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  داخلی، توان و دانش از مناسب استفاده و ریزیبرنامه"

 "دامپروری پایدار توسعه و بومی نژادهای نجات راه 

 تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه دام نژاداصالح و ژنتیک استاد شهربابک؛ مرادی محمد دکتر با مصاحبه

 2علی اصغر خلیل خلیلی و *0اشکان غالمی 

 ابتدایی دورانایشان  .هستند کرمان استان شهربابکشهرستان  در 42/1112/ 41 متولد شهربابک مرادی محمددکتر 

. اندهرساند اتمام به 1111 سال در شهربابک بایکان دبیرستان در را دبیرستان دوران و خود زندگی محل روستای مدرسۀ در را

 اول شاگرد ،شده استمی برگزار سراسری صورت به که( دوازدهم کالس) آخر سال نهایی امتحان در که است ذکر به الزم

 اردیبهشت در کشور در بار آخرین و اولین برای که) کنکور آزمون طریق از ،1111 سال در .اندبوده شهر سطح در دبیرستان

 ایقهعال چون اول ترم پایان در. ندشد پذیرفته مشهد دانشگاه شیمی رشته در( شدمی برگزار نهایی امتحانات از قبل و ماه

 کشناسیخا رشته در و( رشته انتخاب حق محدودیت با) نمودند شرکت کنکور در مجددا   و دادند انصراف ،نداشتند رشته این به

 ،دیدندمین خود عالقه با متناسب را رشته این چون مجددا . شدند پذیرفته( فعلی پردیس) تهران دانشگاه کشاورزی دانشکده

 دامپروری رشتۀ به( حکیمی دکتر آقای جناب) خاکشناسی گروه وقت مدیر اولیه مخالفت رغمعلی 1118 سال ماه خرداد در

 دو با مقطع این درایشان  که است ذکر به الزم. رساندند پایان به را مقطع این 1130 سال در نهایت در و دادند رشته تغییر

 عالوه. دبودن روبرو( انقالب از بعد فرهنگی انقالب علت به سال دو حدود و انقالب از قبل نیمسال یک) دانشگاه در تعطیلی

 اجرا یعیطب منابع و کشاورزی هایرشته برای فقط که) ثُلثی به نیمسالی از آموزشی نظام آزمایشی تغییر علت به این بر

در  .گردید تحصیلی ایشان مقطع این شدن ترطوالنی به منجر مجموعه این که گذراندند نیز را درسی واحد 214 حدود( شد

 دانشکده( فعلی دامی علوم) دامپروری گروه در 1131 ماه بهمن در ،دامپروری رشتۀ درخود را  ارشدکارشناسی مقطعادامه، 

 0 پذیرش برای نفر 214 مشارکت) کنکور برگزاری طریق از مقطع این دانشجویان اولین عنوان به تهران دانشگاه کشاورزی

 سال ماه دی در کانادا، گوئلف دانشگاه از پذیرش اخذ از پسو  دندنمو دفاع خود نامهپایان از 1131 تیرماه در و شروع( نفر

 اتمام از پس 1123 ماه سال مهر در و گردید کانادا کشور عازم تخصصی دکتری مقطع در تحصیل ادامۀ جهت 1121

 :نشینیممی صحبت به فرهیخته استاد این با ادامه در .بازگشتند کشور به تحصیالت

 8-21: پیاپی( 29)شماره  2، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_82993.html 
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 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 
گروه  علمی هیئت عضو -محمد مرادی شهربابکدکتر  -0تصویر 

 رانتهعلوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه مهندسی 

 داشتید؟ هاییویژگی چه مدرسه در خود تحصیل دوران در

 کردید؟ تغییریچه  دانشگاه به ورود از بعد

 طوری به داشتم؛ مدرسه به زیادی عالقه مدرسه دوران در

 همیشه. بودم مدرسه در حاضر نفرات اولین جزء همیشه که

 تکالیف که طوری به دادم،می انجام موقع به را شده داده تکالیف

 تعطیالت شروع از قبل بود، هم زیاد معموال  که را عید تعطیالت

 الزم. داشتم را روحیه همین نیز دبیرستان ایام در. دادممی انجام

 به مربوط کارهای در باید تحصیل دوران طول در است ذکر به

 ورود از بعد. کردممی کمک خانواده به نیز دامداری و کشاورزی

 هااهدانشگ در موجود سیاسی و مبارزاتی جو به توجه با دانشگاه به

 از ایعمده بخش همانند دروس، کنار در انقالب، از قبل در

 جویاندانش به مربوط هایفعالیت نوع این درگیر دیگر، دانشجویان

 از رشته تغییر هنگام در نیز علمی بُعد از. گردیدم مذهبی

 رطیش عملی، سابقه و عالقه به توجه با دامپروری به خاکشناسی

 مطرح( نیکخواه علی دکتر آقای جناب) گروه وقت مدیر با که را

 تگاهایس در عملی کارهای وارد بالفاصله بتوانم که بود این ،منمود

 این خوشبختانه که گردم دامی علوم گروه پژوهشی و آموزشی

 تحصیل دوران در کردن، کار مدتی از پس و گردید انجام امر

 اینجانب عهدۀ بر ایستگاه هایفعالیت از ایعمده بخش مسئولیت

 .بود

 فرزندان آیا اید؟کرده ازدواج تانزندگی از مقطعی چه در

 هستند؟ مشغول رشته همین در هم شما

 ادامه برای اعزام از قبل و ارشدکارشناسی دورۀ اتمام از پس

 یک و پسر یک) فرزند دو. نمودم ازدواج 1121 سال در تحصیل

  .هستند تحصیل مشغول پزشکی رشتۀ در که دارم( دختر

 رشتۀ) شما انتخاب در پدر شغل همچون خانواده کار پیشینه آیا

 است؟ بوده تأثیرگذار( دامی علوم

 سپ من گردید، ذکر قبل سؤاالت به پاسخ در که طورهمان

 علت. برگزیدم را دامی علوم رشتۀ نهایت در رشته، تغییر دو از

 نم زیرا است؛ بوده دامپروری با امآشنایی سابقۀ و عالقه امر این

 رشد و شده متولد کشاورزی و دامداری دارای خانوادۀ یک در

 آشنا( بز و گوسفند) دامداری با زندگی اوایل همان از و امکرده

 ردیدگ این به منجر نهایت در سابقه این لذا. بودم مندعالقه و شدم

 .دهم ادامه را خود تحصیالت رشته این در که

 راچ اید؟شده دامی علوم رشتۀ وارد شناخت و عالقه با شما آیا

 نژاد؟اصالح و ژنتیک

 طی در. امشده رشته این وارد عالقه و کامل شناخت با بله،

 ما برای نژاداصالح متخصص وجود خالء کارشناسی دورۀ

 یعلم هیئت اعضای کل تعداد زیرا بود، مشهود کامال  دانشجویان

 کشور  هایدانشگاه کل در دام نژاداصالح و ژنتیک تخصص  با

 مقطع در تحصیل دوران طی در همچنین. بودند نفر 0-1

 راستا همین در و بودم مندعالقه نژاداصالح و ژنتیک به کارشناسی

 مشغول دامی تولیدات بهبود و نژاداصالح مرکز در 1130 سال از

 .شدم نژاداصالح با مربوطه امور درگیر عمال  و شدم کار به

 و ژنتیک گرایش در تحصیل فعلی، شرایط به توجه با آیا

 دهید؟می پیشنهاد دانشجویان به را طیور و دام نژاداصالح

 قتیو تحصیلی گرایش و رشته هر در تحصیل کلی طور به

 ا  واقع گرایش و رشته آن به دانشجو که بود خواهد آمیزموفقیت

 دانشجویان، در تحصیل به عالقه صورت در لذا باشد؛ مندعالقه

 .منمایمی توصیه هاگرایش بقیۀ همانند را گرایش این اینجانب

 ار طیور و دام نژاداصالح و ژنتیک گرایش شغلی هایزمینه

 بینید؟می چطور

 در اهمیت با کاری هایزمینه از یکی نژادیاصالح خدمات

 ریزیبرنامه خوبی به متأسفانه که است کشور دامپروری

 از توجهی قابل بخش اشتغال ساززمینه توانندمی و اندنگردیده

 به توجه با این بر عالوه. باشند گرایش این آموختگاندانش

 واحدها، اندازه شدن بزرگ و صنعتی پرورش واحدهای گسترش

 هاواحد این در نژاداصالح متخصصان و کارشناسان حضور به نیاز

 و علمی توان و عالقه صورت در همچنین. است یافته افزایش

 ایجاد به نسبت توانندمی گرایش این آموختگاندانش خود عملی،

 .نمایند اقدام نژادیاصالح اهداف با واحدهایی
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 رد طیور و دام نژاداصالح و ژنتیک متخصصان آیا شما نظر از

 دارند؟ قرار دامپروری صنعت در خودشان واقعی جایگاه

 سایر همانند گرایش این متخصصین خیر، متأسفانه

 مراکز در مناسبی جایگاه از دامی علوم مهندسی متخصصین

 ینا. ندارند قرار مربوطه صنایع و کشور دامپروری گیریتصمیم

 صنعت بین ارتباط اوال  که است گردیده این به منجر امر

 اربرقر مؤثر و شده ریزیبرنامه شکل به متخصصان و دامپروری

 و طرح که است گردیده باعث امر این نتیجه، در و نباشد

 مالز موفقیت از توسعه مختلف هایبرنامه در شده اجرا هایبرنامه

 رغمعلی کشور طیور و دام صنایع دیگر طرف از و نباشند برخوردار

 و مناسب بازدهی از شده انجام عظیم بسیار هایگذاریسرمایه

 دادتع و دانش سطح به توجه با. نباشند برخوردار پایدار توسعۀ

 رذخای و نژادی تنوع و کشور در نژاداصالح و ژنتیک متخصصان

 مشارکت جهت زمینه ایجاد صورت در کشور، در موجود ژنتیکی

 سیارب پیشرفت و جایگاه توانستمی کشور نژاد،اصالح متخصصان

( نژادی هایترکیب) نژادها ایجاد و نژاداصالح زمینۀ در خوبی

 .باشد داشته کشور شرایط با متناسب و پُربازده

 و دام نژاداصالح و ژنتیک گرایش آیندۀ مورد در شما نظر

 چیست؟ طیور

 مصرف میزان و پرورش هایهزینه افزایش به توجه با

 ازای به عملکرد سطح بهبود زمان، طول در طیور و دام تولیدات

 بودن اقتصادی منظور به همواره( عمودی توسعه) مولد واحد هر

 تاس بوده مطرح انسانی جوامع نیازهای به پاسخگویی و پرورش

 مطالعات رابطه، این در. داشت خواهد ادامه همچنان روال این و

 و یاساس نقش مربوطه متخصصان بالطبع و نژاداصالح و ژنتیک

 نژادحاصال و ژنتیک گرایش آیندۀ لذا. اندداشته برعهده پیشتازی

 به توجه با و بود خواهد مهم همچنان دام پرورش صنایع در

 و مولکولی ژنتیک زمینه در شده انجام جدید علمی هایپیشرفت

 .شد خواهد ترپُررنگ نقش این نژاداصالح علم در هاآن کاربرد

 دام نژاداصالح و ژنتیک حوزۀ محققان و فعاالن برای پیامی چه

 دارید؟ طیور و

 دستاوردهای و دانش سطح متخصصان، تعداد به توجه با

 در موجود المللیبین و ملی ارزشمند تجارب پژوهشی، و علمی

 راستای در ارزشمند مجموعۀ این که است این بر انتظار کشور،

 مختلف هایگونه برای نژادیاصالح هایبرنامه و راهکارها تعیین

 .دهند انجام را الزم اقدام کشور شرایط با متناسب کشور دامی

 لمیع جامعه برای شما دستاورد ترینمهم و بهترین شما نظر از

 چیست؟

 علوم مهندسی هایگروه در محترم همکاران از یک هر

. اندداشته مشارکت نحوی به کشور علمی جامعۀ ارتقاء در دامی

 از برخی. امداده انجام را هاییفعالیت راستا این در نیز اینجانب

 اندعبارت اند،بوده ملی سطح در تأثیرگذاری دارای که موارد

 :از

 در گروه در ارزنده بسیار علمی همکاران جذب پیگیری 

 دنژااصالح و ژنتیک بخش ایجاد و گروه مدیریت هایدوره

 و همکاری با دامی علوم مهندسی گروه در قوی نسبتا 

 نقش که توانمند علمی همکاران فعال بسیار مشارکت

 ژنتیک پژوهش و آموزش در تحول ایجاد در مؤثری بسیار

 .است داشته کشور نژاداصالح و

 علوم علمی انجمن نمودن فعال و ایجاد در فعال مشارکت 

 کشور دامی علوم پیشکسوتان از تعدادی کنار در دامی

 باطارت جهت مناسب بستری و علمی تشکل یک عنوانبه

 توسعۀ و دامی علوم متخصصان و کارشناسان بین

 ودور در انجمن این که است الزم البته. علمی هایفعالیت

 ورطی و دام صنایع و دامی علوم رشتۀ به مربوط مباحث به

 .باشد داشته تریفعال برخورد کشور

 چه تانزندگی در شما هایموفقیت و هاشکست ترینبزرگ

 دانید؟می چه را هاآن دالیل و است بوده

 هاموفقیت دارای هافعالیت و زندگی دوران طی در فردی هر

 باالیی اهمیت از خود جایگاه در کدام هر که است هاییشکست و

 برای ذهنی و عینی شرایط چنانچه رابطه این در. است برخوردار

 کار آن اجرای که است طبیعی نباشد، فراهم کاری انجام

 تشکس واژۀ از استفاده دیدگاه این با لذا بود، نخواهد آمیزموفقیت

 و هرشت در تحصیلی مدارج طی. نباشد درست خیلی است ممکن

 اب ارتباط داشتن و اجرایی امور به واردشدن عالقه، مورد گرایش

 خداوند یاری با خوب بسیار خانوادۀ یک از برخورداری و صنعت

 .باشندمی اینجانب هایموفقیت از متعال

 دانید؟می خودتان زندگی در الگو عنوانبه را کسی چه

 از تواندمی فرد هر زندگی، بودن وجهی چند به توجه با

 استفاده خود زندگی هایجنبه از یک هر برای متفاوتی الگوهای

  .نمود ذکر را خاص فرد یک فقط تواننمی لذا ،نماید
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 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 واهیدبخ که تحصیلی و کاری دوران خاطرات بهترین و بدترین

 اند؟کدام کنید، یاد هاآن از

 کسب اینجانب، تحصیلی امکانات محدودیت به توجه با

 و مناسب هایرتبه با تحصیلی مختلف مراحل در هاموفقیت

 و درسی از اعم) رشته عملی هایجنبه به جدی توجه همچنین

 نهایت در و تحصیل کنار در تخصصی امور انجام و( غیردرسی

 هایاهدانشگ از یکی عنوان به) کانادا گوئلف دانشگاه در تحصیل

 و ژنتیک گرایش در ویژهبه و کشاورزی هایرشته در دنیا مطرح

 خوب هایخاطره از آن مطرح اساتید نظر تحت( دام نژاد اصالح

 تحصیل دورۀ دوستان از برخی دادن دست از. باشندمی اینجانب

  .باشدمی اینجانب بد هایخاطره از نیز

 در فعال حضور نژاداصالح مرکز در کاری، دوران در

 به خاطرات از کشور گاوداری صنعت و مربوطه هایریزیبرنامه

 جایگاه ارتقاء نیز دامی علوم مهندسی گروه در. است یادماندنی

 همچنین و علمی سطح و علمی هیئت اعضای تعداد نظر از گروه

 صنعت و علمی جامعه در علمی هیئت اعضای و گروه فعال حضور

 .باشندمی اینجانب کاری خوب خاطرات از زمان از ایبرهه در

 دامی علوم مهندسی گروه در حاضر اساتید از یک کدام

 اند؟داشته حضور گروه در شما از قبل تهران دانشگاه

 گروه در دانشجو عنوان به 1118 ماه خرداد از اینجانب

 دکتر آقای با فعلی همکاران از. امداشته فعال تقریبا  حضور

 و آموزشی ایستگاه در هم با که ایمبوده دورههم نهضتی غالمعلی

 نیز یزال ابوالفضل دکتر آقای همچنین. بودیم فعال گروه پژوهشی

 عشرو و ارشدکارشناسی دورۀ اتمام از بعد. بودند ما از قبل ورودی

 دکتر و شحنه زارع احمد دکتر آقایان مربی، عنوان به فعالیت

 تردک آقایان. داشتند حضور گروه در آشتیانی میرائی سیدرضا

 انیکاش دکتر مرحوم و شیوازاد دکتر مقدم، اسدی دکتر نیکخواه،

 .بودند ما زمان در گروه اساتید از جامعی دکتر مرحوم و

 آید،می ذهنتان به "استاد" نام شنیدن از بعد که کسی اولین

 هستند؟ کسانی/کسی چه

 زا و نیکخواه علی دکتر آقای جناب کشور داخل اساتید از

 .ساید برن دکتر آقای جناب کشور از خارج اساتید

 یالتتحص مقاطع در تحصیل ادامۀ فعلی، شرایط به توجه با آیا

 دهید؟می پیشنهاد دانشجویان به را تکمیلی

 تعداد شدن آموختهدانش علت به حاضر حال در چه اگر

 و ژنتیک گرایش در مختلف استانداردهای با افراد زیاد بسیار

 کار بازار نظر از( دامی علوم هایگرایش سایر همانند) نژاداصالح

 بدی نسبتا  وضع از گرایش این علمی استانداردهای حفظ و

 صورت در کردم عرض قبال  که طور همان ولی باشد؛می برخوردار

 رد کردن کار خوب و رشته این در تحصیل ادامه به عالقه داشتن

 .نمایممی پیشنهاد را تحصیل ادامه من تحصیل، دورۀ
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 چه چیست؟ کشور از خارج در تحصیل ادامۀ درباره شما نظر

 دهید؟می پیشنهادی

 مطرح هایدانشگاه در تحصیل ادامۀ اینجانب، کلی طور به

 :دانممی فرصت یک زیر دالیل به را دنیا

 رکشو در روز هایپژوهش از برخی برای الزم امکانات و بستر 

 .نیست فراهم

 گیردمی قرار روز هایپژوهش و دانش متن در دانشجو. 

 و است فراهم بیشتر تیمی کار برای امکانات و شرایط 

 فراهم افراد برای سیستمی نگرش ایجاد امکان همچنین

 .گرددمی

 فراهم بهتر را کشور از خارج در کار جویای برای شرایط 

 .نمایدمی

 صورت در عزیز دانشجویان که است این من پیشنهاد لذا

 اقدام حتما  مطرح هایدانشگاه در تحصیل امکان شدن فراهم

 .نمایند

 ویژههب دامپروری و کشاورزی وضعیت بهبود برای شما پیشنهاد

 چیست؟ کرونایی دوران این در

 اورزیکش تولید بخش فعلی، اقتصادی و کرونایی شرایط در

 هک است گرفته قرار دشواری شرایط در زیر دالیل به دامپروری و

 :ردازمپمی دامپروری با مرتبط موارد به تخصصی زمینۀ به توجه با

 و دامی هاینهاده قیمت افزایش بین فاحش بسیار تفاوت 

 محصوالت برای بازار موجود و شده تعیین قیمت و طیور

 .تولیدی

 هب تولیدی محصوالت از برخی مصرف سرانۀ شدید کاهش 

 هب که است این بیانگر آمارها برخی که قرمز گوشت ویژه

 نتیجه، در و است رسیده سال در کیلوگرم 3 متوسط سطح

 اب متناسب قرمز گوشت قیمت ترقی عدم به منجر امر این

 نیز جاری سال در. است گردیده تولید هایهزینه

 مواد قیمت افسارگسیختۀ افزایش به منجر سالیخشک

 به اقدام دامداران از ایعده ناچار به و است گردیده خوراکی

 هایسال در آن اثرات که اندنموده خود مولد هایدام فروش

 .شد خواهد ظاهر آتی

 برای ریزیبرنامه توان عدم و قیمت ناپایداری 

 روند گرفتن قرار تأثیر تحت نتیجه در و دهندگانپرورش

 .تولید

 شدهاعمال هایمحدودیت علت به مصرف بازار شدن محدود 

 و هارستوران ها،مراسم ها،مسافرت گردشگری، خصوص در

 و تولیدات مصرف میزان دارمعنی کاهش به منجر که غیره

 .است گردیده دامی محصوالت

 وجود رغمعلی تولیدی اقالم از برخی صادرات از جلوگیری 

 .هاقیمت کنترل منظور به تولید توان و بازار

 زمال شرایط این در تولید وضعیت پایداری و بهبود برای لذا

 :شود انجام زیر موارد که است

 مشخص قیمت و پایدار شکل به طیور و دام هاینهاده تأمین 

 .کشور در

 یبرا بهانه ایجاد از جلوگیری منظور به ارز شدن نرخی تک 

 .مربوطه فسادهای و هانهاده قیمت غیرمنطقی تغییرات

 سایر و دامی هاینهاده قیمت افزایش بین تعادل ایجاد 

 و دام هایفرآورده و محصوالت قیمت با تولید هایهزینه

 .طیور

 زا بسیاری همانند تولید، از حمایتی برنامۀ اجرای و تنظیم 

 .خاص شرایط این در یافتهتوسعه کشورهای

 موجود صادراتی بازارهای از استفاده منظور به ریزیبرنامه 

 به توجه با بازار در حضور حفظ منظور به منطقه در

 نیازهای تأمین عین در موجود هایظرفیت و هاتوانمندی

 .داخلی

 از استفاده جهت شرایط ایجاد منظور به ریزیبرنامه 

 افزایش منظور به روز، علمی دستاوردهای و هافناوری

 در تولید هایهزینه کاهش و اقتصادی وریبهره

  .کشور طیور و دام پرورش بخش مختلف هایزیربخش

 
 زمینه در ترویجی -آموزشی همایش مربوط به سخنرانی -3تصویر 

 زوینق استان در کارشناسان و گوسفنداران حضور با  گوسفند نژاداصالح

 قیتموف راز هستید؛ خود تخصص در شدهشناخته چهره یک شما

 بینید؟می چیزی چه در را خود

 این در همکاران توجه قابل تعداد از یکی عنوان به بنده

 هم موفقیتی اگر. باشممی فعالیت به مشغول تخصصی بخش

 و هابخش در همکاران همکاری از ناشی است، گردیده کسب

 ابلق نکات برخی رابطه این در امّا است؛ بوده مختلف هایموقعیت

  :باشدمی ذکر
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 ،جهتو با و عالقه براساس را تخصصی گرایش این اینجانب 

 و نمودم انتخاب تحصیل ادامۀ برای کشور نیاز به

 مطرح هایدانشگاه در را تحصیلی مقاطع خوشبختانه

 .رساندم اتمام به نیز خارجی و داخلی

 هبود این بر تالشم و سعی همیشه محوله دروس تدریس در 

 برای را مختلف موضوعات مفاهیم و اصول که است

 یکاربرد مباحث به حالعین در و نمایم تبیین دانشجویان

 .بپردازم نیز آن

 موضوعات کاربردی جنبه همواره نیز هاپژوهش در 

 .امداشته نظر در را نژادیاصالح

 تهیئ عضو عنوان به نیز آن از بعد و تحصیل دوران طول در 

 اجرایی هایبخش در را خودم حضور و ارتباط همیشه علمی

 .امنموده حفظ صنعت و

 دح تا امنموده سعی محوله هایمسئولیت و کاری مسائل در 

 داشته نظر در را پایدار توسعه نیازهای و نگریآینده امکان

 .باشم

 ونهچگ ایران در دامی علوم رشتۀ آیندۀ به نسبت شما دیدگاه

 است؟

 عصنای) کشور دامپروری صنعت نقش و جایگاه به توجه با

 توسعه، حال در و شده انجام گذاریسرمایه لحاظ از( طیور و دام

 ارزش و ثروت تولید زایی،اشتغال غذایی، امنیت و نیازها تأمین

 توانمندی منطقه، در بودن رقیببی تقریبا  کشور، برای افزوده

 دامی علوم رشتۀ برای اُفق آوری، ارز و منطقه بازارهای در حضور

 آموختگاندانش اوال  که است این آن الزمه ولی. بود خواهد روشن

 پاسخگویی جهت الزم مهارتی و علمی هایتوانمندی دارای آن

 دهندگانپرورش و صنعت تخصصی و کارشناسی نیازهای به

 استانداردهای رعایت عین در هاپژوهش و هاآموزش ثانیا  و باشند

 نگریآینده صنعت، ارتقاء و مشکالت حل راستای در روز علمی

 .باشند آن توسعۀ روند

  ... آخر سخن عنوان به

 علوم رشته گرامی دانشجویان برای نکته چند پایان در

 :دامی

 نای تخصصی و کارشناسی آیندۀ نخواهید چه و بخواهید چه .1

 دخواهن شما عملکرد و دانش از متأثر مربوطه صنایع و رشته

 رنظ از الزم آمادگی تحصیل دوران در که بکوشید لذا بود،

 بر جهت الزم هایمهارت همچنین و دانش و علم کسب

 طبیعی .نمایید کسب را سنگین مسئولیت این گرفتن عهده

 دهش انجام فناورانه و علمی هایپیشرفت به توجه با که است

 خواهد بیشتر خیلی گذشته هاینسل به نسبت شما از توقع

 .بود

 یزمان مقطع هر در چنانچه و باشدمی برگشت غیرقابل زمان .2

 بکس جهت شده فراهم شرایط از مناسب استفاده به نسبت

 و هافرصت این هرگز دیگر ننمایید، استفاده مهارت و علم

 هر در زیرا شد؛ نخواهند تکرار شما ذهنی و عینی شرایط

 .است مطرح زمان همان به مربوط مسائل زمانی مقطع

 یک هر پشتکار و اراده ریزی،برنامه مندی،عالقه صورت در .1

 صنعت علمی، جامعۀ در مؤثر فرد یک به توانیدمی شما از

 .شوید تبدیل موفق کارآفرین یا و

 و انسان خلقت از هدف کنید سعی تحصیل و درس کنار در .0

 خود همنوعان و جامعه با رابطه در بودن انسانی هایجنبه

 دلسوزانه نصایح و انتقاد از همواره و نکنیم فراموش را

 .نماییم استقبال
 

  

 

 

 

 

 

 

 تموفقی عامل ترینبزرگ عالقه، با توأم پشتکار

 از رضایت حس ایجاد و زندگی مختلف هایعرصه در

 تجربۀ. است زندگی مسیر در شده گرفته هایتصمیم

 هنکت این یادآور مرادی، دکتر آقای جناب با کالمیهم

 عمقط هر در و نیست برگشتقابل زمان اگرچه که بود

 امکانات و شرایط از را بهره نهایت باید انسان زمانی

 چشم خود عالقۀ از نباید گاههیچ امّا ببرد، خود

 مسیر مضاعف، تالش با توانمی همواره و بپوشاند

 این در. نمود طی خود عالیق راستای در را زندگی

 خود برای را مختلفی الگوهای تواندمی انسان مسیر،

 دیگران، هایتجربه از مندیبهره با و نماید انتخاب

 در بخشلذت و جدید هایتجربه زدنرقم برای همواره

 .بکوشد شخصی زندگی
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