زندگینامهدکترترانهجوانبخت
محقق ارشد و مدرس دانشگاه )در رشتههای فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی،
مهندسی پزشکی و فناوری نانو( ،نظریهپرداز فلسفه )در شاخههای متافیزیک،
منطق ،فلسفه تحلیلی ،فلسفه اخل،ق ،فلسفه سیاسی ،فلسفه شناخت ،فلسفه
زبان ،فلسفه زیباییشناسی( ،داستاننویس ،نمایشنامهنویس ،کارگردان تئاتر،
طراح لباس و صحنه ،بازیگر ،فیلمنامهنویس ،شاعر ،مترجم ،منتقد ادبی،
نقاش ،مجسمهساز ،عکاس ،آهنگساز ،داور همتراز ،فعال حقو،ق بشر
و جنبش زنان
محقق ارشد و مدرس در دانشگاه مونترال و پلیتکنیک مونترال
دانشجوی دکترای فلسفه
رییس انجمن جهانی زنان

دکتر ترانه جوانبخت ) *(Taraneh Javanbakhtدر ایران به دنیییا آمیید .او
پس از اتمام تحصیل در دبیرستان از سال  ۱۳۷۱تا سال  ۱۳۷۵دانشجوی شیمی
در دانشگاه شهید بهشتی در تهییران بییود و لیسییانس ) (B.Sc.خییود را در سییال
 ۱۳۷۵در رشته شیمی محض از دانشگاه شهید بهشتی در تهران دریافت کییرد و
در سال  ۱۳۷۶برای ادامه تحصیل عازم پاریس شیید .او از سییال  ۱۳۷۶تییا سییال
 ۱۳۸۱دانشجوی شیمی در دانشگاه پییر و ماری کوری در پاریس بود .او در سییال

 ۱۳۷۷میدرک اولیین کارشناسیی ارشید خیود ) (D.E.Aرا در رشییته شییمی از
دانشگاه پییر و ماری کوری در پ اریس دری افت ک رد .موض وع تحقیق ات اولی ن
کارشناسی ارشد او در فیزیک بود .مقاله پایاننامهی اولییین کارشناسییی ارشیید او
در زمینه فیزیک درباره مقاومت حرارتی آینههییای چنیید لیهای در برابییر اشییعه
سیییکلوترون در سییال  ۱۳۷۹در ژورنییال علمییی  Journal de Physiqueدر
فرانسه چاپ شد .در سالهای بعد به تحصیلت تکمیلی در دانشییگاه ادامییه داد
و در سییال  ۱۳۸۱مییدرک اولییین دکییترایش ) (Ph.D.را در رشییته شیییمی از
دانشگاه پییر و ماری کوری در پاریس دریافت کرد .مقالههای تییز دکییترای او در
زمینییه شیییمی دربییاره پایییدار کییردن اولیگونوکلئوتیییدهای آنتیسییانس در برابییر
آنزیمهای سلولی در فیبروبلستها و منوسیتها در سال  ۱۳۸۰در ژورنال علمی
 Antisense and Nucleic Acid Drug Developmentو در سال ۱۳۸۲
در ژورنال علمی  Biochemical Pharmacologyدر آمریکا چاپ شد .دکتر
ترانه جوانبخت از سال  ۱۳۸۲ساکن کانادا است .او از سال  ۱۳۸۷تا سال ۱۳۹۰
دانشجوی رشته زیستشناسییی در دانشییگاه کبییک در مونییترال بییود .او در سییال
 ۱۳۹۰مدرک دومین کارشناسی ارشد خود ) (M.Sc.را در رشته زیستشناسییی
از دانشگاه کبک در مونترال دریافت کرد .مقییاله پایاننییامه دومییین کارشناسییی
ارشیید او در زمینییه زیستشناسییی دربییاره تنظیییم بیییان ژن پکییس  ۳توسییط
پروتئینهییای سیییدیایکس در مسیییر ونییت در سییال  ۱۳۹۱در ژورنییال علمییی
 Journal of Biological Chemistryدر آمریکا چاپ شد .او در سالهای
 ۱۳۸۸تا  ۱۳۹۰به تییدریس زیستشناسییی در آزمایشییگاههای دانشییگاه کبییک در
مونترال اشتغال داشت .او از سال  ۱۳۸۹به کار تحقیقاتی در زمینه فناوری نانو

در دانشگاه کبک در مونترال و پلی تکنیک مونترال پرداخت .از سال  ۱۳۹۰دکتر
ترانه جوانبخت ب ه عنیوان محقیق ارشید ) (Research Associateدر پل ی
تکنیییک مونییترال بییه کییار تحقیقییاتی در آزمایشییگاه و تییدریس بییه دانشییجویان
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا اش تغال دارد .س ایر مقالهه ای علم ی او در
زمینههای فیزیک سطح ،فناوری نانو و مهندسی پزشکی نیز در ژورنالهای علمی
آمریکا چاپ شده است.
دکتر ترانه جوانبخت از سال  ۱۳۹۰دانشجوی رشته فلسفه به صییورت پییارهوقت
در دانشگاه کبک در مونترال بود .او درسهای پیشنیاز فو،ق لیسانس فلسفه را
در دانشگاه کبک در مونترال گذراند .سپس دوره فو،ق لیسانس فلسفه را از سال
 ۱۳۹۲در این دانشگاه گذارند .او مییدرک سیومین فو،قلیسیانساش ) (M.A.را
در رشته فلسفه در سال  ۱۳۹۵از دانشگاه کبک در مونترال دریافت کییرد .او در
حال حاضر دانشجوی دکترای فلسفه میباشد.
مقالههای فلسفی او در چند مجله در ایران ،کانادا و سوییس منتشر شده اسییت.
سیستم فلسفی ابداعی دکتر ترانه جوانبخت با نام شبکهگرایی یا نتیسم  -شامل
ابییداعهای او در متافیزیییک ،فلسییفه تحلیلییی ،فلسییفه اخل،ق و فلسییفه سیاسییی -
توسط دانشگاه طباطبایی در مجله فلسفه نو در ایران چاپ شد .سایر ابییداعهای
او در منطق ،فلسفه زبان ،فلسفه شناخت و فلسفه زیباییشناسی منتشییر خواهیید
شد.
از دکتر ترانه جوانبخت تیا بیه حیال  ۹کتیاب شیعر ۳ ،کتیاب داسیتان ۱ ،کتیاب
اجتماعی-فلسفی ۱ ،کتاب موسیقی ۳ ،اثر ترجمه و مقییالت اجتمییاعی متعییددی
منتشر شده است .او به  ۷زبان فارسی ،انگلیسی ،فرانسه ،آلمانی ،روسی ،ترکی و

عربییی شییعر میسییراید .اشییعار و داسییتانهای او در چنیید مجلییه و آنتولییوژی در
کشورهای مختلف چاپ شده است .او  ۲رمان به انگلیسی ۱ ،رمان به فرانسییه و
 ۲رمان به فارسی نیز نوشته است .او همچنین چنییدین نمایشنییامه ،فیلمنییامه،
نقیید ادبییی و ترجمییه در کارنییامه خییود دارد .اشییعار ،داسییتانها ،فیلمنامههییا و
نمایشنامههای او سبکهای متنوع و جدیدی را شامل میشود که در کتابش بییا
نام "ماراتن به توان فردا" است.
دکتر ترانه جوانبخت آهنگ نیز میسازد .آهنگهای او در کتابش با نییام "عشییق
شیییرین" بییه سییبکهای کلسیییک و مییدرن اسییت .کتییاب موسیییقی او شییامل
آهنگهایش برای اجرا با پیانو ،گیتار و وی ولن اس ت .کنسیرتهای موس یقی او،
نمایشگاههای عکسها و مجسمههای او در آینده برگزار خواهد شد.
نقاشیهای دکتر ترانه جییوانبخت در چنیید نمایشییگاه نقاشییی در معییرض بازدییید
عموم قرار گرفته است .نقاشییهای او ب ه س بکهای واقعگرای ی ،فراواقعگرای ی،
شبکهگرایی )منطبییق بییر سیسییتم فلسییفی او( و آبسییتره اسییت .او بییا خییاک رس
)آرژیل( و گچ مجسمه میسازد .عکاسی از منییاظر ویییژه از دیگییر فعالیتهییای او
است.
دکتر ترانه جوانبخت در زمینیه حق و،ق بش ر و جنب ش زن ان نییز فعیالیت دارد.
نظریههییای او دربییاره چنیید شییغله بییودن زنییان و گفتگییوی اسییتعدادها و سییایر
مقالههایش در حوزه حقو،ق بشر و جنبش زنان منتشر شده است.
دکتر ترانه ج وانبخت در س ال  ۱۳۸۸انجم ن جه انی زن ان را رس ما در کان ادا
تاسیس کرد .او ریاست انجمیین جهییانی زنییان را برعهییده دارد .از اهییداف اییین
انجمن جهییانی کییه اعضییای آن از کشییورهای مختلییف هسییتند تشییویق زنییان بییه

فعالیت در حوزههای گوناگون است .او که همواره بییه متفییاوت زیسییتن معتقیید
بوده ،چند شغله بودن زنان را راهی مناسب بییرای رقییابت سییالم بییا مییردان مییی
داند .از نظر او لزم است که زنییان اسییتعدادها و تواناییهییای خییود را بییه کییار
گیرند و از همه خلقیتهای خییود اسییتفاده کننیید .مقالههییای متعییددی از او در
زمینه جنبش زنان و حقو،ق بشر منتشر شده است.
دکتر ترانه جوانبخت در نظییر دارد پییس از اخییذ دومییین دکییترا در فلسییفه ،در
زمینههای ریاضیییات ،نجییوم و موسیییقی نیییز از دانشییگاه تخصییص بگیییرد .او در
حوزههییای ریاضیییات ،نجییوم و موسیییقی مطییالعه دارد و چنیید مقییاله از او در
ریاضیات و نجوم منتشر شده است.
او در تعداد زیادی سیمینار و کنفرانییس در حوزههییای گونییاگون علمییی ،فلسییفی،
ادبی ،هنری و جنبش زنان در دانشگاههای کشییورهای مختلییف سییخنرانی کییرده
است.
موارد زیر نمونههایی از سخنرانیهای او در دانشگاههای دنیا است:
سمپوزیومپلیتکنیکمونترال۱۳۹۲،
عنوان کنفرانس :کاربرد فناوری نانو در کنترل بیوفیلمها
دانشگاهمونترال،دانشکدهعلوماجتماعی۱۳۹۲،
عنوانکنفرانس :آیا مفاهیم متضاد قابییل تلفیق هسییتند؟ موضییوعهای تحلیلییی،
اخلقی و منطقی
دانشگاهکبکدرمونترال،دانشکدهعلومانسانی،دپارتمانفلسفه۱۳۹۲،
عنوان کنفرانس :کاربردهای منطق فازی در فلسفه

پلیتکنیکمونترال،دپارتمانمهندسیپزشکی۱۳۹۲،
عنوانسمینار :کاربردهای زیستپزشکی اکسید ازت ) :(۲درمان سرطان
دانشگاهکبکدرسهرود،دپارتمانفلسفه۱۳۹۲،
عنوان کنفرانس :تجزیه و تحلیل زیبایی و خوبی با منطق فازی
دانشگاهکبکدرمونترال،دانشکدهعلومانسانی،دپارتمانفلسفه۱۳۹۲،
کنفرانس :نتیسم ،از متافیزیک تا فلسفه اخل،ق

عنوان
دانشگاهکنکوردیا،دانشکدهعلوماجتماعی۱۳۹۱،
عنوان کنفرانس :لزوم چندارزشی ،از تفکر فلسفی تا عمل
دانشگاهمونترال،دانشکدهعلوم،دپارتمانشیمی۱۳۹۱،
عنوان سمینار :کاربردهای زیست پزشکی اکسید ازت
پلیتکنیکمونترال،دپارتمانمهندسیپزشکی۱۳۹۱،
عنوان سمینار :ترمیم بافتی و هیدروژلهای تزریقی
پلیتکنیکمونترال،دپارتمانمهندسیپزشکی۱۳۹۰،
عنوان سمینار :میکرو و نانوبردارها
کنفرانسبیومد،دانشگاهکبکدرمونترال۱۳۸۹،
عنوان پوستر :تنظیم بیان ژن پکس  ۳توسط پروتئینهای سیدیایکس
انجمنجهانیزنان،دانشگاهکبکدرمونترال۱۳۸۹،
عنوان سمینار :لزوم فعالیت زنان جهان در حوزههای گوناگون
زیستشناسی۱۳۸۹،

دانشگاهکبکدرمونترال،دانشکدهعلوم،دپارتمان
عنیییوان سیییمینار :تنظییییم بییییان ژن پکیییس  ۳توسیییط فاکتورهیییای رونویسیییی

سیدیایکس
انجمنادبیایرانیانمونترال،دانشگاهکنکوردیا،دانشکدهانفورماتیک۱۳۸۹،
عنوان سمینار :شاخصهای ادبیات پستمدرن
کنفرانسبیومد،دانشگاهکبکدرمونترال۱۳۸۸،
عنوان پوستر :تنظیم بیان ژن پکس  ۳توسط پروتئینهای سیدیایکس
دانشگاهتهران،دانشکدهپزشکی،دپارتمانژنتیکپزشکی۱۳۸۳،
عنوان سمینار :معضل شیمیتراپی در ایران
دانشگاهشهیدبهشتی،دانشکدهعلوم،گروهشیمی۱۳۸۱،
عنوان سمینار :کاربرد روش آنتیسانس در بیوشیمی
دانشگاهپییروماریکوری،دانشکدهشیمی۱۳۸۱،
عنوان سمینار :تغییر حداقلی اولیگونوکلئوتیدهای طبیعی در روش آنتیسانس
دکتر ترانه جوانبخت "دکانسم" را به عنوان مفهومی جدید برای ارائه کارهییای
تحقیقاتی در زمینههای علمی ،فلسفی ،ادبی ،هنری ،حقو،ق بشییر و جنبییش زنییان
به افراد بشر پیشنهاد کرده است .دکانسم بییا کنفرانییس و سییمینار تفییاوت دارد
زیرا به جای ارائئئه کارهییای تحقیقییاتی در یییک حییوزه بیه صییورت کنفرانییس یییا
سمینار در یک روز ،برگزاری دکانسم در حوزههای گوناگون در روزهای مختلییف
در هفته میباشد .دکتر ترانه جوانبخت نخستین دکانسم در جهان شامل آثارش
در علوم ،فلسفه ،ادبیات ،هنر و حقو،ق بشییر را در دانشییگاه مونییترال و دانشییگاه
کبک در مونترال در سال  ۱۳۹۳برگزار کرد.
مصاحبههای متعییددی بییا او در خبرگزاریهییا ،تلویزیونهییا ،رادیوهییا و نشییریات
کشورهای مختلف انجام شده و زندگینامهی او در رسانههای متعدد منتشر شده

است.
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