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Taraneh( جوانبخت ترانه دکتر  Javanbakht(* او .آمید دنییا به ایران در

شیمی دانشجوی ۱۳۷۵ سال تا ۱۳۷۱  سال از دبیرستان در تحصیل اتمام از پس

سییال در را خییود )B.Sc(. لیسییانس و بییود تهییران در بهشتی شهید دانشگاه در

و کییرد دریافت تهران در بهشتی شهید دانشگاه از محض شیمی رشته در ۱۳۷۵

سییال تییا ۱۳۷۶ سییال از او .شیید پاریس عازم تحصیل ادامه برای ۱۳۷۶ سال در

سییال در او .بود پاریس در کوری ماری و پییر دانشگاه در شیمی دانشجوی ۱۳۸۱

از شییمی رشیته در را )D.E.A( خیود ارشید کارشناسیی اولیین میدرک ۱۳۷۷



اولییین تحقیقییات موضییوع کییرد. دریییافت پاریس در کوری ماری و پییر دانشگاه

او ارشیید کارشناسییی اولییین ی نامه پایان مقاله .بود فیزیک در او ارشد کارشناسی

اشییعه برابییر در ای لیه چنیید هییای آینه حرارتی مقاومت درباره فیزیک زمینه در

در  Journal de Physique علمییی ژورنییال در ۱۳۷۹ سییال در سیییکلوترون

داد ادامییه دانشییگاه در تکمیلی تحصیلت به بعد های سال در .شد چاپ فرانسه

از شیییمی رشییته در را )Ph.D(. دکییترایش اولییین  مییدرک ۱۳۸۱ سییال در و

در او دکییترای تییز های مقاله .کرد دریافت پاریس در کوری ماری و پییر دانشگاه

برابییر در سییانس آنتی وتیییدهایئاولیگونوکل کییردن پایییدار دربییاره شیییمی زمینییه

علمی  ژورنال در ۱۳۸۰  سال در ها منوسیت و ها فیبروبلست در سلولی های آنزیم

Antisense and Nucleic Acid Drug Development  ۱۳۸۲ سال در و

دکتر .شد چاپ آمریکا در Biochemical Pharmacology علمی ژورنال در

۱۳۹۰ سال تا ۱۳۸۷  سال از او .است کانادا ساکن ۱۳۸۲ سال از جوانبخت ترانه

سییال در او .بییود مونییترال در کبییک دانشییگاه در شناسییی زیست رشته دانشجوی

شناسییی زیست رشته در را )M.Sc(. خود ارشد کارشناسی دومین مدرک ۱۳۹۰

کارشناسییی دومییین نییامه پایان مقییاله .کرد دریافت مونترال در کبک دانشگاه از

توسییط ۳ پکییس ژن بیییان تنظیییم دربییاره شناسییی زیست زمینییه در او ارشیید

علمییی ژورنییال در ۱۳۹۱ سییال در ونییت مسیییر در ایکس دی سییی هییای پروتئین

Journal of Biological Chemistry های سال در او .شد چاپ آمریکا در

در کبییک دانشییگاه های آزمایشییگاه در شناسییی زیست تییدریس به ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۸

نانو فناوری زمینه در تحقیقاتی کار به ۱۳۸۹ سال  از او .داشت اشتغال مونترال

دکتر ۱۳۹۰ سال از .پرداخت مونترال تکنیک پلی و مونترال در کبک دانشگاه در



ه جوانبخت ترانه وان ب ق عن د محق پلیی در )Research Associate( ارش

دانشییجویان بییه تییدریس و آزمایشییگاه در تحقیقییاتی کییار بییه مونییترال تکنیییک

 سایر مقاله های علمییی.داشته است اشتغال دکترا و ارشد کارشناسی کارشناسی،

او در زمینه های فیزیک سطح، فناوری نانو و مهندسی پزشکی نیز در ژورنال هییای

۱۳۹۳ او همچنین به عنوان محقق ارشیید از سییالعلمی آمریکا چاپ شده است.

 در دانشگاه کبک در مونترال و مدرسه عالی۱۳۹۶در دانشگاه مونترال و از سال 

فناوری در مونترال به کار تحقیقاتی و تدریس پرداخته است.

 به صییورت پییاره وقتفلسفه رشته دانشجوی ۱۳۹۰ سال از جوانبخت ترانه دکتر

او درس های پیش نیاز فوق لیسانس فلسفه را.  بودمونترال در کبک دانشگاه در

در دانشگاه کبک در مونترال گذراند. سپس دوره فوق لیسانس فلسفه را از سال

) راM.A. در این دانشگاه گذارند. او میدرک سییومین فوق لیسییانس اش (۱۳۹۲

 از دانشگاه کبک در مونترال دریافت کرد. ۱۳۹۵در رشته فلسفه در سال 

.اسییت شده منتشر سوییس و کانادا ایران، در مجله چند در او فلسفی های مقاله

شامل - نتیسم یا گرایی شبکه نام با جوانبخت ترانه دکتر ابداعی فلسفی سیستم

- سیاسییی فلسییفه و اخلق فلسییفه تحلیلییی، فلسییفه متافیزیییک، در او های ابییداع

های ابییداع سایر .شد چاپ ایران در نو فلسفه مجله در طباطبایی دانشگاه توسط

خواهیید منتشییر شناسی زیبایی فلسفه و شناخت فلسفه زبان، فلسفه منطق، در او

نتیسیم در سیومین پایان نییامه ی او در فلسییفه ییا گرایی بخش هایی از شییبکه .شد

 چیاپ و منتشیر شید. بخش هیای۱۳۹۵توسط دانشگاه کبک در مونترال در سال 

نتیسم توسیط مرکییز دائرة المعییارف بیزرگ اسیلمی در یا گرایی دیگری از  شبکه

همین سال منتشر شد.



ه تیا جوانبخت ترانه دکتر از  کتیاب۱ کتیاب داسیتان، ۳ کتیاب شیعر، ۹ حیال ب

 اثر ترجمه و مقییالت اجتمییاعی متعییددی۳ کتاب موسیقی، ۱اجتماعی-فلسفی، 

و ترکی روسی، آلمانی، فرانسه، انگلیسی، فارسی، زبان ۷ به او .است شده منتشر

در آنتولییوژی و مجلییه چنیید در او های داسییتان و اشییعار سییراید. می شییعر عربییی

و فرانسییه رمان به ۱ ،انگلیسی به رمان ۲ او .است شده چاپ مختلف کشورهای

نییامه، فیلم نییامه، نمایش چنییدین همچنین او .است نوشته نیز فارسی رمان به ۲

و هییا نامه فیلم ها، داسییتان اشییعار، .دارد خییود کارنییامه در ترجمییه و ادبییی نقیید

بییا کتابش در که شود می شامل را جدیدی و متنوع های سبک او های نامه نمایش

.است فردا" توان به "ماراتن نام

 در کتابش با نییام "عشییقاو های آهنگ میسازد. نیز آهنگ جوانبخت ترانه دکتر

شییامل او موسیییقی کتییاب اسییت. مییدرن و کلسیییک های سییبک بییهشیییرین" 

ولن گیتار پیانو، اجرا با برای هایش آهنگ ت. و وی رت اس ،او موسییقی های کنس

.شد خواهد برگزار آینده درنمایشگاه های عکس ها و مجسمه های او 

بازدییید معییرض در نقاشییی  نمایشییگاه چنیید در جییوانبخت ترانه دکتر های نقاشی

ی است. گرفته قرار عموم ه او های نقاش گراییی، فراواقع گراییی، واقع سیبکهای ب

 او بییا خییاک رساسییت. آبسییتره و او) فلسییفی سیسییتم بییر (منطبییق گرایی شبکه

(آرژیل) و گچ مجسمه می سازد. عکاسی از منییاظر ویییژه از دیگییر فعالیت هییای او

است.

ه در جوانبخت ترانه دکتر ز زنیان جنبیش و بشیر حقیوق زمین الیت نی .دارد فع

سییایر و اسییتعدادها گفتگییوی و زنییان بییودن شییغله چنیید دربییاره او هییای نظریه

 .است شده منتشر زنان جنبش و بشر حقوق حوزه در هایش مقاله



وانبخت ترانه دکتر ال در ج ن  ۱۳۸۸ س انی انجم ان جه ما را زن ادا در رس کان

اییین اهییداف از .دارد برعهییده را زنییان جهییانی انجمیین ریاست او .کرد تاسیس

بییه زنییان تشییویق هسییتند مختلییف کشییورهای از آن اعضییای کییه جهییانی انجمن

معتقیید زیسییتن متفییاوت بییه همواره که او .است گوناگون های حوزه در فعالیت

مییی مییردان بییا سییالم رقییابت بییرای مناسب راهی را زنان بودن شغله چند بوده،

ه است لزم او نظر از .داند ان ک تعدادها زن ود هیای توانایی و اس ه را خ کیار ب

در او از متعییددی هییای مقاله .کننیید اسییتفاده خییود های خلقیت همه از و گیرند

.است شده منتشر بشر حقوق و زنان جنبش زمینه

 مهندسییی،همچنییین مقاله هییای متعییددی از او در زمینه هییای مهندسییی شیییمی

 مهندسی مواد و خون شناسی در، مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک،الکترونیک

ت.مجله های معتبر علمی چاپ و منتشر شده اس

)بررسی مقاله های مجله های علمی و فلسییفی(دکتر ترانه جوانبخت داوری همتا 

را برعهده دارد و داوری همتا برای مجله های زیر را انجام داده است:

Nanoscale

Plos One

Polymer

Physical Chemistry Chemical Physics

Chemical Communications

Journal of Materials Chemistry

Dialogue

دکییتر ترانییه جییوانبخت در نظییر دارد پییس از  اتمییام تحصیییل در فلسییفه، در



در او .بگیییرد تخصییص دانشییگاه از نیییز موسیییقی و جییومزمینه های ریاضیییات، ن

در او از مقییاله چنیید و دارد مطییالعه و موسیییقی نجییوم ریاضیییات، هییای حوزه

 .است شده منتشر نجوم و ریاضیات

فلسییفی، ،علمییی گونییاگون هییای حوزه در کنفرانییس و سییمینار زیادی تعداد در او

کییرده سییخنرانی مختلییف کشییورهای های دانشگاه در زنان جنبش و هنری ،ادبی

 .است

:است دنیا های  دانشگاه در او های سخنرانی از هایی نمونه زیر موارد

۱۳۹۲،مونترالتکنیکپلیسمپوزیوم

ها بیوفیلم کنترل در نانو فناوری کنفرانس: کاربرد عنوان

۱۳۹۲اجتمششششششششاعی،علششششششششومدانشششششششششکدهمونششششششششترال،دانشششششششششگاه

تحلیلییی، های موضییوع هسییتند؟  تلفیق قابییل متضاد مفاهیم  آیاکنفرانس:عنوان

منطقی و اخلقی

۱۳۹۲فلسششفه،دپارتمششان،دانشکدهعلششومانسششانیمونترال،درکبکدانشگاه

فلسفه در فازی منطق  کاربردهای: کنفرانس عنوان

۱۳۹۲پزشکی،مهندسیدپارتمانمونترال،تکنیکپلی

 سرطان ): درمان۲( ازت اکسید پزشکی  زیست  کاربردهایسمینار:عنوان

۱۳۹۲،دپارتمانفلسفه،دانشگاهکبکدرسهرود

فازی منطق با خوبی و زیبایی تحلیل و کنفرانس: تجزیه عنوان

۱۳۹۲فلسششفه،دپارتمششان،دانشششکدهعلششومانسششانیمونترال،درکبکدانشگاه

اخلق فلسفه تا متافیزیک از  نتیسم،:کنفرانس عنوان

۱۳۹۱،دانشششششششششکدهعلششششششششوماجتمششششششششاعی،دانشششششششششگاهکنکوردیششششششششا



عمل تا فلسفی تفکر از ،چندارزشی کنفرانس: لزوم عنوان

۱۳۹۱،شیمیدپارتمان،علومدانشکده،مونترالدانشگاه

ازت اکسید پزشکی  زیست سمینار: کاربردهای عنوان

۱۳۹۱،پزشکیمهندسیدپارتمان،مونترالتکنیکپلی

تزریقی های هیدروژل و بافتی ترمیم سمینار: عنوان

۱۳۹۰،پزشکیمهندسیدپارتمان،مونترالتکنیکپلی

نانوبردارها و میکرو :سمینار عنوان

۱۳۸۹،مونترالدرکبکدانشگاه،بیومدکنفرانس

ایکس دی سی های پروتئین توسط ۳ پکس ژن بیان تنظیم :پوستر عنوان

۱۳۸۹،مونترالدرکبکدانشگاه،زنانجهانیانجمن

گوناگون های حوزه در جهان زنان فعالیت لزوم :سمینار عنوان

۱۳۸۹،شناسیزیستدپارتمان،دانشکدهعلوم،مونترالدرکبکدانشگاه

رونویسیییی فاکتورهیییای توسیییط ۳ پکیییس ژن بییییان تنظییییم :سیییمینار عنیییوان

ایکس دی سی

۱۳۸۹،انفورماتیکدانشکده،کنکوردیادانشگاه،مونترالایرانیانادبیانجمن

مدرن پست ادبیات های شاخص :سمینار عنوان

۱۳۸۸،مونترالدرکبکدانشگاه،بیومدکنفرانس

ایکس دی سی های پروتئین توسط ۳ پکس ژن بیان تنظیم  :پوستر عنوان

۱۳۸۳،پزشکیژنتیکدپارتمان،پزشکیدانشکده،تهراندانشگاه

ایران در تراپی شیمی معضل :سمینار عنوان

۱۳۸۱،شیمیگروه،علومدانشکده،بهشتیشهیددانشگاه

http://www.javanbakht.net/


بیوشیمی در سانس آنتی روش کاربرد :سمینار عنوان

۱۳۸۱،شیمیدانشکده،کوریماریوپییردانشگاه

سانس آنتی روش در طبیعی اولیگونوکلئوتیدهای حداقلی تغییر :سمینار عنوان

کارهییایئه دکتر ترانه جوانبخت "دکانسم" را به عنوان مفهومی جدید برای ارا

تحقیقاتی در زمینه های علمی، فلسفی، ادبی، هنری، حقوق بشییر و جنبییش زنییان

به افراد بشر پیشنهاد کرده است. دکانسم بییا کنفرانییس و سییمینار تفییاوت دارد

کارهییای تحقیقییاتی در یییک حییوزه بییه صیورت کنفرانییس یییائئئه زیرا به جای ارا

سمینار در یک روز، برگزاری دکانسم در حوزه های گوناگون در روزهای مختلییف

در هفته می باشد. دکتر ترانه جوانبخت نخستین دکانسم در جهان شامل آثارش

گاه ترال و دانش گاه مون ر را در دانش وق بش در علوم، فلسفه، ادبیات، هنر و حق

 برگزار کرد. ۱۳۹۳کبک در مونترال در سال 

 در روزنامه هییای۱۳۸۷نقد آثار دکتر ترانه جیوانبخت توسییط منتقیدان از سییال 

 روزنامه روزان و روزنامه مردمسالری،کثیرالنتشار از جمله روزنامه اعتمادملی

چاپ و منتشر شده است.

 رادیوهییا و نشییریات، تلویزیون هییا، های متعییددی بییا او در خبرگزاری هییامصاحبه

کشورهای مختلف انجام شده و زندگی نامه ی او در رسانه های متعدد منتشر شده

.است

------------------

سامانی جوانبخت ترانه :کامل نام *

  Taraneh Djavanbakht Samani :فرانسه زبان به کامل نام  


