
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشخصات کتاب 

 مهرداد عامری نویسنده: 

 خود را تبدیل به مرکز تحقیقات شخصی کنیم؟ تاپلپ چگونه عنوان اثر: 

 www.dayazf.irزیست فناوران به آدرس    ا یدا  تیساوبمنبع دانلود اثر:  

 ۱۴۰۱شهریور  ۴تاریخ انتشار ویرایش اول: 

 ندارد نسخه فیزیکی: 

 
 

 

 

 توجه 

  به آدرس  دایا زیست فناوران   سایت و وب   مهرداد عامری تمامی حقوق این اثر متعلق به  

www.dayazf.ir    از مطالب این    کپی کردن بدون اجازهاست و هرگونه انتشار و یا

 باشد.ممنوع می  ناقض حقوق مولف بوده و ،کتاب



 درباره نویسنده: 
ه  ـرشت  را در خود  مقطع کارشناسی  ری،  ـرداد عامـمه

دانشگاه علوم پزشکی سمنان    در علوم آزمایشگاهی  

 بیوتکنولوژی پزشکی و  حوزه  است. عالقه به    گذرانده 

را در این حوزه    کارشناسی ارشد، سبب گردید تا مقطع  آنمرتبط با    یهاپژوهش

 شیراز اخذ نموده او کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه علوم پزشکی    د.ـادامه ده

و در حال حاضر نیز، دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی در    ستا 

و با فعالیت    ۱۳۹۱از سال    ، یعنیبعد از گذشت یک دهههمین دانشگاه است.  

بررسی    یهاحوزه در   همچون  پژوهشی  ، یکیوتیبیآنت  یهامقاومت گوناگون 

ی مبتنی بر نانوذرات  بیوسنسورها  و   تشخیصی  یهاتیکتولید پروبیوتیک، طراحی  

حاضر  ،  طال حال  بر  در  متمرکز  وی  و    یهاحوزه تحقیقات  بیولوژي  سیستمز 

به علت عالقه به تدریس و آموزش، طی    همچنین وی  است.مهندسی پروتئین  

اخیـسالی و  ـآموزش  یاـهدوره ر  ـان  با  ـ ورشیـمنت  یهابرنامهی  را  متعددی  پ 

 بیوانفورماتیک و بیوتکنولوژی برگزار نموده است.  یهات یمحور 

 

 

 



 مقدمه نویسنده: 

پژوهش برای من همواره یک فعالیت جذاب بوده است که به مسیر و  

، معنا و مفهوم داده است. انگار اگر پژوهش  یاحرفهاهدافم در زندگی علمی و 

مطالعه   نباش  یهاحوزه و  احساس  نجدید  خود  زندگی  در  را  بزرگی  کمبود  د، 

. اینکه همچنان مشغول تحصیل و یادگیری هستم نیز به علت تمایل به  کنمیم

و   آکادمیک  فضای  در  مسیر    دار ادامهحضور    ها سال است.    امیپژوهشبودن 

 یازه یانگمتعدد،    یهاشکست گوناگون تحقیقاتی و تجربه    یهاحوزه فعالیت در  

به   مندعالقهکه کمکی کوچک به افراد    این   شد برای نگارش این کتاب با هدف

باشد.   پژوهش  و  علم  اخیر    هاشکستدنیای  سالیان  در طی  که  اشتباهاتی  و 

ما  . ا ندشده ا   م یهاخواستهطوالنی در رسیدن به برخی    یهاوقفه ، سبب  امداشته

به دوستانی که تازه قصد ورود به این    تواندیماشتراک این تجربیات    هرحالبه

حوزه را دارند کمک زیادی کند. نبود بستر مناسب پژوهشی در محیط دانشگاه 

که در مقطع کارشناسی قرار دارند نیز انگیزه دیگر نگارش این    دانشجویانیبرای  

دانشجویان این مقطع  نظر  یک مسیر جذاب،    دادننشان کتاب بود. اینکه بتوانم با  

کتاب  این    حین نگارش  تحقیق و پژوهش جلب کنم مسیری است که در را به  

و دانشجویان مقاطع باالتر    تر باتجربه . سوای از این موضوع، افراد  امه دنبال کرد

ایجاد تغییرات اساسی در    منظور به از نکات ارائه شده در این کتاب    توانند یمنیز  

شده بتوانند دانشجویان    روند پژوهشی خود استفاده کنند. امید که نکات مطرح



از   را  پژوهشی،    یهای سردرگممحترم  با    یهاپژوهش  خصوص به مسیر  مرتبط 

یک راهنمای مناسب برای حرکت کردن اصولی    این کتاب  د و نبیوانفورماتیک برهان

که   دارم  عقیده  باشد. من  جذاب  این مسیر  در  امروز  در  فعال  دانشجوی  هر 

عل   یهاحوزه  و  زیستی  علوم  با  پزشکیمرتبط  یک    ، وم  داشتن  با    تاپ لپ تنها 

و    تواندیم کند  پژوهش  به  را    ینوعبه اقدام  خودش  شخصی  تحقیقات  مرکز 

  ی هانهیهز   صرفبهکند. دیگر مانند گذشته برای انجام کار پژوهشی، نیاز    یانداز راه

قادر   را  ما  بیوانفورماتیک  و  نبوده  آزمایشگاهی  دنیای    سازدیمگزاف  به  هم 

اطرافمان کمک کنیم و هم با فعالیت در این حوزه، به شکل بهینه و کارآمدی،  

با   کتاب،  این  محترم  خوانندگان  که  امیدوارم  کنیم.  تقویت  را  خود  رزومه 

ب   داشتننظر در  دیدگاه  یک  با  بتوانند  شده،  مطرح  قدم  نکات  مسیر  این  در  از 

بردارند و دیگر محدودیتی را برای فعالیت نکردن در حوزه تحقیق و پژوهش، در  

نسخه فعلی، ویرایش    با درنظرگرفتن اینکههمچنین الزم به ذکر است    نظر نگیرند.

نگارشیکتاب است، در صورت وجود هرگونه    اول اپیش عذرخواهی  ش پی  ایراد 

و  کنمیم در  کرد  خواهم  سعی  اصالح    یهاش یرایو  به  مشکالت  این  بعدی، 

موضوع را از   دیتوانیمدر متن کتاب    ایراددر صورت مشاهده هرگونه    بپردازم.

 با من در میان بگذارید.   mehrrameri@gmail.comطریق ایمیل به آدرس  

 عامریمهرداد               

 بیوتکنولوژیسـت                    

mailto:mehrrameri@gmail.com


 ماجرای توییتی که منجر به نگارش این کتاب شد 

تاریخ   تیر    ۲۷ایده نوشتن این کتاب، چند روز بعد از توییتی که در 

  که   صبح بود و بین کارهایم  ۳:۲۸منتشر کردم به ذهنم رسید. ساعت    ۱۴۰۱

این توییت را نوشته و منتشر  ،  در توییتر بودم  وگذار گشت مشغول استراحت و  

 کردم: 

 

 
 

توجه زیادی دارم و    کنند ی ذهن عبور م  از که در لحظه    ییهاده یمن به ا

آن گوشهمعموالً  در  را  م  یاها  شاید  کنمییادداشت  آمادگی  لحظهآن  در  .   ،

نتیجه نهایی از جذابیت    پرداختن به آن باعث گردد   پردازش ایده را نداشته باشم و 

  کند ی مدر یک دفترچه مخصوص، کمک    هاده یا نوشتن    پایینی برخوردار باشد.

یک عادت خوب برای شما هم باشد.    تواندی مرا از یاد نبرم. به نظرم  ها  که آن  

ی خود را در لحظه یادداشت  هاده یاو    نکردهبه حافظه خود اعتماد    صرفاً اینکه  



سپردن همه    خاطر به ی کاری اجازه  هامشغلهدر دنیای امروز    هرحالبه نمایید.  

 شوند یساخته م  ها ده یا  در کنار مزیت نگارش ایده، معتقدم که  .دهدینمچیز را  

ی از آن به  دار نگه، با  ن یها الزم است؛ بنابراو یک مسیر تکاملی برای پردازش آن 

برای پردازش ایده پیدا  شکل مکتوب،   که   یااز لحظه.  کنمیمفرصت کافی را 

لپ   ت ییتو عبارت  کردم،  منتشر  را  بهمربوطه  تحقیقات  تاپ  مرکز  یک  عنوان 

و  جلوه  ذهنم  در  م  یاژه یشخصی  کاری  عبارت  این  با  باید  و  ؛  کردمی داشت 

زیاد و پردازش ایده خام اولیه، تصمیم به نگارش کتابی    کردن  فکر ، بعد از  نیبنابرا 

  ،علمبه شفاف ساختن مسیر برای دانشجویان مشتاق  هدف باپیرامون این ایده 

و  گرفتم اشتیاق  با  همراه  من  برای  اثر  این  نگارش  که  گونه  همان  امیدوارم   .

 زیادی بوده است، خواندنش برای شما نیز چنین باشد. یهات یجذاب

 

 

 

 

 

 



 هترین شیوه مطالعه این کتاب ب

مطالعه کنید.    حوصله  با این کتاب را از همان ابتدا و    کنمیمتوصیه  

بخش اصلی تشکیل شده است که هسته اصلی هر بخش، یک نکته  ۱۱کتاب از 

مهم است. در حقیقت سعی من بر این خواهد بود که با ارائه توضیحاتی پیرامون  

  یاژه یو ی را روشن کنم تا به آن موضوع توجه  هایهر نکته، در ذهن شما چراغ 

باشید.   د  ۱۱این    تک تک رعایت  داشته  شما  نکته  موفقیت  مسیر  ر  در 

 است. مؤثر مرتبط با این حوزه بسیار  یهاپژوهشبیوانفورماتیک و 

یک لیست یادداشت   صورتبهنکته را  ۱۱این  کنمی مهمچنین توصیه 

  ذهنمانرا مرور نمایید. تا زمانی که یک کار و عادت ملکه  هاآنکنید و همواره  

با   تواند ی مشود، دیدن مداوم آن     بارها   و  بارها شد. این کتاب را  اقدام مفیدی 

خواندن نکات موجود در  ، بخوانید و هرکجا در مسیر کاری به مشکلی برخوردید

  این دهد.    کردن  فکر به شما یک آرامش ذهنی و فرصتی برای    تواندیماین کتاب  

مقابله  برای  مناسب  راهکار  به  رسیدن  به  آمده،   موضوع  پیش  کمک    مشکل 

 . کندیم

 

 

 



 یک موضوع مهم  سازیشفاف 

برخی موارد    ر یتأث  دادننشان   منظور ، بهکتاب  یهابخش من در بعضی از  

به موقعیت و برخی از دستاوردهای خودم اشاره    امدانستهالزم  ،  بر مسیر کاری

رعایت آن نکته دارد. الزم به ذکر    ر یتأثکنم. هدف از این موضوع تنها اشاره به  

بگویم قصدم صحبت   صراحت بههمه چیز را شفاف کنم و  همین ابتدااست در 

است.   نبوده  خودشیفتگی  روی  باید    به  توجه  بااز  کتاب،  آموزشی  ماهیت 

تا خواننده بتواند ارتباط بهتری با آن بخش    کردم یمواقعی را مطرح    ییهامثال

، بدانید  امنموده ، اگر حس کردید در جایی از خود تعریف  نی؛ بنابرا کتاب بگیرداز  

برای چه بوده است. من همچنان در مسیر یادگیری هستم و هنوز چیزهای بسیار  

مسیر یادگیری برای من همیشگی است و    قطعاً .  دانمی نمرند که  زیادی وجود دا

خود را دانای کامل و فردی که قله های موفقیت را یکی یکی فتح کرده    گاهچیه

است و دیگر رقیبی ندارد، نخواهم پنداشت. این شیوه تفکر و رسیدن به این  

ه باید  درجه از خودشیفتگی یک خطر و آسیب بزرگ برای هر فرد است و هموار 

 به آن توجه داشت. 
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 لپ تاپ خود را تبدیل به مرکز تحقیقات شخصی کنیم؟  چگونه

 : قبل از شروع از من عبرت بگیرید ۱بخش 

هزینه زیادی هم برایمان    تواند یمعالوه بر مزایایی که دارد،    کردنتجربه 

باشد بنابراداشته  از  نی ؛  کنیم،  اقدامی  خودمان  اینکه  از  قبل  است  شایسته   ،

ی مسیر برایمان کمتر شوند. زمانی  هانه یهز تجربیات دیگران نیز کمک بگیریم تا  

ی مادی و  هانه یهز ی که در ابتدای راه داریم،  ازه ی انگ، انرژی و  میکنیمکه صرف  

که در مسیر رسیدن    برندیمگر، تا زمانی ما را به سمت جلو پیش  بسیاری موارد دی

به نتیجه دلخواه باشیم. بسته به روحیه و درجات انگیزه در افراد مختلف، هر  

  خصوص بهی بیشتری نیز خواهد داشت. اما در یک نقطه  هاتالش   احتماالً شخص  

شکست تلخ،    که همه چیز از لحاظ روانی و زمانی مهیا است، بروز یک تجربه و

ی مسیر ما را تغییر دهد. تغییری ناخواسته که برای همیشه  طورکلبهممکن است  

 زمان مدت و برای    کند ی مرا سرکوب    میاداشتهانگیزه و انرژی خوبی که در ابتدا  

طوالنی و در برخی موارد برای همیشه، سبب خواهد شد که ابر ناامیدی و پوچی  

که در چنین شرایطی رهایی از این ابر و    بر زندگی شخص سایه افکند. افسوس

 ی میسر نخواهد شد.سادگبه ی قوی، دیگر ازه یانگ باشروع یک راه تازه 

 دورنگ مهم در زندگی من 

سالگی که اندکی دنیای اطرافم را بهتر درک کردم،    ۱۵زندگی من پس از  

دارد. بخش سیاه آن افسردگی و پوچی شدیدی است که در  شاخص دو قسمت 
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 لپ تاپ خود را تبدیل به مرکز تحقیقات شخصی کنیم؟  چگونه

سالگی تجربه کردم و بخش سفید آن همراه با امید فراوان به    ۱۹تا    ۱۵دوران  

،  گذرد یمدوران تلخ  یک دهه از آن    باً یتقر سالگی آغاز و تا االن که    ۲۰آینده که از  

به مرکز   تاپلپ چه ربطی به تبدیل    هانیا  دیپرسیمبا خود    احتماالً ادامه دارد.  

دارد؟   شخصی  که  ر یگجهینتتحقیقات  است  مهمی  بسیار  نکته  اول  بخش  ی 

باشد و الزمه آن دانستن بخشی از داستان  کننده کمک برای ادامه مسیر   تواندیم

، کمی  نیام؛ بنابرا شده یی است که در سالیان نوجوانی متحمل  های سختمن و  

 درس بزرگی را در این بخش به همراه داشته باشد. تواندی مصبوری 

شما هم در سنی که من آن افسردگی شدید را تجربه کردم،    احتماالً 

طبیعی است که اکثر افراد در این سن    کامالً   . این موضوعدیاداشتهچنین حسی  

نرم کنند. اما چرا به آن اشاره کردم و تشریحش    وپنجهدست با مشکالت زیادی  

، دهدی نمکه هیچ کاری انجام    گراپوچ؟ زیرا یک فرد افسرده و  دانمیمرا مهم  

کوشش   و  تالش  اهل  همیشه  من  در  امبوده نبودم.  اما  نوجوانی  هاسال ،  ی 

. لذتی  بردمینمزیادی از زندگی    چنانآنو مداوم، لذت    وقفهی بتالش    رغمیعل

منتظر    صبرانهی بکه من را وادار کند روز بعد با حس خوب از خواب بیدار شوم و  

کاری انجام دهد    وقفهی بتا    شدهیز یر برنامهشروع کار باشم. مانند رباتی که انگار  

است.    داندی نمو   کار  از  حجم  این  انجام  به  مجبور  از    احتماالً چرا  بسیاری 

. این مشکلی است که  اندکرده خوانندگان این کتاب نیز چنین حسی را تجربه  

و اغلب نیز    کنند ی مشمار زیادی از نوجوانان در مقاطع و شرایط مختلف تجربه  
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 لپ تاپ خود را تبدیل به مرکز تحقیقات شخصی کنیم؟  چگونه

است که برای    . دستاوردش ناامیدی و افسردگیشوندیماز کنار آن رد    تفاوت یب

ی معتاد به کار و تالش  اهیباروحطوالنی همراه فرد است. سالیانی تلخ    زمانمدت

مداوم، اما بدون تجربه لذِت واقعی که شرایط را برایم تغییر دهد، سپری شد.  

است. انگار تالش خارج    کارکردن  امی زندگنقطه مشترک دوران تاریک و روشن  

زندگی یک اصل مهم بوده. منتهی جنس کار  از محدوده عادی همیشه برایم در  

 به اقتضای دوران تغییر کرده است.

در دوران دبیرستان، رشته تجربی را برای ادامه تحصیل انتخاب کردم.  

ی پزشکدندان ،  شوندی می که وارد رشته تجربی  آموزاندانش هدفم مانند بسیاری از  

از دستاورد    هرحالبه بود.   آن دوران  تجربمهم  در  این  مسیر  به    رشتهی، فقط 

با دوستانم اقدام به  هاسالگوشم خورده بود. در همان   ی  انداز راه ی دبیرستان 

و   موسیقی  به  زیادی  بسیار  عالقه  کودکی  از  من  کردیم.  موسیقی  گروه  یک 

سالم بود، یادگیری سنتور را شروع کردم. اما    ۱۰  حدوداً نوازندگی داشتم. وقتی  

در    .گرفتمی نم  سن و سالباید حس خوبی از صدای سنتور در آن    کهچنان آن

اول دبیرستان سراغ گیتار و بعدها پیانو رفتم. قطعاتی که در این گروه موسیقی  

ی طنز اینستاگرامی و یوتیوب کرد!  هاپ یکلسوژه    توان یمرا امروز    میساختیم

  توانست یمای لحظاتی  ی تاریک بر هاسال تنها فعالیتی بود که در آن    هرحالبه اما  

ی در دوران  ساز آهنگی باشد. الحظهحس بهتری در من ایجاد کند و یک مرهم 

آن   در  بود.  روحی  سخت  شرایط  از  فرار  برای  امیدی  روزنه    ها سال دبیرستان 
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و زمان را به ساخت قطعات مختلف   کردمیمروزهایی که از درس و مدرسه دوری  

به بیشتر   امی کار ی ساعت  گاهبسیارند.    ،دادمیمو ضبط در استودیو اختصاص  

اجتماع، با یک    از   دور   به. در یک اتاق و  دیرسیمساعت در یک روز هم    ۱۵از  

بسیار   پایین،    آزاردهندهکامپیوتر  سطح  صداهای    مشغولو  کردن  امتحان 

سازهای   ناخوشاینِد  صداهای  آن  در  انگار  بودم.  دنبال  افزار نرمگوناگون  ی، 

که  اگمشده  بودم  که    وجو جست چیست.    دانستمی نمی  ادامه داشت  زمانی  تا 

دیگر جوابگوی نشستن پشت میز نبودند. کمی استراحت و    میهاشانه گردن و  

ی بود. حال برگردیم به موضوع اصلی!  شروع روز جدید با روند سابق اتفاق بعد

یک فرد در روز این میزان کار کند اما لذتی نبرد؟ مگر مجبور به    شودیممگر  

 کار بودم؟ مگر قرار بود از این میزان کار به پول هنگفتی برسم؟

. نمیبیمعلت این اتفاق را در یک چیز    امده یرسامروز که به این نقطه  

مسیری که در آن قدم گذاشته بودم یکی نبود. شاید  عالقه قلبی و روحیاتم، با  

دندانپزشکی، مسیر هنرستان و    قراردادنی انتخاب رشته تجربی و هدف  جابه اگر  

را تجربه   تاریک  بودم، آن دوران  از تالش    کردمی نمموسیقی را شروع کرده  و 

. حتی احتمال داشت با  بردمی مدر مسیر، لذت غیر قابل وصفی    ر یناپذ یخستگ

حجم کاری تا امروز، در مسیر موسیقی کارهای جذابی انجام دهم و همچون    آن

تخیالتم که مدام خود را در نقش رهبر ارکستری در یک سالن مجلل موسیقی  

 ی فصل بعد داشتم. البته که رسیدن به هاکنسرتی برای ابرنامه، کنم یمتصور 
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