
 بنام خدا
از حضور سروران دانشکده زیست شناسی 

گرامی، استادان، کارشناسان، کارمندان و 
پذیرفتهمھمانان تشکر نموده و مقدم   

هرا بشدگان آزمون سراسری    
 دانشگاه تھران مھد آموزش عالی کشور

از خداوند منان . تبریک عرض می نماید 
توفیق و سربلندی عزیزان را خواستاریم و 

آرزومندیم  با ھمکاری و تالش خود بتوانیم در 
راستای توسعه علمی کشور قدم ھای موثر 
برداشته و در مسیر شکوفایی و  خودکفایی 

.نقش و دین خود را ادا نماییم  
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با توجه به نقش انکار ناپذیر موجودات زنده در ابعاد مختلف زندگی بشر 
از غذا و پوشاک گرفته تا انواع داروھای غیر سنتزی و سوخت، ضرورت 

مطالعه وسیع و دقیق جنبه ھای مختلف موجودات زنده بر کسی 
به عالوه با توجه به نقش ھر گروه از موجودات زنده . پوشیده نیست

شامل باکتری ھا، قارچ ھا، گیاھان و جانوران به عنوان موجودات 
تولیدکننده، مصرف کننده و تجزیه کننده در بوم سازگان ھا، مطالعه آنھا 
برای شناخت ھر چه بھتر بوم سازگان ھا و زندگی بشر اھمیت زيادی 

در اين راستا شناخت و مطالعه زیندگانی نظیر گیاھان، جانوران، . دارد
باکتری ھا، قارچ ھا در سطوح مختلف سلولی، مولکولی، طبقه بندی 

دستاوردھای چنین تحقیقاتی . در جھان در حال توسعه روزافزون است
برای توسعه و استقالل کشورھا بویژه کشور پھناورایران که دارای منابع 
انسانی جوان وذخایر طبیعی فراوان و ھمچنین برخورداری از اقلیم ھای 

.گوناگون است بسیار ضروری و انکار ناپذیر است  
   



لذا ضرورت تربیت افرادي كه با تسلط در گرایش ھای مختلف زیست *
شناسی بتوانند به عنوان نیروھای متخصص نیاز ھای تخصصی مراکز 

ھمانند . آموزشی و پژوھشی کشور را تامین نمایند بسیار محرز است
سایر کشورھا آموزش و پژوھش بروز و حرکت در مرزھای دانش زیست 
شناسی در راستای توسعه، خودکفایی و دانش افزایی در ایران سنگ 

لذا دانشکده زیست شناسی . بنای تولید بومی را تشکیل می دھد
سال بعنوان دانشگاه مادر در  ۸۰دانشگاه تھران حدود با قدمتی حدود 

آموزش و پژوھش در مقطع کارشناسی در راستای اھداف توسعه 
.کشور در پنج رشته دانشجو می پذیرد  

با توجه به تنوع وسیع و ابعاد گسترده زیست شناسی دانش *  
آموختگان این رشته ھا از دانش کافی جھت اشتغال در مراکز آموزشی، 
پژوھشی و خدماتی در سازمانھای دولتی و ھمچنین مراکز خصوصی و 

. شرکت ھای تخصصی مرتبط با علوم زیستی را دارند  
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