
7

نويسندگان:

	ميالد پناهی پرچين سفلی

	رسا پورجم

	سحر زارع
سالم خانم مهندس موسوی، خيلی باعث افتخار ما است که به ما افتخار داديد که در اين مصاحبه شرکت کرديد و به ما کمک ميکنيد تا سوالهایی که 

در ذهن خود داريم، هم ما و هم ساير دانشجويان، به آنها جواب داده شود. خيلی لطف ميکنيد.

خواهش ميکنم.

اگر موافق باشيد مصاحبه را شروع کنيم.

بله خواهش ميکنم. من در خدمت شما هستم.

 خب به عنوان سوال اول ميخواهيم يک شناخت کلی و يک معرفی کلی از شما داشته باشيم. خودتان را بروی ما و ديگر دانشجويان معرفی کنيد که 

قرار است اين صحبتها بهدست آنها برسد.

من مائده موسوی هستم، 28 سالم است و درحال حاضر دانشجوی PhD رشتهی مهندسی شيمی در کشور استراليا، دانشگاه  UNSW  هستم که  

اين دانشگاه در شهر سيدنی قرار دارد و همانطور که  بچهها ميدانند اين دانشگاه يکی از دانشگاههای خوب دنيا در بحث مهندسی است. من ارشد خود 

را در دانشگاه تهران خواندم. در رشتهی مهندسی داروسازی فارغالتحصيل شدم. ليسانس خود را مهندسی شيمی بودم. در دانشگاه فردوسی مشهد 

درس خواندم و خب االن هم که در خدمت شما هستم، حاال تا جزئيات را بپرسيد و من هم پاسخ دهم.

خيلی ممنون لطف می کنيد. چطور شد که دانشگاه فردوسی مشهد و رشتهی مهندسی شيمی را انتخاب کرديد؟

من زمانی که کنکور شرکت کردم، کنکور کارشناسی را، خب مثاًل همه ی ما آن روياپردازی که با بچه های رياضی می کنيم اين است که دانشگاه های 

شريف و تهران قبول شويم و از اين داستانها؛ خب من کنکور خود را آنطور که بايد و فکر ميکردم که بايد خوب بدهم، خوب ندادم. چون ما مثاًل جزو 

به قول معروف خوب های شهرستان بوديم. بعد اينطور بودم که نه من انتخاب رشته نميکنم تا آن دانشگاهی که  دوست دارم را انتخاب کنم ولی بعد 

بهدليل شرويط زندگی که بروی خانوادهی من اتفاق افتاد و تصميم گرفتند که مشهد را به عنوان محل زندگی انتخاب کنند از من خواستند که انتخاب 

رشتهای هم که اگر ميکنم همين شهر باشد و من هم اين تصميم گرفتم که بسيار خب، مهندسی شيمی و اولويت اولم را هم دانشگاه فردوسی مشهد 

انتخاب کردم و ديگر خب با توجه به رتبه ام، رتبهام بد نبود و ديگر مهندسی شيمی دانشگاه فردوسی مشهد قبول شدم. اين شد که دانشگاه فردوسی 

را انتخاب کردم.

به مهندسی شيمی عالقه داشتيد يا فکر ميکرديد که با توجه به همان شناخت محدودی که قبل از انتخاب رشته داريم از رشته ها فکر ميکرديد که نسبت 

به اين رشته در طول تحصيل عالقه پيدا کنيد؟ 

ببينيد دقيقًا همين نکتهای که خود شما گفتيد، ما بچه ها وقتی که  دبيرستان تمام ميشود اصاًل هيچ شناخت درستی نسبت به رشتههای تحصيلی 

نداريم. من آن زمان يادم هست که تنها چيزی که بروی من مهم بود اين بود که من در رشتهای فارغالتحصيل شوم که بتوانم در آن شغل داشته 

باشم و اين کار بروی من خيلی مهم بود. اين در ذهن من بود که کار ثمرهی تحصيل تو هست و تو بايد حتمًا يک شغلی داشته باشی پس برا سراغ 

رشتهای که در آن شغل وجود داشته باشد و بعد مشاوره رفتم. مشاور رشتهای که به من معرفی کرد، مهندسی شيمی بود. مهندسی شيمی جزو

مصاحبه با خانم مهندس مائده سادات موسوی 

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی شيمی

گرويش بايوتکنولوژی سالهای گذشته ی دانشگاه تهران 

UNSW دانشجوی دکتری درحال حاضر دانشگاه

در شهر سيدنی استراليا

مصاحبه کنندگان:

احسان موسوی
دانشجوی کارشناسی 

مهندسی شيمی دانشگاه 
تهران
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دانشجوی کارشناسی ارشد 
مهندسی شيمی گرايش 

زيست پزشکی دانشگاه تهران
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 رشته هایی است که بعدًا مثاًل کار خواهی داشت. البته االن بهنظرم آن خانم اشتباه ميکرد و من را اشتباهی راهنمایی کرد. هر چند که رشتهی خودم 

را دوست دارم اين را هم بگويم البته من در تحصيل در اين رشته اينطور نبوده است که مثاًل بدم آمده باشد يا با سختی بخواهم گذرانده باشم و اين 

مسائل، نه واقعًا اينطوری نبود. دوست داشتم. چون کاًل چالش در بحث علم )science(، علوم و مهندسی حاال هر رشتهای که باشد و وقتی که تو 

عالقمند به درس باشی خوشايند است و منم عالقه داشتم، رشتهی خودم را دوست داشتم، خواندم و حاال بعد از تغيير مسير يک مقدار آن هم حاال 

بعدًا دليلش را خواهم گفت.

خيلی خب. بعد بيشتر اگر بخواهيم از دوران کارشناسی شما بدانيم، شما خيلی به درس خود توجه ميکرديد، به معدلتان، حاال مثاًل چطور بود کاًل؟ 

برنامهريزی و تقسيم کار بين درسها و کاراهای جانبی چطور بود؟ 

من زمانی که وارد دورهی کارشناسی شدم، اين ربطی به سوال شما ندارد ولی به جواب آن ارتباط دارد و تأثير گذار است، من ازدواج کرده بودم و آن 

زمان بهعنوان يک خانم متأهل درحال تحصيل بودم و اين زندگی متأهلی خيلی برروی درس خواندن من تأثير گذاشته بود. يعنی من از آنجایی که 

خودم خيلی عالقمند به درس بودم و با سختی درس خوانده بودم در طول دوران دبيرستان و از اين قبيل مسائل و خيلی روی پای خودم بودم و 

مستقل بودم و خيلی کوشا بودم و سعی ميکردم که در بازهی کارشناسی هم درس بخوانم منتهی يک مشکالتی وجود داشت که نميگذاشت من 

درست اين فرايند را پيش ببرم. حاال نهايتًا معدل کارشناسی من آن طوری که بايد ميشد نشد، بهخاطر مشکالت بسيار زيادی که من در اين دوران 

داشتم و از طرفی همين زندگی که دارم راجعبه آن صحبت ميکنم مانع از اين ميشد که  من بتوانم يک سری فعاليتهای جانبی در دانشگاه و با بچههای 

دانشگاه داشته باشم چون آن فردی که خب به هرحال من با آن در ارتباط بودم )ازدواج کرده بودم( يک سری چيزها را نميپسنديد و خب قاعدتًا من 

را محدود ميکرد. در نتيجه اين شکلی شد.

ولی خودم به نوبهی خودم تا جایی که ميتوانستم سعی ميکردم کارها و تحصيل خود را خوب پيش ببرم و درس ها را بخوانم و مثاًل حاال آن معدلی 

را که بايد داشته باشم تا اينکه من جدا شدم و بعد از جدایی قشنگ معدلم رشد کرد و آن چيزی شد که بايد ميشد. حاال مثاًل معدلم 16 و خوردهای بود، 

ولی در مجموع به خاطر اون مشکالتی که داشتم و آن ترم هایی که از دست دادم شايد آنطوری که بايد نشد ولی خب روند کارشناسی من اينطوری 

طی شد. کارشناسی که تمام شد اينطوری بودم که من ديگر نميخواهم درس بخوانم و ميخواهم وارد بازار کار بشوم. از درس خواندن خسته شدم 

و خب يک مقداری هم از آن فضا اذيت ميشدم. ولی به اصرار پدرم تصميم گرفتم کنکور کارشناسی ارشد را شرکت کنم فقط بهخاطر اينکه از لحاظ راحی 

من در حالت خوبی نبودم بهخاطر اينکه مثاًل حاال از آن سمت جدا شده بودم و اين زندگی را داشتم پيش ميبردم از آن طرف هم دنبال کار می گشتم، 

مصاحبه می رفتم. من بچهی استان فارس هستم و آن موقع بعد از اينکه دورهی کارشناسی من تمام شد، مادر و پدرم از شهر مشهد برگشتند. آن 

موقع آنجا بودم بعد در استان فارس من خب هرچی ميگشتم دنبال کار و از اين قبيل مسائل و پيدا نميکردم، و همين کار پيدا نکردن من و اصرار 

پدرم بروی ادامه ی تحصيل باعث شد که 2، ۳ ماه مانده به کنکور من بروم ثبت نام بکنم و تصميم بگيرم که من ميخواهم کنکور ارشد را شرکت بکنم.

پس با اين شرويطی که گفتيد شما حاال حداقل اوايل کارشناسی زياد فرصت نداشتيد که در مسابقاتی مثل کميکار يا المپيادهای دانشجویی شرکت 

کنيد درسته؟ 

نه متاسفانه ولی مثاًل ميشنيدم که دوستانم بودند که عضو اين گروه ها بودند و به انجمن ميرفتند و در اين قضيه فعاليت داشتند ولی من متأسفانه 

شرويط آن را نداشتم و خب به هرحال، حاال نشد.

ولی خب خدا را شکر کل اين فرايند خوب طی شد يعنی يک قسمتهایی به شما فشار آمده ولی در کل فرايند قشنگی بوده است. 

آره ديگه. زندگی کاًل فشاراست. ميگذرد.

 Absorption بعد خانم مهندس ميخواهم بدانم چطور شد که بهعنوان پاياننامهی دورهی کارشناسی خود روی موضوع خيلی جديد کار کرديد، روی

of tetracycline from aqueous solution by iron oxide nanoparticles، چرا اين موضوع را انتخاب کرديد و مثاًل نرفتيد برروی گرويشهای 

قديمی مهندسی شيمی؟ 

کاماًل درست است. من زمانيکه مهندسی شيمی ميخواندم در دورهی کارشناسی ما يک سری درسهای اختياری داشتيم که بايد انتخاب ميکرديم. در 

دانشگاه فردوسی فکر کنم گروه  گاز، نفت و بايو بود اگر اشتباه نکنم و من آن زمان اتفاقًا خيلی به بحث نفتی عالقه داشتم و رفتم درسهای تخصصی 

بحث نفت را انتخاب کردم و گذراندم. ولی پايان دورهی کارشناسی من، من نظرم عوض شد نسبت به چيزهایی که از اطرافيان راجعبه بايو و بحث 

بايوتکنولوژی در مهندسی شيمی شنيده بودم، تصميم گرفتم يک کار مرتبط با بايو انجام بدهم، و البته راجعبه يکی از گرويشهای مهندسی شيمی در بحث 

دارو در کارشناسی ارشد شنيده بودم و تصميم گرفته بودم که يک پروژه در آن زمينه انجام بدهم. آن زمان من يادم هست خانم دکتر نفيسه فرهاديان 

در اين زمينه کار ميکرد و خب من به اين واسطه رفتم با ايشان صحبت کردم، ايشان هم با توجه به شناختی که از من داشتند خيلی استقبال کردند 

و قبول کردند که با ايشان در اين زمينه فعاليت کنم. يعنی من دوست داشتم که وارد گرويش بايو و دارو بشوم و خب مهندسی شيمی بودم، بعد 

ايشان گفتند که من يک پروژهای دارم که يکی از بچههای کارشناسی ارشد هم روی آن کار می کنند شما ميتوانيد بهعنوان کمک دانشجوی ارشد من 

در اين پروژه همکاری کنيد که از قضا حاال آن پروژه هم، پروژهی خوبی بود. موضوع دربارهی جذب بود و خيلی هم جالب بود، بهدليل اينکه  اين آنتی 

لودگی های محيطزيستی ميشوند و هم باعث ميشوند  بيوتيکهایی که مدام استفاده ميشوند مثل تتراسايکلين، بحث فاضالبها که وارد ميشوند باعث آ

که بدن موجودات نسبت به اين مقاومت نشود و بعدًا کارویی آنها را از دست بدهند و خب هزار و يک  مشکل ديگر که وجود داشت و اين نانوذرات 

به وسيلهی جذبی که انجام ميدهند بهعنوان تصفیهی فاضالبهای بيمارستانی عمل ميکند. پروژه، پروژهی خوبی بود. سنتز نانوذره را من خودم در واقع 

بهشخصه پروتکل آن را نداشتم يا خودم انجام ندادم. يک چيز آماده شده بود که به من دستور را می دادند و من سنتز را انجام ميدادم چون من به 

هرحال کارشناسی بودم و کارهایی که  ما می توانيم انجام دهيم محدودتر است و يک سری صرفًا آزمايشهای جذب بروی اين که حاال سينتيک جذب را 

بفهميم که چه شکلی هست، به چه صورت جذب صورت ميگيرد و ميزان loading اين قضيه چقدر است و در همين حد يعنی يک پروژهی سادهای در 

مقطع کارشناسی بود که حاال آن هم بهخاطر اينکه يادم است که دکتر فرهاديان آن زمان باردار شدند و نتوانستند دانشگاه بيايند، اين هم به آن صورتی 

که ما دوست داشتيم، نتوانستيم مثاًل پروژه را تکميلتر کنيم ولی خب باز پروژهی خوبی بود و اين شروع قضيه بود که من وارد گرويش دارو و بايو بشوم.

پس آشنایی شما با دکتر فرهاديان اينجا شکل گرفت و کاًل پروژه را با ايشان شروع کرديد.

دقيقًا، البته ايشان استاد چند تا از درسهای ديگر ما هم بودند، يعنی بحث درس انتقال حرارت را در دانشگاه فردوسی مشهد تدريس ميکنند و من از 

اين طرقی ايشان را ميشناختم ولی بعد از اينکه با دانشجويان ارشد و دکتری ايشان صحبت کردم گفتند که ايشان کارهای بايویی و دارویی انجام ميدهند، 

بههمين دليل من رفتم با ايشان صحبت کردم که پروژهی کارشناسی خود را با ايشان انجام بدهم.

لطفًا از همکاری خود با دکتر فرهاديان بيشتر بروی ما بگوييد، مثاًل چه روحيات خاصی داشتند؟ چطور شما به ايشان اعتماد کرديد و با آن دانشجوی 

کارشناسی ارشد يک  پروژهی مشترک برداشتيد و ... لطف ميکنيد که با جزئيات بيشتری از دکتر فرهاديان بروی ما بگوييد.

راستش خانم دکتر فرهاديان يکی از آن استادهای سختگير دانشگاه فردوسی مشهد هستند که يعنی من يادم است آن زمانی که  رفتم و با ايشان 

پروژه برداشتم و خيلی هم خوشحال بودم از اينکه با ايشان پروژه انتخاب کردم، دانشجوی ارشد و دکتری ايشان اينطوری بودن که چرا در کارشناسی 

و بروی چه آمدهای با دکتر فرهاديان پروژه برداشتی؟ بخاطر اينکه ايشان بسيار سختگير و ايدهآلگرا بودند. من يادم است که آن دانشجوی ارشد ترم 6 

بود، يعنی نهايت ترم و سنواتی که  ميتوانست داشته باشد و ميگفت خانم دکتر هنوز به من اجازهی دفاع ندادهاند بهخاطر اينکه تمايل دارند که پروژه 

را کاملتر و کاملتر کنم و نتايجی که بهدست ميآيد کاملتر باشد. از اين لحاظ سختگير بودند. در بحث تدريس هم کار ايشان خوب بود منتهی دقيقًا از 
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همان استادهایی هستند که آن چيزی که  امتحان ميگيرند يک مقداری متفاوت هست با آن چيزی که  تدريس ميکنند و معمواًل بچه ها از سخت 

بودن امتحانات ايشان شاکی هستند، ولی من يادم است که آن زمان من درس انتقال حرارت را با ايشان حداکثر نمره را گرفتم. حاال اينکه  ميگويم من 

حداکثر نمره فکر نکنيد يک نمره عجيب و غريب و خوبی بود، يک نمره متوسطی بود ولی بيشترين در بين ساير دانشجوها بود و همين باعث شده بود 

که خانم دکتر با من رابطهی خوبی داشته باشند و مثاًل من هم اينطوری بودم که يک مقدار اعتماد به نفس گرفته بودم  و ميگفتم مثاًل پس ميشود 

با ايشان کار کرد ولی ايشان واقعًا سختگير هستند و خيلی ايدهآلگرا هستند و پروژه را سنگين ميکنند و زمانبندی قضيه از دست ايشان در ميراد. من 

خودم يادم هست که با اصرار اينطوری بودم که خانم دکتر من ديگر زمان و خوابگاه بروی ماندن ندارم و بايد بروم، اگر که بشود پروژه را سريعتر به نتيجه 

برسانيم، ولی در کل بهنظرم استاد خوبی هستند.

شما به ما گفتيد که بعد از کارشناسی خانوادهی شما به استان فارس برگشتند و شما دنبال کار بوديد. حدس من اين است که فعاليت داوطلبانهی 

شما در پتروشيمی شيراز هم در راستای همين قضيه بوده است، همينطور است؟ 

من کار آموزی خود را در پتروشيمی شيراز گذراندم، ولی متأسفانه يک مسئله ای که در رابطه با پتروشيمی و پااليشگاه ها بروی کارآموزی رفتن وجود 

دارد اين است که شما حتمًا نياز داريد که يک معرف داشته باشيد و اگر معرف  نداشته باشيد و کسی را آنجا نداشته باشيد که به شما کمک کند، شما 

امکان وراد به اينطور مکان ها را به سختی می توانيد پيدا کنيد. مثاًل بروی بحث کارآموزی خيلی سخت ميپذيرند و بدون هيچ دليلی بچه ها را غربال 

ميکنند. اينطوری نيست که راحت بتوانيد آنجا کارآموزی برويد. من آنجا بهواسطهی يکی از دوستانی که آنجا کار می کردند، توانستم از ايشان معرفينامه 

بگيرم و بتوانم مثاًل کارآموزی خود را که بهمدت ۳ ماه بود در پتروشيمی شيراز بگذرانم. البته يک بازديد کلی از کل مجموعهی پتروشيمی يادم هست که 

ما را بردند و يک سری واحدهای خاص را به شکل بيشتر مثاًل بهمدت يک هفته، ده راز  هرکدام از اين واحدها حاال مثاًل بحث اتاق کنترل آن و بحثهای 

عملياتی آن ميرفتيم و در خود واحد ميگشتيم و به ما آن بردهای کنترل را نشان ميدادند و ميگفتند که ما بايد در مواقع اضطراری و ... چه کار کنيم و 

همه را با شما کار می کردند. اگر اشتباه نکنم، بحث واحد متانول بود، واحد اوره بود و بحثهای تصفیهی آب آن بود که خب در اين مجموعه خيلی مهم 

بودند. يادم هست ما همهی اينها را در آن بازهی زمانی ۳ ماه تابستان گذرانديم و خب تجربهی خوبی بود يعنی ميتوانستيد از نزديک ببينيد در صنعت 

چه خبر است و چه شکلی است.

يعنی تأثير کارآموزی در ادامهی تحصيل شما و مهندسی داروسازی فکر ميکنيد چقدر بوده است؟ يعنی شما را نزديک کرده به آن سمت يا نه؟ يا صرفًا 

به همان عالقهی شما که به نفت داشتيد، بر ميگردد؟

بروی بحث  نميديديد. مهندس مکانيک خانم  رفتيم، يک عدد مهندس شيمی خانم  کارآموزی  ما  زمانيکه  آنجا  بگويم ،  به شما  را  نکتهای  ببينيد يک 

دستگاهها و تعميرات بودند. مثاًل من يادم هست آن زمان يکی از توربينها دچار مشکل شده بود يک مهندس مکانيک خانم را من در سايت باال سر 

دستگاه ديدم و داشت مثاًل با کارگرها صحبت ميکرد ولی مهندس شيمی خانم در بحثهای کنترل و اين موارد اصاًل نداشتيم و زمانيکه علت را پرسيديم 

اين بود که ميگفتند اينها سياستهای دولت است، سياستهای مجموعه هست که مهندس شيمی خانم استخدام نکنند! به چه دليل؟ به اين دليل که 

محيط، محيط کارگری هست و آنجا چون ۳ تا شيفت کاری وجود داشت و بعضی اوقات مجبور هستی شبها آنجا بمانی و اين بروی يک  خانوم اصاًل 

قابل قبول نيست و ميگفتند ما قباًل مهندسين خانوم داشتيم که اينجا کار می کردند و هيچ کدام حاضر نبودند شبها اينجا کار کنند.

من به آن مهندسها حق ميدهم که نتوانند کار کنند بهخاطر اينکه فضای ايران فضایی نيست که خانمها آن احساس امنيت را داشته باشند که شب 

بتوانند در همچين محيطی کار بکنند. اين که ميگوييد تأثير گذاشته باشد همين است، اينکه من يک سری اطالعاتی دارم راجعبه اين قضيه که من 

هيچوقت شايد شانس اينکه مثاًل وارد يک مجموعهی پتروشيمی يا پااليشگاه بشوم و بهعنوان يک مهندس شيمی کار کنم، نخواهم داشت، ولی در 

کل حاال ديدن مجموعههای صنعتی تجربهی خوبی است، چون من حاال بعدًا که وارد مهندسی داروسازی شدم، توفقی دارو يکی از شرکتهای داروسازی، 

آنجا هم رفتم، ديدم. ديدن مجموعههای صنعتی بروی آيندهی کاری حاال اگر تصميم داشته باشيد که وارد محيط صنعتی شويد بد نيست، تجربهی خوبی 

است و اينکه بشناسی، ببينی چه خبر است. حاال ميبينيد و انقدر عالقمند ميشويد و انقدر به شما انگيزه ميدهد که می گوييد بسيار خب من دکتری 

کادميک  نميخوانم ميروم وارد صنعت ميشوم و ميخواهم از اين به بعد کار کنم. يکبار هم ميگوييد نه و ميگوييد که  من ترجيح ميدهم در بحثهای آ

)دانشگاهی( و تحقيقاتی کار کنم.

همانطور که دورهی کارشناسی، شما فعاليتهایی تحت عنوان TA )دستيار آموزشی( داشتيد و روی موضوعاتی مثل سنتز نانوذرات اکسيد آهن و همان 

آزمايش جذب تتراسايکلين که در فاضالبهای بيمارستانها بود با استفاده از نانوذرات اکسيد آهن بود و همچنين بررسی نانو محلول ها در pH های 

مختلف. ميشود راجعبه اين پروژهها بيشتر بروی ما توضيح بدهيد و اينکه چطور شد که سمت اين تحقيقها رفتيد و اين موارد را در دورهی کارشناسی 

انجام داديد؟ 

ببينيد همانطور که ميدانيد درحال حاضر بحث نانوتکنولوژی خب خيلی محققين به آن عالقمند هستند و همه جای دنيا برروی اين قضيه کار ميشود، 

حاال هر زمينهی کاری که داشته باشيد به نوعی با نانو و نانوتکنولوژی شما در ارتباط هستيد. اين بحثی که من بهعنوان RA )دستيار پژوهشی( ميگويم 

به اين دليل است که خب ميدانيد که ما بچههای مهندسی هرکدام ما در انتهای کارشناسی بايد يک کار تحقيقاتی انجام بدهيم و بهعنوان يک محقق، 

يک پروژه را پيش ببريم و به نتيجه برسانيم، اين همان بحث بود و همان پروژهی انتهای کارشناسی من بود که قباًل هم راجعبه آن حرف زدم و چون 

من عالقه داشتم که وارد زمينهی دارو و بايو شوم، در اين زمينه کار کردم. شايد کسی به آن سمت نميرفت ولی باز حاال اگر من بعدًا در مورد پروژهی 

کارشناسی ارشدم بروی شما توضيح بدهم متوجه ميشويد که باهم شباهت دارند. بحث جذب بود و وقتی جذب را بررسی ميکنيد پارامترهای مختلفی 

در جذب يک ماده اثر دارند مثل pH، مثل دما، مثل غلظت و خب همهی اين موارد ميتوانند بهعنوان يک عامل جداگانه بررسی شوند که در ديتایی 

که ارائه ميدهيد از جذب مادهی شما کاملتر باشد. اين چيزهایی بود که من آن زمان بهعنوان فاکتورهای مختلفی که با آن وقت محدودی که داشتم، 

باتوجه به آن شرويط خاصی که استادم داشت، اين پارامترها را توانستم کار بکنم و جذب مادهی خود را اندازه بگيرم و بگويم که حاال اين ماده با اين 

ميزان جذب بروی ما ايدهآل بوده و در چنين شرويطی مثاًل pH ایی که بهينه بوده و به اين شکل و اين چنين بوده است.

يک مقدار وارد ارشد بشويم. کنکور ارشد چطور بود؟ دانشگاه تهران و مهندسی داروسازی را انتخاب کرديد. علت آن چه بود؟ يعنی برميگشت به همان 

گاهی بيشتری دانشگاه تهران را انتخاب کرديد؟  آرزویی که در دبيرستان بود مثاًل در دانشگاههای شريف و تهران درس خواندن يا نه با آ

من زمانی که ميخواستم ارشد امتحان بدهم اصاًل فقط قصد من اين بود که کنکور مهندسی داروسازی و بايوتکنولوژی را امتحان بدهم. يعنی هدف 

اصلی من همين کنکور بود. آن زمانی که ما  کنکور ميداديم، کنکور مهندسی شيمی يک  کنکور جداگانه برگزار ميکرد و کنکور بايوتکنولوژی و داروسازی 

جدا بودند. نميدانم االن ادغام شده باشند يا نه ولی يادم هست آن زمان جدا بودند و من اصاًل هدف اصليام اين بود که در آن 2، ۳ ماهی که فرصت 

داشتم درس بخوانم، رفتم کتابهای کنکوری که مربوط به بايوتکنولوژی و بايد يک سری بحثهای بايوشيمی و اين موارد مثاًل در کنکور ما بايد جواب بدهيم 

تهيه کرده و آنها را مطالعه کردم. رياضيات مربوط به اين قضيه را مطالعه کردم و همه هدف اصليام را برروی اين کنکور گذاشته بودم و اصاًل خب زمان 

کافی بروی رشتهی مهندسی شيمی من نداشتم. چون واقعًا ميگويم دو ماه ديگر آن کنکور بود. آن موقع هم که ما کنکور ميداديم، کنکور بهمن ماه 

برگزار ميشد. بعد از عيد نبود. بعد من اصاًل اينطوری بودم که خب حاال من که نميخواستم ارشد بخوانم ولی اگر قرار باشد ارشد بخوانم دوست دارم 

بايوتکنولوژی و داروسازی باشد. من با بچههای مهندسی داروسازی سال باالیی خود که فارغالتحصيل شده بودند، يادم هست خانوم موسوی و يک 

آقای ديگری که جزو فارغالتحصيلها بودند، من از طرقی وبالگی که در اينترنت داشتند آنها را پيدا کردم، با آنها صحبت کردم، اينکه رشتهی شما به چه شکل 

است؟ چقدر به آن عالقهمند هستيد؟ و آنها خيلی تعريف کردند و خيلی از کاربردهایی که اين رشته ميتواند داشته باشد بروی من گفتند و من به اين 

شکل شد که عالقهام بيشتر شد.
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در ادامه عالقهمند شديد؟

آره عالقهمند شدم و بعد کنکور را دادم و خدا را شکر رتبهی ۳ شدم که 

درواقع بين تمامی ورودیها، ما 6 نفر بوديم چون بروی مهندسی داروسازی 

کال پذيرش 6 نفر هست 2 نفر شبانه ۴ نفر روزانه، بين آنها درواقع انگار 

آن نمره اولی که بود من بودم و خب قبول شده بودم و بله چرا که نه، 

البته اينو به شما بگم من از اينکه دانشگاه تهران اين رشته را دارد خب 

خيلی خوشحال بودم يعنی از اينکه وارد دانشگاهی مثل دانشگاه تهران 

ميشدم هم خب خوشحال بودم، به هرحال دانشگاه تهران يا دانشگاه 

شريف يا هر دانشگاه ديگهای در اين دستهبندی، ما بچه های مهندسی به 

آن يک ِعرق خاصی داريم و آن را دوست داريم و خوشحال ميشويم که در 

آن گرويش درس بخوانيم.

ازانتخاب موضوع پايان نامه ی خود بگوييد که بهسمت رهايش دارو رفتيد 

و با دکتر زينب صالحی همکاری کرديد. از اين تجربهی خود با دکتر صالحی 

و چرویی انتخاب رهايش دارو هم اگر امکان دارد بروی ما توضيح بدهيد.

ببينيد زمانی که ما وارد ارشد شديم، بيشتر درسهایی که  ما  ميگذرانديم، 

خب ما يه بحث تخصصی مهندسی شيمی داشتيم که پديده های انتقال 

بود و راکتور پيشرفته و اين قبيل دراس، خب اين موارد بحثهای مهندسی 

شيمی بود. ما يک سری دراسی هم مثل سيستمهای نوين دارورسانی، 

مثل داروسازی صنعتی که اصاًل ما ميرفيتم در دانشکدهی داروسازی آن 

درس را می گذرانديم، بحث طراحی فرايند داروسازی. ما يک سری دراس 

قضيه  اين  به  نسبت  مقداری  يک  ما  اطالعات  گذرانديم.  زمينه  اين  در  را 

افزايش پيدا کرد. راستش را بخواهيد نمی توانم بگويم که  اين درسها خيلی 

کمک ميکند به اينکه تو يک اطالعاتی مثاًل ماورویی راجعبه اين قضيه پيدا 

کنيد ولی خب به هرحال کمک ميکند که  عالقهی خود را بشناسيد. بعد 

در زمان ارشد خب همانطور که بچههای مختلف هم  ميدانند شما ميرويد 

و  آنها ميدهيد  به  را  رزومهی خود  استادها صحبت ميکنيد،  با تک تک  و 

ميگوييد که  من عالقمندم که مثاًل با شما کار کنم. هرچند که  متأسفانه در 

دانشگاه تهران زمانی که تو با استادهای مختلف صحبت ميکنی آنها  يک 

مالکهایی را بروی انتخاب دانشجو بهعنوان دانشجوی ارشد دارند که لزومًا 

مالکهای منطقی نيستند. مثاًل اينکه شما لزومًا بايد در دورهی کارشناسی 

عزيز  زارعی  خانم  ميخواهم  را من  اين  حاال  باشيد.  بوده  تهرانی  دانشگاه 

اين دانشگاه شدم، درست است که  به شما بگويم، من  زمانی که وارد 

دانشگاه  از  که  داشتم  دوستانی  بودم،  آمده  مشهد  فردوسی  دانشگاه  از 

شريف آمده بودند به دانشگاه تهران، شهيد بهشتی حاال من يک نفر ديگر 

را به  اراک آمده بودند، ولی ميخواهم اين  از دانشگاه  از دوستانم بود که 

شما بگويم، لزومًا اگر  من از دانشگاه فردوسی آمدهام که خب قطعًا قبول 

نيست  اين معنی  به  تهران هست،  و  دانشگاه شريف  از  پايينتر  که   دارم 

از آن فردی هستم که  دانشگاه تهران و يا شريف درس  که  من ضعيفتر 

آنها دانشجويان  آنها همه دوستان من هستند و همهی  خوانده است. 

بسيار قوی و باهوشی هستند، منکر اين قضيه نيستم ولی بحث تالش 

را ميخواهم به شما بگويم و ميخواهم به شما بگويم که اين هيچ فرقی 

آنها بيشتر بود، در همهی درسهایی که  از همهی  واقعًا ندارد. من معدلم 

گذرانديم چه بحثهای تخصصی و چه بحثهای پيشرفته که حاال با بچههای 

ارشد ميگذرانديم، من از همه آنها نمرهام بيشتر بود ولی با اينحال مثاًل 

فالن استاد چون تو دانشگاه تهرانی نبودی، نميپذيرفت. و من مثاًل يک 

تجربهی تلخ به اين شکل داشتم  که رفتم، خيلی هم  با انگيزه و خوشحال، 

اگر  االن  فکر ميکردم من  بودم، خيلی   گرفته   19 را  استاد  آن  درس خود 

رزومهی خود را ببرم و بگذارم جلوی ايشان، ايشان می گويند که نه شما 

حتمًا بياييد دانشجوی من شويد، ولی به همين دليل که دانشگاه تهرانی 

نبودم، نپذيرفت. و خب حاال مشکلی نداشت من رفتم با استاد ديگری 

شما  به  ميخواهم  ولی  شد  قویی  و  ارزشمند  هم  کار  خيلی  و  کردم  کار 

بگويم که اين موارد هم روی انتخاب استاد بيتأثير نيست. استادهای ديگر 

را هم صحبت کردم منتهی مثاًل زمينهی کاری آن ها آنچنان مورد عالقهی 

من نبود، خوشم نيامد و نهايتًا بعد که با خانم دکتر زينب صالحی صحبت 

کردم، ايشان هم از لحاظ اخالقی با دانشجو مثاًل به اين شکل هستند که 

شما وقتی با يک دکتری صحبت می کنيد از آن طرف هم دوست داريد که 

از زبان دانشجويان ايشان بشنويد که ايشان چطور شخصيتی دارند.  من 

با دانشجويان صحبت ميکردم و خب در نهايت جمعبندی که رسيدم اين 

برخورد  با دانشجوها  لحاظ اخالقی که  از  زينب صالحی  بود که خانم دکتر 

به  آن طرف  از  و  و مهربانی هستند  و خوب  بسيار خانم محترم  ميکنند 

دانشجويان بها ميدهند. يعنی تنها استادی که به دانشجويان کارشناسی 

خصوصًا بها می داد، خانوم دکتر صالحی بود و خب اين خيلی خوب بود. و 

باالخره چون ايشان روی دارورسانی کار می کردند دانشجوی دکتری داشت 

که در اين زمينه کار ميکردند و من وارد آن گروه  شدم، خوبی خانم دکتر 

صالحی اين بود که team working کار ميکردند، بچه ها اگر يک مادهای 

را سنتز می کردند، يک گروه  يک کاربرد ديگر آن را بررسی ميکرد و مثاًل من 

کاربرد دارورسانی ماده را بررسی کردم، گروه ديگر حاال يک تغييراتی در اين 

ماده دادند و ميدانيد اينکه گروه  با همديگر همکاری می کند در نهايت آن 

خروجی کار شما هم بهتر خواهد بود.

خب از تجربيات خود با دکتر عموعابدينی و دکتر مستوفی بگوييد. چطور با 

اين اساتيد آشنا شديد. چه  تجربهای با اين افراد داشتيد؟

راستش من دکتر  مستوفی را که با ايشان رياضيات گذراندم و خب حاال 

پروژههایی که در اين زمينه ايشان تعريف ميکردند و حاال ما انجام ميداديم 

که  کاماًل درسی بودند. دکتر عموعابدينی هم همينطور که ميدانيد، تعداد 

استادهایی که در زمينهی بايو کار ميکنند خب قاعدتًا به اندازهی مهندسی 

شيمی زياد نيستند و دکتر  عموعابدينی هم يکی از استادهایی هستند که 

پژوهشگرهای  می کنند.  کار  دارند  فعال  بسيار  بايو  و  دارورسانی  بحث  در 

جدایی در اين زمينه دارند. اتفاقًا من با ايشان هم صحبت کردم منتهی 

حاال به داليلی نشد که با ايشون کار بکنم. ايشان درس سيستمهای نوين 

از درس  يکی  کار ميکردند که خب ميگويم چون جزو  با ما  را  دارورسانی 

هایی که من خودم به شخص پژوهشی که روی آن کار ميکردم خيلی به 

اين قضيه نزديک بود و خب اطالعات خوبی تو اين زمينه به ما داده شد 

و از اين قبيل موارد. در همين حد که با ايشان درس گذرانديم و اينچنين 

بود.

بعد دکتر مستوفی چطور؟ 

حال  خب  و  گذراندم  رياضيات  مستوفی  دکتر  با  من  گفتم  که  همانطور 

پروژههایی که در همان درس به ما ارائه ميدادند.

تجربهی شما در شرکت توفقی دارو چطور بود؟ چه فعاليتهایی را در آنجا مرتبط 

با موضوع پاياننامه و گرويش خود انجام ميداديد؟ 

توانستيم  داروسازی  فرايندهای  طراحی  درس  در  ما،  را  دارو  توفقی  بحث 

بهدست بياوريم و تحت عنوان فکر کنيد کارآموزی در يک شرکت داروسازی 

به  باتوجه  ايشان  فراهم شد.  ما  بروی  پارسی  دکتر خليل  از طرف خانم 

ارتباطهایی که  در شرکت توفقی دارو داشتند، توانستند اين اجازه را برای ما 

تحت  بتوانيم  بوديم  داروسازی  بچههای مهندسی  که   ما  گروه   که  بگيرند 

عنوان کارآموزی آنجا برويم و از نزديک حاال شرکت و فرايندها را ببينيم. هر 

چند همانطور که  ميدانيد در بحث توليد دارو ما اتاقهای تميز داريم که اجازه 

وراد به اتاقهای تميز و فرايندها را به ما نميدادند. ما فقط آن setup های 

آزمايشگاهی  ِاِشل  را ميتوانستيم در همان  آزمايشگاهی و تست داروها 

ببينيم يعنی همان بحثهای R&D که انجام ميشد را ما ميتوانستيم صرفًا 

داستان  حاال  پروژهها  امنيت  بحث  هم  ديگر  جنبهی  يک   از  چون  ببينيم  

نميتوانند  و  دارند  را  خودشان  سياستهای  حاال  خب  اينکه   بروی  شرکتها 

اجازه بدهند که هرکسی وارد آن سيستم شود. ولی خب ما هم به شکل 

خانم  و  بودند  آنجا  دکتری  آقای  يک  گذرانديم،  را  موارد  يک سری  تئوری 

مهندسی  فارغالتحصيلهای  از  اتفاقًا  که   کار می کردند  آنجا  که  انتظاری  دکتر 

شيمی بودند. ايشان به ما يک سری توضيحات در رابطه با فرايندها دادند، 

ما  آنجا خودمان يک سری ارائه داشتيم که  من بحث اختالط و تکنولوژی 

پودر را آنجا خودم ارائه کردم و در اين زمينه مثاًل يک مقداری مطالعه کردم 

و به قول معروف يک سری literature review )اين بخش به توضيح 

اطالعات تئوری و روش های عملی پيشين مربوط به موضوع مورد مطالعه 

بود  جالبی  تجربهی  بگويم  بخواهم  نهايت  در  ولی  کردم  آماده  می پردازد.( 

اگر قرار باشد ما بهعنوان فارغالتحصيل مهندسی  ازينکه  حاال به هر حال 

که  خب  نه؟  يا  داريم  اين صنعت  در  و  رشته  اين  در  جایی  آيا  داروسازی 

می توانم به شما بگويم خير نداريم مگر  اينکه حاال شما بتوانيد دکتری خود 

تعريف  رشته  يک  بهعنوان  ما  رشتهی  که  نيست  اين شکلی  و  بگيريد  را 

شده، بروی آن سيالبس درسی گذاشته شده، ولی هيچ آيندهای بروی 

آن در واقع در نظر گرفته نشده و هيچ اعتمادی از سمت سيستمهای دارو و 

شرکتهای داروسازی بروی فارغالتحصيالن داروسازی وجود ندارد که فکر  کنيد 

که مثاًل شما بهعنوان مهندس داروسازی فارغالتحصيل ميشويد و ميتوانيد 

در اين زمينه کار کنيد واقعًا اينچنين نيست.
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متاسفانه...  چطور شد که در مؤسسهی پاستور ايران فعاليت کرديد؟ چه چيز باعث آشنایی شما با اين مؤسسه شد؟ شما در اين مؤسسه چه کاری 

انجام ميداديد؟ از تجربههای خود در آنجا بروی ما بگوييد.

ببينيد من چون روی پروژهی دارورسانی کار ميکردم وقتی شما يک  سيستم دارورسانی را طراحی می کنيد، کار سيستم چه بود؟ من اومده آمدم 

داروی ضدسرطان را يک نانوحاملی که  از گرافن اکسايد و نانوذرات اکسيد آهن ساخته شده بود، دارو را روی آن قرار دادم. هدف ما  چه بود؟ هدف ما

target گيری و هدفگيری سلول های سرطانی هست. چون همون طور که  می دونی دارو های ضد سرطان، سلول های سالم را هم عالوه بر سلول 

های سرطانی از بين می برن و خب عوارض جانبی دارن. ما بروی اينکه اين عوارضجانبی را کم بکنيم، ميآييم در واقع يک سری حامل طراحی ميکنيم که 

دارو را در برميگيرند و اين را )دارو را( حمل ميکنند تا به سلول سرطانی برسد. سلول سرطانی يک سری ويژگی  خاصی از نظر pH دارد، متفاوت از سلول 

سالم است و يک سری گيرنده )Receptor( روی سطح سلول وجود داره که  ما  اگر بتوانيم آن حامل که داريم ميسازيم را اصالح کنيم و به آن يک سری 

گيرنده وصل کنيم که match  شوند که مثل قفل و کليد عمل ميکنند،match  بشه دارو يعنی دقيقا در side )محل( خودش که سلول سرطانی قرار 

دارد آزاد ميشود. ما بروی اينکه بتوانيم تست بکنيم که آيا واقعًا اين دارویی که قرار داديم در سلول سرطانی آزاد ميشود و کارویی دارد يا نه بايد يک سری 

تستهای سلولی بگيريم. تستهای سلولی 2 دسته هستند يا in vitro هستند يا in vivo. ما تست in vivo نمی توانستيم بگيريم چون بسيار تستهای 

گرانی هستند و خب تست حيوانی نياز هست، بايد تست حيوانی بگيريم و اين عماًل غير ممکن است. اگر شما استادی نداشته باشيد که ِگَرنت اين 

قضيه را بتواند بروی شما فراهم کند، نميشود و فقط روی سلولهای سرطانی ما اکتفا کرديم و تست انجام داديم. خب من تست را خودم انجام دادم 

يعنی نميتوانستم، بعد اصاًل بچهها پول ميدهند که کسی به روی آنها اين کار را انجام دهد. يعنی حاال يا اسم آن شخص در مقالهی شما ميآيد يا نه پول 

تست را ميگيرد  و خب اينکار را بروی شما، تست سميت سلولی را، انجام ميدهد. در آن زمان شرويط بهگونهای رقم خورد که من بايد خودم اين تست 

را انجام ميدادم. ما نياز به يک سری آموزشها داشتيم و تنها مرکزی که اين فعاليتها را فراهم ميکند، جدا از دانشکدهی داروسازی يا حاال بحثهای پزشکی 

دانشگاه تهران، در خود انستيتو پاستور انجام ميشود.

انستيتو پاستور در ايران يکی از معروفترين مرکزها در اين قضيه است. خيلی خوشحال هستم اين تجربه را داشتم بهخاطر اينکه من رفتم آنجا، اين را 

ياد گرفتم، تستهای مربوط به پروژهی خودم را انجام دادم و زمانی که  ارشد خود را دفاع کردم، به واسطهی اينکه حاال من کارتم فعال بود بروی وراد به 

آن مجموعه، چون آن مجموعه يک سری محدوديتهای خاصی بروی وراد و خراج دارد، توانستم همچنان ادامه بدهم رفتن به آنجا را بعد رفتم صحبت 

کردم با ِهد )رئيس( همانجا که در واقع مسئول آن آزمايشگاه بود، از ايشان خواستم اگر به من اجاز بدهند من بتوانم بيايم اينجا و بروم و يک سری 

 RNA،  DNA کارهای سلولی را ياد بگيرم که خب آنجا يک سری از بچهها بودند که در همين زمينهها کار ميکردند، به من ياد ميدادند. مثل استخراج

، مثل همين تست سميت سلولی انواع مختلف که حاال وجود دارد، استخراج سلول مثاًل از بافت و اين موارد چون من آن زمان تصميم مهاجرت 

خود را گرفته بودم و مثاًل دوست داشتم زمانی که مهاجرت ميکنم در بحثهای دارویی و مثاًل بايویی کار کنم و حس ميکردم که هرچقدر اطالعاتم در اين 

زمينه باالتر باشد قطعًا به من کمک ميکند. اين شد که آنجا رفتم و خب آنجا بچهها بسيار به من کمک ميکردند و هرچی که مثاًل بلد بودند را به من 

هم ياد دادند و خب من خودم ميگويم خيلی تجربهی خوبی بود. انستيتو پاستور يکی از قويترين مرکزهایی است که ما در ايران در اين زمينه داريم.

خانوم مهندس خيلی خوشحال شدم که تا اينجا با من همراه بوديد و به سوالهای  من جواب داديد، سؤالهای من تا اين قسمت بود و قسمت بعدی 

را آقای احسان موسوی شروع ميکند، با اجازهی شما من ميکرافون و تصوير خود را قطع ميکنم که آقای موسوی مصاحبه را ادامه دهند. خيلی ممنون.

مرسی از شما عزيزم. خواهش ميکنم. قربان شما.

سالم خانوم مهندس. سالم مجدد.

سالم 

خواستم دوباره تشکر بکنم از اينکه اين وقت را بروی ما  گذاشتيد. خيلی هم لذت بردم از همان اول مصاحبه حاال ادامهی مصاحبه را با ما پيش ميرويم. 

گفتيد که در همان موقعی که در مؤسسه ی پاستور بوديد، فکر مهاجرت را داشتيد. يکم از شرويط آن موقعيت خود ميتوانيد بگوييد؟ چه چيز بود که 

شما را تشوقی کرد که اپالی بکنيد  و به تحصيل خارج از ايران ادامه بدهيد؟ 

من کاًل از آن دسته از دخترهایی بودم که از زمان دورهی کارشناسی کار ميکردم. يعنی سعی ميکردم مستقل باشم. زمانی که وارد دوره کارشناسی ارشد 

شدم هم کار ميکردم. در همين موقع با جهاد دانشگاهی آشنا شدم. من با بچههای جهاد هم يک سری فعاليتها و همکاریها داشتم و آنجا من به اين 

فکر ميکردم هنوز من زمانی که در ارشد بودم فکر مهاجرت و رفتن از ايران را نداشتم و اينطوری فکر ميکردم که وقتی با بچه های جهاد دانشگاهی آشنا 

شدم  و بخشهای مختلفی که دارند، ديدم که چقدر جالب اينها حتی هيئت علمی پرورش ميدهند و خيلی حمايت ميکنند در اينگونه مسائل و خيلی 

امکانات خوبی دارند بروی اين قضيه و چقدر خوب ميشود اگر  که من در اين زمينه بتوانم با آنها فعاليت داشته باشم.

وارد  بتوانم  بعدا  و شايد  علمی شوم  وارد هيئت  طرقی  اين  از  ميتوانم  که من  بودم  خيلی خوشحال شده  آشنا شدم  دانشگاهی  جهاد  با  بعد   

دانشگاههای خوبتر هم شوم. هنوز فکر مهاجرت را نداشتم ولی وقتی وارد محيط کار شدم و آنجا با بچهها بيشتر اين تعاملها اتفاق افتاد فهميدم که 

خيلی اوضاع خرابتر از اين حرفها است و اينجا واقعًا جای ماندن نيست يعنی اينطوری به شما بگويم که آنقدر اين سيستم اداری و نميدونم واقعًا اسم 

آن چيست، آنقدر اين سيستم فاسد است و آنقدر اين مشکل دارد و آنقدر همه پشت سر هم حرف می زنند که... اصاًل آن سيستم غلط بود اصاًل کاًل 

همه چيز خيلی قاطی بود و خيلی اتفاقات بدی برای من در اين راستا افتاد. من و يک خانم ديگری در اين سيستم کار ميکرديم ولی آن خانم و من 

قابل مقايسه نبوديم. من خودم به شخصه ديده بودم بارها اشتباهاتی که ايشان کرده بودند و ناديده گرفته شده بود. اشتباهات خيلی فاحش و خيلی 

بزرگ ولی من اصاًل اينگونه نبودم. خيلی خالقانه کار ميکردم چون بروی کار کردن انگيزه داشتم ولی اين موارد هيچکدام ديده نميشد. تنها چيزی که 

ديده ميشد حجاب خانم موسوی بود مثاًل و همه اين موارد بروی آنها مهم بود. اينگونه موارد باعث ميشد که من فکر کنم که خب اينجا ارزشی بروی 

توانايیهای من قائل نيستند. فقط بروی ظاهر من ارزش قائل هستند. از نظر آنها پسنديده نيست پس من را کنار خواهند گذاشت. خب همه اينها من را 

اذيت ميکرد و حاال يک سری مشکالت ديگر که من از قسمت خانواده داشتم. به اين دليل که همهی پدر و مادرهای ايرانی همانطور که خودت شما هم 

ميدانيد يک شکل خاصی از به قول معروف مراقبت را ميخواهند از بچهها داشته باشند. فکر ميکنند که بايد در همهی برنامههای زندگی تو يک فرايندی 

وجود داره که از سمت آنها درواقع نوشته ميشود و شما بايد آنها را رعايت بکنيد و اين مسائل من را اذيت ميکرد. نميتوانستم خودم باشم. نميتوانستم 

آنطور که  ميخواهم تصميم بگيرم. بهخاطر همين تصميم گرفتم بروی تحصيل از ايران بروم و البته از نظر علمی بخواهم به شما بگويم واقعًا دوست داشتم 

کادميک را در خارج از ايران تجربه کنم بهخاطر اينکه من سر همين پروژهی ارشدی که  دارم دربارهی آن حرف ميزنم خيلی سختی کشيدم. يعنی  محيط آ

من اگر آن حمايتی که در واقع در مسابقات پارک علم و فناوری تشکيل ميشد، من اگر آن را برنده نميشدم و اگر آن حمايت چند ميليونی را از پارک 

علم و فناوری نميگرفتم، قطعًا نميتوانستم پروژهی خودم را پيش ببرم چون حاال به هرحال استاد من هم دستش بسته است و امکانات وجود ندارد 

و خيلی حاال داستانهای ديگر. مثاًل من برای يک مادهای مثل اسيد سولفوريک ۳ ماه قشنگ پروژهام متوقف شد. اينجا هيچوقت محاله که همچين 

اتفاقی بيوفتد. خيلی دوست داشتم که  اين محيط را تجربه کنم. اين شد که من تصميم گرفتم که بروی تحصيل از ايران بورم. ولی خب همچنان باتوجه 

به آن ترسهایی که خانواده دارند، مخالف بودند ولی با اينحال من از تصميم خودم برنگشتم و گفتم که من بايد از ايران بروم.
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بله. يک مقدار دربارهی همان اوايل که اين تصميم را گرفتيد بگوييد. اينکه  

مثاًل آزمون آيلتس يا تافل داديد؟ يا فقط فکر رفتن به استراليا را ميکرديد 

يا به آمريکا و کانادا و اروپا هم فکر ميکرديد؟ چه چيزی بيشتر مالک شما 

برای دانشگاه خارجی بود؟ 

من زمانی که تصميم گرفتم اپالی کنم بهدليل اينکه همهی بار مالی برروی 

دوش خودم بود و خودم بايد همهی اينها را تهيه ميکردم يک  مقدار خب 

بروی من سختتر بود. من آزمون آيلتس دادم و تافل ندادم. زمانی هم 

که تصميم گرفتيم که آزمون بدهيم، من يادم است که آزمون را رزرا کردم 

و آن زمان هزينهی آزمون مثاًل 1 ميليون تومان بود اگر اشتباه نگويم و 

آيلتس ۳ ميليون  آزمون  ارز و اين مسائل ناگهان  يکباره براساس نرخ 

که  است  يادم  من  بعد  شد.  وارد  ما شوک  به  مثاًل  آنجا  و  شد  تومان 

همين  حتی  بهخاطر  ميکرديم  فکر  آمريکا  به  مثال  ما  از  خيلی  زمان  آن 

مسئلهی مالی که هزينهها بروی فردی مثل من خيلی سنگين ميشد، 

تصميم گرفتم که سمت GRE و اين مسائل اصاًل نروم. يعنی آمريکا را 

بهخاطر هزينه کنار گذاشتم و آن موقع که شروع کردم به ايميل زدن فقط 

به استادهای کانادا ايميل ميزدم و همين. يعنی استادها و دانشگاههای 

کانادا را انتخاب کرده بودم و به آنها ايميل ميزدم، در نهايت توانستم وقت 

مصاحبه )interview( بگيرم و يک استادی خيلی خوب بود با من و اوکی 

بود ما با هم 2 جلسه مصاحبه کرديم و باز بروی من تمرين ميفرستادند 

که من انجام بدهم. دقيقًا زمينه و گرايشی که من بروی آن ميخواستم 

اپالی کنم بايوانفورماتيک بود چون من خيلی دوست داشتم وارد فيلد 

دارو بشوم و بعد از آن رفتم تحققی کردم ديدم بايوانفورماتيک بروی من در 

زمينهی بايو خيلی جذابتر بود.

ولی از طرف يکی از دوستانم يک بار به من زنگ زدند و راجعبه وايزای 

۴76 استراليا با من صحبت کرد. من روشی که آمدم استراليا از طرقی ويزای 

۴76 بود. ويزای ۴76 همانطور که خود شما هم ميدانيد به فارغ التحصيالن 

مهندسی يک سری دانشگاه های دنيا از طرف دولت استراليا داده ميشود 

و دانشگاه  تهران و دانشگاه اميرکبير جزو اين دانشگاهها هستند. خب 

من هم فارغالتحصيل رشته مهندسی بودم طبيعتًا، وقتی که در مورد اين 

ويزا شنيدم خيلی به آن عالقهمند شدم و آن زمان ميگويم چون اين 

تصميم يک  تصميم شخصی بود و همهی بار مسئوليت برروی دوش خودم 

قرار داشت و کمکی از سمت خانواده نداشتم، به همين دليل به اين فکر 

کردم و ديدم که ريسک مالی اين قضيه بروی من بروی رفتن به استراليا 

کمتر از مثاًل کانادا است و همچنان دوست داشتم که  دکتری را بخوانم و 

آن زمان که دوستم به من ويزای استراليا را پيشنهاد داد، اين را هم مطرح 

کرد که تو زمانی که حضورًا استراليا بروی آنجا راحتتر ميتوانی با استادها در 

ارتباط قرار بگيری و مثاًل از لحاظ تحصيلی اگر حتی ميخواهی ادامه بدهی، 

راحتتر ادامه بدهی. چون اين ويزا به تو حق اجازه کار و تحصيل هم زمان 

را ميدهد. يعنی ميتوانی هم کار کنی هم تحصيل کنی، هيچ محدوديتی 

کاًل  که  من  اين شد  ندارد.  وجود  اينطور مسائل  و  کاری  نظر ساعت  از 

سيستم خود را از رفتن به کانادا تغيير دادم و منصرف شدم، به آن استاد 

گفتم که من نظرم تغيير کرده و خودم را آماده کردم بروی اينکه به استراليا 

بروم و بروی اينکه به استراليا ميرفتم بايد سريعًا امتحان زبان ميدادم و 

من آن زمانی که ميخواستم امتحان زبان بدهم، تابستان دفاع که کردم، 

تمام شد، بعد از آن زبان ميخواندم و سرکار هم ميرفتم و آزمايشگاه هم 

از دانشجوها  بروی زدن يک سری تستهای تکميلی بروی کمک به يکی 

هم ميرفتم. يعنی زمانی که من زبان ميخواندم يک دوران پر فشار و بسيار 

سختی بود ولی خب خوشبختانه نمرهی قابل قبول را گرفتم.

دانشگاه  از  که  شد  چطور  حاال  فرستاديد؟  نامه  دانشگاه  تعداد  چه  به 

UNSW پذيرش گرفتيد؟ استاد راهنمای خود را چطوری انتخاب کرديد؟ 

من زمانی که وارد استراليا شدم، باتوجه به رشتهای که دنبال آن بودم 

که زيستپزشکی )biomedical( بود، شغلهایی که در سايتهای شغلی پيدا 

ولی من  بود.  کادميک  آ کارهای  و  تحقيقاتی  مؤسسات  بيشتر  ميکردم، 

برای شغل اپالی ميکردم يعنی دوست داشتم که شغل پيدا کنم در ابتدا 

که وارد استراليا شده بودم و حس ميکردم که من اگر االن بخواهم سراغ 

PhD بروم نشود، نتوانم، نميدانم آن موقع ذهنيت من اين شکلی بود 

که نميشود و شروع به اپالی کردن بروی شغل کردم. يک چيزی که به 

شما ميخواهم بگويم اينکه در استراليا لينکدين بسيار مهم است و خيلی 

اهميت دارد اينکه پرافايل شما دقيقًا خود شما را معرفی کند و رزومهی 

شما را در واقع نشان بدهد و خيلی مهم بود که لينکدين فعالی داشته 

باشيد. در استراليا حداقل اينطوری است باتوجه به تجربهی من حاال من 

نميدانم شايد جاهای ديگر هم هست ولی من نميدانم. لينکدين خيلی 

مهم بود و من از بچهها شنيده بودم که بايد شروع کنم به افرادی که در 

زمينهی کاریی خودم ميشناسم و مرتبط با من هستند، شروع کنم به ادد 

کردن، به آنها درخواست )request( بدهم، پيام بدهم که من به دنبال 

پوزيشن هستم. من دکتر کوروش کالنترزاده را در لينکدين پيدا کردم. که 

در کشور استراليا بودند.

در لينکدين ايشان را پيدا کردم، به ايشان پيام دادم و ايشان در جواب 

من گفتند که  من رزومه ای که  دارم از شما ميبينم، نشان ميدهد که  شما 

و   هستيد  عالقهمند  باشيد،  داشته  تحصيل  ادامه  دکتری  در  اينکه  بروی 

گفتند که  اگر  عالقهمند هستم رزومهی خودم را بروی ايشان بفرستم. من 

و  ببينم  را  ايشان  ايشان خواستم که حضورًا  از  و  خيلی خوشحال شدم 

بروی هفتهی بعد به من زمان مصاحبه دادند، من آنجا رفتم و شبيه همه  

مصاحبههای آنالينی که بچه ها در ايران با استادها انجام ميدهند، من هم 

بخوانم، دکتری بسيار   اينکه چرا ميخواهم دکتری  را داشتم  فرايند  همين 

فرايند سختی دارد، اگر  که  مثاًل با چالشی روبهرو شوم بايد چه کاری انجام 

دهم و از اين قبيل سواالت را از من پرسيدند و در نهايت من را بردند و 

به بچه های گروه معرفی کردند و گفتند که  مائده قرار است به تيم ما اضافه 

شود که من آنجا متوجه شدم که استاد موافق با من هستند و ميخواهند 

من را قبول کنند چون که آزمايشگاهها را به من نشان دادند و من را به 

بچه ها معرفی کردند.

به  ويزا  اين  با  را گرفتيد.   ۴76 ويزای  نشدم، شما  متوجه  را  چيز  يک  من  

آشنا شديد،  استاد کالنترزاده  با  لينکدين  از طرقی  آنجا  بعد  و  رفتيد  استراليا 

درسته؟ يعنی شما استراليا بوديد که از اين طرقی با ايشان آشنا شديد؟ 

بله درست است.

بعد اين ويزا را چرا گرفته بوديد؟ که  برويد آنجا کار کنيد؟ 

ببينيد من قصدم رفتن از ايران و مهاجرت بود. آن زمان اينطور بود که  ما 

راهی که می توانستيم مهاجرت کنيم، تحصيلی بود، ولی بعد که اين ويزا را 

شناختم، گفتم بسيار خب، حاال من ميخواهم مهاجرت کنم، اين هم يک  

راه مهاجرت است، اين ويزا را ميگيرم و ميروم آنجا، حاال اگر هم دوست 

داشته باشم حتی ادامه  تحصيل بدهم، خب ادامه  تحصيل ميدهم. 

يعنی اين ويزا بهعنوان اقامت موقت است، درسته؟ 

بله، يک اقامت 8 1 ماهه به شما ميدهند. يک سال و نيم شما ميتوانيد 

در استراليا فعاليت داشته باشيد. حاال ميتوانيد کا ر  کنيد، می توانيد درس 

بخوانيد. به هرحال اقامت داشته باشيد.

بله. خيلی ممنون. يکم در مورد دکتر کالنترزاده ميتوانيد بگوييد. خصوصياتهای 

ايشان چطور است؟ اينکه حاال شما در استراليا بوديد و خيلی آشنا نبوديد و 

خب با يک استاد ايرانی آنجا آشنا ميشويد. يک آشنایی خاصی دارد. ميتوانيد 

بيشتر توضيح بدهيد؟ 

را  پيام دادم و ايشان جواب من  لينکدين  ببينيد زمانی که  به ايشان در 

دادند و ما باهم صحبت ميکرديم، مکالمات ما کاماًل انگليسی بود و من 

بگويد سالم! فارسی  اينطور بودم که  خدايا  رفتم  بروی مصاحبه   زمانی که 

اينطوری بودم که احتمال ميدادم فارسی صحبت  بکنند! قشنگ  صحبت 

را صدا کردند که وارد دفترشان بشوم  آنجا رفتم و من  بکنند و وقتی که  

متوجه شدم که  نه از اين خبرها نيست و مصاحبه کاماًل  انگليسی است 

و آنجا اولين نکتهای که دکتر کالنترزاده در مصاحبه به من گفتند، گفتند که 

اگر ميخواهی وارد گروه من و دفتر من بشوی کاًل زبان فارسی را فراموش 

کن چون من دو نفر ايرانی ديگر در گروه دارم و تو بايد با همه انگليسی 

صحبت کنی و خيلی اين قضيه برای من مهم است. دکتر کالنترزاده بيشتر 

از 20 سال است که اينجا زندگی می کنند، اسم ايشان فقط ايرانی است، 

مثاًل  که  دارند  اعتقاد  کاماًل  و  کردند  را شروع  استراليایی  زندگی  يک  کاماًل 

نبايد فارسی صحبت کرد و منظورم اين است که خيلی ايرانی نيستند، از 

اين جهت و ايشان بسيار استاد سختگيری هستند. از اين استادهایی که 

اگر که  به شما  را مرتب دنبال ميکند يعنی  حسابی فشار ميآورند و شما 

شود   12:50 نبايد   12 بفرست،  امروز   12 ساعت  تا  را  چيز  فالن  که  گفتند 

چون در اينصورت غوغا ميشود. در اين حد به شما بگويم و خيلی استاد 

سختگيری هستند ولی خيلی حمايت ميکنند. يعنی اين را به شما بگويم 

را تحت فشار  که درست است که  خيلی استاد سختگيری هستند، شما 

قرار ميدهند و خيلی توقعات عجيب و غريبی در بازهی زمانی کوتاهی دارند 

ولی از آن طرف هم شما را حمايت ميکنند.
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حاال دوباره وارد دانشگاه بشويم، مقداری از سطح دانشگاه ميتوانيد بگوييد؟ امکانات دانشگاه در چه سطحی است؟ تجهيزات آزمايشگاهی دانشگاه چطور 

است؟ حاال که شما وارد اين دانشگاه شديد چه تفاوت خاصی بين آنجا و دانشگاه تهران وجود دارد؟ 

ببينيد از نظر امکانات و از نظر مواد و چيزهایی که شما بروی پروژهی خود احتياج داريد، البته اين بستگی به استاد شما دارد )استاد کالنترزاده يکی از آن 

استادهایی هستند که گرنتهای خيلی زيادی دارند و به قول معروف در اين زمينه قدرتمند هستند(، مشکلی بابت تهيه ندارند. اين را به شما بگويم البته 

که استادهای ديگر هم مشکلی بروی تهیهی وسيله ندارند، ولی خب باالخره متفاوت است، مثاًل اگر شما پروژهای را داريد کار ميکنيد و مثاًل يک چيزی 

را نياز داريد که  مثاًل 0002 دالر هزينه يکجا الزم دارد، ممکن است بعضی استادها يک مقدار مشکل داشته باشند ولی خب دکتر کالنترزاده اصاًل اينطور 

نيستند. اينجا  شما هرچيزی را که  فکر ميکنيد بروی پروژهی خودتان الزم داريد، اصاًل شما را محدود نمی کنند. يعنی بهراحتی ميتوانيد برويد مواد مورد 

نياز خود را ليست کنيد و بگوييد من اين مواد را بروی پروژهام الزم دارم و خيلی سريع بروی شما سفارش می دهند و از طرف ديگر  من يادمه است 

که در ايران وسايل آزمايشگاهی را ما  خودمان بايد تهيه می کرديم و خيلی گران بودند، باالخره تهیهی وسايل آزمايشگاهی خيلی سخت بود ولی اينجا 

اينگونه نيست.  اينجا همه چيز در اختيار شما است و همه محيط فراهم شده فقط بروی اينکه شما بروی پروژهی خود تمرکز کنيد و آناليز انجام بدهيد. 

بعد چقدر ما بروی آناليزهای مختلف مثل SEM و TEM در ايران محدوديت داريم! من خودم يادم است  که بروی پروژهی خودم مثاًل اگر اين عکسی 

که  بروی شما گرفتند و اين آناليزی که بروی شما گرفتند، اگر آن چيزی نباشد که شما مد نظرتان باشد، هزينهی دوباره انجام دادن اين آناليز، قشنگ 

اينگونه است که در توان شما نيست و انجام نميدهيد و اين کيفيت دادههای ما را پايين ميآورد، کيفيت مقاالت ما را پايين ميآورد و از طرفی رتبهی 

علمی ما را پايين ميآورد، ولی اينجا اينگونه نيست و شما هر چند دفعه که بخواهيد ميتوانيد برويد TEM بگيريد تا به آن نتيجهای که ميخواهيد برسيد 

و آن دادهای که ميخواهيد را داشته باشيد. اينجا اين محدوديتها را ندارد ولی ما در ايران اين محدوديتها را داشتيم. منظورم اين است که استادها گرنت 

نداشتند، هزينه نميکردند و خب خيلی سخت بود.

االن مثاًل خود شما که ميگوييد بهراحتی اين امکانات را در اختيار دانشجويان قرار ميدهند، االن شما بهعنوان يک  دانشجوی خارجی، تفاوتی بين شما 

قائل ميشوند؟ يک دانشجویی که مثاًل استراليایی است يا در کل اروپایی است  . شما همان فرصتهای پيشرفت و همان فرصتهای تحقيقاتی را بهطور 

يکسان داريد يا همهی اين موارد دست استاد ها است؟ 

نه کاماًل يکسان است و خب قطعًا همين که ميگوييد دست استاد است. يعنی ما يک سری آزمايشگاههایی داريم که به نام دکتر کالنترزاده است و ما 

تحت عنوان دانشجو و يا حاال کارمند ايشان داريم در اين  مجموعه فعاليت ميکنيم و کار ميکنيم و هيچ فرقی هم بين دانشجو های مختلف وجود ندارد 

و هر کسی براساس توانايیهایی که دارند، اينجا ميتواند خيلی راحت کار کند و پروژهی خود را پيش ببرد. نه هيچ فرقی واقعًا وجود ندارد. اين قضيه بيشتر 

خودش را در شغل نشان ميدهد. ببينيد مثاًل شما زمانی که دنبال کار ميگرديد اينجا بايد بتوانيد خودتان را و توانايیهای خود را خوب نشان بدهيد. 

يعنی آنقدر اعتماد به نفس خوبی داشته باشيد و آنقدر رزومهی قوی داشته باشيد که راحت بتوانيد خودتان را ثابت کنيد و همچنين زبان خوبی داشته 

باشيد. چون اينجا به هر حال داريد خودتان را نشان ميدهيد و وقتی به زبان انگليسی نتوانيد اين کار را انجام بدهيد، زبان خوبی نداشته باشيد، 

قاعدتًا نميتوانيد خودتان را نشان دهيد و اصاًل نميتوانيد شغل را بگيريد. پس  اين تفاوتی است که خودش را نشان ميدهد، ولی بسيار بچههای ايرانی 

هستند که خيلی باهوشتر، خيلی توانمندتر و خيليالعادهتر از بچههای ديگر هستند. اينجا افراد معمواًل دکتری نميخوانند و تعداد آنها کم است. مثاًل در 

گروه بزرگ ما، اکثرًا چينی، ايرانی و يا مليتهای ديگر هستيم و از خود استراليا تعداد خيلی کمی هستند. اتفاقًا خود استراليايیها هم خيلی عالقهمند به 

خواندن دکتری نيستند و مهاجرها بيشتر عالقهمند هستند و آنها آنقدر اعتقاد دارند که مهاجرها آمده و اين فرصتها را از ما ميگيرند. چون که مهاجرها 

انگيزهی بيشتری دارند.

بله پس در واقع همان معيار استادها، همان شايستگی دانشجو است.

بله کاماًل.

بگوييد. حاال  ميتوانيد  دارند. يک مقداری  دانشگاه  در  ايرانیها  که  از فضایی 

تبادل  آنها  بين  افکاری  چه  هستند؟  کم  هستند؟  زياد  ايرانی  بچههای 

ميشود؟ به چه دليلی آنجا آمدهاند؟ بروی درس آمدهاند يا بهخاطر فرار؟ 

فضای آنها را ميتوانيد مقداری شرح بدهيد؟

بله، اينجا ايرانی زياد است. واقعًا زياد است، يعنی دانشگاه وسترن سيدنی 

آدم جواب  کلی  کنيد  و سالم  برويد  اگر  يعنی  است.  ايرانی  اصاًل  کاًل   که 

شما را ميدهند. ماشاالله همهی بچههای ايرانی توانمند، باهوش و خيلی 

راحت ميتوانند پوزيشنهای دکتری اينجا را بگيرند. دوستانی که من خودم 

به شخصه اينجا ميشناسم، اکثرًا دانشجوهای تحصيل کردهی تهران بودند 

يا دانشگاههای تربيت مدرس که خب همين رزومهی خيلی قوی از همان 

ايران داشتند. مقالههای خيلی زيادی داشتند و با استادهای خيلی زيادی کار 

کردند. االن هم اينجا همينطور هستند. همان شکلی دارند ادامه ميدهند. 

آن  داريم که اسم  ايرانیها  بروی  )community( هم  انجمن  اينجا ما يک 

ايرانسا است که بروی بچههای ايرانی جمع ميشوند بعد مثاًل شبهای يلدا، 

نوروز و از اين قبيل موارد جشن دارند، دورهمی دارند. مکالمات ما بيشتر 

ايران  ايران تنگ شده، نميتوانيم فعاًل  راجعبه اين است که دلمان بروی 

برويم و خب يک سری خاطرات ديگر.

تا حدودی دوری  دور هم هستيد  که  بله. يک دوری است، ولی همين 

شيرينی است.

اولويتهای زندگی خود  باتوجه به  اينجا هستيد که  شما بروی يک هدفی 

انتخاب کرديد. ميگويند هر به دست آوردنی، يک از دست دادنی هم دارد 

و  بياوريد  زندگی خود بهدست  در  را  اينکه  يک سری چيزها  بروی  و شما 

آن زندگی، من  حتی نمی گويم رويایی، يک زندگی در حد معمول داشته 

چون  بدهيد.  دست  از  را  چيزهایی  سری  يک  هستيد  مجبور  باشيد، 

منفی  يا  کنم  نمایی  سياه  نمی خواهم  نميشود،  ايران  در  واقعًا  متأسفانه 

حرف بزنم ولی واقعًا قبول کنيد که شرايط خيلی سخت شده است. چون 

را، خانوادهی خود  عزيزان خود  نميشود و شما تصميم ميگيريد  ايران  در 

را، همه ی اين ها را بگذاريد و بياييد اينجا و آن سطحی که  از زندگی خود 

ميخواهيد و آن توقعاتی که از زندگی داريد را، با توجه به تالشی که کرديد، 

بهدست بياوريد. در مورد اينجا من يک نکته بگويم، شما اينجا بايد تالش 

کنيد بروی اينکه يک چيزی را داشته باشيد.

ايران دارد اين  با  بدون تالش واقعًا امکانپذير نيست،  ولی فرقی که 

است که شما اگر تالش ميکنيد، نتيجهی آن تالش را ميگيريد و واقعًا رو 

به جلو هستيد ولی در ايران متأسفانه بعضًا ما تالش ميکنيم، دست و پا 

ميزنيم، نميخواهم بگويم هميشه اينطور است، ولی  بعضًا تالش ميکنيد، 

ولی آن نتيجهای که براساس تالشی که ميکنيد، آن نتيجه را نمی گيريد. آن 

هم بهخاطر عوامل محيطی که اتفاق ميافتد.

بله. حاال يک مقدار می توانيد از محل زندگی خود توضيح بدهيد. االن خارج 

از دانشگاه  زندگی  ميکنيد؟ 

نه من در آن خوابگاههایی که در خود فضای دانشگاه )campus( است را 

من نگرفتم. خودم يعنی خانه اجاره کردم.  سيدنی شهر بسيار گرانی است. 

زندگی  توريستی است که هزينهی  که ميدانيد شهر  به هرحال همانطور 

آمريکا هستند  يا  و  کانادا  در  که  بچه هایی  با  يعنی من  است.  زياد  بسيار 

صحبت ميکنم، آنها  هزينهای که بروی يک  خانهی يک خوابه بهطور کامل 

پرداخت ميکنند را، مثاًل من اينجا بروی يک اتاق بايد پرداخت بکنم. يعنی 

زياد  اينجا  در  زندگی  باشد. يک مقداری هزينه  اتاق داشته  مثاًل صرفًا يک 

از  )scholarship( که بچهها  است، ولی خب آن ميزان بورس تحصيلی 

مجدد  )شارژ   top up بدون  حتی  می کنند  دريافت   PhD بروی  دانشگاه 

 top کارت اعتباری يا همان پول اضافی بروی دانشجو(، حاال بعضًا بچهها

آنها چه شکلی  اينکه استاد  به  اينجا حاال بسته  بگيرند  up هم می توانند 

باشد يا مثاًل چه  نوع بورس تحصيلی دريافت کرده باشند به آنها عالوهبر 

باتوجه  extra )پول اضافی( هم ميدهند.  آن بورس تحصيلی يک مقدار 

به آن، يعنی حتی اگه  مازاد را در نظر نگيريم، با ماهی مثاًل 2۳00 دالر  شما 

ميتوانيد يک  زندگی  خيلی خوب داشته باشيد. يعنی قشنگ يک اتاق بروی 

خودتان اجاره کنيد. از لحاظ خورد و خوراک هيچ مشکلی نداريد، رفت و 

آمد، پوشاک و موارد هيچ مشکلی واقعًا وجود ندارد.
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از فرهنگ مردم استراليا بروی ما بگوييد. نحوهی برخورد مردم با يک ايرانی چطور است؟ 

ببينيد به شخصه من خودم با آدمهای مختلفی در تماس بودم و راستش را بخواهيد االن من يکسال و دو سه ماه است که اينجا هستم و در اين يک 

سال شايد دو سه نفر ديدم که نژادپرست بودند و مثاًل يک شکل خاصی از حرف زدن را وقتی فهميدند شما يک خاورميانه ای هستيد شروع کردند و 

يک رفتاری که شما متوجه ميشويد که به خاطر خاورميانه ای بودن شما يا ايرانی بودن شما انجام ميدهند، ولی اين آدمهای نژادپرست فقط در مورد 

شما اين شکلی نيستند و شايد در مورد هر مليتی هم همين شکلی برخورد بکنند.

کاًل نسبت به هر اقليتی و غير خودشان همين طور هستند.

دقيقًا، فردی که نژادپرست باشد ميگويد که فقط فرد استراليایی قابل اعتماد و محترم است، ولی بقیهی افراد خيلی مهربان و خوب هستند. يعنی من هر 

co-supervisor نوع مليتی که با آن برخورد داشتم و خيلی آدمای خوبی بودند و مثاًل عربها خيلی آدمهای خوبی هستند. دوستان عرب زيادی دارم و

ام )استاد ناظر( هم عرب است و خيلی هم خوب برخورد ميکنند يا بچههای چينی و حتی خود استراليايیها خيلی خوب برخورد ميکنند و خيلی مؤدب 

هستند. اتفاقًا يکی از بچه ها که ديشب ما باهم صحبت ميکرديم ميگفت حتی انتخاب کلماتشان در رابطه با آدمها خيلی هوشمندانه است.

ببينيد يک چيز جالب به شما بگويم اينجا استاد دانشگاه زمانی که درحال درس دادن است حق ندارد شما نوعی را صدا بزند و از شما جلوی بقيه 

سوال بپرسد. اين چون باعث ميشود که به دانشجو استرس وارد شود، جايگاه استاد اين اجازه را ندارد که به دانشجو استرس وارد بکند و اينها همهی 

اين قوانين را دارند و به خودشان حق نميدهند که کوچکترين کلمهای را استفاده کنند که شما را ناراحت کنند و به شما استرس وارد کنند و يک چيز 

ديگری که در مورد استراليا من خيلی دوست دارم، آن ميزان احترام و قوانين حمايتی است که در مورد خانمها دارند. 

از برنامه های روزانه ی خود بهخصوص در شرويط کرونا بروی ما بگوييد. در طول روز چه فعاليتهایی انجام ميدهيد؟ شرويط دانشگاه درحال حاضر و باتوجه 

به وجود بيماری کرونا چطور است؟ آيا دانشگاهها در استراليا به شرويط عادی بازگشتهاند؟

ببينيد ما زمانی که نقطه اوج کوويد در استراليا اتفاق افتاد، شرايط سيدنی با کل کشور متفاوت بود. در کل استراليا دو شهر هستند که تعداد ابتالها در 

آنها خيلی بيشتر بود که ملبورن و سيدنی بودند که خب االن شهری که در استراليا خيلی بحرانی است ملبورن است و سيدنی خيلی از آن کمتر است. 

استراليا با بستن مرزهای خود، خيلی سريع توانست مسئله را حل بکند و حول و حوش يک ماه و نيم يا دوماه ما در قرنطينه کامل بودم. يعنی 

من دانشگاه نميرفتم و به قول معروف درحال کار کردن در خانه )working from home( بوديم و خب چون من داشتم به co-supervisorام در 

نوشتن يک مقاله کمک ميکردم، يک سری کارها مثل درست کردن شکل بروی مقاله و اين موارد بود که در آن بازه زمانی انجام داديم که خيلی سخت 

بود و واقعًا قرنطينه خيلی دوران سختی بود و من ميدانم االن بچهها چقدر ميتواند برويشان سخت بگذرد وقتی نتوانند دانشگاه بروند يا تعامل داشته 

باشند که من يادم است آن زمان استاد من با ما در زوم جلسه ميگذاشت و ما را ميديد و با ما صحبت ميکرد، نه اينکه صحبت تخصصی اينکه کارها 

چطور شد و...، واقعًا در مورد اينکه خود شما خوب هستيد و رو به راه هستيد و به اين شکل بود.

اينکه تمام شد و از زمان ماه می به بعد، من دانشگاه آمدم و دانشگاه کاماًل باز بود ولی به اين شکل بود که ما چون کارت دانشجویی داشتيم، عبور 

و مرور ما از درها و آسانسورها با کارتها ميتوانست انجام شود و هنوز هم اين محدوديت وجود داشت. البته بچههای کارشناسی هنوز دانشگاه نيامدند 

و دانشگاه به يک شکلی سوت و کور است ولی فوق دکتری، دکتری و ارشدها چون بايد پروژه انجام بدهند و در آزمايشگاه کار کنند، ميآيند. منتهی من 

بهعنوان دانشجوی دکتری، يک سری کالسهایی را بايد ميگذراندم و هر ماه مثاًل يک جلسه به شکل حضوری برگزار ميشد. االن ولی آنالين شده و آمدند 

تعداد جلسات را کم کردند و ما هر دو سه هفته يکبار، يک کالس آنالين يک ساعته را داريم. وگرنه در کل ما دانشگاه ميرويم و کار خود را انجام ميدهيم.

با اينکه شما يک سال است که وارد استراليا شديد، ولی در همان يک سال، اين کشور دچار دو بحران بزرگ شده است. در ابتدا که با آتشسوزیهای 

طبيعی و االن هم با کرونا. ميتوانيد از واکنش مردم استراليا در مورد اينکه محيط زيست آنها درحال از بين رفتن است، کمی صحبت کنيد؟

ببينيد واقعًا آن آتشسوزی جنگلها) bush fire(ها خيلی عذاب آور و سخت بودند. مثاًل شما از خواب بيدار ميشديد و ميديديد که کل آسمان مملو 

از دود است و خيلی عجيب و غريب بود. در ابتدا آنقدر شدت نداشت و ميگفتند طبيعی است و هر سال آتشسوزی ميشود و درست ميشود و تمام 

ميشود، ولی هر چقدر که پيش رفت اينها ديدند که اوضاع خيلی خراب ميشود و من چيزی که از اين قضيه ميفهميدم، همين چيزی بود که در اخبار 

گفته ميشد و مثاًل اين داوطلبها ميرفتند و اين کواالهای کوچک را نجات ميدادند و يک سری از آنها هم ميسوختند، خب مردم ناراحت ميشدند يا مثاًل 

يک سری داوطلب من يادم است کمک ميکردند يا اينکه درخواست کمک از کشورهای ديگر بود. من يادم است آن زمان ميگفتند که چرا دولت هيچ 

کاری نميکند. اينها هم اين جنبه انتقادی نسبت به دولت خود را دارند و آن موقع مدام انتقاد ميکردند، ولی کوويد فکر ميکنم خيلی تأثيرگذارتر بود چون 

اينها مرزهای خود را بستند و چينیها نتوانستند وارد بشوند. بحث اقتصادی خيلی تحت تأثير قرار گرفت، خصوصًا دانشگاه مقدار بسيار زيادی بدهکار است، 

بهخاطر اينکه بچهها نتوانستند بيايند و آن شهریهها عماًل قطع شده و خب اين موارد تأثيراتی بودند که در اين چند وقت اتفاق افتادند.

لطفًا دربارهی کارآموزیهای تابستانی در دانشگاه UNSW بروی ما بگوييد. معمواًل هر ساله در دانشگاههای خارج از ايران فرصتی بروی دانشجويان در 

ساير کشورها بروی گذراندن دورهی کارآموزی سه ماهه در آزمايشگاههای اين دانشگاهها ايجاد ميشود. از مزيتهای اين دورهها بروی ما بگوييد. 

را  نميدانستم دقيقًا چطوری است ولی من کسانی  واقعًا  فکر ميکردم  در سواالت شما هم ديدم ولی داشتم  را  اين  بخواهيد، حاال من  را  راستش 

ميشناسم که از ايران اين دورهی کارآموزی را گذراندند ولی اين شکلی بوده است که مثاًل شخص همسرش اينجا بوده و رفته بروی آن هم صحبت 

کرده و آن هم تقاضای مهمان را بروی او توانسته بگيرد و بيايد اينجا آن سه ماه را بهعنوان مهمان اينجا کار کند ولی اينکه دقيقًا يکی به شکل مستقل 

خودش درخواست بفرستد و بتواند بيايد اينجا راستش من جزئياتش را نميدانم ولی حتمًا ميشود يعنی استاد ميتواند اين اجازه را به شما بدهد که 

شما بهعنوان مهمان وارد آزمايشگاه خود او شويد. يک سری فرمهایی دارد که بايد پر کنند. آهان من اين را هم بگويم، من زمانی که داشتم دنبال 

استاد و ... ميگشتم، يک استاد ديگری هم که با آن صحبت کردم، خانم دکتر پگاه، ايشان کار داروسازی در دانشگاه سيدنی انجام ميدهند، که زمانی که 

با ايشان صحبت کردم، ايشان به من گفتند که من ميتوانم اين اجازه را به شما بدهم که بهعنوان مهمان بياييد و آنجا کار کنيد، ولی من زمانی که با 

دکتر کالنترزاده صحبت کردم، خب ايشان چون به من کار پيشنهاد داده بودند و گفتند که شما بياييد و بهعنوان محقق يک مدت کار کنيد و من به شما 

حقوق ميدهم و بعد از آن بروی دکتری اپالی کنيد. يعنی من اينطوری شد که اصاًل دکتری خود را بعد از 7 ماه کار کردن شروع کردم.

آن خانم دکتر به من گفت البته که در ايرانی هستيد، ما بروی ايرانیها يک سری فرمهای اضافه بايد پر کنيم. اينجا برای ايرانیها، کار کردن با يک سری 

مواد ممنوع هست مثل گرافن اکسايد و مواد کربنی. يک سری محدوديتهایی وجود دارد و ايرانیها بهخاطر تحريمها نميتوانند با آنها کار کنند. ليست 

مواد هم در سايت سفارت استراليا هم هست. به همين دليل آن استادی که ميخواهيد بروی شما اجازه صادر کند که بهعنوان مهمان بياييد، فرمهای 

اضافهای را بروی اينکه شما ايرانی هستيد بايد پر کند.

خوب شد که اين گرافن اکسايد را گفتيد چون من ميخواستم در تزم با آن کار بکنم!

نه اشکالی ندارد کار بکنيد. من هم االن کار کردم ولی اينجا اجازه نداريد کار کنيد. مگر اينکه اقامت دائم داشته باشيد. يعنی اگر ويزای pr يا اقامت دائم 

خود را گرفته باشيد، ميتوانيد کار کنيد ولی بهعنوان يک ايرانی با ويزای موقت، نميتوانيد برروی همان گرافن کار کنيد.
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لطفًا دربارهی تحقيقاتی که در مورد فلزات مايع در CASLEO انجام ميدهيد بروی ما بگوييد. اينکه فلزات مايع چی هستند و روی چه فلزات مايعی 

کار ميکنيد و کار يک مهندس شيمی در اين زمينه چيست؟ تا چه اندازه زمينهی کاری شما در دکتری با گرويش ارشد شما مرتبط است؟ لطفًا مختصر 

توضيح دهيد. 

ببينيد عنوان دکتری من مهندسی شيمی هست و خب استاد من هم در واقع عضو دانشکدهی مهندسی شيمی هستند. کاری که ما اينجا انجام 

ميدهيم بيشتر پایهی الکتروشيمی دارد. اينجا بچهها از رشتههای مختلفی جمع شدند و ما شيميدان داريم، بچههای زيستشناس داريم و دکتر کالنترزاده، 

يک سری کارهای زيستی هم شروع کردهاند و االن دارند پيش ميبرند. بچههای علوم مواد هم داريم و آنها آمدند جمع شدند و کارهای مختلفی انجام 

ميدهيم. دکتر کالنترزاده در مبحث سنسورها )حسگرها( خيلی فعال هستند و خود من پروژهای که االن کار ميکنم )سنجش گاز( gas sensing هست 

و ساخت سنسور حاال از هر نوع سنسوری که فکرش را بکنيد. مثاًل در زمينهی علوم زيستی، ايشان در يک گروه  تحقيقاتی بهعنوان مشاور علمی قضيه 

بوده و يک سنسور به شکل کپسول را طراحی کردند که شما ميخوريد و قابليت رديابی در بدن شما را دارد. که اين را به توليد و فروش رساندهاند. 

در مرکز تحقيقاتی ايشان، ايشان چون با يک سری سازمانها و ارگانهای مختلفی کار ميکند و يکی از شرکتهایی که با ايشون کار ميکند اسم آن 

Feel it هست، در بحث مواد دوبعدی و در زمينهی انرژی اين شرکت کار ميکند و ايشان هم عضو شرکت هستند. بحث فلزات مايع و فلزات مبتنيبر 

گاليوم )Gallium-based(، بهدليل اينکه نقطهی ذوب پايينی دارند و در دمای محيط مايع هستند خب خيلی جذاب هستند. حاال يک سری واکنشهای 

الکتروشيميایی بروی ساخت نانوذرات مختلف، مثاًل آن پروژهی پالسينگی )Pulsing( که شما به آن در سواالت خود اشاره کرديد برای اين هست که 

لياژ فلزی برپايه گاليوم داريم، مثل اينديوم، قلع و روی که هرکدوم از اين فلزاتی که  دارم اسم ميبرم، در زمينهی الکترونيک و نيمهرساناها  ما يک سری آ

کاربرد دارند. ما اينها را آمديم با استفاده از يک واکنش الکتروشيميایی و براساس ويژگی فلز مايع، بهدليل آن حرکت الکترونها و نحوهی قرارگيری آن 

در يک الکترواليت و وقتی که شما آن انرژی الکتريکی متناوب را به آن اعمال ميکنيد، براساس آن تغييرات شيميایی، از نظر رقابتهای واکنشی که اتفاق 

ميافتد و ميزان تنش سطحی خود فلز، يک سری واکنشهایی اتفاق ميافتد و يک سری رقابتهایی هستند که باعث آن حرکت ماراگونی ميشود و باعث 

لياژی را شما  لياژ قلع آمديم  نانوذرهی قلع توليد کرديم يعنی انگار يک آ تغيير شکل آن فلز مايع ما ميشود که منجر به چه چيز ميشود؟ مثاًل ما از آن آ

لياژزدایی )De-Alloy( بکنيد ولی بهجای آن اين دفعه نانوذره داريد و نانوذرهی شما متخلل هست.  داريد که ميخواهيد آ

لياژ گاليوم و روی آمديم توليد کرديم که خب اکسيد روی خيلی کاربرد دارد و اين به شکل نانوذره هست  يا مثاًل در مورد رس، ما اکسيد روی را از آ

و از نظر ويژگیهای سطحی و ساختاری بسيار جالب است و از نظر آن کارآمدی و ميزانی که توليد ميشود هم قابلتوجه است. يعنی از 3 يا 2 درصد روی، 

شما يک مقدار زيادی نانوذره ميتوانيد توليد کنيد. اين مثاًل يکسری واکنش الکتروشيمایی هست که با آن انجام ميشود يا مثاًل مواد دوبعدی با استفاده 

از فلز مايع از طرقی تکنيک Touch printing توليد ميکنند که همان بحث پيزوالکتريک که در پروژههای من هست، ميباشد. ميدانيد که مواد پيزوالکتريک 

خاصيت تبديل انرژی را دارند. چه انرژی الکتريکی به مکانيکی و چه الکتريکی به مکانيکی، از اين نظر خيلی مهم هستند. مثاًل يکی از موادی که استفاده 

ميشود سرب هست ولی از آن طرف، سرب بروی محيطزيست خطر دارد. خوب اينها آمدند يک کاری کردند که، اين کار دکتر قاسميان هست که 

يک فوق دکتريای هست که ايرانی هم هست، ايشان آمدند گفتند من با توجه به اينکه اين ماده، سرب اکسايد، خيلی بروی ما مهم هست، من 

اندازهاش را به دوبعدی کاهش دادم که از آن ميزان ضررش بروی محيطزيست کاسته شود که از طرقی همين سيستم Touch printing و استفاده 

از حالت مايع آن فلز هست.

علت اينکه اين سوال را اول پرسيدم اين بود که ميخواستم بدانم کاربرد اين ماده دقيقًا کجاست؟

بيشتر در بحث الکترونيک کاربرد دارد، و ميگويم، ميتواند کابردهای مختلفی داشته باشد ولی تمرکز اصلی گروه  روی آن مفهوم سنتز مسئله هست. 

يا نميشود. من خودم چيزی که االن سنتز کردم  بررسی ميشود  يا  را سنتز ميکنم که اهميت دارد ولی خب کاربردهايش بعضًا  اين ماده  مثاًل من 

خاصيتی  آن  از  من  )Bismuth telluride(  هست.  تلورويد  بيسموت 

که  فلز مايع در سطح خود دارد، فلز مايع روی سطح آن، وقتی که در يک 

توليد  الکتريکی  پتانسيل  اسيدی، يک  قرار ميگيرد، مثاًل محلول  محلولی 

ميکند و اين پتانسيل الکتريکی مثل اين است که يه مداری آنجا اتفاق 

تلورويد  بيسموت  شدن   )deposite( تهنشين  منجربه  که  باشد  افتاده 

)Bismuth telluride( روی سطح فلز مايع ميشود، بهخاطر اينکه در آن 

بيسموت  قرار دادهايم. حاال  را  کاتيونهای فلزی  بيسموت ما  اطراف  مايع 

تلورويد کاربردهای مختلفی دارد. بهخاطر اينکه بيسموت تلورويد يک عاقی 

 bulk و  در درون  توپولوژيکی چه شکلی است؟  توپولوژيکی هست. عاقی 

عایق است و روی سطح آن رسانا هست و اين رسانا بودن سطح، باعث 

ميشود که يک سری ويژگیهای منحصربه فردی به آن بدهد و بروی محققها 

انرژی  يعنی در بحث  ترموالکتريک هم هست.  باشد. يک مادهی  جذاب 

بروی  و  را ميگيرد  گرما  اين ماده  کنيد  فکر  اين قضيه خيلی فعال است. 

شما انرژی توليد ميکند. من البته بحث ترموالکتريک آن را خيلی پيگيری 

نکردهام و بهعنوان سنسور )حسگر( گاز از آن استفاده کردم. سنجش گاز 

gas( )sensing هم همانطور که ميدانيد، خيلی اهميت دارد و من بروی 

NO2 از اين ماده استفاده کردم. يا مثاًل همان سنسور ديگری  جذب گاز 

که بچهها توليد ميکنند در بحث )سنجش گاز( gas sensing و کاتاليست 

و بحث تخريب نوری )Photo degradation(، اينها در اينگونه موارد کاربرد 

دارند.

در واقع شما از مهندسی داروسازی خيلی فاصله گرفتيد و رفتيد به سمت 

سنتز مواد. درست است؟

من کاماًل کار خودم درحال حاضر سنتز است ولی آن چيزی که ميتواند 

سنجش  کارهای  حاضر  درحال  من  مثاًل  باشد،  داشته  ارتباط  زيست  به 

گاز )gas sensing( انجام ميدهم و سنجش گاز بروی امنيت و سالمتی 

موجب مسموميت  NO2 که در انسان باالخره آن ميزان کم تنفس گاز 

ميشود، ما ميگوييم که يک سنسوری تعريف کردهايم که اين ويژگی را دارد. 

ولی  است.  زيست  و  داروسازی  از  متفاوت  کاماًل  کارم  درحال حضر،  ولی 

من راضی هستم چون رشتهی جذاب و جالبی است چون الکتروشيمی، 

حداقل بروی من يکی از سختترين قسمتهای شيمی بود، ولی االن کاماًل 

دارم با آن دست و پنجه نرم ميکنم.

سلولهای  زيستشناسی  و  مولکولی  زيستشناسی  تکنيکهای  دربارهی 

سرطانی بروی ما بگوييد. کاربرد اين تکنيکها چيست؟

ببينيد زمانی که شما در بحث دارو و زيست، کار ميکنيد، مثاًل من ميگويم 

بايد  شما  را  دارورسان  حامل  اين  کردهام،  سنتز  دارورسان  حامل  يک 

وارد  قابليت  کرديد،  که سنتز  دارورسانی  اين حامل  آيا  که  بدهيد  نشان 

به بدن را دارد يا خير. يعنی سميت سلولی نبايد ايجاد کند و خب نيازمند 

اين است که يک سری تستهای سلولی انجام بدهيد و نياز به اين دارد که 

اينگونه تکنيکها را بشناسيد. برای خانم زارع توضيح دادم که آن نانوحاملی 

که سنتز کرده بودم، ترکيب گرافن اکسايد با نانو ذرات اکسيد آهن بود، 

کرده  کار  را   )Doxtrubicin( دوکسترابيسين  خون   سرطان  ضد  داروی 

را  اگر خود سرطان خون  يعنی  دارد  باالیی  بسيار  جانبی  عوارض  و  بودم 

بيمار سرطان  ثانویهای ميشود. و هر  درمان کند، موجب سرطان خون 

خون، بايد در بازههای درمانی مختلف، يک واحی از اين دارو را تزرقی بکند 

که از نظر هزينه، بسيار اين دارو گران ميشود ولی ما ميگوييم با يک مقدار 

کمی از API )Active Pharmaceutical Ingredient( اين دارو ما اين 

را ميتوانيم در بدن رها کنيم و در مدت طوالنی، دورهی درمانی بهتری را 

ارائه بدهد و هزينهها را کمتر کند و اصاًل اين توجيه اقتصادی بود که موجب 

پروژهی  بروی  بتوانم  و  برنده شود  فناوری  و  علم  پارک  در  شد طرح من 

ارشدم، حمايت بگيرم. 

اينکه شما بتوانيد اين نانوحامل را سنتز کنيد، يک بخش است، اينکه 

اين بروی بدن مناسب و قابل تزرقی باشد و قابليت ورود به خون را داشته 

باشد، يک بحث ديگر است که شما اين را با انجام تست سلولی، ميتوانی 

متوجه بشويد که ما ميگوييم کمترين آن اين است که شما تست سميت 

سلولی بگيريد. حاال يک سری تستهای ديگر هستند که نفوذ آن به سلول 

را بررسی ميکنند ولی خب متأسفانه يک مقداری هزينه تستهای سلولی 

يا  ارتباطی  اگر شما  يعنی  است،  زياد  دانشجوها  بروی  زيستی  تستهای  و 

استادی نداشته باشيد که بتواند اين موقعيت را بروی شما ايجاد کند عماًل 

نميتوانيد کار را انجام دهيد.
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نشان ميدهد اما دستگاه چندان توانمندی نيست.

از مقالهای که در زمينهی سنتز cupric oxide کار کرديد بروی ما بگوييد. 

کاربرد سنتز اين ماده چيست؟ نقش شما در اين پروژه چه بود؟ لطفًا 

مختصر توضيح دهيد.

characteriza- بحث مشخصهيابی  بروی  پروژه  اين  در  من  )همکاری 

tion( بود ولی در طول فرايند سنتز آن هم مشارکت داشتم. همانطور 

قرار  آن  اطراف  در  که  مادهای  به  توجه  با  مايع  فلز  رفتار  گفتم  قباًل  که 

مايع   فلز  سطح  روی  ميشود  که   موادی  از  يکی  ميکند  تغيير  ميگيرد 

کاتاليستی،  بحثهای  در  اکسيد مس  که  است  اکسيد مس  کرد،  توليد 

فوتوکاتاليستی، سنسور، سنجش گاز )gas sensing(، ذخاير انرژی و.. . 

کاربرد دارد، که البته تمرکز اين مقاله روی روش سنتز اکسيد مس است 

که روش جديدی است و تا بهحال کسی با اين روش، آن را سنتز نکرده 

است.

در اينجا سواالت ما به پايان ميرسد، تنها چند سؤال با جوابهای کوتاه از 

شما بروی اتمام اين مصاحبه پرسيده ميشود. با يک کلمه يا يک جمله 

احساس خودتان را بگوييد لطفًا .

زندگی در استراليا؟

قباًل گفتم: شما  که  نکته  به همان  برگردم  خيلی خوبه، من ميخواهم 

بروی چيزی که ميخواهيد و وقتی تالش کرديد،  بايد تالش کنی  اينجا 

به من  بنده خدایی  يادم است يک  ديد.   را خواهيد  آن  نتيجهی  حتمًا 

زمين  روی  فرد  موفق ترين  استراليا  در  ميکنی شخصی  فکر  اگر  ميگفت 

است، بدان که فقط دو سال با آن فاصله داری و واقعًا جملهی درستی 

بود!

دانشگاه UNSW؟

دانشگاه شيک و خوبی است. من خيلی دوستش دارم.

دکتر کالنتری زاده؟

سختگير اما مهربان!

دانشگاه تهران؟

خاطرات خوب

دکتر نفيسه فرهاديان؟

کم پيدا! من استاد را از وقتی که باردار شدند و به مرخصی رفتند، نديدم!

شيراز؟

دلتنگی ديگه، دلتنگی...

خانواده؟

جداييناپذيرترين قسمت زندگی هر آدمی است.

اپالی؟

سختی شيرين

ايران؟

نميدانم، نميدانم بايد چه بگويم در مورد ايران...!

بازگشت به و طن؟

هرگز!

حرفی که بخواهيد به ما بگوييد و نپرسيده باشيم؟

لزومًا همهی کسانی که از ايران ميراند، موفق نيستند و لزومًا همه کسانی 

کشور  مردم  حال  کلی  بهطور  اما  نيستند.  غيرموفق  ميمانند،  ايران  که 

متأسفانه  متأسفانه  و  نيست  خوب  چندان  ما  کشور  صنعت  حال  ما، 

بروی حرف  جایی  کشور خودشان  در  خانمها،  بهويژه  ايرانی  مهندسين 

زدن و ارائهی ايدهها و استعدادهايشان ندارند. بنابراين هستند افرادی 

که فشار غربت و  دوری از خانواده را تحمل ميکنند تا با توجه به درسی که 

خواندهاند، تخصصی که کسب کردهاند و تالشی که در اين راستا داشته 

اند، يک زندگی حداقل عادی را بروی خودشان بسازند.

لطفًا دربارهی کاربرد نرمافزارهای R و Python در کارها و فعاليتهایی که 

انجام ميدهيد توضيح دهيد.

حوزهی  در  که  داشتم  دوست  بروم،  کانادا  ميخواستم  که  زمانی  من 

بايوانفورماتيک کار بکنم، يعنی يک سری برنامه نويسیهایی را بايد انجام 

بدهيد و ديتابيسهای زيستی را بشناسيد که زبان R و Python خيلی 

کانادا  بودم  گرفته  تصميم  من  که  زمانی  آن  دارند.  کاربرد  زمينه  اين  در 

بروم، خب بهدليل اينکه ميدانستم اينها الزم هستند و بايد اينها را بلد 

باشم، دنبال آنها بودم و يک آشنايتی با اين نرمافزارها پيدا کردم و چون 

استادم از من تمرين ميخواست، مجبور بودم که از اينها استفاده بکنم. 

در واقع من در زمينههای زيستی از اين برنامهها استفاده ميکردم و زمانی 

بود که ميخواستم در زمينه بايوانفورماتيک فعاليت بکنم و خوشبختانه يا 

متأسفانه نشد و من هم درحال حاضر سمت برنامهنويسی نرفتم و فعاًل 

کاری در اين زمينه انجام نميدهم.

ارزشمندی  توانمندیهای  و  مهارتها  از  يکی  يعنی  ارزشمند است،  ولی 

است که خيلی به کار شما ميآيد. من دوستی دارم که در زمينهی انرژی 

انرژی  بچههای  از  و  ميخواند  درس  ملبورن  دانشگاه  االن  و  کرده  کار 

توانمند هستند  برنامهنويسی  در  ايشان بسيار  بود.  تهران هم  دانشگاه 

و همه کارهایی که کردهاند، کارهای شبیهسازی با برنامهنويسی است. 

االن توانسته يک کار تخصصی پيدا کند و کاماًل هم مرتبط با اين است و 

ميگفت که وقتی من گزارشهای خود را که آماده ميکنم، حاال يک برنامه 

کوچک در اکسل مينويسم يا مثاًل با برنامهنويسی، نموداهای خود را ارائه 

ميدهم، ميگفت که سورپرايز ميشوند و يک چيز عجيب و غريب است و 

از من ميپرسند که چطور اين کار را انجام دادی و مثاًل ميشود اين کار را 

بروی رئيس فالن جا و غيره آماده کنی! يعنی اگر شما بتوانيد يک مقدار 

اين توانايیهای خود را بهبود ببخشيد خيلی بروی شما بهتر ميشود، اگر 

تصميم داشته باشيد که از ايران برويد.

از تجربهی چهار سالهی خود در سنتز نانوذرات بروی ما بگوييد. روی سنتز 

چه نانوذراتی در چه زمينههایی کار کردهايد؟ لطفًا مختصر توضيح دهيد.

در دوران کارشناسی، نانوذرات اکسيد آهن توليد سنتز کرديم. در دوران 

با  آهن  اکسيد  نانوذرات  هيبريد  من،  نانوحامل  که  ارشد  کارشناسی 

بيسموت  مثاًل  فلزی  نانوذرات  هم  حاضر  درحال  و  بود  اکسايد  گرافين 

تلورويد SNO ،PBO ، Bismuth( )Telluride يا SN درست ميکنيم.

ميتوانيد بهصورت مختصر، روش سنتز اين مواد را توضيح بدهيد؟

در دوران کارشناسی که نانوذرات اکسيد آهن را سنتز کرديم که بروی سنتز 

آن از روش همرسوبی استفاده  کرديم. بهطور خالصه يعنی دو عدد يون 

Fe را در يک محيط قليایی  برروی صفحات گرافن  +3 Fe و  +2 مختلف از 

اکسايد رسوب داديم. 

نانوذرات اکسيد  نانوحامل من، هيبريِد  ارشد هم  در دوران کارشناسی 

تمامًا  ميکنم،  کار  دارم  االن  که  بحثهایی  در  بود.  اکسايد  گرافن  با  آهن 

که  الکترونهایی  و  الکتريکی   پتانسيل  بهخاطر  مثاًل  الکتروشيمی هستند. 

گاليوم روی سطح بيسموت تلورويد ايجاد ميکند، باعث ميشود شبيه به 

يک الکترود عمل کند و کاتيونهای فلزی مربوط به بيسموت و تلورويد به 

شکل اليه اليه روی آن رسوب پيدا ميکنند.

الکتريکی  انرژی  Pulsing، ما به سطح فلز مايع خود  يا مثاًل در پروژهی 

متناوب اعمال ميکنيم و از اين طرقی توليد نانوذرات اکسيد فلزی را داريم.

 ، FE-SEM از تجربهی خود دربارهی کار کردن با دستگاههایی همچون

XRD ، FT-IR ، TEM و VSM بروی ما بگوييد. کاربرد اين دستگاهها 

در زمينهی کاری شما چيست؟ لطفًا مختصر دربار ی آنها توضيح دهيد .

را  ماده  آن  بايد  کرديد،  توليد  را  مادهای  پروژه،  يک  در  که  وقتی  شما 

ايران،  در  ما  بکنيد.  ثبت  را  آن  و  بکنيد   )characterize( مشخص 

متأسفانه اين دسترسی را نداريم که خودمان اين سنتزها را انجام بديم. 

يعنی ما آن ماده را توليد ميکنيم و تحويل اپراتور ميدهيم و اپراتور بروی 

ما تستها را نجام ميدهد. ولی اينجا، خود شما بايد کار با دستگاه را ياد 

بگيريد و کار را خود شما انجام بدهيد. من از زمانی که اينجا آمدهام، کار 

با SEM و TEM را ياد گرفتم و خب خودم تست مربوط به موادم را 

TEM ساختار و سطح ماده  SEM و  انجام ميدهم. مثاًل دستگاههای 

نشان  را  ماده  مغناطيسی  خاصيت   VSM دستگاه  ميدهند .  نشان  را 

را  ماده  سازنده  ترکيبات   FT-IR است.  ماده  شناساگر   XRD  .ميدهد
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