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  آوران المپيادهاي علمي كشوري و جهاني با نخبگان جوان علمي و مدالاسالمي  انقالبمعظم ديدار رهبر 

در دنياي پيچيده و پر فراز و نشيب و ماشيني كنوني كه  به گزارش خبرگزاري علم و فناوري استان بوشهر؛

هاي مجازي هوش و هواس همه ما را ربوده و زمان بسيار زيادي از زندگي جوان و نوجوان و بزرگسال ما  اينترنت و شبكه

 را به خود مشغول كرده اما جواناني هستند كه روز به روز شاهد درخشش آنها هستيم.

آوران المپيادهاي علمي كشوري و  كه در ديدار اخير رهبر انقالب با نخبگان جوان علمي و مداليكي از نخبگان بوشهري 

جهاني، حضور داشت، شهريار ميرزايي بود، كسي كه چهار سال پيش در رشته المپيادهاي نانو خوب درخشيد و 

هايي را  ه داشته فعاليت كند و موفقيتعالق كه هايي زمينه تمام در رشته اين بر عالوه و دهد ادامه را راه اين   توانست

براي خود و استان كسب نمايد؛ از شركت در المپيادها و مسابقات بسكتبال تا تفسير قرآن. در ادامه اين گزارش، 

  گوي شنيدني خبرنگار خبرگزاري علم و فناوري استان بوشهر با اين جوان موفق را بخوانيد: گفت

  ايد؟ هايي حائز رتبه شده اييد در چه زمينهلطفا خودتان را معرفي كنيد و بفرم

  ساله، دانشجوي استعداد درخشان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر. 21شهريار ميرزايي هستم.

  مدال نقره كشوري المپياد پزشكي-

  رتبه يك كشوري المپياد رياضيات كاربردي -

  المپياد نانو 6مدال برنز دوره -

  پياد نانوالم7كشور در دوره 2رتبه -

  كشور مسابقات نادكاپ دانشگاه صنعتي شريف 3رتبه -

  95و 94هاي  برترين پژوهشگر استان در سال-

  رتبه برتر كشور در مسابقات سخنوري دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

  كشوري مسابقات تفسير قرآن 4رتبه  -

  در زمينه ورزشي 

  ده سني نوجوانانرتبه سوم كشوري مسابقات بسكتبال مناطق جنوب در ر -

در رده سني نونهاالن، نوجوانان و جوانان قهرماني استان رشته بسكتبال را دارم و كاپيتان منتخب نوجوانان و نونهاالن 

  استان بودم.

  در زمينه هنري

 1ر د اما داشتم تئاتر در فعاليت هم دبيرستان سوم تا و كردم كسب تئاتر رشته در  دو مقام اول و يك مقام دوم استان

  كنم. سال اخير در زمينه موسيقي فعاليت مي

  و يك اختراع هم در مرحله آخر ثبت دارم.-

  دوره نوجواني خود را چگونه سپري كرديد؟

توان  آفرين خواهد بود اما مي آغاز دوران نوجواني و عبور از آن توأم با بحراني است كه اگر به خوبي مديريت نشود مشكل

ست پشت سر گذاشت اين مهم نيز در درجه نخست به كمك همراهي و همدلي خانواده و با مديريت صحيح، آن را در

شود. و زندگي من هم از اين  برنامه ريزي درست و منظم و در درجه دوم به كمك معلمان و مربيان نوجوان حاصل مي
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ه از نظردرسي وضعيت دور اين   خواندم هاي دوران نوجواني خالي نبود، در مدرسه تيزهوشان درس مي فراز و نشيب

صدم داشتم در هر سه سال ولي آن چيزي كه در مقطع راهنمايي بيشتر براي  90و  19مناسبي داشتم و معدل باالي 

كردم. ولي  ديدم و بيشتر وقتم به ورزش سپري مي ام بيشتر در اين زمينه مي من اهميت داشت بحث ورزش بود، عالقه

ر كرد و آن زمان بود كه به سمت كارهاي علمي رو آوردم؛ به عبارتي هويت سال دوم دبيرستان وضعيت به كلي تغيي

  علمي من از دوم دبيرستان شكل گرفت.

  اولين موفقيت شما مربوط به چه سالي بود؟

هاي مختلف از سوم دبستان بود، اما اولين موفقيت من در سطح كشور مربوط به  ها در سطح استان در آزمون موفقيت

 و كنم كسب قرآن تفسير زمينه در كشوري چهارم مقام شدم موفق راهنمايي، سوم تابستان   كه در تفسير قرآن بود

  .بود دبيرستان دوم به مربوط من علمي المپياد مدال اولين

  كنيد؟ وضعيت كار علمي در استان بوشهر چطور ارزيابي مي

 برخي بلكه كند هدايت را كارها اين كه   دولتيچرخد تا يك سيستم منظم  تر حول افراد مي وضعيت علمي استان بيش

 تا اند مانده ايران در و كرده رها را   مالي و شغلي درجات تحصيل، شرايط بهترين فداكارانه و دلسوزانه كه هستند افراد

ست، و ا شده انجام افراد اين توسط اثرگذاري بسيار هاي فعاليت نيز بوشهر استان در و. كنند خدمت كشور براي بتوانند

  وقتي چنين افرادي وجود داشته باشند مطمنا فعاليت علمي به ويژه در استان بوشهر بسيار آسانتر خواهد شد.

هاي دست و پا گير  نگاري گاهي بخاطر وجود اين افراد بسياري از كارهاي علمي، خيلي سريع و فارغ از بسياري از نامه

در دانشگاه » پروفسور نبي پور«شود. افرادي مانند افراد باسوادي انجام ميها و با حمايت دلسوزانه چنين  ادارات و سازمان

در دانشگاه خليج فارس و بسياري از اساتيد ديگر كه در راستاي پيشرفت علمي » پروفسور ملك زاده«علوم پزشكي و 

شوند.  ه براي ما محسوب ميكنند كه بهترين منبع علم و انگيز افراد و شكوفايي استعداد آنها در استان بوشهر فعاليت مي

هاي علمي، پژوهشي و  و در زمينه و باعث افتخار بنده هست كه دانشجوي، پروفسور نبي پور و دكتر امين تمدن هستم 

  وار هستم. ها شاگرد اين دو بزرگ ساير زمينه

هر در اگر بخواهيم اين مورد را كلي بررسي كنيم بايد گفت كه از نظر سرعت پيشرفت علمي، استان بوش

  تواند بهتر شود.  وضعيت مناسبي قرار دارد كه با حمايت مسئولين استاني مي

  ايد در اين مورد هم صحبت بفرماييد؟  هايي داشته در زمينه نانو هم موفقيت

علي تنگستاني، مدير مدرسه شهيد بهشتي در مقطع دبيرستان وقتي از عالقه من به علم نانو مطلع شد، همان سال 

هاي دلسوزانه خود قرار داد و از آن  و منابع مورد نياز را به من معرفي كرد و من را مورد حمايت و رهنمود» انوالمپياد ن«

تا اينكه در ». نانو از نو«به بعد شروع كردم به مطالعه مجموعه مقاالت باشگاه نانو، مباحث عمومي نانو فناوري و كتاب 

هاي بعد در  لين مدال المپياد علمي استان بوشهر را كسب كردم. در سالاو سال 20حدود از بعد  المپياد نانو 6دوره 

 هيبريد از استفاده با آب فتوكاتاليستي تصفيه عنوان تحت مقاله يك و كردم كسب را كشور 2 رتبه   المپياد نانو،7دوره 

cuo/zno  المپياد ارائه كردم. 6جهت كاهش گاف انرژي الكترونها و كاهش نوتركيبي در دوره  

  بيانيه گام دوم انقالب خطاب به جوانان است شما به عنوان نخبه درراين زمينه چه گامي برمي داريد؟
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چيزي كه در قدم اول براي من هدف است اين است كه بدانم در چه بخشي از كشور ضعف است و نياز چيست، بعد در 

ويژه توسعه علوم و فناوري نانو بوديم؛  راستاي آن هدف گام بردارم. در بخش نانو، امسال شاهد كاهش بودجه ستاد

 آن در نيز مالي بازگشت و خوب بسيار بازدهي شاهد و داشت اختصاص ان به توجهي قابل بودجه   ستادي كه در گذشته

  .گرفت قرار مسئولين مهري بي مورد امسال متاسفانه كه بوديم

يت آنها منجر به حل مسائل كشور شود. در هر اداره، در قدم دوم بايد در كشور كارگروه هايي تشكيل شود كه كار و فعال

سازمان يا وزارت خانه يك كارگروه متشكل از جوانان نخبه وجود داشته باشد كه مشكالت را شناسايي و مسئول حل آن 

مشكل باشد. تاكنون تيم هايي مثل هسته هاي احمدي روشن و چمران و امثال اين ها هست اما جاي پيشرفت بسيار 

  ن زمينه هست.در اي

 در توانمندي اين مطمنا و كنيم حل آن كردن مردمي با توان مي را كشور مشكالت از بسياري   در واقع

  .دهد نمي نخبه جوانان دست به را مشكالت حل كسي كه اينجاست مشكل ولي هست ايراني نخبه جوانان

  علت فرار نخبگان در كشور چيست؟

  سخ داد:توان پا به اين مسئله از دو منظر مي

گيرند كه نخبه  شود كساني مسئوليت بزرگ بر عهده مي در كشور ما از نخبگان در آن سطح نخبگي استفاده نمي اوال:

شود  كنند وقتي احساس كنند از آنها استفاده الزم نمي هاي كوچك شروع به كار مي نيستند و نخبگان در مسئوليت

  نه شده و براي كارشان ارزش قائل شوند.روند كه از آنها استفاده بهي مسلما به سمتي مي

مسير نخبگاني در كشور ما بر اساس نياز ساير كشورها تعريف شده، و مسير نخبگي از حل مشكالت كشورمان  دوما:

نويسد با بودجه دولت و دانشگاه هاي ايران كه تكنولوژي اجراي آن در  اي مي گذرد.به طور مثال فردي در نانو مقاله نمي

برد و هيچ مشكلي از  سازد و منفعت آن ابداع و علم را مي د نيست، كشور ديگري تكنولوژي را دارد، ميكشور موجو

اند بعضا در  گردد و خدمتي به مردم صورت نمي پذيرد. يعني نخبگاني كه در ايران نيز مانده مشكالت كشور رفع نمي

هاي رواني و  مالي مناسب، حمايت - ايگاه شغليج   شود. نياز هست براي نخبگان ها استفاده نمي مسير درست از آن

  هاي خاص و امكانات ايجاد شود. مراقبت

  هاي مختلف(ورزشي، هنري،....) چيست ؟  نظر شما درباره فعاليت در رشته

گذارم از  هاي مختلف، تجربه كسب كنم. وقتي پا به حيطه جديدي مي هميشه سعي كردم تك بعدي نباشم و در زمينه

كنم و دليلش هم عالقه به موضوعات مختلف و تجربه كردن شرايط و  ها استفاده مي هاي ساير زمينه وختهتجربيات و آم

  هاي جديد هست. رويداد

هاي روانشناسي،  سال اخير در هر كدام از زمينه 1حتي در مطالعه كتاب هم همين موضوع صادق است. به طور مثال در 

ام. در دوران دانش آموزي مطالعه آزاد كمي  كتاب خوانده 3 - 2اقل تاريخ، ادبيات، فلسفه، فيزيك و تكامل حد

 خواندم مي زياد جنيدي دكتر توضيح با شاهنامه و شمس ديوان مثنوي، حافظ، ديوان ها درس ميان در   اما   داشتم

  .بودم حفظ از را اشعار اين از بسياري   و

  دانيد؟  داليل موفقيت خود را چه مي

  است گرت فاحي ز فتاح عليم
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  به بسم اهللا رحمن رحيم است

شود نه  شود. در واقع باعث مي اولين ركن را هميشه توكل بر خدا ديدم كه باعث ايجاد ديد مثبت و اطمينان خاطر مي

  ها نا اميد. ها مغرور شويم و نه در شكست در موفقيت

و عالوه بر فراهم كردن امكانات و ايجاد  عامل دوم پدر و مادرم كه بهترين شرايط را از همه لحاظ براي من فراهم كردند

ريزي و پشت كار را از ايشان ياد گرفتم و مدير دوره راهنمايي و دبيرستان، آقاي تنگستاني كه دلسوزانه و  انگيزه، برنامه

لسوز هايي د پدرانه همواره من را در مسير موفقيت راهنمايي كردند و افتخار دانش آموزي ايشان را دارم و همچنين معلم

  .تحصيل مختلف دوران در كه هايي   و همراه

  ها بوده است. هايي است كه عالقه و استعداد من در آن زمينه عامل سوم شناسايي و فعاليت در حيطه

حس شما آن لحظه كه به ديدار مقام معظم رهبري دعوت شديد و از نزديك با ايشان صحبت كرديد و دست 

  داديد چه بود؟

كند. ديدار و دعوت  شور طبعا افتخار بسيار بزرگي است و انگيزه وافري را براي ادامه راه مهيا ميديدار با شخص اول ك

بخش بود و از ديگر پيامدهاي خوشايند جلسه هم تجديد ديدار با دوستان و  كردن ايشان از نخبگان بسيار مسرت

، همچنين آشنايي و ارتباط با ساير نخبگان هاي جهاني در حال رقابت بوديم هاي قبل در المپياد نخبگاني بود كه سال

  ايران و آشنايي با دوستان جديد فراهم شد.

  توصيه شما به جوانان چيست؟ 

 باشد، داشته مهم فاكتور 2 كه بردارند گام اي زمينه در كه است اين   پيشنهاد بنده به عنوان برادر به جوانان و نوجوانان

 اشخاص شود مي ديده بسيار متاسفانه ولي   شت كار هم به وجود خواهد آمدپ دو اين پي در.استعداد سپس عالقه اول

 شود مي باعث ها خانواده بعضي بين صحيح نا رقابت ويا پزشكي مثل ها شغل بعضي مالي و اجتماعي شرايط دليل به

  .شوند مشكل دچار شغل انتخاب در افراد

  خبرگزاري علم و فناوري استان بوشهر منبع خبري:

 

  


