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مصاحبه با اساتید گروه زیست شناسی
مصاحبه با آقای دکرت میالد لگزیان

+ سالم استاد
- سالم

+ دلیــل تــون بــرای انتخــاب ایــن رشــته 
ــود؟ چی ب

ــی  ــل دوران راهنمای ــی اوای ــک زمان - ی
اینکــه  تــا  میخونــدم  درس  خیلــی 
ــر ظهــور کــرد!!!! کل درســمون  کامپیوت
رو گذاشــتیم کنــار در نتیجــه تــو دوران 
ــرد،  ــت ک ــام اف ــی درس ــتان خیل دبیرس
نزدیــک بــود تجدیــد بیــارم؛ ســال 
ــی  ــود ول ــاد خــوب نب ــام زی ســوم درس
ــه  ــیدم دیگ ــه رس ــگاهی ک ــش دانش پی
از صرافــت کامپیوتــر افتــادم و نشســتم 
پــای درس خونــدن. ولــی خــب همــون 
یــه ســال رو خونــدم بــرای کنکــور. 
ــد 2000 االن  ــن ش ــه م ــال رتب اون س
ــارن؛  ــم می ــکی ه ــه پزش ــن رتب ــا ای ب
ــه  ــم ک ــته ای ه ــون رش ــن هم ــی م ول
قبــول شــدم، فکرشــو نمــی کــردم.  
وقتــی رتبــه م رو بهــم دادن گفتــم آقــا 
ببخشــید! )یادمــه هنــوز کافــی نــت باید 
ــو  ــوز ت ــی هن ــع کس ــم اون موق میرفتی
ــا دو،  ــت( احیان ــت نداش ــش اینترن خون
ــن؟!  ــا ننداختی ــرش رو ج ــا صف ــه ت س
)خنــده( طــرف دوبــاره نــگاه کردگفــت 
ــه آقــا درســته. رتبتــون شــده 2082؛  ن
ــی  ــت شاس ــته زیس ــم رش ــه رفتی دیگ

ــی. ــگاه فردوس دانش
+ تــو دوران کارشناســی درســی رو هــم 

افتادیــن؟
- آره، ترم دوم، ریاضی )خنده(

+ االن از جایگاهــی کــه داریــن بــه 
ــتین؟ ــی هس ــتاد راض ــه اس ــوان ی عن

ــه االن  ــی ک ــی از جایگاه ــچ کس - هی
ــال  ــر ح ــه ه ــا ب داره راضــی نیســت ام

ــکر خداروش
+ حاال به اون چیزی که تو ذهنتون بود رسیدین یا نه؟

ــه جایــی رســیدم دیگــه؛ مهــم اینــه کــه از  ــه ی ــدن ب - آره باالخــره از درس خون
ایــن همــه وقتــی کــه رو درس گذاشــتم یــه نتیجــه ای فعــال دارم میگیــرم دیگــه 
حداقــل خرجــی زندگیــم رو میتونــم در بیــارم در حالیکــه پــدرم مغــازه دار بــود و 

میتونســتم بــرم و مغــازه پــدرم کار کنــم.
ــه  ــن؟ )نکن ــا داری ــجو ه ــط دانش ــینتون توس ــدن ماش ــر ش ــره ای از پنچ + خاط

ــن؟( ــه میای ــا دوچرخ ــه ب ــه ک ــر همین بخاط
- نــه بابــا؛ دیگــه مــا بــه دانشــجو هــا ایــن همــه نمــره میدیــم؛ بــرای چــی ماشــین 
رو پنچــر کنــن! دوچرخــه رو هــم بــرای ایــن میــارم کــه تــو دانشــکده خیلــی وقتــا 

جــا پــارک پیــدا نمیشــه.
+)خرما تعارف میکنند!( :(

+ از ازدواجتون بگین؛ با خانم تون توی دانشگاه آشنا شدین؟
- آره.

+ کارشناسی رو کجا گرفتین؟
- کارشناسی، ارشد، دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

+کال به فردوسی عالقه دارین؛ نه؟
ــوز  ــول شــدم و هن ــوق لیســانس قب ــه ف ــول میشــدم آخــه بالفاصل - همونجــا قب
فــوق لیســانس تمــوم نشــده دکتــری قبــول شــدم بــرای همیــن هیــچ وقفــه ای 
ــران  ــا حتــی از ای ــه جــای دیگــه ای فکــر کنــم ی بینشــون نیوفتــاد کــه بخــوام ب

بــرم.
+ توی دوره کارشناسی بود که با همسرتون آشنا شدین؟
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ــرا شــما  ــه دیگــه اینــا خصوصیــه؛ ب - ن
ــده(  ــوزی داره )خن ــا بدآم ه

ــجویی  ــرص دانش ــاال از روی ح ــا ح + ت
ــن؟ رو انداختی

ــی  ــا حــاال شــده از دانشــجویی خیل - ت
ــر  ــت س ــچ وق ــی هی ــره ول ــم بگی حرص
ــی نکــردم ،  نمــره دادن حرصــم رو خال
ــوی  ســعی کــردم اینجــور مســائل رو ت

ــدم. ــت ن درس دخال
+ اهل تقلب هستین؟

- تقلب!! نه.
+ اصال؟؟

- تــا حــاال تقلــب رســوندم ولــی خــودم 
تقلــب نکــردم.

+ چــرا؟ بلــد بودیــن یــا نــه دلیــل دیگــه 
ای داره؟

علــم خــودم  بــا  - ســعی میکــردم 
ــوده  ــی نب ــایدم کس ــدم؛ ش ــان ب امتح

بنویســم. از روش  بخــوام  کــه 
+اوقات فراغت تون چکار میکنین؟

- کال پا کامپیوترم.
+ اگــه فرصــت کاری در خــارج از ایــران 
داشــته باشــین، میریــن؟ اصــال بــه 

ــتین؟ ــرش هس فک
- آره، چــرا نــرم؟! اتفاقا همســرم بیشــتر 

ــر رفتنه! پیگی
+ فوتبالی هستین؟

ــوپ  ــه ت ــال ی ــر دنب ــه اصــال، 22 نف - ن
میــدون مــن بشــینم اونجــا چیــکار 
کنــم؟! اهــل گیــم هــم نیســتم تــا حــاال 
ــازی  ــم ب ــم ه ــه گی ــه دون ــتم ی نتونس

ــم. کن
+ ورزش؟

- شنا
+ تنش دوست ندارین؟ نه؟!

- نه اصال حوصله تنش ندارم.
+ ریسک چطور؟

ــاد اهــل ریســک نیســتم برخــالف  - زی
ــدا یکــم محافظــه کارن ــدرم؛ کارمن پ

+ به شانس اعتقاد دارین؟
- آره خیلــی؛ خیلــی بــه شــانس اعتقــاد 
دارم. 50 درصــد از زندگــی شانســه، اگه 
ــی  ــته باش ــانس نداش ــزی ش ــوی چی ت
واقعــا نمیشــه؛ حتــی اگــه بهتریــن 
کنکــور  جلســه  ســر  مثــال  باشــی. 
خیلــی تاثیــر گــذاره بایــد شــرایط بــرای 

مصاحبه با خانم دکرت آرزو قهقایی
+ سالم خانم دکتر

- سالم
+ دلیل ورود شما به این رشته چه بوده؟ آیا عالقه ای هم داشتین؟

- رشــته مــا تجربــی بــود و مــا هــم تالشــمون ایــن بــود کــه پزشــکی قبــول بشــیم؛ 
در دوره کارشناســی شــیمی خونــدم و بعــد در ارشــد گرایــش بیوشــیمی رو انتخاب 
کــردم و واقعــا هــم دوســت داشــتم امــا عالقــه ام بیشــتر بــه ســمت بیوشــیمی بــود 

تــا شــیمی و دکتــری رو هــم بیوشــیمی خونــدم.
+ تا حاال درس افتاده و نمره خیلی بد هم داشتین؟

- درس افتــاده اصــال نداشــتم، یکــی از نمــره هــای درس عمومیــم بــد شــد کــه اون 
هــم بخاطــر ایــن بــود کــه دو تــا امتحــان پشــت ســر هــم داشــتم.

+ اولویت و هدف بعدیتون تو زندگی چیه؟
ــود  ــم درس ب ــه، درســته کــه مــن هدف ــر میکن ــت هــا تغیی - بعــد از ازدواج اولوی
ــه جایــی کــه میخواســتم رســیدم همچنــان هــم ادامــه میــدم و کار مــا هــم  و ب
بــه گونــه ای هســت کــه نمیتونیــم اســتاپ داشــته باشــیم، بایــد همیشــه آپدیــت 
باشــیم بایــد مرتــب در حــال نوشــتن مقالــه باشــیم، مقالــه بخونیــم و تــو اینترنــت 
یافتــه هــای جدیــد رو ســرچ کنیــم؛ امــا در کنــارش اولویــت هــای مهــم تــر هــم 
هســت و بــه ایــن معنــی نیســت کــه درس خونــدن و کارمــون ارزش خــودش رو از 

دســت بــده امــا در کنــار کارمــون اولویــت هــای دیگــه هــم ظاهــر میشــه.
+ با همسرتون توی دانشگاه آشنا شدین؟

- آره، توی دانشگاه آشنا شدیم.
+ کارشناسی، ارشد و دکتری رو کجا خوندین؟

ــر  ــم بخاط ــد ه ــدم، ارش ــتان خون ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــو دانش ــی ت - کارشناس
ــم و دکتــری رو هــم اســترالیا ــور شــدم همینجــا بخون ــودم محب اینکــه متاهــل ب

+ اهل تقلب هم بودین؟

ــه. ــور باش ــان ج امتح
+ از برند apple خوشتون میاد؟

- آره، کال تکنولوژی رو دوست دارم!
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ـپـــــــــرواز
  عقــاب هــا پرندگانــی کــه شــکوه 
پــرواز انهــا چشــم را خیــره مــی کنــد و 
صالبــت بــی نظیرشــان نهایــت زیبایــی 
خلقــت پــروردگار بــه تصویــر مــی 
ــده ای  ــب و پیچی ــی عجی ــد، زندگ کش

ــد. دارن
  عقــاب هــا در 40 ســالگی، مقابــل 
یــک دوراهــی قــرار مــی گیرنــد. دو 
راهــی کــه از یــک ســو بــه تحمــل 150 
روز درد ســخت و طاقــت فرســا و در 
ــی در اوج  ــر زندگ ــال دیگ ــت 30س نهای
مــی انجامــد و از ســوی دیگــر بــه مــرگ 

ــود. ــی ش ــم م ــودی خت و ناب
ــالگی  ــل س ــه چه ــه ب ــی ک ــا زمان   آنه
ــه تدریــج توانایــی پــرواز  مــی رســند، ب
و شــکار خــود را از دســت مــی دهنــد. 
شــاهبال هــای کهنســال، بــر اثــر کلفــت 
ــی  ــاب م ــینه ی عق ــه س ــر، ب ــدن پ ش
چســبند و پــرواز را دشــوار مــی ســازند. 
ــر  ــاف پذی ــد و انعط ــای بلن ــگال ه چن
ــه  ــتن طعم ــه داش ــه نگ ــادر ب ــر ق دیگ

ــده  ــز پرن ــد و تی ــوک بلن ــتند و ن نیس
ــود. ــی ش ــده م ــد و خمی کن

  در ایــن زمــان اســت کــه عقــاب 
ــوک  ــه ن ــرد؛ ب ــم مهمــی مــی گی تصمی
بلنــد تریــن کوهــی کــه در آنجــا آشــیان 
ــرواز مــی کنــد. در انجــا شــروع  دارد، پ
ــک پرهــای قدیمــی  ــک ت ــدن ت ــه کن ب
اش کــرده و ســپس نــوک خــود را انقدر 
بــه ســنگ مــی کوبــد تــا جــدا شــود و 
نــوک دیگــری بــه جــای آن رشــد کنــد. 
ــگال  ــدن چن ــه کن ــروع ب ــد از آن ش بع
ــای  ــگال ه ــا چن ــد ت ــی کن ــش م های

ــد. ــا را بگیرن ــد جــای آنه جدی
ــی  ــاب جوان ــاه، عق   پــس گذشــت 5 م
ــد 30 ســال  ــد میشــود کــه میتوان متول
ــمانها  ــی آس ــرواز در اوج آب ــه پ ــر ب دیگ

ادامــه دهــد.
  تصمیــم بــرای اغــاز دگرگونی همیشــه 
ــا  ــاب ب ــت. انتخ ــواری اس ــم دش تصمی

شماســت!

- نه من پاستوریزه بودم )خنده(
+ اگه موقعیت خوبی در خارج از کشور بهتون پیشنهاد بشه آیا قبول میکنین؟

ــرام پیــش اومــد؛ در نهایــت برگشــتم و  ــرای ادامــه تحصیــل ب - 100 درصــد اســتقبال میکنــم، همینجــور کــه موقعیــت ب
تجربیاتــم رو همینجــا اســتفاده کــردم، نــه تنهــا مــن بلکــه هــر فــردی بایــد اســتقبال کنــه و یــه ســری اطالعــات و تجربــه رو 

کســب کنــه و همونــا رو بــه کشــور خــودش منتقــل کنــه و ایــن از نظــر پیشــرفت علمــی بــه نظــر مــن خیلــی خوبــه
+ به تدریس عالقه دارین؟

- به تدریس و پژوهش هر دو عالقه دارم اما پژوهش رو ترجیح میدم هرچند این دو مکمل هم اند.
+ بزرگترین ترس زندگی تون چیه؟

- همــه تــوی زندگــی تــرس دارن امــا مــن بــزرگ تریــن ترســم مربــوط بــه بچــه هامــه کــه خدایــی نکــرده اتفاقــی براشــون 
بیوفتــه.

+ وضعیت گروه زیست چجوریه از لحاظ علمی؟
- گــروه زیســت ســال 1383 تاســیس شــد و بــا هیچــی آغــاز بــه کار کــرد؛ امــا االن مــی بینیــم پیشــرفت خوبــی داشــته 
االن مــا دو گرایــش در کارشناســی داریــم ســه تــا ارشــد و دکتــری ژنتیــک داریــم و در تالشــیم کــه دکتــری بیوشــیمی رو 
اضافــه کنیــم؛ ضمــن اینکــه ارشــد بیوتکنولــوژی هــم مجــوزش گرفتــه شــده، در ضمــن ارشــد گیاهــان دارویــی هــم بــه مــا 
داده شــده. در کنکــور خیلــی رتبــه داشــتیم همچنیــن در المپیــاد آقــای ذاتــی کیخــا فــک کنــم رتبــه هشــت رو آورد ،آقــای 
دهقــان رتبــه یــک رو آورد و از اونایــی بــود کــه تــو کنکــور هــم تربیــت مــدرس از فــوق لیســانس تــا دکتــرا بــورس شــد، 
یکــی از گــروه هایــی کــه هــر ســال، اداره اســتعداد هــای درخشــان تاکیــد داره کــه حتمــا تــوی المپیــاد شــرکت کنــه گــروه 

زیســته چــون در اکثــر مــوارد کــه دانشــجو هــا شــرکت کــردن رتبــه هــای خوبــی آوردن.
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بیــوتکنولوژی
ــوم  ــی عل ــته ای مهندس ــان رش ــردی و می ــته کارب ــک رش ــوژی ی ــته بیوتکنول رش
اســت کــه قلمــرو آن حداقــل 33 حــوزه تخصصــی علــوم را در برمــی گیــرد. ایــن 
رشــته در کشــور مــا از ســال 13۷8 در دانشــکده علــوم دانشــگاه تهــران در مقطــع 

دکتــرای پیوســته ارائــه مــی شــود.
فنونــی کــه از موجــودات زنــده بــرای ســاخت یــا تغییــر محصــوالت، ارتقــا کیفــی 
گیاهــان یــا حیوانــات و تغییــر صفــات میکروارگانیســم هــا بــرای کاربردهــای ویــژه 
ــی  ــود دانش ــی خ ــای ذات ــاظ ویژگی ه ــه لح ــوژی ب ــد. بیوتکنول ــتفاده می کنن اس
ــب  ــه ترکی ــواردی اســت ک ــوم در م ــه عل ــن گون ــرد ای ــن رشــته ای اســت. کارب بی
ــا نظــام  ــی ب ــور قلمروی ــه تبل ــد رشــته ب ایده هــای حاصــل در طــی همــکاری چن
ــت  ــود را دارد و در نهای ــاص خ ــی خ ــا و روش شناس ــد و زمینه ه ــد می انجام جدی
حاصــل برهم کنــش بخش هــای گوناگــون زیست شناســی و مهندســی اســت. 
زیســت فناوری در اصــل هســته ای مرکــزی و دارای دو جــزء اســت: یــک جــزء آن 
در پــی دســتیابی بــه بهتریــن کاتالیــزور بــرای یــک فراینــد یــا عملکرد ویژه اســت و 
جــزء دیگــر ســامانه یــا واکنشــگری اســت کــه کاتالیزورهــا در آن عمــل می کننــد.

توانایی های الزم:
رشــته بیوتکنولــوژی از بیــن داوطلبــان گــروه آزمایشــی ریاضــی فیزیــک و علــوم 
تجربــی دانشــجو مــی پذیــرد چــرا کــه بعضــی از گرایشــهای ایــن رشــته بــه علــوم 
پزشــکی و بعضــی دیگــر از گرایشــها بــه رشــته هــای مهندســی مربــوط مــی شــود.

گفتنــی اســت کــه دوره دکتــرای مســتقیم بیوتکنولــوژی، دوره آموزشــی خاصــی 
ــا توانایــی هــای دانشــجویان ســرآمد بــه صــورت پیوســته و  اســت کــه مناســب ب
فشــرده تنظیــم شــده اســت و بــا پذیــرش دانشــجویانی کــه از نظــر بهــره هوشــی، 
قــدرت درک و اســتدالل، تــوان نــوآوری و خالقیــت، خودآمــوزی و اســتفاده 
مناســب از وقــت، عالقــه و انگیــزه شــدید بــه یادگیــری و توانایــی هــای ذهنــی و 
روانــی ســرآمد همگنــان خــود هســتند، آنــان را بــرای اخــذ درجــه دکتــری در ایــن 

رشــته آمــاده مــی کننــد.
ــاص  ــی اختص ــه داوطلبان ــته ب ــن رش ــرش ای ــت پذی ــی از ظرفی ــن رو نیم از همی
دارد کــه در مرحلــه مــا قبــل نهایــی المپیادهــای دانــش آمــوزی ریاضــی، فیزیــک، 
شــیمی، کامپیوتــر و زیســت شناســی پذیرفتــه شــده باشــند و نیمــی دیگــر نیــز 
ــون  ــره کل آزم ــده و نم ــری وارد ش ــون سراس ــق آزم ــه از طری ــی ک ــه داوطلبان ب

ــد. ــر نباش ــا از 10000 کمت ــری آنه سراس
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