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 دانشكدۀ علمی هیئت عضو -دکتر محمدجواد ضمیری -9تصویر 

 شیراز دانشگاه کشاورزی

 داشتید؟ هاییویژگی چه مدرسه در خود تحصیل دوران در

 کردید؟ تغییری چه دانشگاه به ورود از بعد

کلی همیشه به خواندن کتاب چه درسی و چه  طور به

ام و از مند بودهی مانند روزنامه و مجله عالقهردرسیغ

های اصلی من بوده است. به زبان انگلیسی خیلی عالقه سرگرمی

 1که ) ترمبزرگداشتم و با توجه به این که زبان انگلیسی برادر 

تر است( عالی بود، من از همان دوران دبستان سال از من مسن

خودم بیشتر مطالعه به کمک او انگلیسی را آموختم و سپس 

کردم. در سال دهم و یازدهم دبیرستان، به پیشنهاد دبیر فیزیک، 

چند بخش از یک کتاب فیزیک را از انگلیسی به فارسی 

ی به زبان انگلیسی آموزکمتر دانش، هاسالبرگرداندم. در آن 

در  هم آنهای زبان نیز بسیار اندک و داد و موسسهاهمیت می

بنابراین، تنها راه یادگیری یک ؛ داشتندشهرهای بزرگ وجود 

زبان بیگانه، خودآموزی بود. برای این منظور، هرگاه توریستی به 

ی با او اجمله چندگرفتم تا با او تماس می فوراًآمد شهر ما می

صحبت کنم. به این ترتیب، رفته رفته انگلیسی من تقویت شد. 

یرم نباید نادیده بگی را نیز سیانگلهای دبیران به هر روی، تالش

که در آن زمان، همانند دیگر دبیران، با عالقه و ایثار وصف 

های من در آن دوره، دادند. از دیگر سرگرمیناشدنی، آموزش می

ها و و ایفای نقش در نمایش های در مراسم و جشنشعرخوان

ویژه تنیس روی میز و آموزی بود. به ورزش بهتئاترهای دانش

   قه داشتم.بسكتبال نیز عال

تان ازدواج کردید؟ آیا فرزندان شما در چه مقطعی از زندگی

 هم در همین رشته مشغول هستند؟

در شیراز با  9362پس از بازگشت از استرالیا در سال 

 همسرم زندگی مشترکمان را آغاز کردیم. دو پسر دارم. پسر

کند. پسر کوچكم بزرگم متخصص قلب است و در کانادا کار می

  کارشناس ارشد سازه از دانشگاه شیراز است.

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

 علوم دامی( تأثیرگذار بوده است؟

ای در آشنایی با کشاورزی تا اندازهپدرم کشاورز بود و شاید 

 گذاشته بود. ریتأثام انتخاب رشته

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

 فیزیولوژی؟

ام کشاورزی بود. در دو سال نخست، اولین رشته انتخابی

مطالب عمومی و در سال سوم مطالب تخصصی کشاورزی و سال 

شد که من های مختلف تدریس میرایشهای گچهارم هم درس

دامپروری را انتخاب کردم و در این مسیر قرار گرفتم. افراد دیگر 

خیلی در انتخاب رشته من دخالت نداشتند. به پزشكی هم عالقه 

نداشتم؛ به کشاورزی عالقه داشتم. دلیل انتخاب رشته فیزیولوژی 

 . من شاگردو بعد ادامه تحصیل در این رشته هم مورد جالبی است

اول رشته و دانشكده شده بودم. در سال چهارم درسی به نام 

های دام و طیور داشتیم که آقای دکتر افشار، بهداشت و بیماری

ر ددادند. من با ایشان رئیس دانشكده دامپزشكی به ما درس می

ادامه تحصیل صحبت کردم که ایشان گفتند بروم استرالیا  مورد

شان با رئیس دانشكده دامپزشكی دانشگاه ادامه تحصیل بدهم. ای

نگاری برای و نامه آشنا بودند Dr. Bill Pryorاسترالیا  نزلندیکوئ

پذیرش من را انجام دادند. ایشان توصیه کردند که روی حیوانات 

یک مرکز حیوانات  خواستندیمآزمایشگاهی کار کنم؛ چون 

 وقتچیهکنند که  سیتأسآزمایشگاهی در دانشكده دامپزشكی 

بعد از آن عملی نشد، چون انقالب شد و دکتر افشار نیز از ایران 

 باشم. برای دارعهدهرفت. قرار بود که من سرپرستی این مرکز را 

همین روی موش شروع به کار کردم و با مرکز حیوانات 

آزمایشگاهی کوئینزلند در ارتباط بودم و بیشتر روی تولیدمثل 

ی تولیدمثلی مطرح بود، من هابحثکار کردم؛ چون بیشتر  هاآن

م دکترا ه بعداًی تغذیه و فیزیولوژی را کار کردم. هاجنبهبرخی 

 در فیزیولوژی گرفتم.

آیا با توجه به شرایط فعلی، تحصیل در گرایش فیزیولوژی را 

 دهید؟به دانشجویان پیشنهاد می

 بر رگذاریتأثهای اگر رابطه دانش فیزیولوژی را با سازه

اعم ندانیم و  طوربهو بر کشاورزی  اخص طوربهدامپروری کشور 

در عمل به کار نبریم، وجود چنین گرایشی و یا هر گرایش دیگر 

ای از محفوظات بینجامد، چه ارزشی خواهد که فقط به مجموعه

های گوناگون در در ایران شكاف بین شاخه متأسفانهداشت. 

های ویژه در دورهشود. دانشجو بهبیشتر می روزروزبهدامپروری، 

11 



 

 

      Gholami and Khalil Khalili; “The best people become teachers”, Interview with … 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 20, Issue 3 (Serial Number 18), Winter 2021 

دن( زیاد بر گرایشی ش دیتأکارشد و دکترا )با توجه به کارشناسی

ها را با سیستم منطقی آنشود که ارتباط با مطالبی آشنا می

ها جزئیات فراوانی در برخی زمینه کهی حال درداند. بیولوژی نمی

آموختگان )حتی را آموخته است. با این وجود، خیلی از دانش

   .اندفرانگرفتهی خوب بهشاگرد ممتازها( مبانی همان رشته را 

 
د جوا مدمحاولین گوسفند فیستوله شده در ایران، دکتر  -2تصویر 

 (9331ضمیری و دکتر قربان )سال 

 نید؟بیهای شغلی رشته فیزیولوژی را چطور میآینده و زمینه

از  کدام چیهبا این وضعیت آموزش عالی برای  اصوالً

نیست. ما داریم روی کمیت کار  تصورقابلها، آیندۀ روشنی رشته

میلیون جمعیت دارد؛ یعنی  322کنیم. در آمریكا حدود می

زی حدود چهار برابر جمعیت کشور ما ولی تعداد چی

 که یحال در. ستا هاآنبرابر  3مهندسی ما  النیالتحصفارغ

نیست. در رشته  سهیمقا قابلبا ما  هاآنهای مهندسی پیشرفت

است. دانش فیزیولوژی، همانند دیگر  نیچن، همعلوم دامی 

ی و زمینه اشتغال خود را داشته باشد اثرگذار تواندیمها، دانش

 "توسعه -پژوهش -آموزش"در زنجیره یک برنامه  که نیا شرطبه

 مناسب قرار گیرد.

متخصصان فیزیولوژی در جایگاه واقعی  ایآاز نظر شما 

 خودشان در صنعت دامپروری قرار دارند؟

فیزیولوژی در  آموختگاندانشهای مهم برای یكی از چالش

هایی است که علوم دامی تداخل فعالیت با بخشی از فعالیت

ویژه متخصصین مامایی( در دامداری همكاران دامپزشک ما )به

که  توانند انجام دهند که موجب بروز برخوردهایی شده استمی

ترک ی مشهاتیفعالبوده است. باید دامنه این نوع  بارتأسفگاهی 

بتواند اعتماد دامدار را  کی کدام که نیا. تعریف و قانونی شود

جلب کند، بستگی به فرد دارد. با مشخص شدن صالحیت علمی 

نباید منعی برای فعالیت فرد وجود داشته باشد. البته  و عملی فرد،

به نظر من، الزم است که با توجه به وضعیت شغلی، شمار 

رابطه با و ماهیت دامپروری ایران در  بیكاران رشته روزافزون

ی نوعی بازنگری اساس ی آن از وضعیت کشاورزی کشور،ریرپذیتأث

ها های رشته علوم دامی، شمار رشتههای درسدر مواد و سرفصل

ها )با نگرشی سیستمیک و و تعداد گرایش ی کشورهادانشگاهدر 

  به عمل آید. ی(ارشتهنیب

ی مجامعه عل یدستاورد شما برا نیترو مهم نیاز نظر شما بهتر

 چیست؟

آموختگانی که با دیدی جامع از وضعیت تربیت دانش

کاربردی در خدمت  -و نگاهی علمی کشاورزی و دامپروری

 و دامپروری ایران باشند. البته داشتن دانشجویانی پرسشگر

های موفقیت هر استاد است که خوشبختانه مند نیز از الزمهعالقه

  ام.مند بودهمن از آن بهره

 
دکتر ضمیری و دکتر یوسف جعفری آهنگری استاد  -3تصویر 

 گرگانو منابع طبیعی علوم کشاورزی دانشگاه  دام فیزیولوژی

تان چه های شما در زندگیها و موفقیتترین شکستبزرگ

 دانید؟ها را چه میدالیل آن بوده است و

 شكست بزرگ عنوان بهخوشبختانه چیزی که بتوانم از آن 

گذار گسترش ام پایهتوانسته که نیاام. از نام ببرم، نداشته

فیزیولوژی در دانشگاه شیراز و همكاری در توسعه آن در برخی 

های دیگر شوم، احساس خوبی دارم. بسیاری از دانشگاه

خدماتی  منشأهای دیگر در دانشگاه اکنونهمدانشجویان من 

هستند که برایم غرورآفرین هستند. معلم و استاد موفق و خوب، 

ش بكند فردی است که احساس مسئولیت شدید هم به خود
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)یعنی مرتب در حال یادگیری باشد، مسئولیت در قبال خود یعنی 

و خوب انتقال بدهد و رابطه خوبی هم با  دنبال یادگیری باشد(

دانشجو، با رعایت خطوط قرمز )رعایت خطوط قرمز مهم است(، 

داشته باشد. برای من همه دانشجویان بدون توجه به طرز فكرشان 

دانم در اختیارشان قرار ای که میو دانشم را در اندازه اندكسانی

  دهم.می

 
دکتر زربخت انصاری )دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  -4تصویر 

ساری(، دکتر احمد زارع شحنه )پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

کنگره ملی علوم دامی، کرج، تابستان   -دکتر ضمیری دانشگاه تهران( و 

9311 

 دانید؟الگو در زندگی خودتان می عنوانبهچه کسی را 

الگوی من در زندگی شخصی بیشتر برادر بزرگم بوده که 

چند سال پیش درگذشت. ایشان بیشتر نقش پدری برای من 

داشت و بیشتر تحت تربیت ایشان بودم. شیوه و منش رفتاری را 

ایم ادهسعی کردم مانند او باشم. در تحصیالت عالی برخی از است

 بیشتر بر شكل گرفتن شخصیت علمی من داشتند. ریتأث

بدترین و بهترین خاطرات دوران کاری و تحصیلی که بخواهید 

 ؟اندکدمها یاد کنید، از آن

ای که پیش خاطرۀ بدی ندارم و مسئلهاز دوران تحصیل 

بیاید و ناراحت شوم، نداشتم. از دیدگاه کاری، درگذشت چند نفر 

از همكاران در دانشكده از بدترین خاطراتم است. البته باید نمک 

رفقا را نیز به آن  اصطالحبهخوردن و نمكدان شكستن برخی از 

)که این کنم درباره آن صحبت نكنم اضافه کنم. گاه سعی می

های شیرین خیلی داشتم. ویژگی در برخی از ما هست(. خاطره

ی خوبی بود. ما یكی دو نوبت با لیخدوران تحصیلم دوران 

دانشجوها و استادان برای گردش علمی رفتیم و خیلی جاها را 

دیدیم. بهترین آن هم که هنوز یادم هست؛ سال چهارم بودیم، 

خواستند اردوی علمی بروند، مهندس  هابچه، 9331ایام فروردین 

فرید و بقیه، اتوبوس راه انداخته بودند و آمدند در خانه ما و مرا 

هم بردند و من حتی خیلی هم نتوانستم وسیله جمع کنم و 

رفتیم. همان سال هم آقای دکتر سفیدبخت، آقای دکتر جمالیان 

ی شناسخاکصنایع غذایی و یكی از استادان دیگر بخش 

رفتیم،  تپههفتمان بودند و خیلی جاها رفتیم. نیشكر همراه

پاالیشگاه نفت آبادان که خیلی به ما احترام گذاشتند و ناهار 

 و دادندینمی نشان کس چیهمفصلی دادند و همه جاهایی که به 

سری بود را به دانشجویان دانشگاه پهلوی به دستور مدیرعامل 

ردیم و خیلی خوش رفتیم بازدید ک ؛شرکت نفت نشان دادند

 گذشت.

 
اد نصراهلل سفید بخت )استمراسم دانش آموختگی شیراز. اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه شیراز. از چپ به راست: دکتر ضمیری، دکتر  -5 تصویر

  بازنشسته(، دکتر محمدرضا رضوانی، دکتر امیر اخالقی، دکتر شهریار کارگر و دکتر محمد دادپسند
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آید، به ذهنتان می "استاد"اولین کسی که بعد از شنیدن نام 

 چه کسی است و دلیل آن چیست؟

استاد راهنمای ارشد و دکترای  Alan W. Blackshawدکتر 

ی داشتندوستمن که از ایشان بسیار آموختم. انسانی وارسته و 

گذاشت و از هیچ نوع دانست در طبق اخالص میکه هرچه می

 . روانش شاد.کردینمیاری و راهنمایی دریغ 

 یسرآمد همه ار یچه کساز دانشجویانتان برایمان بگویید. 

 ؟دیدانیوز مخود تا به امر یاندانشجو

از همه دانشجویانم در همۀ سطوح  مجموع درخوشبختانه 

های من، همه کوشش خود را به برای درس حداقلرضایت دارم. 

بردند. برخی، به دالیلی، بیشتر درخشیدند. شمار سرآمدها کار می

نام برخی از قلم نیفتد، از  که نیااندک نیست؛ بنابراین، برای 

در هر بخش علوم دامی یكی  باًیتقربرم. ولی فردی خاص نام نمی

 بینید.را می هاآناز 

سفر داشتید؛ چه چیزی بیشتر از همه  به کشورهای زیادی شما

 برایتان جالب و آموزنده بود؟

و پرهیز از  یی، رک بودنگوراستصداقت در عمل و رفتار، 

 ریا و نفاق و دزدی.

آیا زمانی که از استرالیا به ایران بازگشتید، استقبال الزم از 

 تخصص و گرایش شما صورت گرفت؟

خیر. زمانی که به ایران برگشتم، مصادف با تعطیلی 

م یک سالی ه، زمان انقالب فرهنگی( و اصطالحبهبود ) هادانشگاه

بودم و با  هاآنبیكار بودم و به وزارت علوم هم که من بورسیه 

به  فعالًرفته بودم، برای کار درخواست دادم، گفتند  هاآنبورسیه 

ا بدر آینده اگر نیازی بود  شاءاهللانتخصص شما نیازی نداریم. 

تماس نگرفتند؛ امّا  گاهچیهتماس خواهیم گرفت که البته  شما

و نیاز دانشگاه شیراز، در ها دانشگاه، با بازگشایی 9362 در سال

 بخش علوم دامی دانشگاه شیراز شروع به کار کردم.

 
دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به همراه دکتر  -اساتید بخش فیزیولوژی دام و طیور و اعضای انجمن علمی -6تصویر 

دکتر مهندس یاسر رضاییان، دکتر زربخت انصاری، دکتر ضمیری، . از راست به چپ: 9316پاییز  –ضمیری در سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور 

 ی رامندی، مهندس کاظم سیفی.دحمید دلدار، دکتر عیسی دیرنده، مهندس ها

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

 دهید؟پیشنهادی می

برای من مزایای تحصیل در استرالیا خیلی زیاد و 

کارها آسان پیش ی کم بود. در آن زمان، همه لیخدردسرهای آن، 

م گرفتم تا عازرفت. چون بورسیه بودم، فقط باید پذیرش میمی

ها شد. هزینهماه انجام می 6تا  1ی و در فاصله نگارنامهشوم که با 

پرداخت. نسبت به دانشجوهای خارجی دیگر را هم که دولت می

دانشجویان ایرانی خیلی خوب بود و دانشجو با  نهیهز کمک

شد. به نظرم درس خواندن در یک نمی روبهرومشكل مالی 

و یا پژوهش برای  دانشگاه معتبر خارج از کشور برای یک دوره
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 ... ضمیری محمدجواد دکتر با مصاحبه ،"شوندمی معلم مردم، بهترین"غالمی و خلیل خلیلی؛        

 

 9311 زمستان، (پیاپی جدهه شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

یكی دو سال پس از دوره دکترا، بسیار ارزشمند است. وزارت باید 

  تشویق کند و شرایط را آسان کند. حتماً

 
 و همراهان در جریان بازدید از گاوداری، نیشابور دکتر ضمیری -7تصویر 

 ژهیوهبپیشنهاد شما برای بهبود وضعیت کشاورزی و دامپروری 

 در این دوران کرونایی چیست؟

بخش  عنوان بهبهبود وضعیت کشاورزی و دامپروری، 

از کشاورزی، بدون بهبود کلی اوضاع اقتصادی کشور،  ریجداناپذ

 ی در سطح کالن توسطزیربرنامهشدنی نیست. الزمه پیشرفت، 

 و اندیشمندان و خبرگان، مدیریت درست و کارآمد ختگانیفره

با توجه به شرایط ویژه  ازین موردهای ها و زیرساختزمینه جادیو ا

است.  اندیشتادی نیکو با تكیه بر نیروهای مدیریتی و س کشور

توانم بگویم که در بیشتر این موارد، کمبودهای اساسی در می

این  بایستوضعیت نمی قاعدتاًکشور داریم؛ زیرا اگر چنین نبود 

بر اقتصاد  91-بینیم. پاندمی بیماری کوویدچنین باشد که می

منفی گذاشته است، امّا کشورهایی که دارای  ریتأثهمه کشورها 

. البته انددهید بیآساند کمتر ی مدون توسعه بودهاهبرنامه

تواند ای میتا اندازه ها در این دورانهای ویژه دولتحمایت

در این راستا چه  مرداندولتتشدید بحران را بكاهد. این که 

در بخش کشاورزی و  دکنندگانیتولاند را باید از اقدامی کرده

اورزی و دامپروری، ی کشهادکنندهیتولدامپروری جویا شد. 

برند که گری رنج می، از رانت و واسطههادکنندهیتولهمانند دیگر 

 حلراه جویی نشده است.برای این چالش نیز چاره متأسفانه

دشوار نیست، امّا نیاز به همت واال دارد، اگر به این خاک و 

   مردمش بیندیشیم. به امید آن روز.

 سخن آخر ... عنوان به

ندارم. با آرزوی پیروزی و شادکامی شما و  سخن دیگری

  بهبودی هرچه بیشتر وضعیت دامپروری ایران.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 در موفقیت کسب و ترقی هایپله کردن طی

 و مداوم تالش به نیاز زندگی، مختلف هایعرصه

 باعث همواره اگرچه پیوسته تالش. دارد هوشمندانه

 تالش این که صورتی در امّا شد، خواهد شرایط بهبود

 و مدتمیان مدت،کوتاه هایریزیبرنامه با هوشمندانه،

 دست از را خود اثرگذاری نپذیرد، انجام بلندمدت

 دکتر آقای جناب با کالمی هم تجربه. داد خواهد

 و زمانه هایاتفاق که بود نکته این یادآور ضمیری،

 توانندمی اگرچه زندگی بزرگ و کوچک هایتصمیم

 تالش با امّا کنند، جابهجا را فردی زندگی مسیر

 توانمی موفق هایتجربه از الگوبرداری و هوشمندانه

 دست موفقیت به نیز روپیش جدید مسیرهای در

 دزدی، و ریا از پرهیز و رفتار و عمل در صداقت. یافت

 تریناصلی رفتاری و کاری وجدان و مسئولیت احساس

 در اگر. است زندگی در مناسب الگوی یک هایشاخص

 ددستاور و عملکرد که برسیم جایگاهی به مسیر این

 به خدمت حال در که باشند موفقی هایانسان ما،

 رد هستند، جامعه آسایش برای علم تولید و بشریت

 رد که ایمیافته دست زاینده موفقیت یک به ما واقع

 و سینه به سینه را ما زحمات سازی،انسان کارخانۀ

 به را عقل تاریک ضمیر و کنندمی منتقل نسل به نسل

 .نمایندمی روشن علم چراغ

 |با آرزوی ایرانی سربلند|
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