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با سالم
لطفًاخودتانراکاملمعرفیبفرمِائید.

لطفــًااهمیــتعلــمبیمــاریشناســیوقارچشناســیگیاهــی
رادردنیــایامــروزهبــرایعالقهمنــدانبفرمائیــد.

ــریح ــودراتش ــیخ ــایپژوهش ــصوزمینه ه ــًاتخص لطف
ــد. بفرمایی

ــن  ــل بی ــده تعام ــی بن ــه پژوهش ــری زمین ــع در دوره ی دکت درواق
ــرای ژن پیــروی  ــود کــه ایــن تعامــل از نظریــه ژن ب ــوژن ب گیــاه و پات
می کنــد. مــا در ایــن پژوهــش بــا یــک گــروه انگلیســی و فرانســوی در 
ــدم شناســایی  ــک ژن موردنظــر را در گن ــاً ی ــه نهایت ــم ک ــاط بودی ارتب

ــاد در یــک  کردیــم و بعــد از مدت زمــان طوالنــی و درگیــری افــراد زی
ــه چــاپ رســاندیم. ــه معتبــر و مجلــه ی بســیار معتبــر ب مقال

لطفًابخشیازنتایجبهدستآمدهخودراشرحدهید.
ــال  ــد، دو س ــروع ش ــال 2009 ش ــم از س ــام دادی ــه انج کاری ک
روی موضوعــی کارکردیــم کــه مــی دانســتیم بــه نتیجــه ای نخواهیــم 
رســید. در واقــع دو ســال بیشــتر بــه یادگیــری تکنیــک هــای مولکولــی 
صــرف شــد کــه تجــارب بســیار خوبــی کســب کــردم؛ و بعــدازآن کار 
اصلــی خــود را شــروع کــردم کــه شناســایی ژن هــای بیمــاری زا در ایــن 
قــارچ بــود. در واقــع می تــوان گفــت از دوره دکتــری دو مقالــه خیلــی 
 Molecular Plant Pathology ــر ــیار معتب ــه بس ــوب در مجل خ
ــی  ــی گیاه ــی مولکول ــاری شناس ــم بیم ــه ی عل ــه ای درزمین ــه مجل ک
اســت کــه بســیار معتبــر و باکیفیــت Q1 و ایمپکــت تقریبــاً 5 اســت و 
چنــد مقالــه دیگــر در مجلــه Fungal Genetic and Biology بــا 

ــه چــاپ رســاندیم. ایمپکــت 3 و کیفیــت Q1 ب
ــم؛ 1.  ــار می کن ــه آن افتخ ــده ب ــه بن ــری ک ــزرگ دیگ ــتاورد ب دس
ــه دارای  ــر Nature Genetics ک ــیار معتب ــه بس ــه در مجل ــاپ مقال چ
ــی  ــه Review باراهنمای ــت.2. دو مقال ــت Q1 اس ــت 30 و کیفی ایمپک
دکتــر Gerrit H.J.Kema و مشــاوره ی دکتــر محرابــی در مجلــه 
ــت  ــت Q1 و ایمپک Annual Review of Phytopathology باکیفی
10 بــه چــاپ رســاندیم و مــا دومیــن ایرانــی بودیــم کــه توانســتیم در 

ــه Review داشــته باشــیم. ــک مقال ــال ی ــن ژورن ای
چهعواملیبهشمادراینموفقیتکمککرده؟

در وهلــه اول توجــه خــدا بــوده و دعــای خیــر پــدر و مــادر و بعــد 
عوامــل و افــراد دیگــر کــه در مســیر زندگــی بنــده قــرار گرفتنــد تأثیــر 
ویــژه ای گذاشــتند؛ امــا »امیــد« اولیــن گام اســت کــه بــدون داشــتن 

بنــده امیــر میــرزادی گوهــری متولــد 
ــتم. ورودی  ــان هس ــهر کرم 1359/4/27 در ش
رشــته  کارشناســی  مقطــع   1378 ســال 
ــان  ــر کرم ــهید باهن ــگاه ش ــکی دانش گیاه پزش
ارشــد  کارشناســی   1383 ســال  ورودی  و 
ــا رتبــه دوم  رشــته بیمــاری شناســی گیاهــی ب
ــه  ــتم، پایان نام ــران هس ــگاه ته ــوری دانش کش
ــر  ــی دکت ــده، باراهنمای ــد بن ــی ارش کارشناس
جــوان نیکخــواه، مشــاوره دکتــر عباســی و 
دکتــر حجارنــد در ســال 1385 بــه پایــان 
ــی در  ــد از قبول ــان بع ــان زم ــید و در هم رس
ــال 1388  ــرداد س ــوم، در م ــیه وزارت عل بورس
واخنینگــن  دانشــگاه  و  هلنــد  کشــور  بــه 
کــه یکــی از بهتریــن دانشــگاه ها در رشــته 
کشــاورزی و علــوم زیســتی اســت رفتــم و دوره 
ــر نظــر پروفســور  دکتــری را از ســال 2009 زی

Gerrit H.J.Kema و پروفســور De.Wit شــروع کــردم. در ســال 2014 
بنــده از رســاله خــود دفــاع کــردم و یــک دوره دوســاله فــوق دکتــری 
ــا  ــوز ب ــی م ــاری پانامای ــرل بیم ــورد کنت ــگاه در م ــن دانش را در همی
همــکاری پروفســور Gerrit H.J.Kema انجــام دادم و درنهایــت از ســال 

ــدم. ــران درآم ــگاه ته ــتخدام دانش ــه اس 2015 ب

ــام  ــداد و ارق ــا یکســری اع ــای درســم را ب ــده همیشــه کالس ه بن
مربــوط بــه علــم گیاه پزشــکی شــروع مــی کنــم تــا دانشــجویان هرچــه 
بهتــر بــه اهمیــت ایــن موضــوع پــی ببرنــد. در کتــاب آگریــوس جلــد 
ــج بیان شــده ســه عامــل مهــم حشــرات، علف هــای هــرز و عوامــل  پن
ــارت  ــن خس ــه ای ــد ک ــی کنن ــارت وارد م ــان خس ــه گیاه ــاری زا ب بیم
ــت  ــا 14/1% اس ــهم بیماری ه ــدار س ــن مق ــه از ای ــت ک 36/5% اس
ــا  ــوالت دنی ــن 14/1% کل محص ــن رفت ــان دهنده از بی ــع نش و درواق
ــن %14/1  ــه ای ــد ک ــبه کردن ــت و محاس ــا اس ــن پاتوژن ه ــر ای در اث
ــدار در کشــور های  ــن مق ــون دالر اســت. ای ــه 22 بیلی ــه لحــاظ هزین ب
خیلــی پیشــرفته اعــداد و ارقــام بســیار باالتــری اســت و در بیــن ایــن 
ــه توجــه  ــاز ب ــه نی ــد ک ــا نقــش بســیار مهمــی دارن ــا قارچ ه بیمار گره

ــد. و شناســایی دارن
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مصـاحبـه



ــتن  ــد 2. داش ــم. 1. امی ــده نداری ــرای آین ــزه ای ب ــچ انگی ــد هی امی
ــتند و  ــم هس ــل مه ــدف، دو عام ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــم ب ــه منظ برنام
ــارک  ــاه مب ــام م ــال در ای ــتکار. به عنوان مث ــتن پش ــا داش ــد از آن ه بع
رمضــان بعــد از ســحری در آزمایشــگاه مشــغول بــه کار بودیــم تــا اذان 

ــم. ــرک می کردی ــگاه را ت ــد ازآن آزمایش ــح و بع صب
و در دوره ی دکتــری بنــده بــه Hard Worker لقــب گرفتــه بــودم 
ــه کار  ــام تعطیــل شــنبه و یکشــنبه هــم در آزمایشــگاه مشــغول ب و ای

بــودم.
اطالعیازهمورودی هایدورهارشدخوددارید؟

ــا  ــی از آن ه ــده اطــالع دقیق بن
نــدارم مگــر تعــداد معــدودی از 
ــت   ــه هیئ ــر فرزان ــه دکت ــا ک آن ه
علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی 
ــم ســحر پیغامــی  مــی باشــند. خان
حــال  در  بیولوژیــک  کنتــرل  در 
هیئت علمــی  عضــو  حاضــر 
موسســه تحقیقــات اویــن هســتند. 

خانــم بهــار کریمیــان عضــو هیئت علمــی تحقیقــات نهــال و بــذر کــرج 
هســتند.

درزندگیتصمیماشتباهیداشتیدکهآنراتصحیحکنید؟
ــیمان  ــه پش ــتم ک ــتباهی نداش ــم اش ــبختانه تصمی ــر. خوش نخی
شــوم، مســیری کــه بــرای خــودم برگزیــدم آرزوی هیئت علمــی شــدن 
دانشــگاه تهــران بــود کــه در ســایه لطــف خداونــد و تــالش خــود بــه 

ــیدم. آن رس
آیاازاینکهبهایرانبازگشتیدپشیماننیستید؟

ــم  ــی داری ــواد آزمایشــگاهی محدودیت های ــه لحــاظ م ــفانه ب متأس
امــا پشــیمان نیســتم.

برایتقویتزبانانگلیسیچهراهکارهاییداشتید؟
در مــورد زبــان انگلیســی بــرای ایجــاد زمینــه یکســری کالس هــا را 
رفتــم و بعــد تمریــن و تکــرار بــود کــه ضمــن ایــن نکتــه زبان انگلیســی 
بنــده بســیار ضعیــف بــود. بعــد از بورســیه شــدن فرجــه شــش ماهــه به 
مــا دادنــد تــا زمــان بــرای کســب نمره زبــان داشــته باشــیم. مــن در آن 
زمــان نــزد معلــم خصوصــی زبــان انگلیســی را کامــل یــاد گرفتــم و در 

آن بــازه زمانــی موفــق بــه کســب نمــره قبولــی IELTS شــدم.
چهتوصیه ایداریدبرایدوستانیکهقصدتحصیلدرخارجاز

کشوررادارند؟

ــدا  ــه ابت ــد ک ــدا هــدف خــود را از زندگــی مشــخص کنن ــد ابت بای
بایــد بــر پژوهشــی خــوب انجــام داده باشــند و در یــک ژورنــال معتبــر 
بــه چــاپ رســانده باشــند و بعــد در یکســری ســایت ها جســتجو کــردن 

و بــاال بــردن CV و نمــره زبــان از شــرایط آن هــا اســت.
اهلورزشهستید؟

ــم  ــی رفت ــب روز یکشــنبه ها ورزش م ــن مرت در دانشــگاه واخنینگ
و در ایــران هــم ســه روز در هفتــه ایــن کار را انجــام مــی دهــم. مــن 
ــدار  ــودم ضمــن ایــن کــه طرف ــان ب ــازی می کــردم و دروازه ب ــال ب فوتب

تیــم پرســپولیس هســتم.
آقایدکترتابهحالدرموردکارآفرینبودنفکرکردهاید؟

کارآفریــن بــودن موضــوع بســیار مهمــی اســت و بنــده راجــع بــه 
آن فکــر کــرده  ام و شــاید در آینــده بتــوان کاری را باهمــت همــکاران و 

موفقیتراچگونهتوصیفمیکنید؟
ــرای مــن حاصــل می شــود کــه  ــه نظــر بنــده موفقیــت زمانــی ب ب
ــی ف ام  ــه در زندگ ــی ک ــه و اهداف ــه آن برنام ــم و ب ــی باش ازخودراض
ــی  ــدگاه هرکس ــت از دی ــال موفقی ــا این ح ــم ب ــرده  ام برس ــف ک تعری
ــوده ام  ــی ب ــم آدم موفق ــر می کن ــال فک ــی دارد و تابه ح ــف خاص تعاری

ــیده ام. ــته ام رس ــه داش ــی ک ــه برنامه های ــرا ب زی

بــاچــهشــرایطســختیدردورانتحصیــلیــاکارتــانمواجــه
بودهایــدوآنرابــهنتایــج
ــد؟ ــلکردهای ــیتبدی مثبت

بنــده بــا دو تنگنــا در زندگی ام 
ــبختانه  ــه خوش ــده ام ک ــه ش مواج
بــا مشــورت هایی کــه گرفتــه ام 
بــا  را  مرحلــه  دو  آن  توانســته ام 
ــر  ــت س ــت پش ــربلندی و موفقی س

ــذارم. بگ
اول، ســال 1384 و هم زمانــی قبولــی بنــده در دوره دکتــری 
ــکل  ــن. مش ــگاه واخنینگ ــیه دانش ــن بورس ــران و همچنی ــگاه ته دانش
ــد از  ــده بای ــل بورســیه بن ــه شــدن کام ــرای پذیرفت ــه ب ــود ک اینجــا ب
ــل  ــه دلی ــان ب ــی دادم و در آن زم ــران انصــراف م ــری دانشــگاه ته دکت
تعریف هــا و مشــکالت گرفتــن مــکان در دانشــگاه مقصــد اکثــر 
ــن بنــده پــس از مشــورت از دکتــری  درخواســت ها رد می شــد؛ بنابرای
ــیه ی  ــد در بورس ــاری خداون ــه ی ــراف دادم و ب ــران انص دانشــگاه ته

ــدم. ــه ش ــن پذیرفت ــگاه واخنینگ دانش
ــه اینکــه دانشــگاه واخنینگــن بعــد از شــش مــاه  ــا توجــه ب دوم، ب
ــد خــود انجــام می دهــد  ــی را در مــورد دانشــجویان ورودی جدی ارزیاب
ــود  ــور خ ــه کش ــد ب ــود بای ــق نش ــی موف ــن ارزیاب ــی در ای ــر کس و اگ
ــه  ــه ب ــا توج ــود و ب ــدور نب ــل مق ــه تحصی ــکان ادام ــت و ام بازمی گش
ــی می شــد و بنــده  ــه کارهــای مولکول ــوط ب ــی بنــده مرب این کــه ارزیاب
ــن کار را  ــودم و ای ــداده ب ــام ن ــی را انج ــی خاص ــران کار مولکول در ای
مشــکل تر می کــرد، درنهایــت بــا تــالش خــودم و کمــک اســتاد 
ــتم وب  ــر گذاش ــت س ــز پش ــن کار را نی ــختی ای ــی ام س ــاور ایران مش
صــورت مثبــت ارزیابــی شــدم و کارم را در دانشــگاه واخنینگــن ادامــه 

دادم.
درکارتانبهچهچیزیبیشترافتخارمیکنید؟

ــه  ــواب داد، ب ــوان ج ــف می ت ــای مختل ــؤال را از جنبه ه ــن س ای
ــه  ــزو س ــه ج ــن ک ــگاه واخنینگ ــل در دانش ــه تحصی ــی ب ــاظ علم لح

ــم. ــار می کن ــت افتخ ــان اس ــر جه ــگاه برت دانش
ــگاه  ــدنم در دانش ــول ش ــه قب ــز ب ــخصی نی ــی ش ــاظ زندگ ــه لح ب
ــه  ــران ب ــگاه ته ــان و از دانش ــک در کرم ــهر کوچ ــک ش ــران از ی ته
ــادر بزرگــوارم کــه همــواره  ــدر و م دانشــگاه واخنینگــن و همچنیــن پ

مشــوق بنــده در ایــن مســیر بوده انــد افتخــار می کنــم.

آقایدکترحرفآخر...
آرزوی موفقیت و تندرستی برای تمام دانشجویان دارم.
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درواقــع در دوره ی دکتــری زمینــه پژوهشــی بنــده تعامــل بیــن 
گیــاه و پاتــوژن بــود کــه ایــن تعامــل از نظریــه ژن بــرای ژن پیــروی 
می کنــد. مــا در ایــن پژوهــش بــا یــک گــروه انگلیســی و فرانســوی در 
ارتبــاط بودیــم کــه نهایتــاً یــک ژن موردنظــر را در گنــدم شناســایی 
کردیــم و بعــد از مدت زمــان طوالنــی و درگیــری افــراد زیــاد در یــک 

مقالــه معتبــر و مجلــه ی بســیار معتبــر بــه چــاپ رســاندیم.

دیگــر دوســتان و همچنیــن دانشــجویان انجــام داد.

.....................................................................................................................................................................................................................
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