
 

 

 رشته زیست شناسی و بررسی بازارکار آن 

رشته زیست شناسی یکی از علوم پایه و بنیادی در در رشته های دانشگاهی گروه  

این رشته در زیرگروه یک تجربی قرار داشته و در گرایش های   علوم تجربی است.

که در انتخاب  ارائه می شود. دانش آموزانی مختلفی برای مقطع کارشناسی یا لیسانس 

دو پایه رشته نهم به دهم وارد گروه تجربی می شوند، از همان ابتدا یعنی پایه دهم و 

س تجربی بوده و به بررسی  . زیست اسات می باشنددیگر دارای درس تخصصی زیس

ری ها، اندام ها، سوخت و ساز، نحوه  بدن آدمی و هر مسئله مروبط با آن مثل محیط، بیما

 و... می پردازد.  کارکرد

بدون عالقمندان می توانند به صورت این رشته در دانشگاه های مختلفی ارائه شده و 

زیست  باره رشته ادامه مقالهبه طور مفصل تری در دانشگاه بشوند. دریز وارد کنکور ن

شناسی به بررسی خواهیم پرداخت. در صورت وجود هر گونه سوال تا پایان مقاله با راز 

 باشید.  طماندگار در ارتبا

 

 سابقه زیست شناسی

قدمت این  رشته زیست شناسی از سالیان دور کمک های بسزایی به بشر نموده است. 

دد. رای باستانی چین، مصر و هند بر می گاوایل تمدن ه صورت فلسه طبیعت به رشته به

شت. از جمله  ن ارسطو و بقراط پیشرفت زیادی داآن در دورابه نوع پزشکی البته 

 ابن سینا، جالینوس و ... اشاره نمود. نه می توان بهمندان دیگر در این زمیدانش

ر موجودات و زیست  نیز مورد توجه بوده و مطالعاتی درباره رفتا این رشته در دوره رنسانس 

رشته  این دوره عصر صنعتی و پسا صنعتی، یعنی  19شناسی صورت گرفته بود. در قرن

 وارد دانشگاه شده و به صورت واحد و درس دانشگاهی مورد تدریس قرار گرفت. 

مورد  1307 تحت عنوان رشته طبیعی در سالبتدا رشته زیست شناسی در انیز در ایران 

.  وارد لیست رشته های دانشگاه علوم تهران گشت 1313سال تدریس بوده تا اینکه در 

در زیست  ای خود نام گرفت. بردانشکده ای زا به طور مج 1380این رشته در اواسط دهه 

نات زنده، گیاهان و انسان ها دات و حیوا شناخت تمامی موجوبه مطالعه و شناسی شما 

 خواهید پرداخت. 

 

 گرایش های رشته زیست شناسی



 

 

. که داوطلبان می گرایش برای رشته زیست شناسی در مقطع لیسانس وجود دارد 5

ایش ها اقدام کنند. این گرایش ها توانند برحسب عالیق خود به انتخاب یکی از این گر

 عبارت اند از: 

 زیست شناسی عمومی •

 اسی گیاهیزیست شن •

 زیست شناسی جانوری •

   زیست دریا •

 زیست سلولی مولکولی •

 

 زیست شناسی عمومی •

آن به مطالعه مفاهیم اساسی زیست  زیست دوره ای است که در این گرایش از 

ی و  گرایش آشنایی با مبانی کاربردشناسی پرداخته می شود. هدف در این 

 نظری آن می باشد.

 

 گیاهیزیست شناسی  •

ه و سعی بر  به مطالعه گیاهان پرداخترشته زیست شناسی در این گرایش 

، فیزیولوژی و  ها ی گیاهان و قارچشناخت زیست بوم، ژنتیک، رده بندی گونه ها 

 . و... دارد تکامل گیاهی

 

 

 زیست شناسی جانوری  •

ی گونه  ی و شناسایبه بررسدر رشته زیست شناسی یش زیست جانوری  گرا

می پردازد. در این گرایش سه حیطه کلی جانور شناسی، فیزیولوژی  های جانوری 

 .مورد بررسی قرار می گیردجانوری و علوم جانوری 

 

 زیست دریا  •

دریا که نسبت به باقی گرایش ها رشته نوین تری است، به در گرایش زیست 

بررسی زیست بوم، نحوه  داران دریایی، جانبررسی محیط دریاها و اقیانوس ها، 

  گرایش4اخته می شود. این رشته دارای با محیط پیرامون و ژنتیک آنان پردارتباط 

 اشد: می ب

 جانوران دریا 

 آلودگی دریا

 گیاهان دریا

 بوم شناسی دریا 

 



 

 

 

 زیست سلولی مولکولی •

بیشتر از   انیدر سطح جه ،ل سلول و مولکو  امروزی می توان گفت به لحاظ اهمیت

،  DNA ،RNAی  گرایش ها مورد توجه و نیاز می باشد. در این گرایش به بررسبقیه 

زیست  این رشته  و... پرداخته می شود.  پروتئین ها، چگونگی پروتئین سازی

 گرایش ذیل می باشد:   5خود دارای شناسی 

 ( بیوتکنولوژیزیست فناوری )

 ی میکروبیولوژ 

 ژنتیک

 بیوشیمی

 علوم سلولی مولکولی 

 

 اسب زیست شناسیشخصیت های من

ت، شیمی، ریاضی و... داشتن عالقه مالک اول  ی مثل زیس ددر رشته های پایه و بنیا

سختی و مشکالت این رشته ها در برخی موارد نظیر بازار کار زیادتر از بقیه  زیرا   می باشد

رشته زیست شناسی در محیطی آزمایشگاهی به  کارشناسان رشته ها می باشد. 

بررسی نمونه ها و پژوهش می پردازند، لذا داشتن روحیه کنجکاو و عالقمند به مشاهده  

 الزامی است.ران ها و جانو دنیای سلول

ده نیاز می مناسب به دلیل حساسیت و ظریف بودن امور انجام شداشتن تمرکز و دقت 

 باشد.

 

 زیست شناسی  رشته مزایا و معایب

 مزایا 

 داران و محیط های زندگی دیگر جان ورود به دنیای •

 آشنایی با تکامل جانداران و نحوه شکل گیری  •

 ولکولی ی و ممشاهده دنیای سلول  •

 کمک به علوم پزشکی و داروسازی  •

 مدارج باالتر امکان ادامه تحصیل برای  •

 معایب 

 و دشوار   ضعیفبازار کار  •

 رعت ورود به شغل پایین س •



 

 

 نیازمند کسب مهارت و توانایی بیشتر  •

 سختی شغلی بسته به محیط کاری  •

 

 رسی بازارکار زیست شناسیبر

به عنوان  رشته زیست شناسی می توانندحصیالن گرایش های مختلف اغلب فارغ الت

دیگر به تدریس و شغل دبیری   دبی در مدارس، آموزشگاه ها، دانشگاه و موسسات

ری، محافظت از  نوع گرایش، در سازمان هایی مثل شهردابپردازند. عالوه بر آن متناسب با 

آزمایشگاه ها و... امکان اشتغال وجود دارد. در ، شیالتمحیط زیست، انستیتو پاستور، 

در جایگاه های شغلی مرتبط و  ین رشته نیز از فارغ التحصیالن ا آزمون های استخدامی 

 نیرو پذیرفته می شود.  به، بر اساس روند آزمون و مصاحمتنوع

 

 بشم؟  رشته نم وارد اینمی تو چطور

، ریاضی و  3، شیمی4زیستایب تجربی با ضر 1رشته زیست شناسی در زیرگروه 

دارد. در صورتی که تمایل به قبولی در دانشگاه های معتبر و دولتی دارید  قرار  2فیزیک

  50تا  40کشوری حداکثر  لی اقدام کنید و رتبهستی از طریق کنکور سراسری برای قبوبای

به صورت بدون کنکور نیز ارائه شده و بر حسب سوابق  هزار کسب نمایید. البته این رشته 

 تحصیلی امکان ورود وجود دارد. 

ر بسیار  میزان ظرفیت و پذیرش در رشته های زیست شناسی در دانشگاه های برت نکته:

ورودی خود  ستی و توانبخشی در یکیم بهزمی باشد. به عنوان مثال دانشگاه علوکم 

 نفر را مورد پذیرش قرار می داد. 6فقط 

 

یم. در صورت وجود هرگونه سوال و  در این مقاله به بررسی رشته زیست شناسی پرداخت

با   صیلیجهت مشاوره تح د، می توانی رنامه ریزی ب رشته و به راهنمایی در امر انتخا نیاز ب

 ماندگار در ارتباط باشید. ورین راز مشا


