
 معرفی رشته دکـترای پیوسته
 

 بیوتکنولوژی 

 به نام خدا
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 بیوتکنولوژی چیست؟
 مقدمه ای کوتاه درباره ماهیت بیوتکنولوژی 
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 بیوتکنولوژی دانش درک مکانیسم عمل موجودات زنده،  •

 و سپس استفاده از این موجودات زنده •

 به صورت طبیعی•

 یا به صورت دستکاری شده•

مد است•
ٓ
 !برای کسب درا
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وری زیستی(= تعریف بیوتکنولوژی 
ٓ
 )فن ا



 محیطی-بیوتکنولوژی میکروبی•

ورده ای مفید به نام ماست(= ماست بندی•
ٓ
 )تبدیل شیر به فرا

رد به خمیر قابل پخت برای تولید نان(=نانوایــی •
ٓ
 )تبدیل ا
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وری زیستی(= مثال هایــی از بیوتکنولوژی 
ٓ
 )فن ا



 محیطی-بیوتکنولوژی میکروبی•

نتی بیوتیک •
ٓ
 )مانند پنی سیلین(تولید ا

 

 

 

 )مانند استخراج طال از سنگ معدن مس(فروشویــی میکروبی •
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وری زیستی(= مثال هایــی از بیوتکنولوژی 
ٓ
 )فن ا



 بیوتکنولوژی صنعتی•

نتی بیوتیک •
ٓ
 )مانند پنی سیلین(تولید ا

 

 

 

 )مانند استخراج طال از سنگ معدن مس(فروشویــی میکروبی •
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وری زیستی(= مثال هایــی از بیوتکنولوژی 
ٓ
 )فن ا



 بیوتکنولوژی کشاورزی •

 تولید گیاهان نوترکیب برای تولید محصوالت دارویــی•
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وری زیستی(= مثال هایــی از بیوتکنولوژی 
ٓ
 )فن ا



 بیوتکنولوژی مولکولی•

 ایجاد کاتالیزورهای زیستی با عملکرد بسیار باال•
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وری زیستی(= مثال هایــی از بیوتکنولوژی 
ٓ
 )فن ا

 دارای ژن اولیه دارای ژن مهندسی شده



 بیوتکنولوژی پزشکی•

 مهندسی بافت با استفاده از سلولهای بنیادی•

 

 

 در مقیاس صنعتی...) سکـته قلبی، سرطان، ( تولید داروهای نوترکیب•
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وری زیستی(= مثال هایــی از بیوتکنولوژی 
ٓ
 )فن ا



 رشته بیوتکنولوژی برای چه داوطلبی مناسب است؟
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 )PhDمعادل کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکـترای تخصصی (شامل سه مرحله •

موزشی•
ٓ
 پذیرش از میان داوطلبان گروههای ا

 ریاضی و فنی•

 تجربی•
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 رشته بیوتکنولوژی 

۱۰۰۰۰داوطلبان دارای نمره تراز باالی   
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با آرزوي موفقیت براي  
همه شما، در هر رشته و 

 هر دانشگاهی
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