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 استاد! لطفاً مختصري از كودكي 
برايمان  تان  تحصيلي  وضعيت  و 

بگوييد. 
 من در سال 1315 در تهران و در 
محله قديمي باغ شاه متولد شدم. دوره 
دبستان را در مدرسه "جمشيدجم" كه 
اطراف منزلمان بود و دوره متوسطه را 
در دبيرستان البرز، گذراندم. سپس در 
كنكور شركت كردم و به توصيه يكي 
از دبيرانم در دبيرستان البرز كه خيلي 
به او اعتقاد داشتم و نيز به علت عالقه 
شخصي ام به علوم پايه، داروسازي را 

انتخاب كردم. 
پس ازاتمام تحصيالت در دانشكده 
داروسازي تهران به عنوان دستيار در 
همين دانشكده مشغول به كار شدم. 
در  از خدمت سربازي وحدوداً  بعد 
سال 1343 به آمريكا رفتم. در آنجا 
دانشگاهي  بيمارستان  يك  در  مدتي 
به  كبدي  هاي  پژوهش  بخش  در 
در  سپس  و  شدم  مشغول  تحقيق 
امتحان ورودي دانشگاه راتگرز قبول 

آن  با  كه  تحصيلي  فلوشيپ  و  شدم 
به طور رايگان مي توان تحصيل كرد، 
رشته  در  را  خود  دكتراي  گرفتم. 
بيوشيمي فيزيك وآنزيم، از دانشگاه 
راتگرز دريافت كردم. از آنجايي كه 
بودم و در  آنزيم عالقه  مند شده  به 
جالبي  دنياي  مي كردم  فكر  حقيقت 
براي  دارد،  وجود  آنزيم  مباحث  در 
دريافت فوق دكترا به دانشگاه نورث 
آنجا  سال  دو  حدود  رفتم.  وسترن، 
بودم و خوشبختانه با يكي از اساتيد 
قيد  در  اكنون  كه  ارزشمندي  بسيار 
بندر،  مايرون  نام،  به  نيست،  حيات 
آنزيم  ی  زمينه  در  وي  كردم.  كار 
بسيار موفق بود. بعدها چون احساس 
مي كردم وطن من ايران است و بايد 
به اينجا برگردم و همچنين از رييس 
كار  براي  نامه اي  دانشكده  وقت 
دريافت كرده بودم، حدود يك سال 
قبل از انقالب به ايران برگشتم و از 
آن سال تاكنون در دانشكده پزشكي 

مشغول خدمت هستم.

تان  تحصيل  دوران  از  لطفًا   
بيشتر بگوييد. 

 دوران كودكي و تحصيل را در محيطي 
آرام گذراندم. با برادرها و خواهرم، همه 
با هم در صلح و صفا بوديم. همين بودن 
من در منزل در كنار پدر و مادر و افراد 
از خاطرات است.  فاميل، خودبهترين 
بايد عرض كنم اگر احياناً گرفتاري يا 
شكستي هم در زندگي من اتفاق افتاده 
باشدـ حاال نمي دانم نكته مثبت زندگي 
من محسوب مي شود يا منفي– بيشتر 
چون  است.  نداشته  دوام  روز  يك  از 
احساس مي كنم هر روز، يك زندگي 
جديد است. صبح كه از خواب بيدار 
مي شوم، احساس مي كنم روز جديدي 
راه  در  كوشش  و  فعاليت  براي  است 
هدفي كه دارم؛ حاال اين هدف كمك 
به همنوع خود باشد يا هدف ديگري؛ 
اين هميشه جزو خصوصيات ذاتي من 

بوده است. 

 دكتر بيژن فرزامي؛ 
استاد بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

      با پیشکسوتان

در این بخش از با پیشکسوتان، نگاهی بر زندگی دکتربیژن فرزامی انداختیم. این متن شامل گفتگویی خواندنی با این استاد ارجمند است که 
درسال های اخیر تهیه شده و برای آگاهی بیشتر از زندگی و فعالیت ها و خدمات ارزنده این استاد،  پیشکش خوانندگان گرامی می شود. 
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و  روزانه  هاي  فعاليت   
برنامه ی كاريتان چطور است؟ 

هاي  ساعت  در  را  كارم  من   
از  بعد  و  آغاز مي كنم  اوليه ی صبح 
ساعت كاري، كه معموالً ساعت 6-5 
مختصري  غذاي  است،  ظهر  بعداز 
كارهاي  به  سپس  و  مي  كنم  صرف 
كارهاي عقب  و  بعد  براي روز  الزم 
افتاده مي پردازم. به صورتي كه تا 12 
شب، درگير اين كارها هستم  ؛ مطالعه، 
رسيدگي به كارهايي از قبيل پروژه  ها 
بايد  كه  شده  فرستاده  مقاله  هاي  و 
را  كارها  اين  كه  و...  باشم  جوابگو 

اغلب در منزل انجام مي دهم. 

دوران  خاطرات  از   
دانشجويي تان برايمان بگوييد. 

دركل اگر بخواهم از دانشگاه زمان 
آن  وضع  از  رضايتي  بگويم،  خودم 
يك  حقيقت  در  زمان  آن  نداشتم. 
بود.  حاكم  ساالري  استاد  سيستم 
و  اليق  اساتيدي  ما  استادان  چه  اگر 
كاردان بودند؛ سيستم از آنها بيشتر از 
آن حدي كه به عنوان معلم يا استاد 
مي كردند،  تدريس  ها  كالس  در 
علت  اين  به  نمي  خواست.  كاري 
زمان  در  تحقيقاتي  كار  نوع  هيچ 

براي  نهايت  در  كه  كاري  و  نبود  ما 
نمي شد.  انجام  باشد،  مفيد  دانشگاه 
متأسفانه طوري شده بود كه اساتيد، 
در  تخصصي  ی  جزوه  يك  هميشه 
را  جزوه  اين  و  داشتند  بغلشان  زير 
بازگو مي كردند و مي  خواندند. ما به 
هيچ وجه قدرت ابراز عقيده نداشتيم 
كه بتوانيم در پيشرفت دانشگاه مؤثر 
باشيم و سكوت مي كرديم؛ در حالي 
به  نداشتيم.  رضايتي  هيچ  عماًل  كه 
سربازي  دوران  از  بعد  علت  اين 
خاطر  به  رفتم.  خارج  به  بالفاصله 
ما  تحصيل  مي كردم  احساس  اينكه 
در اينجا آن تحصيلي نبوده است كه 
انتظارش را داشته ايم. ما در دبيرستان 
البرز اساتيدي داشتيم كه به نظر من 
در  شايد  علمي،  ارزش  لحاظ  از 
دانشگاه  اساتيد  از  موارد  از  بسياري 
هم برتر بودند، كه شايد در اثر سعي 
مدير  مجتهدي  دكتر  آقاي  تدبير  و 

دبيرستان بود. 
در  كمبودها،  وجود  با  هرحال  به 
كه  شده  انجام  حركتي  حاضر  حال 
خودم،  تحصيل  دوران  با  مقايسه  در 
در  مي توانيم  ما  ها  زمينه   بعضي  در 
و  كنيم  اندام  عرض  المللي  بين  حد 
ماست  افتخارات  جزو  خودش  اين 
تا  برداشته  هايي  قدم  ما  دانشگاه  كه 
پيشرفت هايي بكند. البته در مقايسه با 
بعضي دانشگاه هاي خارج، شايد كافي 

اين  اميدواريم  ما  نباشد؛ 
برداشته  سريع تر  ها  قدم  
شود. يك دانشگاه خوب، 
نماينده يك مملكت خوب 
مي توانيم  زماني  ما  است. 
بگوييم يك مملكت پيشرو 
خوب  دانشگاه  كه  داريم 

داشته باشيم. 

 استاد! از دوران تحصيل تان 
در خارج بگوييد. 

الزم  دكترا  دوره  به  ورود  براي   
در  ولي  تافل،  شبيه  امتحاناتي  بود 
GRE؛  نام  به  بدهيم  علمي  زمينه اي 
آمريكاست.  تست سراسري  كه يك 
من در امتحان شركت كردم و درصد 
آوردم  دست  به  را  نمره  از  بااليي 
آمريكا  5دانشگاه  در  نتيجه  در  و 
كه  راتگرز  دانشگاه  در  شدم.  قبول 
دانشگاه خوبي هم هست، به تحصيل 
پرداختم و در آنجا با هزينه فلوشيپ 
به طور رايگان مدرك دكترا را گرفتم. 
با  دانشجويان  بعضي  اينكه  علت 
كمي  عالي،  بسيار  هاي  نمره   وجود 
آمريكا  هاي  دانشگاه  به  ورود  در 
عالوه  كه  است  دارند،  اين  مشكل 
بر نمرات، سوابق كاري و علمي فرد 
و  مي دهند  قرار  بررسي  مورد  نيز  را 
آن  در  كه  درمدتي  خوشبختانه  من 
هاي  پژوهش  درگروه  بيمارستان 
كبدي مشغول بودم، سابقه ی خوبي 

كسب كرده بودم. 

 مي دانيد كه دانشجوها درگير 
روي  بر  طبعاًً  كه  هستند  مشكالتي 
در  شما  مي گذارد.  اثر  تحصيل شان 
اين مورد راه حل و توصيه اي داريد؟ 
خودشان  ارزش  بايد  دانشجويان   
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را درك كنند. اين موهبت الهي است 
كه در اختيار آنها قرار گرفته است كه 
در يكي از بهترين دانشگاه هاي ايران 
و در يكي از بهترين رشته  ها تحصيل 
به  برمي گردد  مسايل  بقيه  كنند.  مي 
مشكل  آدم.  خود  دروني  احساس 
زماني وجود دارد كه ما آنرا احساس 
معنوي  وجود  از  بايد  ما  كنيم. 
و  رابكنيم  استفاده  حداكثر  خودمان 
اختيار  در  كه  را  موهبتي  آن  بتوانيم 
خودمان  پيشرفت  راه  در  ماست، 
در  خوشبختي  شرط  ببريم.  كار  به 
مشكالت،  از  نهراسيدن  زندگي 
پايداري و درك ارزش هاي خودمان 
است. بايد بدانيم اگر براي اهداف و 
ارزش هاي خودمان كوشش كنيم، به 

هدف مي رسيم. 
اشكال كار ما اين است كه سريع 
عقب نشيني  مشكالت  مقابل  در 
را  فرهنگ  اين  بتوانيم  اگر  مي كنيم. 
ايجاد كنيم كه از مشكالت نهراسيم و 
هر فردي اهداف خودش را مشخص 
كند و با اميد و خوش بيني به طرف 
مي كنم  فكر  رود،  پيش  هدفش 
آن  در  كه  داشت  خواهيم  محيطي 
زيست  خواهيم  خوشحال تر  همگي 
خواهد  ما  همه  نصيب  موفقيت  و 
شد. چيزي كه براي اجتماع ما مضر 
است، خود كم بيني و يأس است. ما 
نبايد زود صحنه را خالي كنيم؛ تا هم 
خودمان زندگي پر باري داشته باشيم 
و هم بتوانيم به مملكت خدمت كنيم 

و اين خيلي ارزشمند است. 

از  همسر  انتخاب  معيارهاي   
نظر شما چيست؟ 

 معيارهاي انتخاب همسر براي من 
دو چيز بود: يكي برخورد اوليه كه به 

نظر من خيلي چيزها را مي تواند بيان 
كند، ولي كافي نيست. يعني شخصي 
او زندگي  با  كه مي خواهيد سال ها 
كنيد، بايد بيش از اين درباره  او بدانيد 
و در مراحل بعدي با خانواده وي آشنا 
شويد. فكر كنيد كه با اين فرد مي توانيد 
نه؟.  يا  باشيد  داشته  دوستانه  زندگي 
بود.  صورت  همين  به  من  انتخاب 
البته يكي از معيارهاي مهم من آرامش 
و خوشبختانه  بود  متانت شخصي  و 
همسر من بسيار مناسب است و من 
خيلي راضي هستم. با وجود اين كه 
كارهاي  انجام  به  متمادي  هاي  سال 
شغلي خود در خانه مي پرداختم، حتي 
يك مرتبه احساس نكردم همسرم گله 
 مند باشد. حتي مرا تشويق مي كرد و 
زندگي حركت  مسير  در  من  پا به پاي 
مقدار  اين  مي كنم  فكر  كرد.  مي 
موفقيت هاي كمي هم كه دارم، مديون 

صبر و حوصله همسرم هستم. 

فراغت  اوقات  شما  استاد   
خود را چگونه مي گذرانيد؟

اشتغاالت  علت  به  من  چه  گر   
در  دانشگاهي  كارهاي  به  مربوط 
اغلب  هم  كار  ساعات  از  خارج 
قسمتي  حال  اين  با  هستم،  مشغول 
يا  شنبه  پنج  بعدازظهر  در  وقتم  از 
كوه  به  ام  خانواده  با  همراه  جمعه 
است  راهپيمايي  عماًل  كه  مي رويم 
و اين باعث مي شود كه قدري براي 
كارهاي ديگر تجديد قوا كنم. ورزش 
من  عالقه  مورد  هاي  رشته  از  يكي 
از دوران دانش آموزي  بوده است كه 
البته  ام؛  بوده  پي گيرآن  دانشجويي  و 
در  من  مختلف.  هاي  صورت  به 
دبيرستان البرز عضو تيم هاي ورزشي 
بوده ام. براي دو سال در پرتاب وزنه 

موفق به دريافت مدال شدم. وقتي كه 
به دانشگاه آمدم به علت مشغله بيشتر 
يا به دليل اينكه رقباي ورزشي من از 
جهات مختلف از من مستعدتربودند، 
نتوانستم مانند دبيرستان در مسابقات 
ولي  كنم؛  دريافت  جوايزي  ورزشي 
مختلف  هاي  صورت  به  را  ورزش 
پياده  هم  حاضر  حال  در  دادم.  ادامه 

روي خود را ادامه مي دهم. 
 

 استاد! لطفًا در مورد كتاب ها 
و مقاالت تأليفي خود، توضيحاتي 

ارايه بفرماييد. 
هيأت  عضو  كه  مدتي  طول  در   
تأليف  كتاب  سه  ام،  بوده  علمي 
اصول  بود:  نياز  مورد  كه  كردم 
ها  آنزيم  كتاب  بيوشيمي،  و  شيمي 
و بيوشيمي فيزيك كه اين آخري را 
كرده  منتشر  مدرس  تربيت  دانشگاه 
ابتداي  از  مقاالت،  نظر  از  اما  است. 
راهنمايي  هميشه  دانشگاه  به  ورود 
سطوح  در  نامه  پايان  دانشجويان 
مختلف را برعهده داشته ام كه چند 
رساله موفق به دريافت بهترين پايان 
حيان  جابربن  جايزه  برنده  و  نامه 
شده اند؛ و خود من هم از بركت كار 
درج  نتايج  اساس  بر  و  دانشجويان 
مراكز  از  جوايزي  مقاالت،  در  شده 
مختلف دريافت كرده ام، از جمله در 
هفتمين جشنواره خوارزمي موفق به 
ملي خوارزمي  شدم.  دريافت جايزه 
حدود 40 مقاله علمي بين المللي و 
به چاپ رسيده و در حدود  داخلي 
ها  كنگره   در  سخنراني  تعداد  همين 
داشته ام و چند بار به عنوان سخنران 
مدعو در كنگره هاي داخل و خارج 

از كشور دعوت شده ام.
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باشيد  اگرخواسته   
آمده  دست  به  نتايج  اهم 
خود  تحقيقاتي  ازكارهاي 
را بيان كنيد، چه نتايجي را 

عنوان مي كنيد؟ 
 ازكارهاي تحقيقاتي كه در 
سطوح  در  دانشجويان  كنار 
نتايجي  ام،  داشته  مختلف 
به دست آمد كه در مجالت 
علمي ارايه شده است، ولي 
مهم ترين آنها به قرار است: 

كننده  تحريك  اثر  شناسايي   -1
گزنه  گياه  عصاره  در  انسولين  ترشح 
بتاي  هاي  سلول  پرفيوژن  طريق  از 

پانكراس موش صحرايي. 
 DNAكاتاليزوري اثر  شناسايي   -2

در واكنش هاي انتقال الكترون. 
هاي  بادي  آنتي  اثر  شناسايي   -3
ايجاد شده در بيماران ديابتيك برعليه 
آلبومين و گلوبولين ها، با ارايه ی يك 

روش جديد اسپكتروفوتومتري. 
عملكرد  تغييرات  4-شناسايي 
انتقال  در  ديابت،  بيماري  در  آلبومين 

مواد و داروها. 
5- ارايه روش جديد در شناسايي 
به  فلزي  هاي  يون  اتصال  جايگاه 

پروتئين ها و آنزيم ها. 
فلز  اتصاالت  جايگاه  شناسايي   -6

به بازهاي نوكلئوتيدي. 
تنظيمي  خواص  شناسايي   -7
ترانس  آنزيم  دو  در  )آلوستريك( 

كيتوالز و پيروات دي كربوكسيالز. 

  به نظر شما خصوصيات يك 
استاد موفق چيست؟

 استاد خوب به نظر من كسي است 
كه هميشه در مسير پيشرفت خود و 

تحقيقاتي  زمينه  هاي  دانشجويانش 
حقيقت  در  چون  نكند.  فراموش  را 
از  الهام گرفته  ما در كالس،  تدريس 
اعتقادي  استاد  اگر  و  است  تحقيقات 
تدريس،  باشد،  نداشته  تحقيقات  به 
تو خالي خواهد بود. در زمينه ی كار 
دانشگاهي، هر يك از ما وظيفه داريم 
كه هم در جهت پيشرفت كار تحقيق 
در مملكت كوشا باشيم و هم بتوانيم 
افرادي را پرورش دهيم كه اين افراد 
طي  كرديم،  ما  كه  را  راهي  بتوانند 
بهتر پي گيري كنند؛ تا مملكت ما در 
دنياي امروز بتواند در مسير پيشرفت 
گام هاي مؤثري را بردارد و اين ميسر 
دانشجويان  در  اينكه  مگر  نيست 
ما  رسالت  شود.  ايجاد  خالقيت  ما 
تنها  كه  نيست  اين  استاد  عنوان  به 
يكسري مطالب را به دانشجويان ارايه 
دهيم كه فقط در محدوده ی اطالعات 
كتاب باشد، اعتقاد دارم بايد افرادي را 
پرورش دهيم كه بتوانند در توليد علم 

كوشا باشند. 

ايد  آرزو كرده  به حال  تا  آيا   
كه چندسال به عقب برگرديد و مسير 
زندگي را به گونه ديگري ادامه دهيد؟ 
 اگر به زمان قبل از دانشگاه برسم، 
انتخاب  را  راه  همين  باز  حقيقت  در 
مي كنم. چون من به تحقيق در علوم 

عالقه  مند  خيلي  حياتي 
مسير  مي كنم  فكر  و  هستم 

بسيار زيبايي ا ست. 
كاشف  پروتز،  ماكس 
گفته  هموگلوبين  ساختمان 

است: 
«Making a 

discovery is such a 
wonderful thing. It 
s like falling in love 
and getting to the top of 
the mountain all in one .» 
من از دانشجويان عزيز كه هميشه 
عالقه  آ نها  به  خيلي  و  هستم  آ نها  با 
خودشان  به  كه  مي  خواهم  دارم، 
اين  از  باشند.  داشته  اعتقاد  خيلي 
استفاده  هستند  درآ ن  كه  مسيري 
اي كه هستند،  كنند و در هر مرحله 
اين  بنمايند،  را  كوشش  بيشترين 
كوشش بسيار با ارزش است. هميشه 
از زواياي مختلف  مسايل را مي شود 
ديد و اين ديد ما از زواياي مختلف 
داشته  تفاوت  هم  با  بسيار  مي تواند 
باشد. مي دانم كمبودهاي خيلي زيادي 
خيلي  مشكالت  دانشجويان  هست. 
رفع  بايد  اينها  همه   كه  دارند  زيادي 
شود، ولي نبايد بعضي كمبودها مانع 
پيشرفت شود. فكر صحيح و انديشه  
ی درست در يك زمينه آرام به وجود 
نظري  مي توانيد  زماني  شما  مي آيد. 
داشته  مسأله  يك  ی  درباره  صحيح 
باشيد كه در وجود خود آرامش بيابيد. 

 برخي معتقدند كه انسان همه 
چيز را بايدخودش تجربه كند، ولو 
اينكه بهايش خيلي گران باشد. نظر 

شما چيست؟ 
هستند.  مهم  امور  اين  هردوي   
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بدون  و  دارد  اهميت  تجربه شخص 
آن فرد هيچ گاه رشد فكري و فردي 

نخواهد داشت. 
ولي اين يك مسأله صددرصد مسلم 
است كه تجربيات ديگران پايه كارهاي ما 
براي به دست آوردن تجربيات شخصي 
هستند. بنابراين ما هميشه از تجربيات 
ديگران براي گسترش تجربيات خودمان 

در زندگي استفاده مي كنيم. 

به اهداف و   شما تا چه حد 
خواسته  هايتان رسيده ايد؟ 

 در بسياري از موارد، كوشش من 
مرا  ام  داشته  كه  اهدافي  جهت  در 
در مسيري قرار داد كه بيش از آنچه 
تصور مي كردم از نتايج كوشش هايم 
بهره وري كردم. ولي اكنون و درحال 
ام كه  حاضر به دستاوردهايي رسيده 
از نظر من ارزشمند است و احساس 
به گذشته  رضايت مي كنم. من وقتي 
انجام  كه  كوششي  از  مي كنم  فكر 
داده ام، راضي هستم و اميدوارم تا آنجا 
كه قدرت دارم بتوانم اين راه را ادامه 
زندگي  در  من  اصلي  هدف  بدهم. 
استفاده از پتانسيل  هايي است كه در 
محيط  در  كه  همين  بينم.  مي  خود 
تربيت  دانشجو  و  هستيم  دانشگاه 
و  است  مي كنيم، خودش يك هدف 
اين هدف براي من لذت بخش است 
انجام  كاري  احساس مي كنم  كه  چرا 

مي دهم و خدمت مي كنم. 

اينكه  علت  شما  نظر  به   
استفاده  دانشجويان  پتانسيل  از 

نمي شود چيست؟ 
 علت را بيشتر در توجه و شناخت 
راهكارها مي بينم. مطمئنم كه مسووالن 
خاص  توجه  مسأله  اين  به  دانشگاه 

باره  اين  در  كه  است  الزم  دارند. 
شود  انجام  جدي  هاي  ريزي   برنامه 
و يك مقدار ريزتر وارد مسأله شويم. 

 استاد! سطح علمي دانشجويان 
را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

 من به جرأت مي توانم بگويم كه 
دانشجويان ما دانشجوياني هستند كه 
بين المللي،  سطح  در  مي توانند  حتي 
با همرده هاي خود برابري كنند. ولي 
داد  قرار  مسيري  در  را  دانشجو  بايد 
فكرش  فعال  نيروهاي  از  بتواند  كه 
به خوبي استفاده كند. برنامه ريزي ها 
بايد طوري باشد كه قدرت و پتانسيل 
دانشجويان  در  كه  كاري  و  فكري 
صحيحي  مسير  در  دارد  ماوجود 
قراربگيرد و به وجه بهتري بارور شود. 
جا  درستي  سيستم  چنانچه  اگر 
عماًل  كه  را  نيروهايي  مي تواند  بيفتد 
مي توانند فعال باشند، به كار گيرد و 
از آن نيروها استفاده ی بهتري بكند. 
است  اي  زمينه  آمدن  فراهم  اصل، 
كه افراد بايد در آن وارد شوند. اگر 
هاي  دانشگاه  در  اي  برنامه  چنين 
كه  مي كنم  فكر  من  شود،  اجرا  ما 
دانشجويان ما بتوانند به بهترين وجه 
از آن بهره وري كنند. به اين ترتيب 
تحقيقاتي  هاي  سياست  مي توانيم  ما 

را به خوبي درمملكت پياده كنيم. 
من در ارتباط با دانشجويان پزشكي 
عقيده دارم اگر ما بخواهيم از آنها در 
كنيم؛  استفاده  تحقيقاتي  هاي  بخش 
دانشجويان  ورود  ازابتداي  توانيم  مي 
آموزش  سيستم  دو  ما  دانشكده،  به 
داشته  پزشكي  دانشجويان  براي 
از طرف  از دو سيستم  باشيم و يكي 
انتخاب  دلخواه  طور  به  دانشجويان 
به  عالقه  مند  دانشجو  چنانچه  شود. 

واحدهاي  است،  كلينيكي  كارهاي 
دروس پزشكي براي دانشجو در نظر 
گرفته شود و اگر بخواهد در كارهاي 
تحقيقاتي وارد شود، عالوه بر گرفتن 
كارهاي  پزشكي،  هاي  واحد  تمامي 
تحقيقاتي نيز در برنامه گنجانده شود 
و سياستگزاران تحقيقاتي از دانشجويي 
كه مي  خواهد در اين قسمت ها وارد 
شود، حمايت كنند. به عبارتي زماني كه 
دانشجو فارغ التحصيل مي شود، بداند 
در چه قسمت تحقيقاتي و با چه مزايا 
و پشتيباني  هاي مالي مي تواند به كار 
خودش ادامه دهد. من فكر مي كنم اگر 
اين طرح پياده شود، ما خواهيم توانست 
تحقيقات پزشكي را خيلي جلو ببريم. 

اندر  دست  از  شما  توقع   
كاران علوم پزشكي چيست؟ 

وضع  است.  خوبي  بسيار  سؤال   
پزشكي ما در حال حاضر مي تواند 
بهتر از اين باشد. به نظر من اولين كار 
كشور  در  پزشكي  علم  پيشرفت  در 
ما اين است كه ما بتوانيم علوم پايه 
هماهنگ  باليني  علوم  با  را  خودمان 
كنيم و درجهت نزديك كردن آنها به 

هم گام برداريم. 
در كشورهاي پيشرفته دنيا دانشگاه هاي 
علوم پزشكي در زمينه هاي باليني با علوم 
پايه ارتباط نزديك دارند و اين مسأله ی 

مهمي است. 
فاصله اي كه بين دو بخش وجود 
از  خيلي  كه  شود  مي  باعث  دارد، 
اهدافمان دور شويم. دستيابي به اين 
اهداف امكان پذير نيست، مگر اينكه 
باشيم.  پايه قوي داشته  ما يك علوم 
توسط  بسياري  تسهيالت  است  الزم 
ايجاد  پزشكي  علوم  سياستگزاران 

شود تا اين ارتباط برقرار شود. 


