
 STSو  RFLPبرگزاری کارگاه آشنايی با 

  
  در حال انجام آزمايش نشانگرهای مولکولی کنندگان در کارگاه شرکت

  بنفشه درويش روحانی، مرکز اطالعات بيوتکنولوژی ايران: تهيه و تنظيم

مولکولی با همت مؤسسه در اواخر اسفند ماه سال گذشته کارگاهی با عنوان نشانگرهای 
ياضی به عنوان  دهنوی و با حضور دکتر بهزاد قره با مديريت آقای دکتر ل ژنپيشگامان انتقا

تشکيل اين کارگاه . مدرس کارگاه در دانشکده پرستاری دانشگاه شهيد بهشتی برگزار شد
در  کنندگان در آن فراهم کرد تا نظرشان را شرايطی را برای گفتگو با تعدادی از شرکت

در ادامه شما را به  .جويا شويمهايی  ر در چنين کارگاهو اهميت حضو کارگاه مورد کيفيت
  .کنيم خواندن متن گفتگوی ايشان دعوت می

  

  است؟ بوده چه کارگاه نيا در شرکت از شما هدف
 یکشاورزترويج  و آموزش قاتيتحق سازمان یعلم ئتيه عضوعلی دهقانی  مهندس آقای
 یها بحث نظر از یستيز علوم تحوالت و رييتغ به توجه با" :لرستان استان مرکز در



 بر موجودات یها شباهت صيتشخ و روابط يیشناسا یمبنا واقع در که کيژنت و یمولکول
 اهداف به بسته البته که مختلف یها کيتکن با یابي مهارت و يیآشنا هست، ژنوم مطالعه اساس
 ازين نيا ام شده ليالتحص فارغ قبل ها سال که نظر نيا از بنده. است الزم کنند، یم فرق مختلف

 شيافزا را خود اطالعات یملکول ینشانگرها مباحث نهيزم در که کردم احساس خود در را
 خالل در که يیتوپالسمايف یها یماريب اي و یقارچ ديجد یها گونه صيتشخ در چون دهم،
 ازين که ديآ یم شيپ نکات یکسري ،نهيزم نيا در يیها نامه انيپا مشاوره اي یقاتيتحق یها طرح
 نيا در و شمردم مغتنم را فرصت ليدال نيهم به هست یمولکول یها کيتکن از استفاده به

  ."کردم شرکت کارگاه

 از رانيا ینگار دانشنامه اديبن یپژوهش یعلم ئتيه عضواندام شريفی  گل دکتر خانم
 رد که کنم شروع را یقاتيتحق یطرح هستم عالقمند " :یفناور و علوم وزارت های هسسؤم
 مختلف انواع کاربرد با نکهيا یبرا و دارم یمولکول ینشانگرها از استفاده به ازين آن

 تيفعال نهيزم نيا در خود یدکتر رساله در آه اين دليل به همچنين و شوم آشنا نشانگرها
  ".شدم کارگاه نيا در شرکت به ليما نداشتم

 :النيگ دانشگاه از ینتيز اناهيگ شيگرا یباغبان ارشد کارشناسحسين امامی  مهندس آقای
 ليتکم یبرا زمان گذر و علم شرفتيپ با یول ام گذرانده نهيزم نيا در يیواحدها دانشگاه در"

 شرکت کارگاه نيا در نيهم یبرا و کردم حس را یمولکول مباحث به ازين خود یها دانسته
  ".کردم

يل نداشتند که تما لیبودند و نباتات اصالح ارشد یکارشناس ليالتحص فارغخانمی که 
 مجموعه از کنون تا یليالتحص فارغ زمان از " :فتگو آورده شوداسمشان در در اين گ

 گريد ليدل و ام افتاده عقب یعلم یکارها یعمل تجربه از و دور یليخ یشگاهيآزما یکارها
 رطو به و کينزد از ام دهيشن را آنها فقط که یعلم مسائل از یکسري با تا است یشخص عالقه
  ".شوم آشنا یعمل

  



 نيا در که یمطالب ايآو  است؟ بوده ديمف با توجه به هدفتان شما یبرا کارگاه نيا مطالبآيا 
 در که یمطالب با و در اين صورت آيا در دانشگاه شما تدريس شده است شد ارائه کارگاه

  د؟ندار تفاوتاست  شده گفته دانشگاه

 RFLPاز مثال یبرا کوتاه و یکل فيتعار و طالبم عنوان تنها دانشگاه در " :آقای امامی
 نيا در که یاطالعات. دنشو ینم موضوعات یعمل مباحث و اتيجزئ وارد و است شده گفته

 آنها با بحال تا و بود ديجد کامًال کردم کسب یمولکول ینشانگرها با رابطه در کارگاه
 خاطر نانياطم با آنمدرس اصلی  حضور خاطر به کارگاه نيا در. بودم نکرده برخورد
  ".کردم شرکت

 از یکسري یول اند داده ارائه را هياول يیآشنا حد در یکل یمطالب دانشگاه در " :شريفی خانم
 من هستند یکل یمقدار مطالب اّما .ی مفيد بوده استحدود و تا.هستند ديجد کارگاه نيا مطالب
 توان ینم البته است تر یاختصاص من سؤاالت چون باشد تر یتخصص یمقدار دارم انتظار
 یبرا و است متنوع و وسيع انتظارات دامنه و اديز کنندگان شرکت تعداد چون داشت انتظار
  ".باشد مناسب ديبا همه

 دو در را یمولکول ینشانگرها نيهم دينيبب " :نباتات اصالح ارشد یکارشناس ليالتحص فارغ
 آشنا آن با یعمل طور به وقت چيه یول کنند یم سيتدرو اند  داده آموزش ما به جدا درس
 نيباالتر من درس نيا در است بوده مطالب کردن حفظ و جزوه و کتاب حد در فقط و ميا نشده
 نيا در مدرس اين کارگاه که را یمطالب نيا ميبگو توانم یم جرأت به یول ام گرفته هم را نمره
 یليخ بود شده سيتدر گاهدانش در که یواحد سه درس دو از کردند انيب خالصه و کم وقت

 از یقيعم درک شانيا چون یول بودند خالصه یليخ نکهيا با مطالب نيا است بوده ديمف شتريب
 در شده ارائه مطالب از ديمف طور به ما و دهند انتقال ما به یخوب به را آن توانستند داشتند آنها

  ".ميکرد یبردار بهره کارگاه

 اصول، توانند یم شتريب ها کارگاه. ما هکرد استفاده یليخ کارگاه من از اين" :آقای دهقانی
 و کنند رفع را یکاربرد ابهامات و دهند قرار ها کننده شرکت ارياخت دررا  ها سرنخ و یمبان
 برگزارکننده هنر نيا البته. دارد یبستگ خودمان یابي مهارت و یريگيپ زانيم به کار هيبق

 ،يیتوانا که دنکن دعوت سيتدر یبرا یافراد از تا) ژن انتقال شگامانيپ( هست هم کارگاه
 کل از مطالب کارگاه در و باشند داشته را کارگاه موضوع نهيزم در الزم تخصص و یخبرگ
 یبرا کارگاه مطالب مورد در الزم یذهن یآمادگ و یکل ديد کي ابتدا تا شود سيتدر جزء به



 الزم یها کيتکن چارچوب نسجمم و یمنطق بطور آن تبع به و رديبگ شکل کننده شرکت
  ".شود مطرح

  دارد؟ ديا داشته حضور آنها در که گريد یها کارگاه به نسبت يیها یبرتر کارگاه نيا ايآ

 به نسبت تفاوتي کارگاه نيا یول ام کرده شرکت گريد کارگاه دو درتا کنون  " :خانم شريفی
 در را آارگاهدر  شده ارائه مطالب جزوه و ید یس یقبل یها کارگاه در یحت. ندارد آنها
  ".رسد مي نظر به مفيد آه دادند قرار ما ارياخت

مدرس اين  که یرتبح خب .کنم یم شرکت در آن که است یکارگاه نيدوم " :آقای دهقانی
 یفرصت اند داده انجام پژوهش و قيتحق خصوص نيا در سالها و دارند نهيزم نيا در کارگاه

 یها جنبه همه حيتوض یبرا یمجال شانيا نه هالبت. کند یم جاديا پاسخ و پرسش یبرا را
 در گرفتن الگو یبرا یخوب وقت یول دهد یم را اجازه نيا کارگاه زمان نه و دارند موضوع

 تخصص غيدر یب و اشراف با ايشان انصافًا که ، است یملکول جينتا ريتفس و یپژوهش روند
  ".گذارند یم ارياخت در را خود

 نيا مدرس عنوان به یاضي قره دکتر حضور کارگاه نيا یها یبرتر از یکي " :آقای امامی
 تا. کنند یم ميتفه یخوب به را درس و است متفاوت کامًال شانيا دادن درس وهيش. بود کارگاه
 PCR مثل یمباحث بر یمرور کارگاه نيا در و ام دهيند موضوع نيا با یکارگاه حاال

  ". داشت وجود هم... و الکتروفورز

 شرکت کارگاه چند در خودم دانشگاه در من " :نباتات اصالح ارشد یکارشناس ليالتحص فارغ
 و کارگاه نيا بودن یعمل یول .مکررات تکرار واقع دربودند  یتئور بصورت البته ام کرده

 آن در که يیها کارگاه به نسبت و است ديمف یليخ ميکن امتحان ميتوان یم خودمان ما نکهيا
  ".دارد را یبرتر نيا ام داشته شرکت

  



 در که ديکن یم هيتوص گريد مندان عالقه به و ديدان یم ديمف را ها کارگاه در شرکت شما ايآ
  کنند؟ شرکت یآموزش یها کارگاه

 ،یداريشن صرفًا نکهيا و یآموزش یفضا در گرفتن قرار ،یآموزش مقوله در " :آقای دهقانی
 هم کنار در را همه کارگاه نيا شکر را خدا. کنند یم فرق گريکدي با باشد یعمل اي و یداريد

 تنها ها کارگاه نيا در شرکت. است ديمف یآموزش سبک نيا با يیها کارگاه در شرکت و دارد
 به اطالعات و کنند شرکت ها آن در اگر هم دياسات و کارکنان یحت ستين انيدانشجو یبرا
 بپردازند خود یاحتمال ابهامات رفع به و نندک يیقوا ديتجد یعلم لحاظ از و باشند داشته روز
 یآموزش یگذار هيسرما ،یگذار هيسرما نيرترثمؤ و نيبهتر طبعًا و. بود خواهد ديمف کامًال هم

  ".است یمهارت

 یمندان عالقه و انيدانشجو یبرا ژهيو به بله " :نباتات اصالح ارشد یکارشناس ليالتحص فارغ
 و قيتحق در را آنها از استفاده فرصت وقت چيه و دانند یم را مطالب نيا یتئور جنبه فقط که

  ".باشد ديمف تواند یم نداشتند را شانيها پروژه

 ارزش )کنند می(کند یم سيتدر کارگاه در که) یافراد( یفرد سطح به بسته " :خانم شريفی
. تاس مناسب ايده گرفتن براي مجموع در. داشت خواهد تفاوت گريد کارگاه با کارگاه هر
 یبرا چون کند شتريب را خود مطالعه است بهتر دارد یتخصص کار انجام قصد یکس اگر البته
  ".باشد کارآمد و ديمف تواند ینم کارگاه در شرکت روز دو اي کي يیکارها نيچن انجام

 موضوعات و درس از شود یم باعث چون است ديمف یليخ که من خود یبرا " :آقای امامی
 و هستند ليالتحص فارغ که یافراد یبرا ها کارگاه نيا در شرکت .نشوم داج ام رشته با مرتبط
 مقطع دو نيب در که یا وقفه نيهم یبرا هم من و است یعال دارند ليتحص ادامه قصد
  ".ام کرده شرکت کارگاه نيا در آمده وجود به یليتحص

  

  کنندگان در کارگاه آقای مهندس امامی از شرکت



  
  کنندگان در کارگاه نشانگرهای مولکولی يکی از شرکت آقای مهندس دهقانی

  د؟يدار يیشنهادهايپ چه شما ها کارگاه نيا شدن برگزار بهتر یبرا

 نظر مورد تخصص در مختلف هاي گرايش با نفر کي از شيب از اگر ديشا " :خانم شريفی
 نيا در من است مهم هم کند یم سيتدر که یفرد البته باشد بهتر شود استفاده سيتدر یبرا

  ".بودند یاضي قره دکتر آقاي جناب آن مدرس که کردم شرکت نيا یبرا کارگاه

 يیها کارگاه نيچن یبرگزار مورد در یرسان اطالع که است نيا شنهاديپ نياول " :آقای دهقانی
 کارگاه نيا یبرگزار از یاتفاق کامًال هستم، یقاتيتحق طيمح در که بنده مثًال چون شود بهتر
 از افراد شرکت یبرا اي شوند برگزار هم ها شهرستان در ها کارگاه نيا اگر. شدم مطلع
 کشور در خوشبختانه .است بهتر شوند بيترغ شتريب تا شود فراهم یالتيتسه گريد یشهرها
 ازين کهيبطور شده، جاديا یمهارت و یعلم یتشنگ و شده حاکم یخوب گستره در یعلم گفتمان
 دسترس در یمقتض نحو به ک،يوتکنولوژيب و یمولکول ديجد یکهايتکن و علوم هست
 شگامانيپ. است یعلم مجاهدت ینوع واقع در یکارها نيچن انجام. رديگ قرار انيمتقاض
 که است نيا بر اصل ،یمال مسائل و ها نهيهز از گذشته و کرده آغاز را جهاد نيا ژن انتقال
 یعلم ارتقاء یواال هدف با و کند را فراهم می یعلم موضوعات نيا گسترش یساز نهيزم

 َاجَر ُعيضُي ال اَهللا ان" که دانند یم حتمًا و کنند یزير برنامه بوم، و مرز نيا جوانان
. طلبد یم جهاد جهان، برتر یعلم گاهيجا در رانيا مجدد گرفتن قرار حال هر به". نيالُمحسن

 هرچه تيفيک نکهيا گريد نکته البته .کنم یم برکت و قيتوف طلب ها آن همه یبرا خداوند از
 محل نکهيا به توجه با و. بود خواهد ثمر مثمر افراد یها زحمت و است بهتر شود شتريب

 کار سطح که رود یم انتظار است، یقاتيتحق جامع شگاهيآزما و متناسب کارگاه یاجرا
 و شود ربرقرا یا رشته نيب ارتباط مختلف، یعلم یها گروه با و. شود داده یشتريب یارتقا



 گروه دياسات با جلو روبه یحرکت کي با فرضًا. شود نييتع کامًال ها تياولو و ها یازسنجين
 یدهنو یآقا. شود برقرار سازنده یتعامل و ارتباط...و زا،يماريب عوامل کيژنت ،یميوشيتوبيف
 تمد من نظر به یول کنند، یم جاديا برنامه هم ها لحظه یبرا و دارند یخوب زمان تيريمد

 به کارگاه یها برنامه از یکل چارچوب کي است بهتر و است کوتاه کارگاه یبرگزار زمان
 معلومات یشتريب نظم با تا. رديگ قرار کنندگان شرکت ارياخت در تر منسجم و تر صمشخ طور
  ".شود افتيدر ها آن توسط

  "بود خوب و آل دهيا کارگاه نيا من نظر از " :آقای امامی

 بحث یمولکول ینشانگرها بحث دينيبب " :نباتات اصالح ارشد یرشناسکا ليالتحص فارغ
 کارگاه نيچند قالب در و انجام دهند را لطف نيا ما حق در یاضي قره دکتر اگر است یعيوس
 وستهيپ بصورت را مطالب ما که) کارگاه ١٠ حداقل( دهند آموزش هيپا از را مطالب وستهيپ

 از کارگاه مطالب مورد در يیها جزوه نکهيا گريد شنهاديپ و شود یم خوب یليخ ميباش داشته
 تعداد اگر و ميشو حاضر کارگاه در مطالعه شيپ کي با تا باشد ما دسترس در قبل

 نهيزم در گريد مطالب مورد در یحت. است بهتر باشد کمتر هم کارگاه در کنندگان شرکت
 و علم از ديبا ما شوند، رگزارب يیها کارگاه که است خوب هم کيژنت یمهندس و یوتکنولوژيب

  ".ميکن استفاده نيا از شتريب یاضي قره دکتر مانند یدياسات دانش

  

  کنندگان در کارگاه نشانگرهای مولکولی خانم دکتر شريفی از شرکت

  د؟يهست یکارگاه نيچن مجدد یبرگزار خواستار شما ايآ

 یمولکول ینشانگرها مورد در یگريد مباحث با شد گفته که یمطالب با بله، " :آقای امامی
  .شود برگزار يیها کارگاه هم آنها مورد در که است الزم کنم یم فکر که شدم آشنا



 فقط یاضي قره دکتر که است نيا کنم صحبت د آنمور در دارم دوست که هم یمطلب کي
 و نميب یم را شانيا که است بار نياول یبرا من. دهند اخالق درس هم یکم ندهند یعلم درس
 هم رابطه نيا در شانيا از که است خوب بود جالب شانيا سلوک و رفتار یليخ من یبرا

  ".ميکن یالگوبردار

 باشد شرفتهيپ سطح در یول یمولکول ینشانگرها یعني نهيزم نيهم در اگر " :خانم شريفی
 لکام طور به که دارم نشانگرها مورد در یمتعدد نکات و ها سؤال گفتم که همانطور چون بله

  ".اند نشده برطرف

 و شود برگزار کارگاه که دارم ليتما هم یگريد یها نهيزم و ها جنبه در بله، " :آقای دهقانی
  ".باشم داشته هم یگريد موضوعات از استفاده و شرکت قيتوف انشاءاهللا

  پايان

  

  


