
  انتصاب رئيس براي پژوهشكدة جديدالتأسيس
  

هاي بنيادي منصوب شد.  دكتر حميد پزشك، استاد دانشگاه تهران، به رياست پژوهشكدة علوم زيستي پژوهشگاه دانش
اين واحد پژوهشي نهمين و جديدترين پژوهشكدة پژوهشگاه است و شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات 

تان سال جاري با تأسيس آن به طور اصولي موافقت كرده بود. فعاليت تحقيقاتي در زمينة علوم زيستي و فناوري در تابس
  وابسته به پژوهشكدة علوم كامپيوتر، جريان داشت.» گروه پژوهشي«قبالً در قالب يك 

  
  زمينه و انگيزة تأسيس پژوهشكدة علوم زيستي

ها و ابزار محاسباتي بسيار بهره  اده از نتايج آزمايشگاهي از تكنيكشناسي در يك قرن گذشته به موازات استف دانش زيست
ها در چنان مقياسي فراهم شده است كه  هاي جديد، امكان استخراج داده برده است اما در دو دهة گذشته با ظهور تكنيك

پاسخ مانده بودند  ها بي ها و پاسخ به سؤاالتي كه سال شناسي با علوم نظري را براي تفسير و تحليل داده تركيب زيست
ناپذير كرده است، و به عاله امكان طرح سؤاالتي فراهم شده است كه يافتن پاسخ آنها تأثيرات خارج از تصوري در  اجتناب
  هاي مختلف از بيوتكنولوژي تا بهداشت و سالمت خواهد داشت. حوزه

  
هاي تجربي و نظري در تحليل و تفسير  اليتدر حال حاضر در مراكز تحقيقاتي پيشرفته، به علت رابطة تنگاتنگ فع

كنند تا عالوه بر  شده و با يكديگر همكاري مي  هاي تجربي و نظري در مجموعة واحدي سازماندهي هاي زيستي، گروه داده
و ها و نيازهاي يكديگر را بهتر بشناسند  هاي علوم زيستي و علوم محاسباتي توانايي هاي مشترك، محققان حوزه اجرا پروژه

  به زبان مشتركي دست يابند.
  

هاي بنيادي، نخستين  پژوهشگاه دانش» پژوهشكدة علوم زيستي«خالء وجود چنين مركزي در ايران كامالً محسوس بود و 
اند،  هاي جديدي است كه از تلفيق علوم زيستي و محاسباتي پديد آمده هشي كشور در شاخهومركز تخصصي آموزشي و پژ

شناسي محاسباتي شامل رياضيات زيستي، آمار حياتي  شناسي مولكولي، نانوبيوتكنولوژي و زيست هايي مانند زيست شاخه
  هاي جديد علمي در كشور فعاليت خواهد كرد. و بيوانفورماتيك پژوهشكده در جهت گسترش و ارتقاي اين حوزه

  
، بين (multi disciplinary)اي  رشته ها در سطح كشور به تعامل و همكاري گستردة بين فعاليت در اين زمينهگسترش 

ورزي و فناوري اطالعات و  فناوري، ژنتيك، بهداشت و پزشكي، علوم رايانه و داده شناسي، زيست زيستمتخصصان 
  ارتباطات، آمار و رياضيات، خواهد انجاميد.

  
  ة علوم زيستياهداف كلي پژوهشكد

 ؛ايجاد پلي مستحكم ميان مراكز پژوهشي معتبر جهان با جامعة علمي كشور در حوزة اين دانش  
 ؛شده و انتشارات مقاله در نشريات معتبر علمي جهان هاي علمي تعريف هاي نظري و كاربردي در حوزه انجام پژوهش  
  ؛كشوردانش در  اينتربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز براي اشاعة  



 ؛هاي مولكولي با حجم زياد اندازي آزمايشگاه مجهز به ابزارهاي پيشرفته جهت استخراج داده راه  
 ؛شناسي هاي زيست گسترش فرهنگ استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در پژوهش  
 مرتبط با اين علم در ساير مراكز آموزشي مانند دانشكده گيري از ظرفيت بهره ندسي و علوم رايانه، هاي مه هاي موجود

  ؛فناوري و ژنتيك شناسي، بيوانفورماتيك، پروتئوميك، زيست فناوري اطالعات و ارتباطات، زيست
 ؛هاي مرتبط براي گذراندن دورة پسادكتري در پژوهشكده آموختگان رشته جذب دانش  
 ناوري اطالعات و ارتباطات، هاي علوم و مهندسي رايانه، ف آموختگان زمينه برقراري تعامل هرچه بيشتر ميان دانش

  ؛فناوري، پزشكي، بيوانفورماتيك شناسي، زيست رياضي و آمار با زيست
 ؛هاي تابستاني هاي علمي و مدرسه مدت، كارگاه هاي كوتاه برگزاري دوره  
 ؛گذاري و فعاليت در اين عرصه و برقراري تعامل تالش در جهت جلب عالقة بخش خصوصي به سرمايه  
 هاي  هاي تحقيقاتي در راستاي اهداف پژوهشكده و پژوهشگاه دانش هاي مختلف براي ارائة طرح شتهجذب محققان از ر

  .بنيادي


