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@گفتوگـو با برگزیـدگان هجدهمین
@
جشـنواره ابنسینا

در هجدهمیـن جشـنواره ابنسـینا کـه بهمـن  1395در تـاالر
ابنسینا برگزار شد ،از  14برگزیده حوزه پژوهشی 16 ،برگزیده

حـوزه آموزشـی 3 ،برگزیـده در بخـش ارائـه خدمـات ویژه و 2
برگزیـده دانشـگاه تهـران تقدیـر بـه عمل آمـد .روابـط عمومی
دانشـگاه هـم بـرای آشـنایی بیشـتر بـا ایـن برگزیدگان بـا آنها
مصاحبـه کـرد کـه بخـش اول آن را در این شـماره میخوانید.

مهمـی کـه دریافـت کـردهام مربـوط بـه دوران دانشآمـوزی و
کسـب مـدال طالی المپیاد شـیمی کشـور باشـد.
ایـن برگزیـده جشـنواره تمرکـز پژوهشـی خـود را تحقیـق
دربـاره سـرطانهای دسـتگاه ادراری بیان کرد و گفـت :یکی از
سـرطانهای شـایع در کشور ما سـرطان مثانه اسـت و به دلیل
اقدامـات درمانـی انجامشـده در ایـن بیمـاران و مشـکالتی کـه
در اثـر خـارج کـردن مثانـه بـه وجـود میآیـد انجـام تحقیقات
گسـترده در ایـن زمینـه ضـرورت مییابـد .ازایـنرو مقـاالت
متعـددی را در ایـن زمینـه منتشـر کردهام کـه در کتاب مرجع
ارولـوژی (کمپـل) نیـز به آن ارجاع شـده اسـت .اخیـراً نیز یک
مقالـه در ایـن مورد بهصورت مشـترک بـا یکی از دانشـگاههای
آمریـکا بـه چـاپ رسـاندهام .همچنیـن کتابـی بـا محوریت این
موضوع با مشـارکت نویسـندگان دانشـگاههای معتبر بینالمللی
در حـال چاپ اسـت.
وی بـا اشـاره بـه فعالیتهـای آینـده خـود گفـت :بـه دعـوت
یکـی از دانشـگاههای امریکایـی قـرار اسـت آنجـا حضـور یابـم
تـا در زمینه سـرطانهای دسـتگاه ادراری پروژههای پژوهشـی
مشـترکی را طراحـی کنیـم.
دکتـر امینـی در بخـش دیگـری از سـخنان خود بر لـزوم انجام
تحقیقـات هدفمنـد تأکیـد کرد و گفـت :با توجه بـه محدودیت
بودجه پژوهشـی کشـور الزم اسـت تحقیقاتمان هدفمند باشد و
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از هـدر دادن بودجـه بـرای تحقیقاتـی که صرفاً منجـر به تولید

دکتـر امینـی :تحقیقات هدفمنـد و تأثیرگذار در
حل مسـائل کشـور ضروری است

مقالـه میشـود و اثرگـذاری قابلتوجهی در حل مسـائل کشـور

دکتـر عرفان امینی پژوهشـگر جـوان بخش بالینـی هجدهمین

نـدارد پرهیز کنیم.

جشـنواره ابنسـینا ،تأکیـد کرد ،بـا توجه بـه محدودیت بودجه

وی نبـود همـکاری مطلـوب میـان گروههـای مختلـف علمی را

پژوهشـی کشـور بایسـتی از اتالف اعتبارات برای تحقیقاتی که

از نقـاط ضعـف عرصه تحقیقاتی دانسـت و افزود :اسـتعدادهای

صرفـاً منجـر بـه تولید مقالـه میشـود و اثرگـذاری قابلتوجهی

بسـیاری در کشـورمان وجود دارد و اگر همکاری و همدلی بین

در حل مشـکالت کشـور ندارد بپرهیزیم.

گروههای مختلف پزشـکی ،علوم پایه و مهندسـی تقویت شـود

دکتـر عرفـان امینی اسـتادیار گـروه ارولـوژی بیمارسـتان امام

به دسـتاوردهای بیشـتری دسـت خواهیم یافت.

خمینـی کـه بهعنـوان پژوهشـگر جـوان بالینـی هجدهمیـن

ایـن عضـو هیئتعلمی دانشـگاه بـر تقویت روحیـه پژوهش در

جشـنواره ابنسـینا برگزیـده شـد با بیـان اینکه تاکنـون حدود

دانشـجویان تأکید کـرد و گفت :بهعنوان مدرس دانشـگاه بیش

 30مقالـه در  ISIبـا  5 h-indexمنتشـر کـرده؛ بـه بخشـی از

از پژوهـش ،بـرای آمـوزش وقـت میگـذارم و معتقـدم آموزش

جوایـزی کـه تاکنـون موفق بـه دریافت آن شـده ،اشـاره کرد و

مطلـوب بایـد بهگونهای باشـد که روحیه پژوهش و پرسشـگری

گفـت :در دوران دسـتیاری بهعنوان پژوهشـگر برگزیده انتخاب

را در دانشـجویان تقویت کند.

شـدم و پایاننامه دوران دسـتیاریام در جشـنواره بوعلی سـینا

دکتـر امینـی در ارزیابـی خـود از جشـنواره ابنسـینا گفـت :به

بهعنـوان پایاننامه برگزیده انتخاب شـد و شـاید یکـی از جوایز

جشـنواره ابنسـینا عالقه ویـژهای دارم و اخبـار دورههای قبلی

جشنواره و حتی جشنواره دانشجویی را از طریق سایت پیگیری

اثــر خیلــی بــزرگ مواجــه شــویم.

کـردهام و فکـر میکنـم تشـویق و ارج نهـادن بـه فعالیتهـا و

وی در توضیـح ایـن مطلـب گفـت :بـرای مثال ممکن اسـت در

زحمـات میتوانـد باعـث ایجـاد انگیـزه شـود و ایـن انگیـزه در

بـرآورد اثـر مواجهه بـر بیماری ،نسـبت خطر  20برابـر بزرگتر

نیـروی انسـانی به پیشـرفت کشـور کمک خواهـد کرد.

محاسـبه شـود درحالیکـه ایـن عـدد واقعـی نیسـت و ایـن

وی افـزود :البتـه هدف نهایی ،برگزیده شـدن در این جشـنواره

بزرگنمایـی بیشازحـد و خطـا بـه ایـن دلیـل رخ میدهـد کـه

و یـا افزایـش تعـداد مقالـه و میـزان ارجـاع نیسـت بلکـه هدف

تعـداد دادههـا در یکـی از الیههـا کم اسـت.

نهایـی باید پیشـرفت کشـور و در حوزه پزشـکی کاهـش درد و

برگزیــده جشــنواره هــدف از تألیــف ایــن مقالــه را توجــه

رنـج بیمـاران باشـد کـه اگـر بـه این هـدف فکـر کنیـم بهطور

بــه مســئلهای دانســت کــه کمتــر موردتوجــه محققــان قــرار

طبیعـی موفقیتهـای دیگـر هـم بهدسـت میآیـد.

میگیــرد و افــزود :در ایــن مقالــه بــه مشــکل و راهحلهــای

دکتـر امینـی در پایـان سـخنان خود از اسـاتید خـود در بخش

آن پرداختهشــده اســت و یکــی از جدیدتریــن راهحلهایــی

اورولـوژی بیمارسـتان امـام خمینـی تشـکر و قدردانی کرد.

کــه از سویســاندر گرینلنــد (اســتاد بازنشســته اپیدمیولــوژی و
آمــار دانشــگاه کالیفرنیــا لــس آنجلــس) ابــداع شــده بــه همراه
کــد آنالیــز آن نیــز آمــده اســت.
دکتـر منصورنیـا بـا اشـاره بهویژگـی مقالـه خـود کـه در یکـی
از معتبرتریـن مجلات پزشـکی بینالمللـی منتشرشـده گفـت:
همانطـور کـه میدانید چـاپ مقاله در این مجالت کار آسـانی
نیسـت و برای این منظور باید موضوعات جدید را انتخاب کنیم
و آن را بـه زبانـی سـاده ،همراه بـا راهحلهای آسـان ارائه دهیم
و یکـی از دالیلـی کـه از کمـک داگالس آلتمن (اسـتاد آمار در
پزشـکی دانشـگاه آکسـفورد) در این مقاله اسـتفاده کـردم این
بـود کـه ایشـان بهخوبـی میتوانـد آمـار را بـه زبان سـاده برای
پزشـکان بیان کند.
وی تصریـح کـرد :با اسـتفاده از این روش اگر تعـداد دادهها کم

دکتر منصورنیا :اسـتعداد ،عالقهمنـدی ،مطالعه و
صبر چهـار عامل اصلی موفقیت اسـت

مقـاالت گزارش نخواهند شـد.

دکتـر محمدعلـی منصورنیـا برگزیـده مقالـه برتـر هجدهمیـن

این برگزیده جشـنواره با اشـاره به شاخصهایی که در همکاری

جشـنواره ابنسـینا ،انتخـاب موضوع شـایع و جدیـد و بیان آن

علمـی بـا دانشـمندان مطـرح باید موردتوجـه قرار گیـرد افزود:

بـه زبان سـاده را در انتشـار مقاله خود در مجله معتبر پزشـکی

مهمتریـن اصـل عالقهمنـدی بـه متدولـوژی و داشـتن مطالعه

بریتانیـا مؤثر دانسـت.

بسـیار اسـت در کنـار آن بایـد بتـوان دانشـمندان برجسـته را

دکتــر محمدعلــی منصورنیــا اســتادیار گــروه اپیدمیولــوژی

متقاعـد کـرد که طرح موردنظر مناسـب اسـت و در نهایت باید

و آمــار زیســتی دانشــگاه کــه بــا ارائــه مقالــه Sparse data

صبـور بود تـا آنها پاسـخ بدهند.

 bias: a problem hiding in plain sightبرگزیــده ایــن دوره

دکتر منصورنیا در پایان سـخنان خـود به محققان جوان توصیه

جشــنواره ابنســینا شــد ،بــا اشــاره بــه موضــوع مقالــه خــود

کـرد :ازآنجاکـه متدولوژی یک حلقـه گمشـده در اپیدمیولوژی

گفــت :معمــوالً در آنالیــز دادههــا خطــا در بــرآورد اثــر درمــان

ایـران اسـت پیشـنهاد میدهـم دانشآموختـگان پزشـکی کـه

و یــا مواجهههــای دیگــر اتفــاق میافتــد کــه بــه آن توجــه

در ریاضـی مهـارت دارنـد بـه ایـن رشـته وارد شـوند و این کار

نمیشــود و ایــن باعــث میشــود در مقــاالت بــا برآوردهــای

را ادامـه دهند.

باشـد ،سـوگیری ایجـاد نمیشـود و اعـداد بـزرگ مصنوعی در
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محققـان بـا انگیزه بیشـتری فعالیتهای خود را انسـجام دهند.
معـاون بینالملـل دانشـکده پزشـکی ،در توصیـه خـود بـه
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پژوهشـگران جوان گفت :امسـال من بهعنوان محقق بزرگسال
در جشـنواره شـرکت کردم و چندماهی اسـت که دیگر از جوان
بودنـم بـا توجه به معیارهـای جشـنواره میگذرد؛ امـا توصیهام
به محققان جوان این اسـت که هدف مشـخصی داشـته باشـند
که آن هدف قطعاً برگزیده شـدن در جشـنواره نیسـت .در واقع
بـرای محقـق ،هـدف اصلی خود تحقیق اسـت نه تولیـد مقاله و
بـا انجـام تحقیق اسـت کـه مقاله حاصل میشـود.
رئیـس شـبکه جهانـی آمـوزش و پژوهشهای علمی (یوسـرن)
ادامـه داد :یـک محقق با ایمان به خداوند متعـال پس از تعیین
هـدف ،باید برنامه مشـخصی داشـته باشـد و با سختکوشـی و

دکتـر رضایـی :هدفمنـدی ،برنامهریـزی و
سختکوشـی رمـز موفقیـت اسـت

تحقـق آن هـدف تلاش کنـد .مـن فکـر میکنـم هدفمنـدی،

دکتـر نیمـا رضایی یکی از دو پژوهشـگر برگزیده علـوم پایه در

برنامهریـزی و سختکوشـی میتوانـد موفقیـت محققـان را

هجدهمین جشـنواره ابنسـینا ،تأکیـد کرد ،جشـنوارهها اگر بر

تضمیـن کند.

انجـام کارگروهـی برای انجـام برنامه از پیش تعیینشـده جهت

پایـه اصـول و معیارهای مشـخصی برگزار شـوند باعـث ترغیب
محققان میشـوند.
دکتر رضایی متخصص ایمونولوژی و دانشـیار دانشـگاه ،با انتشار
بیـش از  550مقالـه در نمایههای معتبـر بینالمللی و h-index
 40در هجدهمیـن جشـنواره ابنسـینا برگزیـده شـد .معـاون
پژوهشـی مرکـز تحقیقـات نقص ایمنـی ،تحقیقات مـورد عالقه
خـود را در زمینه بیماریهای نقـص ایمنی اولیه و ایمونوژنتیک
بیـان کـرد و گفـت :در یک دهه اخیـر در مورد مسـائل ژنتیکی
بیماریهـای مختلـف و تشـخیص بیماریهـای نقـص ایمنـی
فعالیـت داشـتم کـه نتیجـه آن منجر به کشـف چنـد ژن عامل
بیماری نقص ایمنی اولیه شـده است .بهطورکلی پاتوفیزیولوژی
و درمانهـای مختلـف این بیماریهـا را موردمطالعـه قرار دادم
و مقـاالت متعـددی در این زمینه منتشـر کردم.
دکتـر رضایـی با اشـاره بـه مزایای برگزاری جشـنواره ابنسـینا
گفت :جشـنوارهها اگر برپایه اصول و معیارهای مشخصی برگزار
شـوند میتوانند باعث ترغیب محققان شـوند .جشنواره ابنسینا
هـم یکـی از جشـنوارههایی اسـت کـه فعالیتهـای یـک سـاله
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دانشـگاه در آن تبلور مییابد و شـاخصهای آن بهگونهای است
کـه اسـاتیدی را کـه در حوزههای مختلف آموزشـی ،پژوهشـی
و خدمـات بالینـی فعالیـت دارنـد شناسـایی و کمـک میکنـد

دکتـر فرزادفـر :جشـنواره ،فرصت مناسـبی برای
آشـنایی بـا فعالیتهای یکدیگر اسـت
دکتر فرشـاد فرزادفر در هجدهمین جشـنواره ابنسینا بهعنوان
یکی از دو پژوهشـگر برگزیده علوم پایه انتخاب شـد.
باسلام و تبریک براي برگزيده شدنتان در هجدهمین جشنواره
ابنسـينا ،لطفاً خودتان را معرفي كنيد؟

من فرشـاد فرزادفـر ،عضو هیئتعلمی و رئیـس مرکز تحقیقات

بیماریهای غیرواگیر پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه

فاکتـور محاسـبه کردیـم کـه مجلـدش آمـاده شـد و در اختیار

علوم پزشکی تهران هستم.

وزارت بهداشـت قرارگرفتـه و احتماالً در شـورای عالی سلامت
و امنیـت غذا بهوسـیله وزارت محترم بهداشـت بـه مقام محترم

بفرمایید چه تعداد مقاله دارید و  H-Indexشما چند است؟

ریاسـت جمهـوری ارائه میشـود؛ غیرازاین؛ پـروژه عوامل خطر

مـن در مجمـوع  107مقالـه  ISIدارم و شـاخص  H-Indexمن

بیماریهـای غیرواگیـر یا  STEpsرا داشـتیم کـه در این پروژه

 9است.

از  31هـزار نفـر جمعیـت تحت پوشـش  -درواقـع  31هزار نفر
جمعیـت رنـدوم از سراسـر کشـور در تمـام اسـتانها  -انتخاب

تاکنون چه فعالیتهای اجرایی داشتید؟

کردیم و از آنها سـؤاالتی پرسـیدیم و پرسشنامههایی در مورد

قبـل از عضویـت هیئتعلمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران،

رفتـار و شـیوه زندگیشـان مرتبـط بـا بیماریهـای غیرواگیـر

مدتی در اسـتان کردسـتان در حوزه معاونت بهداشـتی فعالیت

تکمیـل شـد و علاوه بـر آن آنتروپومتری (شـاخص تنسـنجی

داشـتم؛ سـپس در مرکز توسعه شـبکه وزارت بهداشت مشغول

شـامل قد و وزن و غیره و فشـارخون ایشان سنجش شد و نهایتاً

فعالیـت شـدم کـه در ایـن دوره بـرای برنامههای اسـتقرار نظام

نمونـه خونـی از آنـان گرفتیم کـه برخی پارامترهای بیوشـیمی

شـبکه کار کـردم و بعدهم دبیـر اجرایی برنامه پزشـک خانواده

در آنهـا اندازهگیـری شـد .اهـم نتایـج ایـن مطالعـه گویـای

روسـتایی در زمـان وزارت دکتـر پزشـکیان بـودم ،سـپس برای

وضعیـت مـردم درخصوص این عوامل خطر اسـت :،فشـارخون،

ادامـه تحصیـل بـه کشـور آمریکا رفتـم و در دانشـگاه هـاروارد

قندخـون ،چربـی خـون ،مصـرف سـیگار و الکل ،مصرف فسـت

تحصیالتم را در رشته اپیدمیولوژی (بهداشت جهانی و جمعیت)

فودهـا و  ...کـه اکنـون گزارش آن در  31جلد اسـتانی و  1جلد

به اتمام رسـاندم؛ سـپس ایران بازگشـتم و از آن زمان در مرکز

ملی آمادهشـده اسـت.

تحقیقـات بیماریهـای غیرواگیر دانشـگاه علوم پزشـکی تهران
مشـغول به کار هستم.

لطفاً نظرتان را درباره جشنواره ابنسینا بفرمایید.
بـه نظـر مـن جشـنواره ابنسـینا درواقـع یکـی از معـدود

آیا تاکنون جوایز دیگری هم کسب کردهاید؟

جشـنوارههای است که میتواند انگیزه خیلی خوبی برای جامعه

بلـه؛ درواقـع مـن در سـال  91موفـق بـه کسـب مقالـه برتر در

علمـی ایجـاد کنـد و بـا توجه به اینکـه محدودهی جشـنواره به

جشـنواره ابنسینا شـدم و در سـال بعد آنهم جایزه مقاله برتر

جامعـه علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران برمیگـردد ،یک

را در جشـنواره رازی کسـب کردم؛ سـال گذشـته نیـز بهعنوان

رقابـت درون خانوادگـی اسـت که بـه محقق ما کمـک میکند

برگزیده علمی جشـنواره رازی معرفی شـدم و در کنار آن ،مرکز

تـا بتوانـد فعالیـت خود را بـه عرصه نمایـش سـایر محققان در

تحقیقـات بیماریهـای غیرواگیـر ،رتبـه اول را در بیـن مراکـز

دانشـگاه برسـاند؛ همچنیـن بـا توجه به بعـد ملـی و بینالمللی

تحقیقاتـی مصـوب بیـن صفر تا  3سـاله کسـب کرد.

مناسـب دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران ،فعالیتهـای محققان
دانشـگاه در سـطح بینالمللـی هـم نمـود پیـدا خواهـد کـرد.

لطفاً در مورد فعالیتهایتان توضیح دهید.

نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه در حـال حاضر دنیـای علـم ،دنیای

کارهـای مرکـز تحقیقـات بیماریهـای غیرواگیـر ،برخلاف

یکبعـدی نیسـت یعنی اگـر احیاناً کسـی در حیطه ً
مثلا علوم

بسـیاری دیگـر از پژوهشهـای حـوزه¬ی پزشـکی کـه در کار

بالینـی یا الکتروشـیمیایی دارویی مشـغول کار اسـت بهتنهایی

تحقیقاتـی وابسـته بـه امورکلینیکـی و درمانـی افـراد هسـتند،

نمیتوانـد قـدم و حـرف جدیـدی را در دنیـا بزنـد و ایـن چنـد

بیشـتر متمرکز بر مداخالتی اسـت که بر روی جمعیت درخطر

رشـته¬ای بـودن فعالیتهـای تحقیقاتـی بسـیار مهـم اسـت و

انجـام میشـود؛ بهعنوانمثـال در مرکـز ما یک کار ملـی به نام

یکـی از راهکارهایـی انجـام کارهـای چنـد رشـتهای این اسـت

پـروژه  NASBODیـا بـار بیماریهـای ملی و فروملی داشـتیم

کـه از فعالیتهـای همدیگـر در حوزههـا و رشـتههای مختلـف

کـه در آنجـا بار بیماریها را بر روی  290بیماری و  67ریسـک

آگاهـی پیدا کنیـم و همدیگر را بشناسـیم و بتوانیم راهکارهای
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دقیقتـر و عمیقتـر را در مداخلات سلامت معرفـی کنیـم که

پیچیــده و مختلفــی روی ایــن تصاویــر میتــوان کــرد کــه از

از رشـتههای مختلـف بتواننـد به همدیگر کمـک کنند؛ این هم

پژوهشهــای نویــن محســوب میشــود .بیشــتر تحقیقــات مــن

میتوانـد در حیطـه دانشـگاه تهران تعریف شـود و هـم با توجه

حــول مکانیســم ایجــاد گلوکــوم در گلوکــوم زاویــه بســته کــه

بـه شـناختی کـه از دانشـگاه تهران و جشـنواره ابنسـینا وجود

شــیوع نســبتاً زیــادی دارد بــوده اســت .ایــن مقاالت سایتیشــن

دارد میتوانـد مداخلات تخصصـی در سـطح ملـی و در سـطح

باالگرفتهانــد و ایــن باعــث شــده کــه اآلن بیمارســتان فارابــی

بینالمللی گسـترده شـود.

را بهعنــوان یــک مرکــز کــه در خصــوص گلوکــوم زاویــه بســته

جشـنواره ابنسـینا ازنظـر ارزش علمـی جایگاه خیلی مناسـبی

تحقیــق میکنــد میشناســند .اخیــراً موسســه تحقیقــات

دارد و جزو بهترین فسـتیوالهای کشـور اسـت و محل مناسبی

ســنگاپور کــه ســومین مرکــز معتبــر تحقیقاتــی دنیاســت از

اسـت تا دانشـمندها و محققان ایرانی بتوانند دورهم جمع شوند

مــن درخواســت کــرد در قســمت ژنتیــک بیمــاران زاویه بســته

و درواقـع از یافتههـای همدیگر اطلاع پیدا کنند.

و ژنتیــک بیمــاران سودواکســفولیاتیو بهعنــوان یکــی از 15
مرکــز معتبــر تحقیقاتــی گلوکــوم همــکاری داشــته باشــم .مایه
خرســندی اســت کــه بــه خاطــر ایــن پروژههــا و روابطــی کــه
شــکل گرفتــه مرکــز فارابــی و دانشــگاه علــوم پزشــکی علــوم
پزشــکی تهــران بهعنــوان مرکــزی کــه در جهــان روی گلوکــوم
کار میکنــد شــناخته شــده اســت .اســتاد تمــام بیمارســتان در
ادامــه گفــت :شــاید اولیــن هــدف در پژوهــش ایــن باشــد کــه
دانشــی ایجــاد شــود و آن دانــش بتواند بــرای آمــوزش و درمان
هــم بــه کار گرفتــه شــود .بههرحــال مــا بایــد درزمینــه تولیــد
علــم نیــز خودکفــا باشــیم و کارهــای بقیــه را تکــرار نکنیــم.
هــدف دوم کــه بســیار مهــم هســت همکاریهــای بینالمللــی
اســت ،مــا بــرای اینکــه شــناخته شــویم بایــد مطالعــات بهتری
داشــته باشــیم تــا در دنیــا بداننــد کــه مــا حرفــی بــرای گفتــن

دکتــر مقیمــی :وظیفــه هیئتعلمــی فقــط درمــان
بیماران نیســت
دکتــر ساســان مقیمــی ،فلوشــیپ گلوکوم بــا رتبه علمی اســتاد
تمــام بیمارســتان فارابــی بــا  110مقالــه معتبــر و H-index
 15در هجدهمیــن جشــنواره ابنســینا بهعنــوان پژوهشــگر
برگزیــده علــوم بالینــی انتخــاب شــد.
دکتــر مقیمــی در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه گفت:
بیشــتر فعالیــت مــن در زمینــه تصویربــرداری گلوکــوم اســت و
بــا توجــه بــه ارجاعــی بــودن بیمارســتان فارابــی و تعــداد زیــاد
مراجعــان ایــن بیمارســتان از سرتاســر کشــور و حیطــه زیــادی
از بیمــاران گلوکومــی بــا مشــخصات مختلــف ،زمینه مســاعدی
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و یـــژ ه

بــرای تحقیــق روی ایــن بیمــاران فراهم اســت.
وی افــزود :مــن دو دوره در امریــکا در  UCLAو  UCSFدر
زمینــه تصویربــرداری گلوکــوم فلوشــیپ گرفت ـهام .آنالیزهــای

داریــم .لزومـاً یــک تحقیــق نباید خیلی ســریع به ثروت برســد؛
بلکــه خیلــی غیرمســتقیم میتوانــد اتفــاق بیفتــد .درهرحــال
رتبهبنــدی دانشــگاهها بــر اســاس همیــن معیارهــا و اینکــه
چقــدر علــم تولیــد میکننــد مشــخص میشــود.
وی در خصــوص برگــزاری جشــنوارهها ازجملــه برگــزاری
جشــنواره ابنســینا گفــت :برگــزاری ایــن جشــنواره کار
خوبــی اســت و بــرای کســانی کــه تحقیقــات را بهتازگــی آغــاز
میکننــد ایجــاد انگیــزه میکنــد؛ یــک محقــق بایــد تمرکــز
کافــی در ایــن زمینــه داشــته باشــد و از بســیاری از کارهــای
درمانــی کــه از نظــر مالــی ســودمندتر اســت کــم کنــد تــا
بتوانــد در ســطحی بــاال کار خــود را انجــام دهــد .هدفمنــدی،
برنامهریــزی و سختکوشــی از ملزومــات محقــق برتــر اســت.
بههرحــال ایــن آرمــان دانشــگاه اســت کــه جــزو  200دانشــگاه
برتــر شــود و در ایــن راه یکــی از محورهــای اصلــی پژوهــش

اســت .مــا تعــداد خیلــی زیــادی محقــق کــه صرفـاً وقتشــان را
روی تحقیــق میگذارنــد نداریــم و اگــر آنهــا را دلگــرم نکنیــم
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عمـ ً
ا بــه ســمت ایــن آرمانها پیــش نخواهیــم رفــت .برگزاری
جشــنواره کار قشــنگی اســت کــه  18ســال اســت کــه در حال
انجــام اســت در ایجــاد فضــای مناســب آموزشــی و پژوهشــی
نقش داشــته اســت.
دکتــر مقیمــی بــا اشــاره بــه رمــز موفقیــت خــود گفــت :یــک
فــرد بهعنــوان هیئتعلمــی مخصوصــاً در بهتریــن دانشــگاه
کشــورمان بایــد چنــد هــدف را دنبــال کنــد .کار هیئتعلمــی
فقــط درمــان کــردن بیمــاران نیســت ،اولیــن کار درمــان و
مراقبــت بیمــار اســت و بهعنــوان یــک آرمانــی کــه بــرای هــر
پزشــک مشــخص شــده اســت ولــی مــا هیئتعلمــی هســتیم و
بایــد در کنــار ایــن کار آمــوزش هــم بدهیــم و در تولیــد علــم

دکتر خوبی :جشـنواره میتواند رویکرد پژوهشی
محققـان جوان را اصالح کند

فعالیــت پررنــگ داشــته باشــم؛ بنابرایــن اولیــن عامــل انگیــزه

دکتـر مهـدی خوبـی شـورکائی دکتـرای تخصصی شـیمی آلی

بــوده اســت .دوم اینکــه مــن در مراکــز معتبــر بــا روش تحقیق

و اسـتادیار مرکـز تحقیقـات علـوم دارویـی در هجدهمین دوره

و لیدرشــیپ آشــنایی پیــدا کــردم و ایــن تجربـهای کــه در این

جشـنواره ابنسـینا بهعنـوان پژوهشـگر جـوان برگزیـده علـوم

مؤسســات بــا بهتریــن اســاتید دنیــا داشــتم ارزشــمند بــوده

پایـه انتخاب شـد.

اســت .نکتــه ســوم تمرکــز پژوهشــی اســت .وقتــی در زمینــه

گفتوگـوی روابـط عمومـی دانشـگاه با دکتـر مهـدی خوبی را

خاصــی کار میکنــی میتوانــی ســؤاالتی کــه در حــال حاضــر

در ادامـه میخوانیـد:

نقــش داشــته باشــیم .مــن دوســت داشــتم در هــر ســه جنبــه

مطرح هســتند را بدانی و پژوهش را بر روی آن متمرکزســازی.
فاکتــور چهــارم داشــتن نمونه کافــی اســت .بیمارســتان فارابی
چــه ازلحــاظ کمــی و چــه ازلحــاظ تنــوع غنــی اســت .فاکتــور

باسلام و تبریک براي برگزيده شدنتان در هجدهمین جشنواره
ابنسـينا ،لطفاً خودتان را معرفي كنيد؟

پنجــم کــه فاکتــور خیلــی مهمــی محســوب میشــود ایــن

بـه نـام خـدا ،مهـدی خوبـی هسـتم اسـتادیار مرکـز تحقیقات

اســت کــه بــرای انتشــار یــک مقالــه در ســطح بــاالی علمــی،

علـوم دارویی و گروه زیسـت مواد دارویی دانشـکده داروسـازی.

تجهیــزات و بودجــه الزم اســت کــه بههرحــال ایــن چنــد
ســال ،اســاتیدی چــون دکتــر جبارونــد بهعنــوان رئیــس وقــت

بفرماییـد کـه چـه تعـداد مقالـه داریـد و  H-Indexمقـاالت
چقـدر اسـت؟

بیمارســتان ،مدیــران گــروه و رئیــس مرکــز تحقیقــات دکتــر

تعـداد  80مقاله چاپ شـده و سـایت شـده در اسـکوپوس دارم

صادقــی و دکتــر الشــیئی ایــن کار را تســهیل میکردنــد و مــا

و  H-indexمـن در حـال حاضر  18اسـت.

بهتریــن تجهیــزات را کــه در مراکــز معتبــر دنیاســت در اختیار
داشــتیم و اگــر ایــن تجهیــزات نبــود عمـ ً
ا مــن نمیتوانســتم

تابهحال چه فعالیتهای اجرایی داشتهاید؟

مقاالتــی در ایــن ســطح تولیــد کنــم.

در حـال حاضـر معاونت پژوهشـی گروه زیسـت مـواد دارویی و

دکتــر مقیمــی در پایــان گفــت :بههرحــال همــه اینهــا بایــد در

مرکـز تحقیقات زیسـت مـواد در پزشـکی را برعهده دارم.

کنــار هــم باشــد تــا یــک نفــر کــه مفتخــر اســت در بهتریــن
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران کار میکنــد وظیفــهاش را

بفرمایید تاکنون چه جوایزی کسب کردهاید؟

عم ـ ً
ا انجــام دهــد.

سـال گذشـته و امسـال از طریـق فدراسـیون سـرآمدان علمـی

کشـور کـه زیرمجموعـه ریاسـت جمهوری اسـت در جمع 100
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محقق و پژوهشـگر برجسـته کشـور انتخاب شـدم.
در مورد کار تحقیقاتیتان هم توضیح بدهید؟
عمده فعالیتهای ما در دانشـکده داروسـازی بر روی طراحی و
تهیـه سـامانههای نوین تشـخیصی و درمانی بهصـورت همزمان
در حوزه سـرطان و آلزایمر و همینطور ارائه روشهای نوین در
سـنتز ترکیبات فعال بیولوژیکی اسـت؛ در کنـار آن فعالیتهای
جانبـی در زمینههـای مختلـف ازجمله تهیه و طراحـی نانومواد
مختلـف و کاربردشـان در سیسـتمهای بیولوژیکـی هـم جـزو
کارهایی اسـت که در دانشـکده انجـام میدهیم.
در مورد نتایج تحقیقاتتان بفرمایید.
نتیجـه عمـده تحقیقات ما ،چـاپ مقاالت در مجلات با ضریب
تأثیـر نسـبتاً بـاال بودنـد .دو ثبت اختـراع بینالمللی کـه تمرکز
آن بر روی خالصسـازی فسـفات یدیلکولین از لیسـیتین سـویا
بهعنـوان یکـی از ترکیبـات مؤثـر و پرکاربـرد در زمینههـای
مختلـف ازجملـه زمینههـای دارویـی سـت کـه همگـی حاصل
دسـترنج دانشـجویان و تیم همکار اسـت.
بفرماییـد کـه رمز موفقیت شـما چیسـت و چه توصیـهای برای

بفرماییـد کـه نظرتان در مورد جشـنواره ابنسـینا چیسـت و به
نظـر شـما چـه تأثیـری در ایجـاد انگیـزه در محققـان میتواند
داشـته باشد؟
بـه نظـر من این جشـنواره در ایجـاد انگیـزه در محققانی که در
دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران وجـود دارنـد؛ مؤثر خواهـد بود،
بخصـوص بـرای محققان جوان کـه به آنها امیـد بدهد تا نحوه
و سـبک کار کردن خودشـان را تغییر دهند و در زمره محققان
برتر قرار بگیرند و نگرششـان را نسـبت به تحقیقات قطعاً عوض
خواهـد کـرد؛ به نظـر من تمـام جشـنوارهها ازجمله جشـنواره
ابنسـینا میتوانـد راهـکار مناسـبی بـرای شـروع کار محققـان
باشـد تـا رویکرد علمیشـان تغییـر کند.
اگر مطلب پایانی دارید بفرمایید.
از شـما و همکارانتـان تشـکر میکنـم؛ باعث افتخار مـن بود در
این جشـنواره شـرکت کردم و انتخاب شـدم.
توضیـح اینکـه دکتـر خوبی ،کارشناسـی شـیمی را از دانشـگاه
اراک ،کارشناسـی ارشد شـیمی آلی را از دانشگاه یزد و دکترای
تخصصی شـیمی آلی را از دانشـگاه زنجان گرفته و متولد سـال
 1360است.

پژوهشـگران جوان دارید؟
مـن دانشـجوی دکتـر عباس شـفیعی بودم .ایشـان الگـو و پدر
معنوی من بوده و هسـتند و بهجاسـت که در اولین جشنوارهای
که شـرکت کـردم از ایشـان یاد کنم.
پیغامــی کــه ایشــان بــرای مــن و ســایر دانشــجویان داشــتند
کــه فکــر میکنــم بهتریــن پیغــام میتوانــد باشــد ایــن بــود
کــه در کارهایمــان برنامهریــزی ،تمرکــز و پشــتکار داشــته
باشــیم و درعینحــال هیچوقــت یادمــان نــرود کــه چــه کســی
بودیــم ،چــه کســی شــدیم وچــه کســی خواهیــم شــد؛ یــاد
خــدا همیشــه در ذهنمــان باشــد و فراموشــش نکنیــم؛ فکــر
میکنــم ایــن دو فاکتــور مســئله بســیار مهمــی میتواند باشــد،
رمــز موفقیــت همــه محققــان برنامهریــزی منســجم اســت و
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اینکــه لحظـهای از مطالعــه درنــگ نکنیــم و در زمینـهای کــه

دکتر ارجمند :برگزیده شـدن در جشـنواره باعث
شـناخته شـدن در مجامع علمی میشود

باشــیم و درعینحــال بخــش معنــوی شــخصیت خودمــان را

کتـاب تألیفی دکتر بابک ارجمند بـا عنوان Perinatal Tissue-

هــم پــرورش دهیــم.

 Derived Stem Cellsدر هجدهمیـن جشـنواره ایـن سـینا

میخواهیــم مطالعــه کنیــم ،مطالعــه عمیــق و کاملــی داشــته

بهعنوان کتاب برگزیده انتخاب شد.

بـر اسـاس چنیـن پیشزمینـهای و اهمیـت ویـژه ایـن منبـع

گفتوگـوی روابـط عمومـی دانشـگاه با دکتـر بابـک ارجمند را

ارزشـمند سـلولهای بنیـادی برای پژوهـش و اسـتفاده بالینی

در ادامـه میخوانیـد:

در پروژههـای سـلول درمانـی ،تصمیـم گرفتیـم بـا کمـک و
همـکاری محققـان و متخصصـان داخلـی و خارجـی ،اقـدام بـه

باسلام و تبريك براي برگزيده شدنتان در هجدهمین جشنواره

تألیـف ایـن کتـاب نماییـم .بهطورکلـی موضوعـات ایـن کتـاب

ابنسـينا ،لطفاً خودتان را معرفي كنيد؟

درزمینه خصوصیات کلی این نوع سـلولها ،مزایای آنها نسـبت

دکتـر بابـک ارجمند ،پزشـک هسـتم و دکتـرای تخصصی علوم

بـه سـلولهای مشـابه و چندیـن بحث دیگـر در مـورد مباحث

سـلولی دارم؛ از سـال  80با مرکز پیوند بیمارستان امام خمینی

اخالقـی ،فـرآوری و آمـاده کـردن ایـن سـلولها برای اسـتفاده

سـپس مرکـز تحقیقـات ضایعـات مغـزی و نخاعـی همـکاری

بالینـی و  ...گـردآوری کنیـم و هدفمـان تأکیـد بـر اهمیت این

داشـتم و از حدود سـال  85به اسـتخدام پژوهشـگاه علوم غدد

منبع ارزشـمند سـلولهای بنیـادی و چگونگی اسـتفاده از آنها

و متابولیسـم دانشـگاه درآمدم.

بـود کـه تقریبـاً موفق هم شـدیم.

در مـورد عنـوان کتابتـان و هـدف از نـگارش آن اگـر توضیحی

لطفاً بفرمایید اصوالً سـلولهای بنیـادی چه کاربردی در درمان

داریـد بفرمایید؟

بیماریها دارد؟

عنوان انگلیسـی کتاب مـن Perinatal Tissue-Derived Stem

در چند سـال اخیر سـلول درمانی و پزشـکی بازساختی در کنار

 Cellsاسـت که برگردان فارسی آن سـلولهای بنیادی فرآوری

سـایر درمانها و راهحلها برای رفع مشـکالت و معضالت ناشی

شـده از بافتهای اطراف جنینی یا محصوالت حاملگی بهعنوان

از بیماریهـای مزمـن و صعبالعلاج بهشـدت مطـرحشـده و

جایگزینی برای سـلولهای بنیادی جنینی اسـت.

نتایـج بسـیار امیدوارکننـدهای هـم در مطالعات علـوم پایه ،هم
در مطالعـات حیوانـی و هـم در کارآزمایی های بالینی مشـاهده

در مـورد هـدف از نـگارش کتـاب و اینکـه چـه اهمیتی داشـته

شـده است.

بفرمایید.

بـه عبارتی این روش خواهد توانسـت در اکثـر بیماریها -یعنی

مـن سـابقه چندین سـاله فعالیـت درزمینه سـلولهای بنیادی

مـن نمیتوانـم بگویم فیلدی هسـت کـه در سـلولهای بنیادی

و سـلول درمانـی دارم .در سـلول درمانـی منابـع مختلفـی از

به آن وارد نشـده باشـد -از اوتیسـم گرفته تا آلزایمر ،بحثهای

منابـع جنینـی و بالغیـن گرفتـه تـا بافتهـای کودکان و سـایر

اسـکلتی و عضالنـی ،بحـث ضایعـات مغـزی نخاعـی یـا قلبی و

مـوارد همچـون بافتهـای جنینی و رویانی ،اسـتفاده میشـود

سـایر موارد به کمک علم پزشـکی آمده و از مشـکالت بیماران

کـه بحثهـای اخالقـی و بحثهای سـقطجنیـن در آن مطرح

دچـار بیماریهـا و اختالالت مزمـن بکاهد.

اسـت؛ ایـن منابع باوجود اینکه سـلولهای بهتری هسـتند ولی

امیـد اسـت با گسـترش تحقیقـات پایـه و بالینی در کشـور ،ما

دسترسـی به آنها به دالیلی که ذکر شـد محدودیتهایی دارد

هـم بتوانیـم گامهـای مؤثرتـری در ایـن عرصـه از علـوم نویـن

و قدری دشـوار اسـت .تحقیقات نشـان داده است که سلولهای

برداریـم و کمکـی بـرای رفـع مشـکالت و درد و رنـج بیمـاران

حاصـل از بافتهـای اطـراف جنینـی ماننـد جفـت ،بنـد نـاف،

دچـار بیماریهـای مزمـن و صعبالعلاج برداریـم.

پـرده آمنیوتیـک و یا مایـع آمنیوتیـک ،محدودیتهای اخالقی

از تجربیاتتـان در همکاری با انتشـارات بینالمللی – -springer

سـلولهای جنینـی را ندارنـد و فراهم آوری و دسترسـی به آنها

برای انتشـار این کتـاب بفرمایید.

آسـانتر اسـت و میتوانـد جایگزینی بـرای سـلولهای جنینی

بـا توجـه بـه اینکـه تیـم مـن و همکارانـم سـالها اسـت عمده

باشـد .بهعلاوه این نوع سـلولها دارای خصوصیات سـلولهای

تمرکزمان روی تولید سـلولهای بنیادی بر اسـاس اصول بهینه

جنینـی میباشـند کـه این خصوصیات گاهی شـامل پـر توانی،

تولیـد ( )Good manufacturing practice; GMPو بـه عبارتی

قـدرت تکثیـر بـاال ،توانایی باالی بازسـازی و ترمیم میشـود.

به سـبک تولید دارو و محصوالت فارموسـیوتیکال بوده اسـت تا
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بتوانیـم این سـلولها را با اصول اسـتاندارد جهت اسـتفادههای

خـارج کشـور بهتـر شـناخته میشـود و شـاید ایـن بابیشـود

بالینـی آمـاده و فـراوری نماییـم و در کتـب و مقاالتـی که قب ً
ال

برای ایجاد و توسـعه ارتباطات و گسـترش شـبکههای ارتباطی

منتشـر نمودهایـم ،زمینـه همـکاری بـا ناشـران بینالمللـی و از

بـا محققـان و مراکز دیگـر و حرکت بهسـوی اهـداف متعالیتر.

جملـه  Springerو برخـی از مؤلفـان آنها که افراد سرشـناس و
دانشـمند بینالمللـی هسـتند فراهم شـد و زمینهای شـد برای
تألیـف و انتشـار ایـن کتـاب .بـه این صـورت که بهطور رسـمی
از سـوی انتشـارات و ویراسـتار سـری ایـن مجموعـه کتابهـا
دعوت شـدم و از ما خواسـته شـد که در این زمینه تجربیاتمان
را بـا بقیـه همـکاران بـه اشـتراک بگذاریم؛ ما هم جـواب مثبت
دادیم ،کار آغاز شـد و با کمک بیش از سـی نفر از متخصصان و
پژوهشـگران ایرانی و خارجی این مجموعه تألیف و منتشـر شد.
لطفاً نظرتان را در مورد جشنواره ابنسینا بفرمایید.
من از سال  80افتخار فعالیت علمی و پژوهشی در این دانشگاه
را دارم و از سـالهای دور با جشـنواره ابنسـینا آشـنا هسـتم و
آن را پیگیـری میکنم .هم جشـنواره ابنسـینا و هم جشـنواره
دانشـجویی ابنسـینا که از حدود سـه سـال پیش آغاز شـد ،هر
دو اتفاقـات مبارکـی هسـتند که موجب تشـویق دانشـجویان و
محققـان و دمیده شـدن نشـاط و شـادابی به محیـط پژوهش و
آموزش میشوند .من در دوره دوم جشنواره دانشجویی ابنسینا
نیز سـال گذشـته بهعنوان پژوهشـگر برتر برگزیده شـدم.
به نظرم جشنواره همانطور که اشاره کردم باعث ایجاد نشاط
و شادابی در محیط دانشگاه میشود و طی یک رقابت علمی
سالم پژوهشگران و دانشجویان و اساتید در درجه اول فعالیتها
و زحمات چندساله خود را محک میزنند و از سوی دیگر این
نوع رویدادها موجب ایجاد یک انگیزهی مضاعفی میشوند .حاال
درست است که هر محقق و استاد یا دانشجویی اهداف عالیه
و ارزشمندی برای خود متصور است ،ولی تأثیر مثبت و انگیزه
مضاعفی که این نوع رویدادها ایجاد مینمایند نیز قابلتوجه
است چرا که زحمات ،تالشها و فعالیتها از یک منظر دیگر
دیده میشوند و این امر قطعاً کمککننده خواهد بود در ارتقای
فضاهای پژوهشی و آموزشی و بهطور کل دانشگاه.
یـک جنبـه دیگـرش این اسـت کـه بـا توجه بـه خبررسـانی و
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اطالعرسـانی فراگیر این جشـنواره در رسـانههای مختلف ،افراد
برگزیـده و تخصـص و حوزه فعالیت و تحقیقشـان ،هم در داخل
دانشـگاه و هـم در دانشـگاهها و مراکـز علمـی کشـور و حتـی

دکتـر سـعادت :جشـنواره ،مشـوق خوبـی بـرای
دانشـجویان مقاطـع مختلـف اسـت
پایاننامـه پژوهشـی دکتـر ابراهیم سـعادت حسـینی بـا عنوان
«تهیـه و ارزیابـی سیسـتم میسـل پلیمـری جدیـد بـر پایـه
هیالورونیـک اسـید و فسـفولیپیدها بـرای داروسـانی هدفمنـد
پاکلـی تاکسـول» در هجدهمیـن جشـنواره ابنسـینا در بخش
پایاننامـه مقطـع  PhDبرگزیـده شـد.
روابـط عمومـی دانشـگاه بـه همیـن مناسـبت با دکتر سـعادت
گفتوگـو کـرد کـه در ادامـه میخوانیـد:
با سالم و تبريك براي برگزيده شدنتان در هجدهمین جشنواره

ابنسـينا ،لطفاً خودتان را معرفي كنيد؟

مـن دکتـر ابراهیـم سـعادت ،فارغالتحصیـل مقطـع دکتـرای
تخصصـی ( )PhDداروسـازی صنعتـی از دانشـکده داروسـازی
دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران هسـتم.
در مورد موضوع پایاننامهتان اگر توضیحی دارید؛ بفرمایید.
پایاننامه مقطع دکترای تخصصی بنده مربوط به داروسانی هدفمند
به سلولهای بدخیم بافت سینه در موارد مربوط به سرطان سینه
بود؛ درواقع با استفاده از پلیمرها یک سامانه نوینی سنتز شد که
دارو توسط این سامانه به بافت هدف رهیابی گردد.

در مورد نتایج این پژوهش بفرمایید.
ایـن پژوهـش را در دو فاز انجام داده شـد؛ یکی در فاز in vitro
یا آزمایشـگاهی که نتایج این فاز نشـان داد سـامانه تهیه شـده،
یک سـامانه پایدار هسـت؛ در مطالعات انجامشـده بر روی مدل
حیوانـی هـم نتایج نشـان داد که سـامانه مذکور توانسـته تومو ِر
واقـع در بافـت سـینه را بهخوبـی مهـار کنـد بـدون اینکـه بـه
بافتهـای دیگر اثرگذاری داشـته باشـد.
بـا توجـه به توضیحات شـما پس این تحقیقـات میتواند نویدی
در این حوزه داشـته باشد؟
دارورسـانی هدفمند یک موضوع سـهل و ممتنعی هست به این
معنـی کـه تحقیقات فراوانـی باید صورت گیرد تا این سـامانهها
بـدون هیـچ عارضـهی جانبـی بتواننـد دارو را بـه بافـت هـدف
برسـانند؛ در ایـن مسـیر راه خیلی زیـادی در پیـش داریم ولی
اکنـون محققهـای زیـادی در سراسـر دنیـا داریم کـه روی این
سیسـتمها کار میکننـد .البتـه هنـوز بـه مرحله تجاریسـازی
نرسـیده ،ولـی نتایـج اولیـه خوبی رو کسـب کردهاند.
آیـا موانعـی بـرای تجاریسـازی ایـن تحقیقـات وجـود دارد یا

را خـوب شناسـایی بکننـد ،موضـوع را خـوب شناسـایی بکنند،
خـوب تحلیـل بکنند و بعد با تمرکز بـاال روی موضوع خوب کار
بکننـد و از جنبههـای مختلف بـه آن بنگرنـد؛ بهعنوانمثال در
همین رشـته خودمان نیاز اسـت که از جوانب مختلف آن کاری
کـه انجامشـده را بررسـی بکننـد بـه فرض اگـر مطالعـه بالینی
دارد انجـام بدهنـد ،مطالعـات پـری کلینیـکال اگـر دارد انجـام
بدهنـد ،مطالعـات فیزیکـی و شـیمیایی اگـر دارد انجـام بدهند
و کل تحقیقـات حاصلـه را میتواننـد در قالـب یـک کار خـوب
علمـی ارائـه بدهنـد که نتیجـهاش چـاپ مقالـه در ژورنالهای
معتبـر بـا ضریـب اثرگـذاری ( )IFباال خواهد شـد.
در پایان نظرتان را در مورد جشنواره ابنسینا بفرمایید.
چنین جشـنوارههایی درواقع یک مشوق خوب برای دانشجویان
مقاطـع مختلـف اسـت و درواقـع یـک انگیـزهای ایجـاد خواهد
کـرد کـه کار پژوهشـی ،جایگاه خـاص خودش را پیـدا بکند .به
نظـر من نیاز اسـت کـه تعداد چنیـن جشـنوارههایی در مقاطع
مختلف ،زیادتر بشـود و از طرفی دانشجوهای ما به سمتی بروند
کـه کار تحقیقاتـی را کـه انجـام میدهنـد ،کاربرد محور باشـد
و بتوانیـم از ایـن تحقیقات یک نتیجه ملموس داشـته باشـیم.

هنـوز اقدامی نشـده؟
حقیقتـاً در ایـن پایاننامـه یکسـری مطالعـات تکمیلـی در فـاز
پـری کلینیـکال روی حیـوان آزمایشـگاهی بایـد انجـام شـود
و بعدازاینکـه در فـاز مطالعـات حیوانـی اثـرات رضایتبخـش
حاصـل شـد؛ آنوقـت میتـوان مطالعـات را بـر روی مدلهـای
انسـانی گسـترش داد کـه یـک کار پیچیدهای اسـت؛ یعنی این
مطالعـات پـری تکنیـکال یـا مطالعـات بالینی چیـزی قریب به
هفت ،هشـت یا ده سـال طول میکشـد کـه قطعاً فراتـر از یک
پایاننامـه  PhDخواهـد بـود.
بهعنـوان یـک پژوهشـگر موفـق بفرمایید کـه دانشـجویان باید
چـهکار کنند تا مقاالتشـان ازنظر کیفی و کمـی ارتقا پیدا کند؟
در حـال حاضـر فرآینـد چـاپ مقـاالت بـا مقاالتـی کـه حتـی

دکتر بتول حسين رشيدى :بازخوردهای بینالمللی
من را به ادامه انتشار مجله ترغیب کرد

سـطح مقـاالت ازنظـر بینالمللـی خیلـی بـاال رفتـه و صرفـاً با
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دادههـای ابتدایـی ،نمیتـوان مقاالتـی بـا کیفیـت بـاال چـاپ

 Healthبـا صاحبامتیـازی مرکـز تحقیقـات بهداشـت بـارورى

کـرد .درواقـع یـک پژوهـش خوب نیـاز به ایـن دارد کـه هدف

وليعصـر (عـج) در هجدهمیـن جشـنواره ایـن سـینا بهعنـوان

ً
کاملا متفـاوت هسـت ،چون
پنـج سـال پیـش چـاپ میشـد؛
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مجله برگزیده انتخاب شد.

مشـوق مـن در ادامه این مسـیر سـخت و البته بـا ارزش بودند.

گفتوگـوی روابـط عمومـی دانشـگاه بـا دکتـر بتـول حسـين

از طرفی با توجه به تخصصی بودن موضوع ژورنالیسـم پزشـکی

رشـيدى سـردبیر ایـن فصلنامـه را در ادامـه میخوانیـد:

و نداشـتن ایـن امکانـات نرمافـزاری مربوطـه در دفتـر مجله از
همـکاری عزیزانی بهرهمند بودم که هرکدام عالوه بر مسـئولیت

باسلام و تبريـك براي برگزيده شـدن مجلهتـان در هجدهمین

سـنگین درمانی که در بیمارسـتان داشـتند ولی با تمام توان به

جشـنواره ابنسـينا ،لطفـاً ضمـن معرفـی خودتـان در خصوص

اینجانب در پروسـه سـنگین پذیـرش و داوری مقـاالت و بهبود

مجله توضیـح بفرمایید؟

کمـی و کیفـی مجله کمـک نمودهاند .سـرکار خانـم رضایوف و

مـن دکتـر بتـول حسـين رشـيدى متخصـص زنان و فلوشـیپ

سـرکار خانم دکتر جعفرآبـادی از آن جملهاند.

الپاروسـکوپی و نابـاروری شـاغل در مجتمـع بیمارسـتانی امام

تالشهـای سـرکار خانـم دکتـر داوری و خانـم دکتر شـریعت

خمینـی هسـتم .در حـال حاضـر در کنار فعالیتهای آموزشـی

نیـز بهعنـوان معاونـان سـردبیر بیشـک در ارتقای مجله سـهم

بـا دانشـجویان ،رزیدنتهای زنـان و فلوهای نابـاروری بهعنوان

عمدهای داشـتهاند.

معـاون پژوهشـی مرکـز تحقیقـات بـاروری ولیعصـر و سـردبیر
مجلـه نیز فعالیـت دارم.

در مورد موضوعاتی که این مجله به آن میپردازد توضیح دهید؟

انتشـار ایـن مجلـه از سـال  1386آغـاز شـد .در ابتدا قـرار بود

عنـوان مجلـه نشـان میدهـد کـه مسـائل سلامت تولیدمثل و

ایـن مجلـه به زبـان فارسـی و با نام خانـواده و سلامت باروری

بـاروری و خانـواده مدنظـر اسـت؛ مقولـه سلامت تولیدمثـل و

منتشـر شـود امـا در جلسـهای که با همـکاران مركـز تحقيقات

بـاروری در هـر دو جنـس و به طریـق اولی در خانمهـا منتج از

بهداشـت بـارورى وليعصـر داشـتیم پیشـنهاد بنده ایـن بود که

تأثیـر عوامل متعدد ژنتیکی و محیطی از همان ابتدای تشـکیل

بهمنظور داشـتن مخاطبان بیشـتر در سطح بینالمللی و معرفی

گامـت یعنـی دوران جنینـی تا انتهـای دوران زندگـی یک فرد

بیشـتر فعالیتهـای علمـی و پژوهشـی همـکاران آن را به زبان

را در برمیگیـرد.

انگلیسـی منتشـر کنیم پیشنهادم پذیرفته شـد ولی مشکلی که

بنابرایـن میتـوان گفـت کـه موضوعاتـی کـه در اسـکوپ مجله

وجود داشـت این بود که درخواسـت ما برای مجله فارسـی بود

ماسـت بـه وسـعت سلامت و بـه وسـعت بـاروری و خانـواده

بنابرایـن بایـد صبر میکردیم درخواسـت مجدد ما بـرای مجوز

اسـت .علوم پایـه ،ژنتیک ،جنینشناسـی ،سـلولهای بنیادی و

مجله انگلیسـی به وزارت ارشـاد فرسـتاده و تائید شـود که بعد

فارماکولـوژی و فیزیولـوژی تولیدمثل تا مسـائل بالینی ناباروری

از گرفتـن مجـوز ،مجله را با نام مجله علمي پژوهشـي Journal

روشهـای جدید کمک باروری ( )IVF/ICSIطب مادر و جنین

 of Family and Reproductive Healthنامگـذاری کردیـم.

و پریناتولـوژی ،ژنیکولـوژی و انکولـوژی را در برمیگیرد.

ِ
مدیرمسـئول محترم مجله سردبیری به
بعدازاینکه به پیشـنهاد
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من سـپرده شـد بهطورجـدی کار روی مجله آغاز شـد.

نظرتـان در خصـوص برگـزاری جشـنوارهها بهویـژه جشـنواره

از همـان ابتدا تلاش بر این بود که از اصول و قوانین بینالمللی

ابنسـینا چیسـت؟

موردقبـول نشـریات حـوزه پزشـکی پیروی شـود .لـذا بهعنوان

ضمـن تشـکر از دسـتاندرکاران برگـزاری جشـنواره ابنسـینا

سـردبیر عضـو انجمـن سـردبیران مجالت پزشـکی دنیا شـدم؛

و همـکاران هیئـتداوران کـه بـا نظـر مثبـت خـود مجلـه ما را

و تـا ایـن زمـان در تعامـل نزدیـک بـا ایـن انجمن در بسـیاری

برگزیدنـد .بـه جـرات میتوانـم بگویم بـرای اولین بـار در طول

از نشسـتها و کارگاههـای بینالمللـی شـرکت کردهام و سـعی

معلمـی در دانشـگاه علوم پزشـکی تهران احسـاس کـردم هنوز

کـردم در ایـن زمینـه اطالعاتم بهروز باشـد.

میتـوان امیـدوار بـود کـه بـدون سـروصدا و امکانـات کسـانی

بـد نیسـت بـه ایـن نکته هـم اشـاره کنم کـه خصوصـاً در ابتدا

هسـتند کـه فعالیتهـای مثبـت را میبیننـد و ارج مینهنـد.

و تـا قبـل از ایندکس شـدن مجله همـکاران بینالمللی بیشـتر

بـدون شـک ایـن برنامههـا ضمـن اینکـه باعـث ایجـاد انگیزه و

از دوسـتان داخلـی بـا بازخوردهای مثبـت و همکاریهای خود

دلگرمـی در ادامـه مسـیر برای منتخبین میشـود مـا را با افراد

و فعالیتهایشـان در مجموعه دانشـگاه که حکـم خانواده بزرگ

تــاش و پشــتکار خــود بــه موفقیــت برســند.

و ارزشـمندی را دارد آشنا میسازد.

دکتــر محمــدی بــا بیــان اینکــه مــا نیــز در رونــد کارمــان بــه

در اینجـا بـر خود فـرض میدانـم از توجه و تلاش جناب آقای

مشــکالت زیــادی برمیخوردیــم گفــت :بارهــا فکــر میکردیــم

دکتـر پیـام کبیری و همکارانشـان در حمایـت از بهبود عملکرد

کــه بــه نتیجــه نمیرســیم امــا تــاش زیــاد مــا باعــث شــد

مجالت تقدیر و تشـکر ویژه داشـته باشـم.

نتایــج خوبــی بــه دســت بیاوریــم .مهمتریــن کار ایــن اســت

در حـال حاضـر مجلـه مـا در بانکهـای اطالعاتـی PubMed,

کــه دانشــجویان در علــم (رشــته) خودشــان ب ـهروز باشــند و

 DOAJ, Google Scholar, SID and Magiranنمایه میشود.

ضمــن اینکــه نبایــد ناامیــد شــوند بایــد هرچــه در تــوان دارنــد
تــاش کننــد.
وی در خصوص برگزاری جشـنوارهها بهویژه جشـنواره ابنسـینا
گفـت :این جشـنواره بهخصوص برای جوانان مؤثر اسـت شـاید
موقعـی کـه ما کار علمـی میکنیم به جشـنواره فکـر نکنیم اما
وقتـی کارمـان بـه نتیجـه میرسـد دوسـت داریم دیده شـود و
برای آن ارزش قائل شـوند.
وی در پایـان تأکیـد کـرد :در کار مـا (کار علمی) ناامید نشـدن
رمز موفقیت اسـت.

دکتر مریم محمدی :رمز موفقیت ،ناامید نشدن است
پایاننامـه دکتـر مریـم محمـدی خاناپشـتی در هجدهمیـن
جشـنواره ابنسـینا بهعنـوان پایاننامـه پژوهشـی برگزیـده در
مقطـع  PhDانتخـاب شـد.
عنـوان پایاننامه دکتر محمدی ،سـنتز چند سـری از مشـتقات
جدیـد آکریـدون و ارزیابـی اثـرات بیولوژیـک آنها بـا راهنمایی
اسـتادان دکتـر تهمینـه اکبـرزاده و دکتـر علیرضـا فرومدی در
دکتـر محمدی ،دکترای تخصصی داروسـازی با گرایش شـیمی

فریـده شیرآسـب :در پایاننامههـا بـه نیازهای
جامعه نـگاه کنیم

دارویـی در گفتوگـو بـا روابـط عمومـی دانشـگاه بـا اشـاره به

پایاننامـه فریـده شیرآسـب بـا عنـوان «بررسـى توجـه پايـدار

پایاننامـه خود گفت :در این پایاننامه چهار سـری از مشـتقات

ديدارى و شنيدارى و ارتباط آن با تنوع رژيم غذايى ،اندازههای

جدیـد آکریدون بهمنظور دسـتیابی بـه اثرات سایتوتوکسـیک،

تنسـنجی و وضعيـت آنتیاکسـیدانی خـون در زنان سـالم» در

مهـار آنزیـم اسـتیل کولیـن اسـتراز و ضـد تشـنج طراحـی و

هجدهمیـن جشـنواره ایـن سـینا در بخـش پایاننامـه مقطـع

ساخته شـدهاند.

کارشناسـی ارشـد ،برگزیده شد.

وی بــه دانشــجویان توصیــه کــرد بــرای موفقیــت در رشــته

گفتوگـوی روابـط عمومـی دانشـگاه با فریـده شیرآسـب را در

تحصیلــی خــود بایــد مقــاالت روز دنیــا را پیگیــری کننــد و بــا

ادامـه میخوانید:

این جشـنواره برگزیده شـد.
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ابنسـينا ،لطفاً در خصوص پایاننامـه خودتان توضیح دهید؟

موضــوع پایاننامــه مــا ،موضــوع نویــی بــود و مقــاالت کافی در
ارتبــاط بــا تغذیــه و توجــه وجــود نداشــت ،زمانبــر هــم بــود
چــون مــا نمیدانســتیم ایــن راهــی کــه میرویم درســت اســت
یــا خیــر و نیــاز بــه مقــاالت مشــابه بــود و ابــزار کار معتبــر
نیــاز بــود .چنــد موسســه هــم کــه در زمینــه روانشناســی کار
میکردنــد عالقهشــان را بــرای ایــن پایاننامــه نشــان دادنــد
مــا هــم ســعی کردیــم از افــرادی اســتفاده کنیــم که شــناختی
از تغذیــه و روانشناســی را بــا هــم داشــته باشــند .هماهنگیهــا
انجــام شــد و نرمافــزار  IVAو دیگــر ابزارهــای طــرح را تهیــه
کردیــم و بعــد از کســب مجوزهــا از ســازمان ورزش بــرای کار
در غــرب تهــران ،افــراد را آمــوزش دادیــم.
پایاننامـه حاضر کار مشـترک بـود یعنـی دو پایاننامه در قالب
یـک طـرح بود که نتایـج قابلتوجهی داشـت و تـا اآلن  4مقاله
از آن اسـتخراج شده است.
توصیه شما به دانشجویان چیست؟
بـه نظـرم نـوآوری خیلـی مهم اسـت .برخـی از افـراد در مقطع
کارشناسـی ارشـد بیشـتر میخواهند زمانشـان را بـرای مطالعه
جهـت شـرکت در آزمـون  PhDصـرفکننـد؛ امـا بایـد بـرای
پایاننامـه کارشناسـی ارشـد زمـان بگذارنـد و نیازهـای جامعه
را نـگاه کننـد و بـه سـؤاالتی کـه در ذهنشـان شـکل میگیـرد
توجـه کننـد .بهعنـوان مثـال در موضـوع پایاننامـه حاضـر
وقتیکـه بنـده میدیـدم در اطرافیانـم توجـه و تمرکـز خوبـی
وجـود نـدارد و افـراد در کارهای زمانبر زود کسـل و دچار افت
توجـه میشـوند ایـن سـؤال مطرح شـد که شـاید مـواد غذایی
در ایـن قضیـه مصرفـی مؤثـر باشـد بیشـتر مـا در کالسهـای
درس طوالنـی بعـد از یـک بـازه زمانـی از ادامـه مطلب خسـته
میشـویم .صرفنظـر از آلودگیهـای محیطـی کـه وجـود دارد
فکـر میکنـم مـواد مغذی هـم جـای کار زیـادی روی عملکرد
شـناختی داشـته باشـد و نبایـد از آن راحت بگذریـم ،گاهی ما
فکـر میکنیـم ً
قبلا روی موضـوع مـورد سـؤال ما کار شـده اما
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وقتـی جسـتجو میکنیـم میبینیـم هیـچ کاری انجام نشـده و
موضـوع انتخابـی جدید اسـت.
گاهـی هـم کمبـود امکانـات باعـث میشـود از پژوهـش در

موضوعـی سـرباز بزنیم امـا با تالش کردن و آگاه کردن کسـانی
کـه میخواهنـد وارد کار شـوند و نتایجـی کـه ممکن اسـت در
پـی داشـته باشـد میتوانیـم کار را شـروع کنیم.
همچنیـن بایـد به سـمتی برویم که پایاننامههـا را طوری انجام
ندهیم که در کتابخانه خاک بخورد بهتر اسـت شـرایطی باشـد
کـه تولیـد علـم و عمل و ایجاد بازار کار شـود و باعث علم آوری
شـویم .در رشـته خـودم فـردی که علـم تغذیـه میدانـد صرفاً
نبایـد بـه این بسـنده کنـد کـه هرچقدر افـراد چـاق در جامعه
زیـاد باشـند رونـد کاری مـن بهتر اسـت بلکه هر چـه آدمهای
چـاق در جامعه کمتر باشـد نشـاندهنده موفقیت بیشـتر برای
کارشـناس تغذیـه اسـت چـون توانسـته برای نرسـیدن بـه این
مرحلـه خـوب آمـوزش دهد کـه البته بخـش اعظمـی از انتقال
ایـن آمـوزش وابسـته بـه فراهمسـازی بسـتر اجرایـی مناسـب
بـرای متخصصـان ایـن رشـته و نـگاه به ایـن علم بهعنـوان یک
نیاز اسـت.
مــن میخواهــم از ایــن تریبــون و مصاحبــه اســتفاده کنــم
و مطــرح کنــم کــه متأســفانه مــا بچههــای چــاق و دارای
اضافـهوزن زیــاد داریــم و بــه نظــر ایــن تعــداد رو بــه افزایــش
اســت و مــا بایــد بــه ســمتی برویــم کــه خانوادههــا را آمــوزش
دهیــم و نگذاریــم ایــن کــودکان کــه آینــده مــا را میســازند به
بیماریهــای قلبــی عروقــی و دیابــت مبتــا شــوند .عــاوه بــر
عــوارض فــردی بیمــاری چاقــی ایــن بیمــاری و بیماریهــای
ناشــی از آن بــار ســنگینی بــرای چرخــه اقتصــادی خواهنــد
بــود .ایــن پژوهشهــا زمانــی بیشــتر ارزش پیــدا میکنــد کــه
درنهایــت مــا بــه راهکارهــای بیــن ســازمانی و مردمــی بــرای
توقــف و یــا کنــد کــردن روندهــای آســیبزننده برســیم.
لطفاً نظرتان را در مورد جشنواره ابنسینا بفرمایید.
جشــنواره ابنســینا فوقالعــاده اســت مــن فکــر نمیکــردم
کارهــای علمــی در ســطح مــا دیــده و بها داده شــود از اســاتید
خــودم ســرکار خانــم دکتــر گیتــی ســتوده ،آقــای دکتــر
سیاســی در دانشــکده تغذیــه و آقــای دکتــر رســتمی کــه در
بحــث روانشناســی مشــاور طــرح بودنــد بســیار تشــکر میکنــم
ایــن کمکهــا باعــث شــد تــا انگیــزه ادامــه کار را پیــدا کنــم
و ایــن دیــده شــدن در جشــنواره خیلــی مهــم بــود .توصیــه
میکنــم دانشــجویان هیـچگاه دلســرد نشــوند و ادامــه دهنــد.

مطلب پایانی اگر دارید بفرمایید.
خدای بزرگ را شـاکرم که در جشنواره برگزیده شدم از خانواده
عزیـزم ،همسـر عزیـزم و از تیمـی کـه کار کـردم ،سـرکار خانم
نارمکـی کـه طـرح مشـترک را با هـم اجـرا کردیـم و از تمامی
کسـانی کـه تـا به امـروز به مـن علـم آموختند تشـکر میکنم.

لطــف خــدا ســعی کــردهام وظیفـهای کــه دانشــگاه بــه عهــده
مــن گذاشــته بــه نحــو احســن انجــام دهــم و افتخــارم ایــن
بــوده کــه همــواره خدمتگــزار دانشــجویان باشــم و حداکثــر
توانــم را در آمــوزش دانشــجو بــه کار بگیــرم .از اینکــه دانشــجو
از مــن ســؤال کنــد همــواره لــذت بــردهام و از پاســخگویی بــه
دانشــجویان اســتقبال کــردهام باحوصلــه تمــام و دقــت زیــاد
ســعی کــردهام همــواره در خدمــت دانشــجو چــه بهصــورت
تئــوری در کالس و چــه بالینــی در بخــش باشــم.
اعضای هیئتعلمی چه اصولی را باید رعایت کنند؟
اولیــن اصــل ایــن اســت کــه هیئتعلمــی بدانــد بــرای چــه در
دانشــگاه حضــور دارد .مــا همــواره نبایــد معلمــی را فرامــوش
کنیــم اولیــن هــدف معلــم ،تعلیــم و تربیــت اســت عــاوه بــر
اینکــه بایــد در حــوزه تعلیــم تمــام توانــش را خــرج کنــد در
حــوزه تربیــت هــم بایــد بااخــاق معلمــی ،اخــاق اســامی و
اخــاق پزشــکی دانشــجو را بهگونـهای تربیــت کنــد کــه یــک
انســان بهتماممعنــا ،باشــرافت و بافضیلــت فارغالتحصیل شــود.
نظرتــان در رابطــه بــا برگــزاری جشــنوارهها بهویــژه جشــنواره
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دکتر ســیدجالل پورهاشــمی ،اســتاد دانشــکده دندانپزشکی در

جشــنواره ابنســینا از ابتــدا نقــش بســیار ارزنــده و واالیــی

هجدهمیــن جشــنواره ابنســینا در بخــش جایــزه پیشکســوت

داشــته و همــواره در حــال تکامــل بــوده و توانســته در عرصــه

آموزشــی دانشــگاه برگزیده شــد.

ارائــه خدمــات هیئتعلمــی و معرفــی افــراد برجســته نقــش

روابط عمومی دانشــگاه به همین مناســبت با دکتر پورهاشــمی

خوبــی ایفــا کنــد و بتوانــد اســاتید را ترغیــب کند که توانشــان

گفتوگــو کرد کــه در ادامــه میخوانید:

را در دانشــگاه بــاال ببرنــد و فعالیتشــان را بیشــتر کننــد تــا
در حــوزه آموزشــی و اســتادی دانشــگاه مؤثــر و مفیــد واقــع

آقـای دکتـر بفرمایید چـه دسـتاوردها و فعالیتهایی آموزشـی

شــوند .نقــش ایــن جشــنواره گســتردهتر شــده بهطوریکــه

داشـتهاید؟

در حوزههــای دیگــر هــم وارد شــده و توانســته مؤثــر باشــد.

در ایــن  32ســالی کــه در دانشــگاه فعالیــت میکنــم در دو
حــوزه آموزشــی و مدیریتــی کار کــردم کــه  12ســال بهعنــوان

سخن پایانی؟

رئیس دانشــکدههای دندانپزشــکی دانشــگاه مــادر و در پردیس

نکتــه مهمــی کــه در پایــان میخواهــم اضافــه کنــم این اســت

بینالملــل حضــور فعالی داشــتهام و بهنوعی مؤســس دانشــکده

کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بهعنــوان برتریــن دانشــگاه

دندانپزشــکی پردیــس بینالملــل هــم بــودهام و از ابتــدا در

ایــران اســاتید بســیار شایســتهای دارد کــه بنــده در برابرشــان

ســاختار آنجــا حضــور فعــال داشــتهام و ســعی کردیم بــا کمک

ناچیــز هســتم همــه بایــد تــاش کنیــم حرمــت و عظمــت

همــکاران دانشــکده اســتانداردی تأســیس کنیم.

دانشــگاه را بــاال ببریــم و ســعی کنیــم خودمــان را برازنــده این

بخــش دوم فعالیتــم در حــوزه آمــوزش بــوده اســت کــه بــه

دانشــگاه کنیــم و در شــان دانشــگاه قــدم برداریــم.
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بــه نظــرم برگــزاری ایــن جشــنواره خیلــی خــوب اســت بــرای
اینک ــه اعض ــای هیئتعلم ــی ج ــوان متوج ــه میش ــوند ک ــه
دانشـــگاه نســـبت بـــه فعالیتهایشـــان بیتفـــاوت نیســـت و
باعـــث تشـــویق آنهـــا میشـــود .بـــه نظـــرم برگـــزاری ایـــن
جش ــنواره مثم ــر ثم ــر اس ــت.
چه پیامی برای همکاران دارید؟
پی ــام م ــن ای ــن اس ــت ک ــه چ ــون در دانش ــگاه کار میکنن ــد
بنابرای ــن س ــعی کنن ــد معل ــم خوب ــی باش ــند.

دکتر محمود فرزان :معلمی یک هنر است
دکت ــر محم ــود ف ــرزان ،از بخ ــش ارتوپ ــدی بیمارس ــتان ام ــام

یک معلم خوب چه ویژگیهایی دارد؟

خمینـــی در هجدهمیـــن جشـــنواره ابنســـینا بهعنـــوان

معلم ــی ی ــک هن ــر اس ــت ،اگ ــر ای ــن هن ــر را داش ــتیم بای ــد

پیشکســـوت آموزشـــی دانشـــگاه برگزیـــده شـــد.

بیاییـــم معلـــم شـــویم .بـــه کالم دیگـــر اگـــر مـــا معلمـــی را

روابـــط عمومـــی دانشـــگاه بـــه همیـــن مناســـبت بـــا دکتـــر

دوســت داشــته باشــیم بیاییــم معلــم شــویم .اصــوالً پــرورش

فـــرزان فـــوق تخصـــص جراحـــی دســـت گفتوگـــو کـــرد

دادن افــراد خیلــی قشــنگ اســت .معلمــی دو پیــام دارد یــک

کـــه در ادامـــه میخوانیـــد:

پی ــام آموزش ــی و ی ــک پی ــام پرورش ــی ک ــه ای ــن دو ب ــا ه ــم
فـــرق میکنـــد بـــه نظـــرم اگـــر کســـی ایـــن دو را داشـــته

آق ــای دکت ــر ضم ــن تبری ــک ب ــه مناس ــبت برگزی ــده ش ــدن

باشـــد میتوانـــد عمـــر خـــودش را نقـــد کنـــد چـــون نقـــد

در جشـــنواره ،بفرماییـــد چـــه دســـتاوردها و فعالیتهایـــی

عم ــر خیل ــی مه ــم اس ــت ی ــک معل ــم بای ــد خ ــودش الگ ــو

آموزشـــی داشـــتهاید؟

باش ــد ت ــا بتوان ــد الگ ــو ق ــرار گی ــرد.

بهطورکل ــی ،م ــن معلم ــی را دوس ــت دارم و س ــعی ک ــردم
همیش ــه معل ــم و ش ــاگردپرور باش ــم .حقیقتــاً دانش ــجویان

از اساتید خودتان که الگوی شما هستند نام ببرید؟

مـــا تیزهـــوش هســـتند و زمیـــن آمـــوزش حاصـــل خیـــز

اســـاتید مـــن الگوهـــای خیلـــی خوبـــی بودنـــد در دوره

اســـت بســـتگی دارد کـــه مـــا روی آن چگونـــه کار کنیـــم

دانش ــجویی دکت ــر به ــادران در م ــن خیل ــی تأثی ــر داش ــت

و آن را چطـــور پـــرورش دهیـــم .مـــن مســـئول آمـــوزش

و در دوره دســـتیاری اســـتاد دکتـــر ســـلطانپور الگـــوی

بخ ــش آم ــوزش ارتوپ ــدی بیمارس ــتان هس ــتم و االن پن ــج

خوبـــی بهعنـــوان معلـــم برایـــم بودنـــد هـــم ســـختگیر

س ــال اس ــت ک ــه گ ــروه ارتوپ ــدی دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی

بودنـــد هـــم باســـواد و هـــم عالقهمنـــد بـــه انجاموظیفـــه

تهــران رتبــه اول را در کشــور کســب کــرده اســت درواقــع

معلمـــی .ایشـــان در پـــرورش مـــن بهعنـــوان معلـــم نقـــش

مـــا کار زیـــادی نکردیـــم فقـــط برنامهریـــزی کردیـــم تـــا

مهمـــی داشـــتند.

بـــه ثمـــر رســـیدند .مـــن معلمـــی هســـتم کـــه همیشـــه
احس ــاس ش ــاگردی دارم و اص ــوالً کار معلم ــی را دوس ــت
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رابطه استاد و دانشجو چطور باید باشد؟

دارم .یکچی ــزی ک ــه در وج ــودم ن ــدارم و آن چی ــز حس ــد

اگ ــر ای ــن احس ــاس وج ــود داش ــته باش ــد ک ــه دانش ــجویان

اســـت؛ یکچیـــزی هـــم دارم ،هنـــر شـــاگردپروری اســـت

بچههـــای مـــا هســـتند رابطـــه عاطفـــی و خوبـــی میتوانـــد

البت ــه ت ــا ح ــدودی.

باش ــد و در پ ــرورش آنه ــا مثمرثم ــر اس ــت.

دانشـــجوي بینالملـــل را هـــم داشـــتهام.
در حين آموزش چه اصولي را رعايت میکنید؟
مـــن درعینحالـــی کـــه ســـعي میکنـــم نقـــش يـــک
اســـتاد را داشـــته باشـــم ،بـــا حفـــظ شـــان دانشـــجو و
اســـتاد يـــک ارتبـــاط دوســـتانه بـــا دانشـــجويان دارم و
رعایـــت اخـــاق برايـــم خيلـــي مهـــم اســـت و اينکـــه
ش ــان کالس را حف ــظ کن ــم .ج ــو کال سه ــای م ــن ج ــوي
صميمانـــه و دوســـتانه اســـت ،در زمينـــه حضوروغیـــاب
ســـختگیری نمیکنـــم امـــا کال سهـــای مـــن طـــوري
اســـت کـــه دانشـــجويان حضـــور حداکثـــري دارنـــد کـــه
بـــراي خـــودم خيلـــي جالـــب اســـت.
ب ــا توج ــه ب ــه اينک ــه اخی ــراً ط ــرح مش ــاهده همتاي ــان مط ــرح

دکتـــر بهبـــودي مقـــدم :فضـــای کالسهـــای مـــن
صميمانـــه و دوســـتانه اســـت

شــده در ايــن زمينــه شــايد اوليــن نفــر بــودم کــه در دانشــکده

دکتـــر زهـــرا بهبـــودي مقـــدم دکتـــرای تخصصـــی( ) PhD

پرســتاري مامايــي بــه مشــاهده کالس همکارانــم پرداختــم و

بهداش ــت ب ــاروری و دانش ــیار دانش ــکده پرس ــتاري و ماماي ــي

در ابت ــدا دوس ــت داش ــتم ک ــه کالس خ ــودم م ــورد مش ــاهده

تهــران در هجدهمیــن جشــنواره ابنســینا بــهعنــوان برگزیــده

ق ــرار بگي ــرد ک ــه اي ــن ام ــر اتف ــاق افت ــاد.

آموزش ــگر برت ــر دانش ــگاه (حکی ــم جرجان ــی) انتخ ــاب ش ــد.
گفتوگوی دکتر بهبودي مقدم را در ادامه میخوانید:
جشـــنواره ابنســـینا و ســـاير جشـــنوارهها چـــه تأثیـــری در
ضم ــن تبری ــک ب ــه مناس ــب برگزی ــده ش ــدن در جش ــنواره

ش ــناخت آموزش ــگران برت ــر دارد؟

ابنســـینا ،لطفـــاً خودتـــان را معرفـــی کنیـــد.

مــن از زمانــي کــه اســتخدام دانشــگاه علــوم پزشــکي تهــران

مــن زهــرا بهبــودي مقــدم  PhDبهداشــت بــاروري و دانشــيار

شـــدم جشـــنوارههای مختلـــف مثـــل ابنســـینا ،مطهـــري

گـــروه بهداشـــت بـــاروري دانشـــکده پرســـتاري و مامايـــي

و رازي را دنبـــال کـــردهام و مصاحبههـــا را میخوانـــدم.

ته ــران هس ــتم.

جشـــنوارهها زمینـــه و انگیـــزه خوبـــي بـــراي افـــرادی کـــه
بخواهنـــد پيشـــرفت کننـــد ایجـــاد میکنـــد.

چه دستاوردهايي در زمينه آموزش داشتهاید؟

اگرچ ــه رش ــته م ــا رش ــته پویای ــی اس ــت و ه ــر چه ــار س ــال

مـــن از شـــهريور ســـال  1390و بعـــد از فارغالتحصیلـــی در

یکب ــار کتابهایم ــان ع ــوض میش ــود و بای ــد م ــدام مق ــاالت

خدم ــت دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکي ته ــران هس ــتم و کارم را در

جدی ــد را مطالع ــه کنی ــم ول ــی ای ــن م ــوارد بهعن ــوان تن ــوع

زمين ــه آم ــوزش و پژوه ــش در قس ــمت بالي ــن و در قس ــمت

در زندگــی علمــی اســاتید الزم اســت.

تئـــوري بـــا دانشـــجويان مختلـــف کارشناســـي ،کارشناســـي
ارش ــد و  PhDادام ــه دادهام .اس ــتاد راهنم ــای  10دانش ــجوی

سخن پایانی؟

کارشناســی ارشــد ،اســتاد مشــاور  15دانشــجوي کارشناســی

مـــن بـــرای اســـاتید جـــوان آرزوی موفقیـــت میکنـــم و

ارشــد و اســتاد راهنمــاي  7دانشــجوي  PhDبــودم و مشــاوره

دوســـت دارم کـــه آنهـــا هـــم ایـــن راه را طـــی کننـــد و بـــه

 2دانشـــجوي بینالملـــل در مقطـــع  PhDو راهنمايـــي 3

موفقیتهـــای چشـــمگیر دســـت پیـــدا کننـــد.
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