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 مهندسی ژنتیکملی کارسوق 

کاربرد این حوزه از علم  .شودزیست فناوری گفته می ،های گوناگونفراورده تولید و یا بهبود از موجودات زنده به منظورهوشمندانه بشر  استفادههرگونه به 

 دارا بودن این دانش به منزله داشتن به همین دلیل. گیردرا دربرمیو از سالمت، کشاورزی، محیط زیست گرفته تا صنایع دفاعی و نظامی بوده بسیار زیاد 

را  های زندهتوان موجودات زنده و یا سیستماست که با استفاده از آن می پرکاربرد زیست فناوری یکی از ابزارهای مهندسی ژنتیک .قدرت برای کشورهاست

در نقشه جامع علمی کشور و نقش مهمی که این  فناوریزیستجایگاه با توجه به . به نحوی تغییر داد تا برای اهداف مختلف انسان مورد استفاده واقع شوند

، ناوریفستاد توسعه زیستآموزان عزیز کشورمان با این علم، حوزه از علم میتواند در اقتدار علمی کشور ایفا کند و به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانش

  .شد خواهد برگزار 98-99های سال در آن دوره نیومس که استنموده طراحی  متوسطه اول آموزانبرای دانشرا  "مهندسی ژنتیکلی مکارسوق "

 باشد:برنامه کارسوق مهندسی ژنتیک به ترتیب زیر می

و از طریق بخش  1398 مهر ماه و در نفره 6تا  4های به صورت گروهنهم و آموزان پایه هشتم از بین دانش : ثبت نام اولیهآموزانثبت نام اولیه دانش -1

 پذیرد. انجام می zistman.orgبه نشانی  زیستمنکارسوق سایت 

مهندسی ژنتیک جزواتی به زبان  فناوری وزیست در زمینهعزیز آموزان دانششما به منظور افزایش اطالعات  :غیرحضوریشرکت در دوره آموزش  -2

تا  مطالعه نمایندآموزان عزیز این جزوات را . الزم است دانششودقرار داده میتان های عملی در اختیارساده آماده شده که قبل از برگزاری کارگاه

بوده و جزئیات نحوه ارسال جزوات و  1398 آبان ماهزمان برگزاری دوره غیرحضوری  برداری بیشتری داشته باشند.های عملی بهرهبتوانند از کارگاه

 گردد.اعالم می زیستمناز طریق سایت برگزاری آزمون متعاقبا 

های عملی بر کارگاه این دوره و استفاده از برای شرکت درها گروهباشد انتخاب محدود می دوره حضوریبرگزاری آزمون: با توجه به اینکه ظرفیت  -3

به عنوان امتیاز گروه در نظر  عضا هر گروهانتخاب به صورت گروهی بوده و میانگین امتیاز ا البتهاساس آزمون طراحی شده از جزوات خواهد بود. 

 گروهو در صورتی یک های عملی را خواهند داشت نفر فرصت شرکت در کارگاه 4نکته قابل توجه دیگر این است که از هر گروه تنها  .شودگرفته می

ها به صورت توافقی بین افراد گروه بوده و اولویت با کسانی است که در آزمون جزوات عضو داشته باشد انتخاب افراد برای شرکت در کارگاه 4بیش از 
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گروه  اعضا همه تا دیکن شخصم رو یزمان کی هااز خوندن جزوه بعد میکنیم شنهادیپنقش داره  میهمه اعضا گروه در انتخاب ت ازیامت چون) ارائه شده امتیاز بیشتری کسب نمایند.

 (دیگرفت ادی خوب رو مطالب یهمگکه  دیش مطمئن و دیاطالعات داشته باش مبادلهو  بحثدر مورد مطالب جزوات  با هم

 را پیدا کارسوق و جذاب های عملیکارگاه شاملدر یک برنامه دو روزه  ی منتخب فرصت شرکتهاگروهبعد از انتخاب،  :شرکت در دوره حضوری -4

است. بعد از شرکت کارگاه تخصصی برای کارسوق مهندسی ژنتیک طراحی شده  4کارگاه عمومی و  دوکنند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته می

ه بشما های کارسوق مهندسی ژنتیک درکارگاهشرکت خواهد نمود.  ی تخصصیهاکارگاه تیم در یکی از ءهمه اعضا در کارگاه عمومی هر یک از اعضا

 میکنیم شنهادیپ نهکیم آشنا یعمل یهاکارگاه با رو شما هاجزوه)مطالعه  .شویدی آشنا میگاههای آزمایشفناوری و تکنیکزه زیستوبا برخی از مفاهیم حصورت عملی 

وت و طی های مختلف متفاهای عملی در قطبکارگاهزمان برگزاری  (.کنندیم شرکت یکارگاه چهکه هر کدام از اعضا در  دیبرنامه دو روزه  مشخص کن در شرکت از قبل

 خواهد بود. بهمن ماه و آذرهای ماه

 هایدهافناوری بهتر آشنا شدید زمان ارائه های عملی شرکت کردید و با ابعاد مختلف زیستر کارگاهدبعد از اینکه : آموزانارائه پروپوزال توسط دانش -5

قرار میگیرد را بر اساس ایده خود تکمیل نموده و ارسال نمایند تا  آنها دارند تا فرم پروپوزالی که در اختیارها حدود یک ماه فرصت گروهرسد. فرا می

 دیاسات حضور از هاکارگاه یبرگزار زماندر مختلف باشند تا  یهادهیبه دنبال ا جزوات مطالعه از بعد هاگروه هشیم شنهادیپ البته)گیرد. از لحاظ قابل اجرا بودن مورد داوری قرار 

  .(کنند استفاده گرفتن ییراهنما و مشورت یبرا

تا بعد از تکمیل فاز مطالعاتی، شود هایشان داده میانجام پروژهآموزان زمان کافی برای دانشبه ها پس از تصویب پروپوزال:  ی پژوهشیهاپروژهانجام  -6

 های آزمایشگاهی خود را انجام دهند. فعالیت

شود ارسال نموده و مورد داوری قرار نتایج کار خود را در قالبی که مشخص میها گروههای برتر : در زمان مشخص انتخاب پروژهارسال نتایج و  -7

پردازند و در های منتخب هر قطب در مرحله کشوری با یکدیگر به رقابت میها در مرحله اول به صورت قطبی بوده و پروژهداوری پروژهگیرند. می

هایی که موفق ها نیست و گروه)الزم به ذکر است اجرای پروژه و شرکت در مسابقه نهایی منوط به شرکت در کارگاه شود.های برتر جوایزی نفیس اهدا میگروهنهایت به 

 کنند.(فناوری در آخرین مرحله ارائه های خود را با موضوعات زیستتوانند پروژههای کارسوق شرکت کنند نیز مینشدند در کارگاه
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 : نکته چند

o البته. کرد دیخواه تجربه را جذاب یعلم تیعالف کیو لذت  شد دیخواهعلم در سطح جهان آشنا  نینو یهااز حوزه یکیبا  دیکنیمکارسوق شرکت  نیکه در ا شما 

 .دیکن حل رو مشکالت اون یریگیپ وبا تالش  دیکه با داشت دیخواهشیهم در پ یمشکالت مطمئنا پروژه یاجرا ریمس در

o و نواره گیاهان دارویی،  جشیفناورستیز جشنواره مثل ییهاجشنواره به را خود کار جینتا تا بود خواهد دهیبرگز یهاگروه ژهیو به هاگروه همه یبرا فرصت نیا 

  .کنند ارسال زین یخوارزمجشنواره جوان 

o ییباشند که توانا مدرسه کیبه  قمتعلهر گروه  اعضاء میکنیم شنهایپاست لذا  یانجام کار گروه ییداشتن توانا یعمل یهاپروژه یاجرا در تیموفق نکهیا به توجه با 

  .باشند داشته همرا  گریکدیبا  یو عالقه انجام کار گروه

o ندینما ییراهنما اهپروژه انجام در رو شما آمادگی دارند و بوده شما کنار در یعمل یهاکارگاه و یآموزش یهادوره درمجموعه پویا پژوهان بسپار  در شما دوستان. 

 

 موفق و پیروز باشید.


