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ام و در کد دیهست یمتولد چه سال ر؛یبا سالم و عرض وقت بخ

 د؟یاآمده ایشهر به دن

رشیدی متولد با سپاس از شما، اینجانب امیر 

هستم و در روستای مَرخُز از توابع شهرستان سقز  50/50/1431

  ام.در یک خانواده کشاورز به دنیا آمده

 
 مهندسی گروه علمی هیئت عضو -امیر رشیدی دکتر -1 تصویر

 کردستان دانشگاه دانشکده کشاورزی دامی علوم

 یخود در مدرسه و مقاطع مختلف دانشگاه یلیاز دوران تحص

 .دییبفرما ارشد و دکتری تخصصی()کارشناسی، کارشناسی

من مقطع ابتدایی خود را در دبستان دولتی روستای مرخُز 

به پایان  1405شهرستان سقز در طی چهار سال یعنی در سال 

رساندم. با توجه به این که تحصیل خود را از پنج سالگی شروع 

مقطع راهنمایی کرده بودم و برای ثبت نام و ادامه تحصیل در 

حداقل ده سال سن الزم بود؛ بنابراین دو سال ترک تحصیل کردم 

تا سن من به ده سال برسد. به یاد دارم که برای سال دوم تنها 

چند روز سن من کمتر از ده سال بود. دوران راهنمایی را در سال 

در مدرسه راهنمایی حکمت شهرستان سقز شروع و در  1401

آموز رتبۀ دوم مدرسه به پایان ن دانشو به عنوا 1400سال 

رساندم. مقطع دبیرستان را در مرکز آموزش کشاورزی مهاباد در 

التحصیل و با رتبه ممتاز فارغ 1400شروع و در سال  1400سال 

شرایط جنگی کشور، انقالب  1434تا  1400شدم. از سال 

ها باعث شد که از درس و فرهنگی و همچنین تعطیلی دانشگاه

در کنکور سراسری در  1434زش محروم بمانم و در سال آمو

قبول شدم. در سال  13رشته امور دامی دانشگاه ارومیه با رتبه 

آموخته شدم و به عنوان دانشجوی رتبه اول گروه دانش 1430

همان سال در کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه تهران قبول 

ای خود در دورهمشدم و با کسب رتبۀ اول در میان دانشجویان ه

التحصیل شدم. بالفاصله در کنکور فارغ 1431سال 

قبول  1431ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال کارشناسی

ارشد در سال شدم و بعد از به اتمام رساندن مقطع کارشناسی

در کنکور دکتری اعزام به خارج و دانشگاه تربیت مدرس  1411

دیر اعالم کردن کنکور  شرکت کردم و قبول شدم، امّا به علت

ثبت نام کردم و  1414اعزام در دانشگاه تربیت مدرس در سال 

موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی ژنتیک و  1411در سال 

 نژاد دام شدم. اصالح

 
  1433دوره کاردانی در دانشگاه ارومیه، سال  -2تصویر 

 

 
التحصیلی دورۀ کارشناسی دانشگاه مراسم جشن فارغ -3تصویر 

 1431تهران، سال 

هایی داشتید؟ در دوران تحصیل خود در مدرسه چه ویژگی

 بعد از ورود به دانشگاه چه تغییری کردید؟

مند و درس خوان بودم و آموزی عالقهبه طور کلی دانش

آموز اول کالس بودم. به یاد ندارم که در همیشه جزء سه دانش

کالس تأخیر یا غیبت کرده باشم. حتی به یاد دارم برای این که 

شنبه در دبیرستان غیبت نکنم، عروسی عمویم را که روز جمعه 

رس شنبه تأخیر نداشته بود، نیمه کاره رها کردم تا در کالس د

باشم. همیشه اولین کسی بودم که در امتحانات پایان ترم، برگه 

دادم و به یاد ندارم که برگۀ امتحانی را دوبار امتحانی را تحویل می

مطالعه کرده باشم و همچنین به ندرت به یاد دارم که شب 

 باشم.  امتحان درس خوانده
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 اید؟ردهتان ازدواج کدر چه مقطعی از زندگی

شرکت کرده  1411من زمانی که برای دکتری اعزام سال 

ام جناب آقای های دوران کارشناسیایبودم، یکی از هم دوره

به من گفتند  -کردنددر اداره بورس کار می-مهندس پرهیزکار 

اید و باید هرچه زودتر ازدواج کنید؛ چون برای که شما قبول شده

بود. بنابراین نشجو باید متاهل میها حتماً دااعزام در آن سال

 بالفاصله برای ازدواج اقدام کردم و متاهل شدم.

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

 علوم دامی( تأثیرگذار بوده است؟

بله، من دیپلم کشاورزی خوانده بودم و امکان ادامه تحصیل 

ول دبیرستان دروس در رشتۀ دیگری را نداشتم. در دو سال ا

شناسی را تنها در سطح بسیار ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست

کم خوانده بودیم. بنابراین من محکوم به ادامه تحصیل در 

کشاورزی و علوم دامی بودم. امّا در ادامه به راستی با عالقه و 

ای پشتکار در این رشته تحصیل کردم. بدون هیچ عذر و بهانه

تالش و پشتکار دانشجوی نمونۀ کالس سعی کردم همیشه با 

 باشم.

را اید؟ چآیا شما با عالقه و شناخت وارد رشتۀ علوم دامی شده

 دام؟ نژاداصالحژنتیک و 

بله، دقیقاً با شناخت و عالقه این رشته را انتخاب و ادامه 

دادم. البته هرکس در زندگی برای خود الگویی دارد. من در دورۀ 

ورمیه به شدت به دکتر اسکندر صفری که کاردانی در دانشگاه ا

مند بودم و شدند، عالقهدر آن زمان مهندس صفری نامیده می

صادقانه به شما بگویم که عشق و ارادت به مهندس صفری آن 

زمان من را عاشق ژنتیک و اصالح دام کرد. بعد از دورۀ کارشناسی 

ه ناختهم اگر چه در گروه علوم دامی دانشگاه تهران دانشجویی ش

شده بودم و برای خود جایگاهی تعریف کرده بودم، ولی برای ادامه 

ارشد به خاطر دکتر افتخار تحصیل در مقطع کارشناسی

 شاهرودی به دانشگاه فردوسی مشهد رفتم.

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

 دهید؟دام و طیور را به دانشجویان پیشنهاد می نژاداصالح

ارشد بله صد درصد، زمانی که من در دورۀ کارشناسی

صفحه جزوۀ اصالح دام در این کشور  155کردم، تحصیل می

المللی از های داخلی و بیننبود. مقاالت منتشر شده در ژورنال

 کرد. ولی االن به همت همینتعداد انگشتان دست تجاوز نمی

 توان اصالح داماساتید و دانشجویان در این کشور تا صد واحد می

وری در پروش دام و تولید تدریس کرد. تولید علم، افزایش بهره

از ناپذیر است. تا افزایش تولید نیغذا و محصوالت پروتئینی پایان

باشد، به تولید علم هم نیاز است و تا تولید علم نیاز باشد، تحصیل 

نژاد دام و طیور هم الزم خواهد بود. یک و اصالحدر گرایش ژنت

کنم دانشجویانی که برای این کشور من با افتخار عنوان می

ام، در حال حاضر در جایگاه بسیار خوبی در کشور و آموزش داده

 حتی در دنیا قرار دارند. 

 
1431سال ، ارشد دانشگاه فردوسی مشهددکتر افتخار شاهرودی و دانشجویان مقطع کارشناسی -0تصویر 
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دام و طیور را  نژاداصالحهای شغلی گرایش ژنتیک و زمینه

 بینید؟چطور می

 هاین جدید در سالبه نظر من با توجه به ورودی دانشجویا

ار نامطلوب و بحرانی است. اصوالً ما دانشجو را اخیر وضعیت بسی

 ۀاگرچه دستاوردهای ما در سه دهکنیم. برای صنعت تربیت نمی

ین اآنچه مسلم است  ، ولیگذشته بسیار بسیار افتخارآمیز است

های مهندسی علوم دامی در است که در حال حاضر گروه

شدن اند. کمهای ایران با بحران دانشجو مواجه شدهدانشگاه

که  کشاورزی ۀجمعیت جوان و اقبال کم دانشجویان به رشت

ر آینده دتضمینی برای شغل جوانان بعد از فارغ التحصیلی ندارند، 

هایی دانشگاههای مهندسی علوم دامی در گروهسبب حذف 

 در های جامعه را ندارند.خواهد شد که توانایی تطابق با واقعیت

است. اگر چه ش به صدا در آمده ها پیسالاز این زنگ خطر  واقع

ام نوری تغییر ابه وزارت علوم، تحقیقات و فن قدیم وزارت علوم

های ما این صدا به برخی از دانشگاهکه رسد به نظر می داد، امّا

. دبرنسابق به سر میوزارت علوم  فضای در هنوز است و نرسیده

 ند.کنسیر می ی مختلفهاهنوز در وادی چاپ مقاله در نشریه

ها مهارت امروز مالک انتخاب دانشگاه برای خانواده

های آموختگان در ایجاد و کسب شغل، ایجاد شرکتدانش

های تحقیقاتی و رفع نیازهای تحقیقاتی جامعه بنیان و پروژهدانش

ت تربی ،به نیاز جامعه یتوجهاست. در گذشته سیر کردن و بی

مواجه کرده است.  دانشگاه و جامعه را با مشکل ،کردن دانشجو

دانشگاه ایجاد شود. ایران در دوره  در جدی تحولی باید به نظر من

ه این باید ب .ها استگذر از اقتصاد نفتی و تزریق پول به دانشگاه

 ادیاقتص اهداف تضمین بدون تحصیل نکته اشاره کرد که امروزه

دانشگاهی موفق است که بتواند بخش بلکه برد. نمی جایی به راه

های تحقیقاتی خود را از جامعه طرح اقتصادی زیادی از نیازهای

ه های خود را بمین کند. دانشگاه باید بتواند داشتهأو صنعت ت

 ره نداند که نیست کسی. کند تبدیل ثروت مولدهای مجموعه

. و خواهد بود در دانشگاه با سدهایی مواجه است یتحول

 وجهبیشتر ت خود شجویانما باید به آینده شغلی دان هایدانشگاه

های زیادی دانشجو تربیت ست که در رشتها هاما سال .دنکن

به سرنوشت این  هم که شده است کنیم ولی یک بارمی

 باها تعداد کمی از دانشگاه هایم. امروزدانشجویان فکر نکرده

جامعه باز  در را خود جای بنیاندانش هایشرکت تأسیس

 و هستند گچ و تخته گرفتار حصار هنوز در  اکثراً  امّا ،اندکرده

ها جایگاهی در این دانشگاهو مهارت افزایی تحقیقات و فنآوری 

های مهندسی علوم دامی در گروهندارد. برای بقا و حفظ جایگاه 

واحدهای عملی دانشجویان را باید جدی گرفت و  ، ارائۀدانشگاه

دت زمان های جدید و مروشباید برای کارآموزی دانشجویان 

 ریزی منظور کرد. همچنین به باز شدن هربیشتری را در برنامه

چه بیشتر تحقیق و پژوهش کاربردی در دانشگاه باید اندیشید. 

 ،که نیازمند تحول فیزیکی باشند ها بیش از آنامروز دانشگاه

شغلی  نیاز بر منطبق هایروش ابداع و فکری تحول نیازمند

های گروه ۀ. آیندهستندجامعه  آموختگان و نیازهایدانش

باید در این جهت بکار گرفته شود تا همچنان مهندسی علوم دامی 

 ند.ثیرگذار و پویا باقی بمانأت

 دام و طیور در نژاداصالحمتخصصان ژنتیک و  ایآاز نظر شما 

 جایگاه واقعی خودشان در صنعت دامپروری قرار دارند؟

بسیار زیاد همکاران ما های رغم تالشخیر، متأسفانه علی

در وزارت جهاد کشاورزی که جای تقدیر دارد، امّا نتایج نشان 

دهد سیاست وزارت جهاد کشاورزی در ایران در چند دهۀ می

های کشور چندان منطبق نبوده است. گذشته با نیازها و واقعیت

نژاد در گاو، های اصالحبه نظر من ضرورت دارد استراتژی

ها ور مورد ارزیابی قرار گیرند و باید به این سوالگوسفند، بز و طی

نژاد کشور هایی در اصالحجواب داده شود. تا به حال چه برنامه

ها باید گزارش شده و مورد نقد اجرا شده است؟ نتایج این برنامه

ای با شور و شوق و بررسی قرار گیرند. معموالً در کشور ما برنامه

گردد. استمرار ه متوقف میشود ولی در نیمه راشروع می

های بزرگی نژادی همیشه در کشور با چالشهای اصالحبرنامه

روبرو بوده است، چرا؟. من اعتقاد دارم از توان و خِرَدِ جمعی 

نژاد نژاد دام و طیور برای تعیین استراتژی اصالحمتخصصان اصالح

 وری استفاده چندانی نشده است.و افزایش بهره

دام و  نژاداصالحژنتیک و  گرایش ۀندیرد آنظر شما در مو

 ست؟یچطیور 

تا زمانی که انسان روی این کره خاکی زندگی کند، تولید 

غذا و محصوالت پروتئینی مورد نیاز خواهد بود و تا زمانی  که به 

وری و افزایش راندمان تولید غذا نیاز داشته باشیم، افزایش بهره

نیز مورد نیاز خواهد بود تا تولید اقتصادی و به صرفه باشد. در 

ا توجه ب)سنتی(، نیمه صنعتی و صنعتی  های روستاییهمۀ سامانه

نژاد یک راهکار اساسی و های تولید، اصالحنهیهز شیبه افزا

وری است. ضروری برای بهبود راندمان تولید و افزایش بهره

نژاد قابل تصور نیست. تعیین بنابراین دنیای بدون اصالح

نژاد برای هر سامانه، ضرورت ایجاد و های اصالحاستراتژی

نژاد در پرورش دام و طیور های خصوصی اصالحشدن شرکتلفعا
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د های جدیو همچنین به کارگیری علم روز اصالح دام و تکنولوژی

 در آینده اجنتاب ناپذیر است. 

دام  نژاداصالحچه پیامی برای فعاالن و محققان حوزۀ ژنتیک و 

 و طیور دارید؟

سال  45چنانچه در پاسخ به سواالت قبلی اشاره کردم، 

صفحه علم اصالح دام در کشور وجود نداشت.  155پیش به اندازه 

تنها منبع اصالح دام در کشور دو جزوه مرحوم دکتر خرسند 

بنداری بود و چند مقاله که در دانشگاه شیراز در مجالت مختلف 

التحصیل ما در چاپ شده بود. در حال حاضر دانشجویان فارغ

نند. کها کار میترین شرکتعروفهای دنیا و در مبهترین دانشگاه

توان ادعا کرد که متخصصین ژنتیک و در حال حاضر می

نژاد دام و طیور در ایران هم در مباحث تئوری و هم در اصالح

نژادی را دارند. های اصالحریزی و اجرای برنامهعمل توان برنامه

ان ربنابراین پیام من به فعاالن و محققان این حوزه این است که ای

های بزرگ آن باید چاره کشور عزیز ما است و برای رفع چالش

اند تهنژاد نتوانساندیشی کرد. امّا متأسفانه هنوز متخصصان اصالح

چنانچه شایسته و بایسته است با هم گفتگو کنند و بهترین راهکار 

های های مختلف و سامانهوری در گونهرا برای افزایش بهره

این جمع فرهیخته باید نقش خود را در  مختلف ارائه نمایند.

 گذاری به نحو احسن ایفا نمایند تا تحولی ایجاد شود.  سیاست

ی مجامعه عل یدستاورد شما برا نیو مهمتر نیاز نظر شما بهتر

 چیست؟

من همکاران دستاوردهای من در چارچوب دستاوردهای 

ست. ادر گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه کردستان تجلی یافته 

سال از  10توانم عنوان کنم که در طول با افتخار و سربلندی می

گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه  1410سال 

دوره کاردانی تکنولوژی تولیدات  دانشجوی 45کردستان که فقط 

عضو هیئت علمی در چهار گرایش  11دامی داشت، امروز با 

وژی دام، تغذیۀ طیور و تغذیۀ ژنتیک و اصالح نژاد دام، فیزیول

نشخوارکنندگان در مقطع دکتری تخصصی دانشجویان بسیار 

توانمندی به جامعه علوم دامی ایران تقدیم داشته است. دانشکده 

 بندی پایگاه شانگهایما در سال گذشته بر اساس سیستم رتبه

بعد از دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و 

شاورزی دانشگاه تربیت مدرس رتبه سوم کشور را به دانشکده ک

های ما در گروه مهندسی علوم دامی خود اختصاص داد. پژوهش

المللی با استقبال مواجه شده است و میزان در سطح بین

ست. نظیر االمللی بیاستنادات به مقاالت ما در سطح ملی و بین

ی یکی از کنم که گروه مهندسی علوم دامبا افتخار اعالم می

های پیشرو در دانشکده کشاورزی و همچنین دانشکده گروه

های پیشرو در دانشگاه کردستان است. کشاورزی یکی از دانشکده

همچنین دانشگاه جوان کردستان در حال حاضر جزء 

( و  پیشرو در ایران است. از 11های سطح یک )رتبه دانشگاه

کنم گروه مهندسی  توانم به آن اشارهدستاوردهای دیگری که می

علوم دامی در حال حاضر موفق به پذیرش دانشجو در مقاطع 

مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی از 

دانشجو  155کشورهای خارجی شده است. در حال حاضر بیش از 

خارجی از هفت کشور مختلف در دانشگاه کردستان مشغول به 

 تحصیل هستند.

گروه ما در دانشگاه کردستان که  یموارد از یبرخ

 اند از:است، عبارت بوده یدر سطح مل یرگذاریتأث یدارا

و میزان استنادات همکاران من در گروه  h-indexشاخص  -الف

مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی در ده سال 

نظیر گذشته در ایران کم نظیر و در بعضی از موارد بی

 است.

ت در شورای مرکزی سازمان نظام مشارکت فعال و عضوی -ب

 مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در دورۀ اول و دوم

در هیئت مدیره انجمن علوم دامی ایران در مشارکت فعال  -پ

 چهار دورۀ گذشته

آمیز هشتمین کنگرۀ علوم دامی ایران در برگزاری موفقیت -ت

 سنندج

پژوهشی و همچنین ارائه  -و علمی  JCRچاپ صدها مقاله  -ث

های علمی ها و گردهماییمقاله و شرکت فعال در کنگره

 در خارج و داخل کشور

مدیریت وبینارهای علمی در دوران کرونا و برقراری ارتباط  -ج

 با همۀ متخصصان اصالح دام در داخل و خارج کشور 

 و ... . -چ

تان چه گیهای شما در زندها و موفقیتترین شکستبزرگ

 دانید؟ها را چه میبوده است و دالیل آن

هستم  ناپذیر بوده،صادقانه به شما بگویم من انسانی شکست

و خواهم بود. هیچوقت در زندگی شکستی برای خود متصور نبوده 

و نخواهم بود. به توان و تالش خود ایمان دارم. اگر در کاری 

شوم و با تجربه ای مطلوب نگیرم، هیچ وقت ناامید نمینتیجه

دارم و در راه تر دوباره قدم برمیای سنجیدهبیشتر با برنامه

گیرم. لذت زندگی رسیدن به هدف نهایت تالش خود را بکار می

ین تریابد. بزرگبرای من در کار و تالش برای کشورم تجلی می
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های من موفقیت گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده موفقیت

انشگاه کردستان در توسعه، تأثیرگذاری اجتماعی و کشاورزی و د

هایی است که به تالش ما نیاز دارند. همین بهبود زندگی انسان

ترین انسان روی کره زمین کافی است که من خود را خوشبخت

 بدانم.

 دانید؟الگو در زندگی خودتان می عنوان بهچه کسی را 

اشاره کردم، دکتر چنانچه در پاسخ به سؤاالت قبلی به آن 

اسکندر صفری اولین الگوی من بود. او باعث شد که من عاشق 

رشتۀ ژنتیک و اصالح نژاد بشوم. در حال حاضر هم ناخوادگاه در 

کنم. در دورۀ کارشناسی دکتر کالس درس حرکات او را تقلید می

علی نیکخواه و اساتید پیشکسوت برای من چون پدر بودند. سایر 

ترها ر از خودم را در جای برادر بزرگ خود و کوچکتاساتید بزرگ

ام. از هرکدام به نحوی پندی را جای برادر کوچک خود قرار داده

گرفتم و با همه رابطه بسیار گرمی دارم. در حال حاضر هم 

دانشجویان عزیزم به ویژه دکتر مرتضی مختاری و دکتر پیمان 

 .محمودی برای من در خیلی از موارد الگو هستند

بدترین و بهترین خاطرات دوران کاری و تحصیلی که بخواهید 

 ؟اندماکدها یاد کنید، از آن

خاطره بد برای من در دوران دانشجویی، برگزاری جلسه 

دفاع از رسالۀ دوره دکتری در ماه مبارک رمضان بود. چون جلسه 

دفاع به درازا کشید، دهانم چنان خشک شده بود که توان سخن 

تم شدم و نتوانسنداشتم. از فرط تشنگی داشتم هالک میگفتن 

خوب دفاع کنم. در رابطه با خاطرات بد دوران کاری به اخراج 

گردد، بخصوص دانشجویانم در مقاطع مختلف تحصیلی برمی

ای توان کمک به دانشجوی در حال اخراج زمانی که اخالق حرفه

من به زندگی گیرد. خاطرات خوب دوران دانشجویی را از من می

گردد. بخصوص زمانی که در اتاق در خوابگاه دانشجویی برمی

کشاورزی و منایع طبیعی  هدانشکد 1خوابگاه شماره  353

شده است. من دانشجوی  351دانشگاه تهران بودم که االن 

ن هایم را از بالکپرانرژی و شلوغی بودم. بارها دوستان و همکالسی

پر از آب خیس کرده بودم. در  های فریزرطبقه چهار با کیسه

مواردی هم به یاد دارم که بارها دوستانم حتی در چله زمستان، 

انداخته  1چهار دست و پای مرا گرفته و در نهر پرآب جلو خوابگاه 

ها در آن زمان دو نفره و چهار نفره های خوابگاهبودند. همۀ اتاق

 نفر در آن زندگی بودند. تنها اتاق ما اگرچه چهاره نفر بود امّا شش

ترین خاطرات من از زندگی کردیم. این دوران بهترین و شیرینمی

در مراحل مختلف  شمار و پی در پیی بیهاتیموفق کسباست. 

ممتاز، ارتقای جایگاه علمی در کمترین  یهابا رتبه یلیتحص

زمان، انتشار مقاالت با کیفیت به طور مستمر و مداوم، ساخت و 

 گروه گاهیجاتوسعه دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، ارتقاء 

و سطح  یعلم ئتیه یاز نظر تعداد اعضاعلوم دامی  مهندسی

همکار و برادر کوچک در دانشکده  15ها و داشتن آن یعلم

همکار و برادر مهربان دیگر در دانشگاه کردستان  355کشاورزی و 

 زده است. لحظات شیرینی را برای من در زندگی رقم

 
  1433 ، سال353 اتاق ،1 دورۀ کارشناسی، خوابگاه -5تصویر 

المللی در های بینهمچنین شرکت در انجام پروژه

دانشگاه ادینبورگ  (Roslin Institute)انستیتو روزلین 

ز ا اسکاتلند و همکاری با پروفسور بیشاب، دکتر ماتیکا و ...

. باشندیمدر دوران کاری  نجانبیا خوب یهاخاطره

شائبه با معاونت امور دام سازمان جهاد همکاری بی

کشاورزی استان کردستان، معرفی بز مرخُز به جامعه 

ی و های گوشتدامپروری ایران و توسعۀ صنعت جوجه

شیرین و خاطرات صنعت دامپروری در استان کردستان از 

 . من هستند یادماندنی به
 

 
روزلین  انستیتو در مهمان استاد رشیدی دکتر -6تصویر 

(Roslin Institute) 1515 سال اسکاتلند، در 
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 )سمت بیشاب پروفسور مرحوم میان در رشیدی دکتر -7تصویر 

 1511 )سمت چپ(، سالآرچیبالد  پروفسور راست( و

 
دکتر رشیدی در مراسم جشن پایان فرصت مطالعاتی  -8تصویر 

 1511در انستیتو روزلین، سال 

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

 چه کسی/کسانی هستند؟

دکتر علی نیکخواه، دکتر اسکندر صفری، دکتر فریدون 

جمعه، دکتر جواد ضمیری،  افتخار شاهرودی، دکتر ناصر امام

دکتر سیدرضا میرائی آشتیانی، دکتر محمد مرادی شهربابک، 

 دکتر رسول واعظ ترشیزی و ... .

 التیدر مقاطع تحص لیتحص ۀادام ،یفعل طیبا توجه به شرا ایآ

 د؟یدهیم شنهادیپ انیرا به دانشجو یلیتکم

بله صد در صد، اگر دانشجویی با عشق درس بخواند و با 

ای که باشد موفق خواهد زندگی کند، قطعاً در هر رشته عشق

نژاد دام و طیور که پیشرفت و ویژه گرایش ژنتیک و اصالحشد. به

تولید علم در آن خیلی سریع و جذاب است. به نظر من کسی که 

قوی است میدان کار برای او  به اندازه پهنای عالم وجود دارد. 

ن و کار بلد بودن با داشتن باید توجه داشته باشیم خوب خواند

 مدرک فرق دارد و این نکته مهمی است.

نظر شما درباره ادامۀ تحصیل در خارج از کشور چیست؟ چه 

 دهید؟پیشنهادی می

ارشد بهتر آموختگان مقطع کارشناسیبه نظر من دانش

ر خارج کشو یهادانشگاهاست دوره دکتری تخصصی را در یکی از 

با بزرگان این رشته نیز در دنیا کار کنند و دانش تحصیل کنند تا 

ها به روز شود. همچنین دانشجویانی که مقطع دکتری آن

اند، حتماً در فرصت مطالعاتی تخصصی را در داخل کشور گذرانده

در  شرکت دکتری در خارج کشور شرکت کنند.و یا یک دوره پسا

جاد نگرش های معتبر خارجی برای ایکارهای تیمی در دانشگاه

ژاد دام نسیستمی و اعتماد به نفس یک متخصص ژنتیک و اصالح

التحصیالن در کشور ما ضروری است. اگر چه دانشجویان و فارغ

نسل فعلی رشتۀ ژنتیک و اصالح نژاد دام در به کارگیری زبان 

 تر از نسل ما هستند، امّا برای تکمیلانگلیسی بسیار بهتر و قوی

 المللی ادامه تحصیل درردن در سطح بینزبان انگلیسی و کارک

 های معتبر خارج از کشور یک ضرورت است. دانشگاه

 ژهیوهبپیشنهاد شما برای بهبود وضعیت کشاورزی و دامپروری 

 در دوران پساکرونایی چیست؟

به نظر من دورۀ کارشناسی مهندسی علوم دامی را باید 

تلف های مخدانشگاهبیشتر جدی گرفت. متأسفانه به علت تعدد 

و پذیرش زیاد دانشجو در این رشته کیفیت، فدای کمیت شده 

است. دانشگاهی که مزرعۀ دامپروری ندارد، کادر قوی ندارد، نباید 

اجازه پذیرش دانشجو در گرایش مهندسی علوم دامی داشته 

باشد. عالوه بر این، متأسفانه دانشجویانی در این رشته در حال 

ای به این رشته ندارند؛ تند که اغلب عالقهادامه تحصیل هس

های جذب دانشجو باید تغییر کند تا امکان ادامۀ بنابراین سیاست

مندان واقعی فراهم شود. همچنین در دورۀ تحصیل عالقه

کارشناسی به کارآموزی و دروس عملی اهمیت چندانی داده 

ر کنم حاال که هفت واحد کارآموزی دشود. من پیشنهاد مینمی

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی مهندسی علوم دامی مصوب 

ریزی شود ترم برنامه 1های تئوری در ها درسشده است، برای آن

کارآموزی داشته باشد. دانشجویان بعد  1و دانشجو تنها در ترم 

از یک ترم مداوم کار در مزارع دانشکده، مرحله دوم کارآموزی 

سه ماه تابستان منتهی به ترم خود را در بخش خصوصی به مدت 

 طی کنند. پیشنهاد من برای انجام کارآموزی به شرح زیر است: 1

 واحد یا  هفت هادانشجویانی که درس کارآموزی آن

تر است باید در ترم هشتم فقط درس کارآموزی را بیش

 انتخاب نمایند. 
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  ها، دورۀ اول کارآموزی در آزمایشگاهاین دانشجویان در

به مدت یک ترم زیر نظر استاد  هاگروها و مزارع ههکارگا

  .آموزش عملی ببینندکارآموزی 

 در تابستان  ذکرشدهدوم کارآموزی دانشجویان  ۀدور

فعال که با گروه  در بخش خصوصی 1منتهی به ترم 

ساعت  355 نامه رسمی همکاری دارند، به مدتتفاهم

 انجام گیرد. 

  مرحلۀ کارآموزی که توسط گزارش هفتگی در هر دو

سرپرست کارآموزی تآیید شده است، به استاد کارآموزی 

  گزارش شود.

 های گروهها از نظر سرپرستان کارآموزی که ارزیابی آن

در  گیرند.مورد تقدیر قرار  ،مطلوب باشد آموزشی

به عنوان  از این افرادهای آموزشی و پژوهشی فعالیت

 .ایندنم استفادهالتدریس استاد حق

 تواند در امتیازات امتیاز اساتید فعال در کارآموزی می

ت علمی مورد استفاده قرار ئاعضای هی یاجرایی ارتقا

 گیرد. 

  واحد درسی برای استاد  0/5به ازای هر دانشجوی کارآموز

 کارآموزی منظور شود.

در تخصص خود هستید؛ راز موفقیت  شدهشناختهشما یک چهره 

 بینید؟خود را در چه چیزی می

رد. گیبه نظر من موفقیت هرکس از اندیشۀ او سرچشمه می

این موضوع مهم است که یک فرد به چه اندازه کشور و مردم 

دارد. به چه اندازه عاشق بهبود زندگی میکشور خود را دوست 

رشتۀ تحصیلی، عشق  ها است. شناخت موقعیت، عالقه بهانسان

به کار، عدم گله و ناله و شکوِه از زمین و زمان، عالقه به تدریس، 

های پژوهشی، انتشار نتایج انتخاب درست موضوع برای فعالیت

های پژوهشی، شرکت در مجامع علمی، اعتقاد به کار و فعالیت

التحصیل، موفقیت خرد جمعی، ارتباط مداوم با دانشجویان فارغ

ا موفقیت خود دانستن و ارتباط خوب با بخش اجرا و دیگران ر

تواند از دالیل موفقیت هر معلم دانشگاهی بخش خصوصی می

 باشد.

 رانیر اد یعلوم داممهندسی  ۀرشت ۀندیشما نسبت به آ دگاهید

 چگونه است؟

به نظر من مهمترین عامل در آیندۀ رشتۀ مهندسی علوم 

است؛ زیرا یک  3و  4به نسل  1دامی، گذار از دانشگاه نسل 

از  یقیدرک دق که نیضمن ا نیجامعه محور و کارآفر دانشگاهِ

 کیاز آن  یازهایبه ن ییپاسخگو یجامعه دارد، برا یهایازمندین

با  های ما بایددانشگاه. استبرخوردار  زیمناسب ن یاستراتژ

ها و اهداف خود را به طور مداوم برنامه یطیمح طیشرا راتییتغ

 هزیو انگ دیام دنیخود موجب دم یهاتیو با فعال دیننمابه روز 

سعادت و توسعه  یو جامعه را به سو هآموختگان شددانش نیدر ب

توسعه  ،یکارآموز ی. در حال حاضر ساماندهسازند راهنمایی

 انیدانشجو یریپذسطح اشتغال یو ارتقا ییافزامهارت یاهدوره

. است نیکارآفرمحور و  دانشگاه جامعه کی یهانشانه نیتراز مهم

در کشور ما  دانشگاهی آموختگاندانش یکاریب شیافزا

ما قرار داده است.  یرو شیرا پ یادیز نیادیبن یهاپرسش

 گرید یانسان یروین تیترب جیرا یهاوهیش دهدیعملکردها نشان م

و تورم  یکاریچون اشتغال و ب یبه مسائل مهم ییپاسخگو تیقابل

 یکی نیرا ندارند. همچن یاجتماع یهابیآس شیمزمن، فقر و افزا

محور، توسعه  و جامعه نیدانشگاه کارآفر یاصل یهااز رسالت

 آن یو فناورانه توسط مخاطبان داخل نانهیکارآفر یهاتیفعال

و کارکنان(  یعلم ئتیآموختگان، اعضاء هدانش ان،ی)دانشجو

 یصاداقت ۀدر توسع یاتریدانشگاه نقش پو لهیوس نیاست؛ تا بد

اهداف  نیراستا تدو نیخود داشته باشد. در ا رامونیپ طیمح

 نانهیو کارآفر یکاربرد یهاآموزش ۀو توسع یطراح رینظ یمهم

نوآورانه و فناورانه در سطوح  یهاتیمخاطبان، گسترش فعال یبرا

سالت ر نیبه ا دنیدر رس یدیمختلف دانشگاه، نقش کل یسازمان

 یبر انجام کارآموز قیو نظارت دق یدارد. سامانده نیادیمهم و بن

شود.  یبه اهداف فوق تلق یابیموتور محرکه دست تواندیم

است و  ینینسل چهارم، کارآفر یهادانشگاه تیمأمور نیترمهم

پرورش  ،ییزاو اشتغال ینیثر در کارآفرؤم یاز راهکارها یکی

ب کس طیبا مح خود لیاست که در دوران تحص یآموختگاندانش

از  یکی یکارورز ای یو کار آشنا شده باشند. درس کارآموز

ارد. د ییبسزا ریثأامر ت نیاست که در تحقق ا یدانشگاه هایدرس

مرتبط  یو مسائل اجرائ یبا کار عمل ییهدف از کارآموزی، آشنا

درس به دانشجو فرصت  نی. در ااستتحصیلی دانشجو  ۀبا رشت

داده و کمبودها  قیهای خود را با عمل تطبآموخته شودیداده م

ها بکوشد. برگزاری مطلوب را درک و در رفع آن یو نواقص احتمال

مشکالت  ط،یکارآموز با شرا ییهای کارآموزی عالوه بر آشنادوره

 ۀجدر ،یعلم هایتیقابل یدر معرف تواندیکار، م طیمح زهایایو ن

نقش  ینیو کارآفر انیهای دانشجواعتبار و توانمندی

ت ها را پس از فراغاشتغال آن ۀداشته باشد و زمین ایکنندهنییتع

و نظارت بر امر  زییربرنامه نی. همچندیاز تحصیل فراهم نما

ن بی یهای پژوهشکمی و کیفی همکاری شیکارآموزی باعث افزا

دوره  گریجامعه، دانشگاه و صنعت خواهد شد. به عبارت د
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ر د اغلش یارتباط کارشناسان صنعت یرا برا یفرصت یکارآموز

 یدانشگاه نیبا متخصص یدولت یهاو سازمان یبخش خصوص

 علم یدستاوردها نیها با آخرآن ییکه باعث آشنا کندیفراهم م

علوم در  یو فناور شاهد کاربرد علم گرید یاز سو و یو فناور

  خواهد شد. دامی

  سخن آخر با دانشجویان ... عنوان بهو 

این کشور به شما تعلق دارد. بیکران آن را دوست داشته  -1

بدون عشق به وطن و عشق به بهبودی زندگی  باشید.

یر ناپذها شما قادر نخواهید بود به شکل خستگیانسان

درس بخوانید و پیشرفت کنید. امروزه جامعه ما به 

های شما بیشتر از هر زمانی نیاز دارد. سعی کنید تالش

 توانمند، قوی و شاد باشید. 

از  تنبلی و حسادت را از خود دور کنید، چون عشق را -1

 شما گرفته و توان شما را هرز خواهد کرد. 

از ناله و شکوهِ و گله دوری کنید، محیط خود را  -4

بشناسید و زمان را مدیریت کنید. به خودتان احترام 

بگذارید و برای تغییر شرایط به توان و دانش خود ایمان 

 داشته باشید.  

خود خواهی را کنار بگذارید. همیشه این سوال را از  -3

داشته باشید که برای توسعه کشورم و بهبود خود 

توانم ام و چه کاری میزندگی مردمانم چه کاری کرده

 انجام بدهم. 

د. برای گیریهر چه بیشتر گفتگو کنید، بیشتر یاد می -0

نظر مخالف خود احترام قائل شوید تا به خوبی آبدیده 

 و با تجربه شوید.

د، شاد توانید به صورت دسته جمعی ورزش کنیتا می -3

باشید، تا تنی سالم داشته باشید. کشور شما به خِرَد، 

کاردانی و سالمتی روحی و جسمی شما احتیاج مبرم 

 دارد. 

پژوهشی  -هر هفته به تیتر مجالت علمی داخل )علمی -1

ژورنال برتر و مطرح دنیا در  15ترویجی( و  -و علمی

رشتۀ تخصصی خود نگاهی بیندازید تا بینید همکاران 

  کنند.در دنیا بر روی چه موضوعاتی تحقیق میشما 

  

 

 

 

 عالقه با توأم پشتکار هدف، داشتن صبر، قوی، اراده

 و موفقیت عوامل ترینبزرگ از هافرصت از بهینه استفاده و

 همچنین و زندگی مسیر مختلف هایعرصه در رضایت حس

 هم تجربۀ. هستند دامی علوم مهندسی رشته در تحصیل

 بود نکته این یادآور رشیدی، امیر دکتر آقای جناب با کالمی

 ی،زندگ از زمانی مقطع هر در و نیست برگشت قابل زمان که

 هایشکست از باید بلکه شود؛ موانع تسلیم نباید انسان

 سربلندی و موفقیت نردبان هایپله عنوان به زندگی

 و بهبود جهت در تجربه کسب عنوان به و کند استفاده

 هاآن از زندگی در بخشلذت و جدید هایتجربه زدنرقم

 رشتۀ دانشجویان ویژه به و محققان همواره. کند استفاده

 مسیر مضاعف، تالش با توانندمی دامی علوم مهندسی

 عامل خود و نمایند طی خود عالیق راستای در را زندگی

 ابلق دیگر نکتۀ. باشند کشور دامپروری صنعت در موفقیت

 زیاد بسیار احتمال به که- ایشان هایصحبت در تأمل

 وجهت -باشدمی نیز پیشکسوت اساتید از بسیاری صحبت

 به. است کارشناسی مقطع در کارآموزی درس به ویژه

 یراه کارآموزی ساماندهی" ایشان، گفته بنابر که ایگونه

 زاییاشتغال و مهارت کسب سازی،توانمند سوی به

 محترم اساتید راستا، این در. "است دامی علوم دانشجویان

 کشور سراسر هایدانشگاه دامی علوم مهندسی هایگروه

 ساده نگاه که زیرا باشند، داشته ایویژه توجه امر این به باید

 تواندمی ساده درسی واحد یک عنوان به کارآموزی درس به

 اشتهد دنبال به را ناپذیریجبران و گسترده تبعات آینده در

 در تواندمی درسی واحد این که ایگونه به باشد؛

 این دانشجویان زاییاشتغال و مهارت کسب توانمندسازی،

 تصنع آیندۀ اساتید و متخصصان فعاالن، عنوان به رشته

 .باشد مؤثر بسیار کشور طیور و دام
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