردازد. دبیرخانه انجمن بنیان به تبادل علم میشرکت دانش

 باشد.در تهران مستقر می رانیا یمیوشیب

 1فیزیک ایرانبیوشیمی یعلمانجمن  -4

وزارت  در مجموعه 1381فیزیک ایران در سال انجمن بیوشیمی

تأسیس  هیعلوم پا یبنددر دسته یو فناور قاتیعلوم، تحق

گردید. هدف از تأسیس این انجمن گسترش و ارتقای علم 

فیزیک و علوم وابسته، توسعه کمی و کیفی نیروهای بیوشیمی

بود بخشیدن به امور آموزشی و بهمتخصص در این رشته، 
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انجمن  .[9]باشد می های مربوطپژوهشی در زمینه

 هیالمللی است و عضو اتحادانجمن بین ،رانیفیزیک ابیوشیمی

 یالمللنیب هیاتحاد(، EBSA) اروپا کیزیوفیب یهاانجمن

 باشد.می (،IUBMB) یمولکول یولوژیو ب یمیوشیب

و  پژوهشگران جوان جایزهاعطای دانش، اعطای نشان تولید 

اعطای جایزه موسوی موحدی به پژوهشگران فعال در این 

برگزاری ساالنه  و مرتبط یمل یهاشیهمااز  تیحماحوزه، 

فیزیک ایران از جمله المللی بیوشیمیکنفرانس ملی و بین

 1394انجمن در سال باشد. جمن میهای ساالنه این انفعالیت

 Biomacromolecular Journalمجوز انتشار نشریه با عنوان

(BMMJرا دریافت نمود ) رسدکه به زبان انگلیسی به چاپ می .

فیزیک، بیوشیمی، های بیوشیمیزمینهدر این نشریه مقاالت در 

شناسی مولکولی، زیست حسگرها، بیوفیزیک، زیست

. رسدفناوری به چاپ میبیوانفورماتیک ساختاری و نانوزیست

صورت فصلی به زبان انگلیسی این انجمن خبرنامه خود را به

دسترسی برای عموم نماید که روی پایگاه انجمن قابلچاپ می

توان به پایگاه الکترونیکی انجمن مندی میاست. برای بهره

(isobc.comرجوع نمود. از دیگر فعالیت ) های انجمن

 ،یالمللنیب یهایرائه سخنرانتوان به افیزیک ایران میبیوشیمی

های تخصصی اشاره نمود. انتشار کتاب و برگزاری کارگاه

ه دبیرخانه انجمن در مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگا

 یتهران قرار دارد. انجمن عالوه بر نمایندگی در ایران دارا

 باشد.می استان کشور 9ی و اندونز و هند ن،یدر چ یندگینما

 1رانیا یوتکنولوژیب یانجمن علم -5

 یو علم یاز توان فکر یریگبا بهرهانجمن بیوتکنولوژی ایران 

 نیکشور در جهت توسعه و گسترش ا یوتکنولوژیب نیمتخصص

 قاتیوزارت علوم، تحق در مجموعه 1376در سال مهم  یفناور

 دیای تأسیس و به ثبت رسرشتهبین یبنددر دسته یو فناور

تبیین راهبردها و توان به از جمله اهداف این انجمن می .[10]

، فناوریاندازهای کالن در حوزه زیستراهکارهای تحقق چشم

منظور دستیابی کشور به سهم سازی توسعه پایدار و پویا بهنهادینه

، های زیستیمندی از فناوریمناسبی از تولید ناخالص ملی با بهره
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شویق و جلب مشارکت نیروی انسانی متخصص در ترغیب، ت

افزوده اقتصادی حمایت و تشویق کارآفرینی و ایجاد ارزش

های مختلف بخش خصوصی جهت فعالیت در زمینه

مندی از سازی جهت بهرهسازی و زمینهفرهنگ، فناوریزیست

تالش ، های زیستی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی مردمفناوری

هدفمندسازی آموزش )رسمی و غیررسمی( و افزایش در جهت 

های مرتبط با کمی و کیفی نیروی انسانی کارآمد در رشته

افزایی از طریق برقراری ارتباط بین ایجاد همو  فناوریزیست

 های مرتبط در داخل و خارج کشورمتخصصین، مجامع و دستگاه

 نام برد.

( IJGPB)ه جلاقدام به چاپ م 1391این انجمن از سال 

Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding  با

مجله همچنین صاحب امتیاز  .ی نموده استپژوهش-یدرجه علم

باشد. انجمن ی نیز میکشاورز یوتکنولوژیب یپژوهش-یعلم

های ملی عالوه بر حمایت سایر همایش رانیا یوتکنولوژیب

برگزار  ساالنهصورت دوی را بهوتکنولوژیب یمل شیهمامرتبط، 

المللی علوم و مرکز بین ی نمایندگی درکند. این انجمن دارامی

مرکز ، کرمان یطیو پژوهشکده علوم مح شرفتهیپ یتکنولوژ

دانشگاه ی و غرب جانیآذربا یعیو منابع طب یکشاورز قاتیتحق

 باشد.می مشهد یفردوس

 1پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند یعلمانجمن  -6

فعالیت  1389انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند از سال 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در  در مجموعهخود را 

های پیش از آغاز نمود و در تمامی جنبه بندی علوم پایهدسته

فناوری(، های میکروب شناختی و زیستتولید فرآورده )جنبه

ی دارویی، تولید فرآورده تا مصرف )فناوری غذایی، فناور

 سازییهشببازاریابی و فروش( و پس از تولید فرآورده )بالینی و 

های مربوط داخلی و ی بالینی( فعالیت داشته و با بخششده

المللی به تعامل پرداخته است. از اهداف تأسیس این انجمن بین

افزایش آگاهی و شناخت پروبیوتیک و غذاهای توان به می

، متخصصین و صنعتگران، فراهم فراسودمند در سطوح عمومی

سازی تولید صنعتی پروبیوتیک آوردن تسهیالت الزم برای بومی
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های ذیربط و غذاهای فراسودمند در کشور، همکاری با سازمان

جهت افزایش کنترل کیفیت و استاندارد نمودن غذاهای 

فراسودمند، ممیزی وضعیت پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند در 

الملل، تأسیس کانون ارتباط با صنعت تباط بینیجاد اراکشور، 

های کالن در زمینه پروبیوتیک و غذاهای پروبیوتیک، ارائه طرح

المللی مؤثر در مقوله فراسودمند و تشکیل شبکه ملی و بین

 عضوانجمن  .[11]را نام برد  پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

 کیدالکتیاس یهایباکتر ییایآس ونیفدراس رهیمد ـأتیه

(AFSLAB و )کیوتیبیو پر کیوتیپروب یالمللنیانجمن ب 

(ISAPPمی ).باشد 

ت عالوه بر حمای رانیا فراسودمند یو غذاها کیوتیپروبانجمن 

 کیوتیپروب شیهمادین دوره های ملی مرتبط، چنسایر همایش

 یهمکاررا برگزار نموده است. همچنین  فراسودمند یو غذاها

 یهایدر تأسیس بانک باکتر رانیا یکیژنت ریبا مرکز ذخا

با سازمان  ینامه همکارعقد تفاهم ک،یوتیو پروب کیدالکتیاس

د استاندار یبا سازمان مل ینامه همکارتفاهم عقد غذا و دارو،

 ،ییغذا عیبا پژوهشکده صنا ینامه همکارتفاهم ران، عقدیا

سالمت  یحام هیغذا و تغذ یبا انجمن علم ینامه همکارتفاهم

ه بفراسودمند  یو غذاها کیوتیپروب ینقشه راهبرد ران، ارائهیا

 یهاکارگاه یبرگزاری، جمهور استیر یفناور یمعاونت علم

ر های کشور از دیگبا دانشگاه ینامه همکارتفاهم عقدو  متعدد

انتشار ین به باشد. انجمن همچنهای این انجمن میفعالیت

 1394از سال  ییغذا عیدر صنا یکاربرد یولوژیکروبیفصلنامه م

 Applied Food Biotechnology(AFBو همچنین نشریه )

بدن  یمنیا ستمیو س کیوتیکتاب پروبپرداخته است. انتشار 

انجمن  هایاز دیگر فعالیت کیوتیپروب ینیبال یکاربردهاو انسان 

ی دائمباشد. دبیرخانه می فراسودمند یو غذاها کیوتیپروب

 باشد.انجمن در تهران مستقر می

 2انجمن علمی پروتئومیکس ایران -7

در  1384 سال در را خود فعالیت ایران پروتئومیکس انجمن

 بندیدسته در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مجموعه

 توسعه و علم ارتقای و پیشبرد و گسترش .نمود آغاز کشاورزی



 

علوم زیستی ایرانعلمی های نگاه اجمالی به انجمن

 

 

 97ماه  دی ،اول، شماره نهمنشریه نشاء علم، سال 

43 

 

 

 امور به بهبود بخشیدن و متخصص نیروهای کیفی و کمی

 پروتئومیکس به مربوط هایدر زمینه فنی و پژوهشی و آموزشی

 گردهمایی پژوهشی، تشکیل و آموزشی خدمات ، ارائهرانیدر ا

 در سازیالمللی، ظرفیتبین و ایمنطقه ملی، سطح در علمی

 با همگامی و کشور در پروتئومیکس گسترش برای ملی سطح

 ارتباط تسهیل و هماهنگی الملل، ایجادبین سطح در روز فناوری

 با مرتبط هایزمینه در فعال هایآزمایشگاه و هابخش بین

 گسترش برای ملی سطح در سازیپروتئومیکس، ظرفیت

 سطح در روز فناوری با همگامی و کشور در پروتئومیکس

باشد. انجمن الملل از جمله اهداف تشکیل این انجمن میبین

و  آسیا انسانی پروتئومیکس سازمان رسمی پروتئومیکس عضو

 .[3]باشد اقیانوسیه می

 و علمی یقاتتحق انجامهای پروتئومیکس، برگزاری همایش

 انیمتخصص و محققان بین المللیبین و ملی سطح در فرهنگی

دارند، روکار س علوم وابسته و پروتئومیکس علم با ایگونهبه که

 یارزیاب زمینه در پژوهشی و علمی اجرایی، نهادهای با همکاری

 و آموزش امور به مربوط یهابرنامه و هاطرح بازنگری و

انجمن، انتشار مقاالت  فعالیت موضوع علمی زمینه پژوهش در

 کروموزوم پروتئوم پروژه پژوهشی در مجالت معتبر، سرپرستی

Yبنیادی  هایسلول غشایی پروتئوم پروژه انسانی، سرپرستی

 پروتئوم جهانی پروژه انسان و همچنین مشارکت در جنینی

ن توسط انجم شدهانجامهای ( از جمله فعالیتc-HPPانسانی )

باشد. انجمن دارای دو شعبه در علمی پروتئومیکس می

 بیوتکنولوژی تحقیقات مؤسسه پژوهشگاه رویان استان تهران و

 باشد.ایران در استان البرز مستقر می

 1شناسی ایرانی زیستعلم انجمن -8

تأسیس گردید و پس  1352شناسی ایران در سال انجمن زیست

در اولین گردهمائی  1371سال از وقفه چندساله در شهریورماه 

وزارت  شناسان ایران بار دیگر فعالیت خود را در مجموعهزیست

. از سر گرفت بندی علوم پایهعلوم، تحقیقات و فناوری در دسته

شناسی و تقویت دانش زیستتوان به از اهداف این انجمن می

کمک به ارتقای سطح علمی محققان، تقویت دانش عمومی 
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شناسی و ایجاد ارتباط بین دانش و مردم به زبان ساده، زیست

شناسی و تالش برای رفع بررسی مسائل و مشکالت زیست

مشکالت، ایجاد فضای همفکری و همکاری بین محققان و 

شناسی، ارتقا و هدفمندسازی دانشمندان رشته زیست

های انجمن در سطوح مختلف، افزایش نقش انجمن در فعالیت

ی آموزشی و پژوهشی و افزایش نقش انجمن در هایزیربرنامه

 سازی به نظام مدیریتی کشورمشاوره علمی و کمک به تصمیم

 نام برد.

شناسی انتشار مجله زیست 1372انجمن در شهریورماه سال 

 26از جلد  1392گذاری نمود. این مجله در سال ایران را پایه

گیاهی،  هایهای تخصصی پژوهشبه فصلنامه 2شماره 

های سلولی و مولکولی، های جانوری، پژوهشپژوهش

شناسی گیاهی ایران، فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان و زیست

-شناسی کاربردی تقسیم گردید. همچنین فصلنامه علمیزیست

شناسی شناسی ایران با هدف ترویج دانش زیستترویجی زیست

شناسی آغاز ن زیستمندابرای دانشجویان، استادان و عموم عالقه

های معتبر از دانشگاه . این انجمن با بسیاری[12]به انتشار نمود 

 موزه دارآبادهای حوزه علوم زیستی و داخل ایران، سایر انجمن

نامه همکاری علمی پژوهشی مشترک دارد. انجمن عالوه تفاهم

ه دانشگا ،دانشگاه اصفهانبر استان تهران دارای نمایندگی در 

 کرمان و باهنر دیدانشگاه شه راز،یدانشگاه ش، مشهد یفردوس

 باشد.ی میدانشگاه خوارزم

 2ژنتیک ایران یعلمانجمن  -9

تأسیس گردید و پس از وقفه  1345در سال  رانیا کیانجمن ژنت

و  قاتیوزارت علوم، تحق در مجموعه 1378سال  چندساله از

آغاز به کار کرد. این مجدداً  هیعلوم پا یبنددر دسته یفناور

انجمن دارای چندین شاخه فعالیت متعدد از جمله ژنتیک 

های بنیادی، ها، سلولانسانی، جانوری، گیاهی، پروکاریوت

. از [13]باشد آموزی و دانشجویی میذخایر ژنتیکی و دانش

ایجاد تشکل بین متخصصین توان به جمله اهداف این انجمن می

معرفی انجمن به مراجع رسمی کشور و ارائه ، کشورژنتیک 

های مرتبط با علم گزاریراستای سیاست نها درآمشاوره به 
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عنوان یک مرجع غیردولتی، بر نظارت انجمن به، ژنتیک

های دولتی و غیردولتی از بعد علم ژنتیک در قالب فعالیت

رسانی و ارائه آموزش عمومی در اطالع، های تخصصیگروه

رسانی به اعضای انجمن از جمله اطالع، مسائل ژنتیکی مورد

، ای از طریق انتشار خبرنامهها و منابع بودجهمعرفی فرصت

ای و های سالیانه در سطح ملی، منطقهبرگزاری همایش

، برقراری ارتباط با مراکز علمی و همکاری دوجانبه، المللیبین

اطالعات  یو هرگونه جزوه حاو یعلم اتیانتشار کتب، نشر

 جادیکمک به ای و تخصص یهاگروه قیویژه از طربه یکیژنت

 رینظ یموارد یدر سطح جامعه برا یتیحما یهاتشکل

 ونیفدراسعضو  رانیا کیانجمن ژنت .یکی نام بردژنت هاییماریب

 باشد.( میIGF) کیژنت یالمللنیب

فصلنامه ژنتیک نوین تحت حمایت این انجمن مقاالت کوتاه، 

نماید. در حال تحلیلی و تحقیقی مرتبط با ژنتیک را چاپ می

های ارائه فناوری کوثر با فعالیت در زمینهحاضر شرکت زیست

های ژنتیک تولید تجهیزات برای آزمایشگاه خدمات ژنومیکس،

و  PCRهای مرتبط با تولید مواد و ملزومات و کیت پزشکی،

ا انجمن بموزشی مرتبط های آانتقال تکنولوژی و برگزاری کارگاه

این انجمن عالوه بر  .باشدژنتیک ایران در حال فعالیت می

صورت ا بهر رانیا کیژنت یکنگره ملهای علمی، برگزاری نشست

 یهالسلو یزیمم، کیعلم ژنت یزیمم کند.دو ساالنه برگزار می

با  کیژنت ادیبن تأسیس و کیتوژنتیسند استاندارد س هیتهی، ادیبن

باشد. های انجمن میی از دیگر فعالیتستیسازمان بهز یهمکار

 باشد.دبیرخانه انجمن در تهران مستقر می

 1رانیعلوم زراعت و اصالح نباتات ا یانجمن علم -10

خود را در  تیفعال رانیانجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ا

در  یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق در مجموعه 1382سال 

توان از اهداف این انجمن میآغاز نمود.  یکشاورز یبنددسته

و  یدر سطح مل یقاتیو تحق یروابط علم میو تحک جادبه ای

با علوم  یاکه به گونه یمحققان و متخصصان نیب یالمللنیب

 اهانیگ ،یاکولوژ ک،یژنت ،یولوژیزیزراعت، اصالح نباتات، ف

 یزراع اهانیگ نینو یهایآورهرز و فن یهاعلف ،یداروئ
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مرتبط با  یاه( و رشتهیاو هسته ینانوتکنولوژ ،یوتکنولوژی)ب

 یالمللنیبا دفتر ب انجمن .[14]باشد می علوم سروکار دارند نیا

پژوهشگران و  ( و نهضتCIMMYT) ذرت و گندم در جهان

 ( همکاری دارد.PRRI) یناظران بخش عموم

 یو دکتر ارشدی کارشناس ،یسرفصل دروس کارشناس نیتدو

 ریذخا حهیال ینقد و بررسو  رشته زراعت و اصالح نباتات

 زهیبزرگداشت دکتر نورمن بورالگ برنده جا یرگزارب ی،توارث

 ن سالگردیصدمکیبه مناسبت  یصلح نوبل در حوزه کشاورز

 یتالش برا ،یالمللنیب یهایسخنران یتولدش، برگزار

 یدهایازدببه کشور،  یرانیا یاهیهزار رقم بذر گ 7ن بازگرداند

 یآموزش یهادوره یبرگزار ،مختلف یاز کشورها یعلم

منطقه و کمک  یکارشناسان کشورها یطور مستمر برابه یمختلف

باشد. این های انجمن میاز جمله فعالیت دیجد حهیال نیدر تدو

با  یالمللنیب یهاشیهما یمشارکت در برگزارانجمن عالوه بر 

را  رانیعلوم زراعت و اصالح نباتات ای، همایش رجمراکز خا

مجله علوم کند. انجمن در انتشار صورت سالیانه برگزار میبه

 قاتیمجله تحق و رانیزعفران ا یهامجله پژوهش ،زراعی ایران

انجمن علوم زراعت و مشارکت دارد.  رانیا مید یکشاورز

و  رجندیب ز،یتبر الن،یگهای البرز، در استان رانیاصالح نباتات ا

 نمایندگی دارد. اهواز

 2فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران یانجمن علم -11

تأسیس  1347در سال  رانیا یو فارماکولوژ یولوژیزینجمن فا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  در مجموعه اکنونو هم شد

فعالیت  یو دندانپزشک یبندی گروه داروسازدر دسته یپزشک

 ،یمعتبر انتفاع یسازمان علم کیعنوان انجمن به نیادارد. 

است. اهداف و  دهیبه ثبت رس یحقوق تیو با شخص یاسیرسیغ

در  یو ارتباط علم یهمکار جادیا :اند ازعبارت جمنان فیوظا

 نیب یو فن یعلم تیریو مد یو آموزش یقاتیتحق یهانهیزم

و  یولوژیزیعلوم ف یهارشته نیو شاغل نیمتخصص

 یمؤسسات علم ریو سا یدانشگاه یهادر بخش ،یفارماکولوژ

و  یعلم قاتیانجام مطالعات و تحق یبرا لیتسه، سراسر کشور

ارتباط ، رانیدر ا یو فارماکولوژ یولوژیزیف یهادر رشته یتجرب
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منظور هم آهنگ به یجهان یو فارماکولوژ یولوژیزیبا مجامع ف

 یهاشرفتیپ نیبا آخر رانیها در ارشته نیا یکردن سطح علم

به  رانیها در ارشته نیا یعلم یهاتیو شناساندن فعال یجهان

المللی علوم . این انجمن عضو اتحادیه بین[15]ع آن مجام

 باشد.( میIUPSفیزیولوژی )

 لیتشک ،یآموزش یهاها، کارگاهومیسمپوز نارها،یسمتشکیل 

 یو همکار یقاتیجواز تحق یبرقرار ،یتخصص یعلم یهاتهیکم

 قاتیها و مؤسسات تحقبا دانشگاه یقاتیو تحق یدر امور آموزش

های ، ممیزی رشتهبازآموزی یهادوره یبرگزار ،یو علم

 یعلم یهاانجمن ریو ارتباط با سا فیزیولوژی و فارماکولوژی

و  یولوژیزیانجمن فهای از جمله فعالیتداخل و خارج کشور 

 رانیا یو فارماکولوژ یولوژیزیکنگره ف باشد.ی میفارماکولوژ

مجله  شود.میبرگزار توسط انجمن صورت دو ساالنه به

 یولوژیزیانجمن ف یرسم هینشر رانیا یو فارماکولوژ یولوژیزیف

را در  نیاست که حاصل پژوهش محقق رانیا یو فارماکولوژ

 یولوژیزیف یهانهیدر زم یو کاربرد یاتوسعه ،یادیبن یهاحوزه

مجله  نی. ارساندیم مرتبط به چاپ مو علو یو فارماکولوژ

و گزارش کوتاه را  یگزارش فن ،یمرور ،یمقاالت پژوهش

. انجمن عالوه بر شودیصورت فصلنامه چاپ مبه و ردیپذیم

و  یولوژیزیکنگره فهای تخصصی، برگزاری کارگاه

نماید. اهدای صورت دوساالنه برگزار میرا به رانیا یفارماکولوژ

جوایز علمی همچون جایزه علمی دکتر گیتی و جایزه علمی 

و  یولوژیزیفدکتر سندگل به پژوهشگران جوان فعال در حوزه 

باشد. دبیرخانه های انجمن میی از دیگر فعالیتفارماکولوژ

 باشد.انجمن در تهران مستقر می

 1فیزیولوژی گیاهی ایرانانجمن علمی  -12

با همت و  1388در سال  رانیا یاهیگ یولوژیزینجمن فا

برجسته و پیشکسوت فیزیولوژی  استادانهمکاری تعدادی از 

 یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق در مجموعهدر ایران  یگیاه

از اهداف این انجمن . دیتأسیس گرد یکشاورز یبنددر دسته

پژوهان، توان به گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانشمی

توسعه کیفی نیروهای متخصص، بهبود بخشیدن به امور آموزشی 
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و پژوهشی در زمینه فیزیولوژی گیاهی اعم از سطوح مولکول، 

 .[16]سلول و مزرعه نام برد 

و  ندآیفر یپژوهش-یمجله علم رانیا یاهیگ یولوژیزیانجمن ف

منتشر  فصلنامهصورت به 1391از سال را  یاهیکارکرد گ

، اصفهان یسبز شهردار یها و فضاسازمان پارکو با  نمایدمی

 رانیا یشناسستیانجمن زو  اصفهان یشناسستیخانه ز

 رانیا یاهیگ یولوژیزیانجمن فنامه همکاری مشترک دارد. تفاهم

 یولوژیزیف یکنفرانس مل ،یآموزش یهاکارگاه یبرگزارعالوه بر 

کند. دبیرخانه صورت دوساالنه برگزار میرا به رانیا یاهیگ

مستقر  اصفهان یدانشگاه صنعت یدانشکده کشاورزانجمن در 

 باشد.می

 2انجمن علمی کشت سلول و بافت گیاهی ایران -13

فعالیت  1392از سال  رانیا یاهیانجمن کشت سلول و بافت گ

در  یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق خود را در مجموعه

دادهای آغاز نمود. این انجمن با انعقاد قرار هیعلوم پا یبنددسته

ها و مراکز تحقیقاتی همکاری با مؤسسات پژوهشی، دانشگاه

اه و سعی در ایجاد ارتباط مؤثر میان فعاالن این حوزه در دانشگ

ی صنعت دارد. همچنین این انجمن با انتشار خبرنامه و برگزار

ه بیشتر در برقراری هر چ های تخصصی سعیها و کارگاهنشست

رتقا ی مناسب برای شناساندن، ابسترسازمیان فعاالن این حوزه و 

ی و نیز توانمندساز دکنندگانیتولتوجه محققان، دانشجویان و 

 انیبندانشوالت ها به سمت تولید محصمندان هدایت آنعالقه

توان به و ترویج کارآفرینی دارد. از جمله اهداف این انجمن می

المللی با و فرهنگی در سطح ملی و بین انجام تحقیقات علمی

و بافت  ی با علم کشت سلولاگونهبهمحققان و متخصصانی که 

دارند، همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و  سروکارگیاهی 

ها و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح

های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی برنامه

ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل عالیت انجمن، موضوع ف

و  ، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشیاز محققان و استادان ممتاز

ای و های علمی در سطح ملی، منطقهفنی و برگزاری گردهمایی

 .[17]المللی اشاره نمود بین
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اکنون با هم رانیا یاهیکشت سلول و بافت گ یانجمن علم

، وحش دارآبادو حیات عتیموزه طبشناسی ایران، انجمن زیست

و  مشهد یجانور نیتکو یکاربرد یولوژیب قاتیمرکز تحق

نامه همکاری علمی های معتبر داخل ایران تفاهمدانشگاه

شناسی پژوهشی مشترک امضا نموده است. چاپ کتاب زیست

ها و ری نشستمولکولی مایکوپالسما و کشت سلول و برگزا

انجمن کشت سلول و های عالیتفهای تخصصی از دیگر کارگاه

باشد. انجمن همچنین مجوز انتشار مجله می رانیا یاهیبافت گ

علمی پژوهشی کشت سلول و بافت گیاهی را به دو زبان 

های انجمن که انگلیسی و فارسی دریافت نموده است. خبرنامه

سایت انجمن شود و از طریق وبصورت ماهیانه منتشر میبه

(iapctc.irقابل )باشد. انجمن عالوه بر دبیرخانه دسترس می

ت( ی در تهران )دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقادائم

 رمانشاهک و اصفهان، زاهدان، پرندهای دارای نمایندگی در استان

 باشد.می

 های علمی علوم زیستی ایراناتحادیه انجمن -14

با توجه به اهمیت و ضرورت هماهنگی و همکاری بین 

 یهاانجمن هیاتحادهای علمی مرتبط با علوم زیستی، انجمن

( با هدف افزایش زمینه همکاری FIBS) 1رانیا یستیعلوم ز

تأسیس گردیده است. اتحادیه علوم زیستی  1389بیشتر در سال 

شده در ایران شناخته های علمی تأسیسدر زمره اولین اتحادیه

توان به همکاری شود. از جمله اهداف تشکیل این اتحادیه میمی

های ملی و برگزاری همایش های زیستی در خصوصانجمن

های زیستی در خصوص ای، همکاری انجمنرشتهالمللی بینبین

مدت ملی و های کوتاههای آموزشی و دورهبرگزاری کارگاه

های زیستی در خصوص اجرای المللی، همکاری انجمنبین

فکری و مساعدت در المللی، همهای مشترک ملی و بینپروژه

ها تدوین قوانین مرتبط با اهداف انجمن تهیه و -1های: زمینه

صدور مجوزها، استفاده از  -4استانداردها  -3ها ارزیابی -2

اندازی سایت اینترنتی های مرتبط جهت راههای انجمنتوانمندی

های مندی اعضای انجمنالمللی و بهرهقوی، انتشارات علمی بین

یکدیگر را آمده از های پیشعضو اتحادیه از امکانات و فرصت

 .[4]نام برد 
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 کالم آخر

 یعلم هاینهاد ییبنا ریو ز یاز عناصر اصل یفهوم اجتماع علمم

 عیمهم آنکه سبب تسر یهایژگیاز و یکیاست و  ایدنسراسر در 

شود فراهم آوردن یعلم م جیو ترو دیتول در و توسعه شرفتیپ

 حوزه علم و پژوهش است. فعاالن نیارتباط ب جادیامکان ا

 نیهستند که در چارچوب هم یینهادها یعلم یهاانجمن

 مختلف یهامتخصصان حوزه یالزم را برا یهانهیمفهوم، زم

و  یبه طرح مسائل علم یخرد جمع یکنند تا بر مبنایم فراهم

پرداخته و در کمک به توسعه جامعه و بهبود وضع  یپژوهش

حوزه با توجه به اهمیت . ندینما فایا مؤثری علوم نقش

شناسی در آغاز هزاره سوم، فراهم کردن بستر مناسب زیست

برای ایجاد ارتباط میان پژوهشگران این حوزه امری مهم است. 

در ایران  شناسیزیست های علمینجمنبررسی عملکرد ا

گردهمایی و حضور منظم  دهدخوبی نشان میبههای اخیر سال

تی در کنار و مستمر فرهیختگان و نخبگان دانشگاهی و صنع

تخصصی با  های خطیر علمی،و پذیرش مسئولیت یکدیگر

حل یافتنی تمامی آزاداندیشی، تفکر خالق و سازنده تنها راه

تواند در جهت و می حوزه علوم زیستی بودهمسائل و مشکالت 

هرچه بهتر و بیشتر شدن توسعه و پیشرفت علم و فناوری ملی 

های علمی انجمنته سوابق ادوار گذش بررسی. راهگشا باشد

خدمت  زهیصرف وقت، انگ ت،یکه تفکر، خلوص ن دهدینشان م

 ـأتیه یاعضا ،رئیسه ـأتیه همجموع در داشتبدون چشم

 شبردیپ موجبها، کارکنان خدوم انجمن گریبازرسان و د ره،یمد

 دیام های علمی بوده است.ی انجمنهاو برنامه فیوظا ،اهداف

علم  ییشاهد رشد و شکوفا ک،ینزد ندهیاست در آ

 .میباش انیرانیو ا رانیا یسرافراز و در کشور شناسیزیست
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هاهای انجمنوبگاه

[1] http://biosafetysociety.ir/. 
[2] https://ibis.org.ir/. 

[3] http://biochemiran.com/. 
[4] http://isobc.com/. 
[5] http://biotechsociety.ir/. 
[6] http://ispff.ir. 
[7] http://ibs.org.ir/. 
[8] http://genetics.ir. 
[9] http://agrobreed.ir. 

[10] http://phypha.ir/. 
[11] https://ispp.iut.ac.ir/. 
[12] http://iapctc.ir/. 
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