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 :هدف و ماهیت

؛ آنها در موجود جدید دانست ساختن موجود دیگر و فعال موجود به یک هایژن انتقال توانجدید را می بیوتکنولوژی و پایه اساس

 مثال ای. براست وارد شده و کشاورزی ، شیمیایی، پزشکی، غذاییدارویی در صنایع سرعت به امروزه که گسترشی رو به آوریفن

 ینرشد یا انسول هورمون چون باارزشی مقدار ولی کم ، ترکیباتشدن از فعال شوند و پس باکتری ها وارد یکژن این است ممکن

د یا هستن ها مقاومکشآفت در مقابل را ایجاد کنند که هاییو گونه شده منتقل گیاهان ها بهژن این است ایجاد کنند یا ممکن

 مچنینه نخواهد داشت خاصی محدودیت دیابتی بیماران برای از انسولین استفاده ترتیب این دارند. به باالیی بازدهی که این

دید، ج از نژادهای کنند وبا استفاده استفاده کمتری هایکشو آفت سویا از سموم نچو گیاهانی توانند در پرورشمی کشاورزان

 آورند. دست تا چند برابر به ، محصولیقبلی گذاریسرمایه با همان

 

 و قبل توصیه:  الزم هایتوانایی

 هایرایشاز گ بعضی پذیرد چرا کهدانشجو می تجربی و علوم و فنی ریاضی آزمایشی گروه داوطلبان از بین بیوتکنولوژی رشته

 مستقیم ایدکتر دوره که است شود.گفتنیمی مربوط مهندسی هایرشته ها بهدیگر از گرایش و بعضی پزشکی علوم به رشته این

 شده متنظی و فشرده پیوسته صورت سرآمد به دانشجویانِ هایبا توانایی مناسب که است خاصی آموزشی ، دورهبیوتکنولوژی

 و استفاده ، خودآموزیو خالقیت نوآوری ، توانو استدالل درک ، قدرتهوشی از نظر بهره که دانشجویانی و با پذیرش است

 اخذ را برای خود هستند، آنان مگنانسرآمد ه و روانی ذهنی هایو توانایی یادگیری شدید به و انگیزه ، عالقهاز وقت مناسب

 رحلهدر م دارد که اختصاص داوطلبانی به رشته این پذیرش از ظرفیت رو نیمیکند.از همینمی آماده رشته در این دکتری درجه

دیگر نیز  باشند و نیمی شده پذیرفته شناسی، کامپیوتر و زیست، شیمی،فیزیکریاضی آموزیدانش المپیادهای نهایی ماقبل

کمتر نباشد.در  00,  000آنها از  سراسری آزمون کل و نمره وارد شده سراسری آزمون از طریق که است داوطلبانی مخصوص

را  الزم علمی و انگیزه مند بودهواقعاً عالقه که آید تا دانشجویانیمی عمل به علمی ، مصاحبهرشته این شدگاناز پذیرفته ضمن

 شوند. رشته دارند، وارد این

 

 وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر: 

 علوم تخصصی حوزه 33 حداقل قلمرو آن که پایه است ـ علوم مهندسی ایرشته و میان کاربردی رشته یک بیوتکنولوژی رشته

 شود.می ارائه پیوسته دکترای در مقطع تهران دانشگاه علوم در دانشکده 0331 سال در کشور ما از رشته گیرد. اینرا در برمی

 ارشناسیک در مرحله دانشجویان که است شده تشکیل ارشد و دکتری، کارشناسیکارشناسی مرحله از سه بیوتکنولوژی رشته

 به بیوتکنولوژی و مبانی ، مهندسی، پزشکیپایه ، علومنظری -رفتیمع مشترک واحد دروس 031آمیز موفقیت از گذراندن پس

آنها  معدل که کامپیوتر در صورتی نویسیبرنامه زبان با یک کامل و آشنایی تافل نمره 550در حد  انگلیسی زبان آموختن اضافه

 ییک مقطع در این ارشد شوند کهکارشناسی مقطع ؛ یعنیدوم لهتوانند وارد مرحنباشد، می 05کمتر از  تحصیلی در هر نیمسال

 زیستی ، فرآورشکولیمول ، بیوتکنولوژیو دریایی محیطی ، بیوتکنولوژیپزشکی ، بیوتکنولوژیمیکروبی بیوتکنولوژی گرایش 6از 

 6 معادل ، و انجامتخصصی هایاز گرایش واحد در یکی 81 و بعد از گذراندن کرده ( را انتخاب)گیاهی کشاورزی و بیوتکنولوژی

 که در صورتی مرحله شوند. در اینمی التحصیلارشد فارغکارشناسی واحد سمینار از مقطع 1 و ارائه انفرادی هایواحد پژوهش

 موفقیت کنند و در صورت شرکت جامع امتحانتوانند در باشد، می 06 ارشد آنها حداقلکارشناسی مقطع دروس نمرات میانگین

 کنند. اقدام دکتری نامه پایان ثبت و رسماً برای ( شدهPh.D) تخصصی دکترای ، وارد مرحلهامتحان در این

 

 ند؛ یعنیباش را داشته الزم باید شرایط ارشد و دکتریکارشناسی مقطع ورود به نیز برای رشته این دیگر دانشجویان عبارت به

 انشجویاند میان کنند.در ایننمی شرکت رقابتی آزمون شوند اما در یک موفق جامع و در آزمون داشته باالیی معدل باید میانگین
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ها و ها، قارچساکاری ها، پلیها، پروتئین، تولید آنزیمو دارویی غذایی بیوتکنولوژی در زمینه "میکروبی بیوتکنولوژی" گرایش

، عفونی هایبیماری ، تشخیصپزشکی ژنتیک نیز در زمینه "پزشکی بیوتکنولوژی"آورند.می دست را به الزم مخمرها اطالعات

و  نوترکیب ایه، تولید فرآوردهقانونی در پزشکی ، کاربرد بیوتکنولوژیمولکولی هایو درمان ژنی نقشه ، تعیینو سرطانی ارثی

ها و اضالبف ، تصفیهبیولوژیک از طریق معادن استخراج به "و دریایی محیطی بیوتکنولوژی"است و  ها و مواد تشخیصیواکسن

 دسیمهن شامل "مولکولی بیوتکنولوژی"پردازد.می محیط بیولوژیکی دریاها و بازسازی آلودگی و جامد، رفع خطرناک هایآالینده

 بیوتکنولوژی بنیادی تحقیقات و انجام بیولوژیک ، غشاء و سنسورهایمنوکلونال هایبادی، تولید آنتیپروتئین ، مهندسیژنتیک

، ذاییمواد غ فراورش ، تکنولوژیبیوشیمیایی راکتورهای طراحی ( بهزیستی فرآیندهای )مهندسی "زیستی فرآورش"شود و می

، گیاهی ژنی نقشه ، تعیینگیاهی و بافت سلول کشت ( به)کشاورزی "گیاهی بیوتکنولوژی " پردازد. و باالخرهها و داروها میآنزیم

ید ، تولعمده و آفات و حشرات متداول های، بیماریمحیط نامناسب شرایط به مقاوم ، تولید بذر و نهالگیاهی ژنتیک مهندسی

 پردازد.می منشاء گیاهی ها باها و هورمونو آنزیم زیستی کودهای

 

 در ایران : شغلی موقعیت

را پیدا  خویش واقعی ، جایگاهآن التحصیالنخواهد برد تا فارغ زمان مدتی شکو بی جدید است رشته ، یکبیوتکنولوژی رشته

در  کنولوژیکار بیوت زمینه مهیا نیست چون رشته این التحصیالنفارغ برای شغلی موقعیت که نیست آن معنای به کنند اما این

 وژیبیوتکنول در زمینه که میکروبیولوژی دکترای دوره از دانشجویان ایحاضر عده در حال مثال و برای کشور مساعد است داخل

، تاس و مشکل پیچیده در آن رشد موجودات امکان که ارومیه دریاچه شور کشور مثل هایآب کنند، بر رویمی مطالعه میکروبی

 فراهم آن در داخل دریایی رشد موجودات برای مناسب ، محیطیبیوتکنولوژی هایاز تکنیک گیریکنند تا با بهرهمی تحقیق

 امور فنی و هدایت میانی مدیریت برای متخصص انسانی نیروی عنوان توانند بهمی رشته این التحصیالندیگر فارغ آورند.از سوی

 شوند. فعالیت به ها مشغولگاهو آزمایش ارعتولید، مز خطوط

 

 :تحصیل در طول رشته این هایدرس

 بیوتکنولوژی : مختلف هایگرایش در مشترک دروس

 ، مبانیتحقیق ، روشعلم ، تاریخعلوم شناسی و روش ، فلسفهشناسیهنر و زیبایی ، فلسفهعمومی ، فلسفهعمومی روانشناسی

 علم ول، اصالمللبین و روابط حقوق علم ، مبانیکریم با قرآن ، آشناییصنعتی مدیریت و مبانی ، اصولریاضی ، منطق طقمن

،  فیزیک ، شیمیتجزیه ، شیمی آلی، شیمیعمومی ، شیمیعددی علمی ، محاسبات، آمار و احتماالت عمومی اقتصاد، ریاضی

 شناسی، زیست سلولی شناسی، زیست عمومی شناسیجدید، زیست ، فیزیکو حرارت ، موجو مغناطیس کتریسته، ال مکانیک

، کاربردی ، میکروبیولوژی عمومی ، میکروبیولوژیژنتیک مهندسی ها، اصولمیکروارگانیسم ، ژنتیکعمومی ، ژنتیکمولکولی

 یمهندس ، اصولپرتوی شناسی، زیستشناسیها، ایمنیو دستگاه بیوشیمی هایش، رو، متابولیسمساختمانی بیوشیمی

 وتکنولوژیبی ، مبانیپزشکی بیوتکنولوژی ، مبانیجرم ، انتقالحرارت ، انتقال سیاالت ، مکانیکو انرژی جرم ، موازنهبیوشیمی

 .ایمنی زیست ، مقررات محیطی تکنولوژیبیو ، مبانیکشاورزی بیوتکنولوژی ، مبانیمولکولی

 :پزشکی بیوتکنولوژی گرایش تخصصی دروس

، نوترکیب های، فرآورده، فاراماکوژنتیکمیکروبی های، متابولیتپزشکی ، ژنتیکمولکولی - سلولی شناسی، ایمنیایمونوژنتیک

 .، آنزیمولوژیپیشرفته ژنتیک مهندسی
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 :و دریایی محیطی بیوتکنولوژی گرایش تخصصی دروس

، دریایی نولوژیدریا و بیوتک ، آلودگیخطرناک هایآالینده بیولوژیکی ها، تصفیهفاضالب بیولوژیکی ، تصفیهمیکروبی فروشوئی

 .محیطی یکروبیولوژی، م فیزیک ، شیمیدیفرانسیل فرآیندها، معادالت سازیو شبیه ، مدلسازیزیستی پاکسازی

 :مولکولی بیوتکنولوژی گرایش تخصصی دروس

 سیدهایا و عمل ها، ساختمانپروتئین و عمل ، ساختمان، آنزیمولوژیپیشرفته ژنتیک ، مهندسیمولکولی سلولی بیوفیزیک

 . فیزیک ، شیمیتکوینی ولکولیم - سلولی ، بیولوژیپیشرفته مولکول شناسی، زیستنوکلئیک

 :زیستی فرآورش گرایش تخصصی دروس

تخمیر،  بیوتکنولوژی )بیوراکتورها(، مبانیبیوشیمیایی راکتورهای ، طراحیجداسازی ، فرآیندهایشیمیایی هایواکنش مهندسی

 .یزیکف ، شیمیدیفرانسیل دالتمعا، و اقتصاد مهندسی فرآیند، طرح ، کنترلبیوشیمی هایدر سیستم انتقالی هایپدیده

 :کشاورزی بیوتکنولوژی گرایش تخصصی دروس

 نقشه ، تعیینآن و کاربردهای گیاهی بافت ، کشتپیشرفته نباتات ، اصالحنباتات اصالح (، اصولو نوین )کالسیک سیتوژنتیک

 هایو بیماری ، آفاتگیاهان هب ژن انتقال نوین های، روش گیاهی مولکولی (، ژنتیکونوین )کالسیک گیاهی ژنی

 .پیشرفته ژنتیک ، مهندسیهیگیا

 :میکروبی بیوتکنولوژی گرایش تخصصی دروس

 ولوژی، بیوتکنمیکروبی ساکاریدهای ها و پلی، پروتئینتخمیری هایها، پدیدهمیکروارگانیسم ، فیزیولوژیمحیطی میکروبیولوژی

 ها.قارچ ها، بیوتکنولوژیبیوتیک باکترها، آنتی آرکی ، بیوتکنولوژیغذایی

 


