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 متولد چه سالی و در کدام شهر هستید؟

 ینآمدم و در ا یاشهر تهران به دن در 9331 سال  در من

. ندمرسا اتمام به را خود دبیرستان و راهنمایی ابتدایی، دورانشهر 

 در کردمیم یلکه در آن تحص یامدرسه ی،آموزدوران دانش در

 عموق آن. گفتندمی آیزنهاور خیابان نبود که به آ یآزاد یابانخ

 شکلی به ما مدرسه موقعیتبودم و  یمعمول آموزدانش یکمن 

 خانۀآن زمان،  دربود و  یکشاورز هایزمین کالً آن اطراف که بود

 . داشت قرار یآزاد یابانخ یما در قسمت جنوب

 
 گروه علمی هیئت عضو -شحنه زارع احمد دکتر -0 تصویر

 طبیعی منابع و کشاورزی دانشکدگان دامی علوم مهندسی

 تهران دانشگاه

 چگونه و گذراندید شهری چه در را خود آموزیدانش دوران

 بودید؟ آموزیدانش

 آیدمی یادمبودم.  خوانیدرس آموزدانش یلدوران تحص در

 یی. هرچند در دوران ابتداکردممی مطالعه و گذاشتمیوقت م که

 ،داشتم مشکل یخانه ومدرسه مقدار بینوجود مسافت  یلبه دل

 آموزیگفت که دانش توانیم یرستانو دب ییدر دوران راهنما امّا

بودم. بعد از ورود به   مطالعهمتوسط به باال بودم و اهل درس و 

 چون در کردم، حس خود زندگی در را زیادی ییراتدانشگاه تغ

 نهات که بود بار اولین یوارد دانشگاه شدم و برا یسالگ 91سن 

وبوس و با ات خریدممی یطبار بود که بل یناول برای. کردممی سفر

. کردم زندگی خانواده از دور خوابگاه در و رفتم شیراز بهاز تهران 

 شمبینکردم و باعث شد که  یدامقدار استقالل پ یک دوران آن در

 آشنا شوم. یشترو با جامعه ب شود تربازبه مسائل مختلف  نسبت

از  ،کردممی تحصیل یرازکه در دانشگاه ش یسانسل دورۀ در

 یحدود تادانشگاه هم  و کردمیم دریافت یخانواده کمک مال

 رد داشتیم که پولی همان با. دادیم یهشهر وو وام  کردمی کمک

ز ا بعد. گرفتیممی رستوران غذای و کردیممی زندگی خوابگاه

 خر هادانشگاهزمان در  آنکه در  یاتفاقات یلبه دل ترم، 2 گذشت

 هایدانشگاه -معروف شد فرهنگی انقالببه  اصطالحاً که- داد

. تمبرگش تهران به شیراز از دوباره بنابراین. شدند تعطیل ایران

 ینتا ا کردم تجربه را زیادی کارهایدر تهران  زمانی مدت برای

جذب آموزش و پرورش شدم و در آموزش و پرورش منطقه  که

آموزش و پرورش بود که  ینتهران مشغول کار شدم و در هم 1

 صورتی درازدواج کردم.  9332 سال دربا همسرم آشنا شدم و 

 اتفاق زود اینقدرازدواج من  یدشا شدندنمی تعطیل هادانشگاه که

ازدواج کردم و  یدر مقطع کارشناس یسالگ 23. در سن افتادنمی

 یرازش درهمسرم  اتفاق به شدند، باز هادانشگاه که این ازبعد 

 همبود که در آن زمان  یبه شکل یط. شرایماجاره کرد یاخانه

در  همسرم. کردممی اداره را زندگی هم و خواندممی درس

 نایشا مدتی از بعد. کردندمی کار یرعنوان دب بهآموزش پرورش 

 . کردندبه درس خواندن  شروع یرازدانشگاه ش درهم 

 مکرد شرکت انقالب از بعد کنکور اولین در 9331 سال در

 یتظرف زمان آن در امّا کنم، کسب را 9111 ۀو توانستم رتب

 مهم هایرشته کل ظرفیتکه  یبه طور نبود، زیاد هادانشگاه

بود و ن یادز یو دامپزشک یداروساز ی،دندان پزشک پزشکی، مانند

 پایین هاآن در امقبولی شانس. رسیدمی 9111به  شاید زحمت به

 بولق ولی کردم انتخاب را دامپزشکی هایرشته برخیاگرچه  ،بود

 رشتۀ کارشناسی هایرشته دکتری، هایرشته از بعد. نشدم

 که به خصوص دانشگاه زنجان ،من جذاب بود یبرا یکشاورز

 رغمی. علبود کرده اعالم دفترچه در را کشاورزی مهندسی رشته

 دررا انتخاب کرده بودم، امّا  یکشاورز یمهندس ۀکه رشت ینا

 که ییهااز رشته یگرد یکیدانشگاه زنجان قبول نشدم و در 

بول ق یرازدانشگاه ش دامپروری رشتۀ در یعنیانتخاب کرده بودم، 

 91انتخاب  حق دانشجویان زمان آن در که دارم خاطر بهشدم. 

 یدر مقطع کارشناس 9331من در سال  ین،بنابرا داشتند؛ رارشته 

 د،ادوره اتفاق افت ینکه در ا یلیشدم و با تعط یرازوارد دانشگاه ش

در همان  همزمان وشدم  التحصیلفارغ دانشگاه از 9333 سال در

 شدم مدرس تربیت دانشگاه وارد ارشدکارشناسی مقطع درسال 

موقع  آن. کشید طول من ارشدیمقطع کارشناس 9331 سال تا و

 ایران در که بود ارشدیمقطع کارشناس ۀدور یندوم یا یناول

 و دنبود یدو جد نداشتند استاد هااز درس بسیاری. شدمی برگزار

 تربیت دانشگاه به تدریس برایمختلف  هایاز دانشگاه یداسات

 بود.  یطوالن یلتحص ۀو طول دور آمدندمی مدرس

 مّاا بودم، مدرس تربیت دانشگاه دانشجویکه  ینا رغمعلی

 نمکانتخاب  یرازرا از دانشگاه ش ودمحق را داشتم که استاد خ ینا

 راهنمای استاد عنوان به را ضمیری جواد محمددکتر  آقای لذاو 

مدرس  یتکه دانشگاه ترب ینا یلدل بهانتخاب کردم و  خود

خود  ارشدیکارشناس مقطع نامهپایاننداشت،  ایمزرعهامکانات 

جرا ا یرازدانشگاه ش کشاورزی دانشکده دامی علوم ایستگاه در را

35 



Gholami;  
Strong will, patience and taking advantage of opportunities are … 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 3 (Serial Number 21), Winter 2022 

 

 

 خوابگاه در و رفتممی یرازش به نامهیانانجام پا یبرا ینکردم. بنابرا

کارشناسی مقطعشدن از  التحصیلفارغ از. بعد داشتم اقامت

خارج از کشور شرکت  یدر کنکور دکتر 9331در سال  ارشد،

 9331گرفتم. در سال  یرشپذ یااسترال یدنیکردم و از دانشگاه س

 اتمام. بعد از یمشد یاعازم استرال مبه همراه همسر و دو فرزند

به تهران برگشتم و  یدنیاز س 9331در مرداد  ساله، چهار هدور

 یاردانشگاه تهران به عنوان استاد یدام علوم مهندسیدر گروه 

 به کار کردم.  شروعدام  یزیولوژیف گرایش

 
 از اول)نفر  شحنه زارع احمد دکتر دانشجویی دوران -2 تصویر

 شیراز دانشگاه(، راست سمت

 یعلوم دام مهندسی رشتۀ وارد شناخت و عالقه با شما آیا

ادامه  یلرشته به تحص یندر ا یصرفًا به خاطر قبول یا یداشده

ب را انتخا یزیولوژیف یشو چرا در مقاطع باالتر گرا ید؟اداده

 ید؟کرد

 ومعل ۀاست که نه. با عالقه و شناخت وارد رشت این واقعیت

 زمانی. بوددر زمان انتخاب رشته  من هشتم انتخاب و نشدم دامی

و کم کم با انتخاب و  رفتم یرازدانشگاه ش بهکه قبول شدم 

 رضایت اظهار وشدم  مندعالقهرشته  ینا بهگذراندن دروس 

 شیراز دانشگاه. در خوانممی درس رشته این در که کردممی

 .داشت وجود یخوب آزمایشگاهی و ایامکانات مزرعه

 انتخاب را فیزیولوژی گرایش باالتر مقاطع در چرا که این

 وصخص به شدیم دانشگاه وارد وقتیبود که  یلدل ینبه ا کردم،

محدود بود و  دامپروری بخش در اساتید تعداد شیراز، دانشگاه

تازه از خارج برگشته بودند و در  یریدکتر محمد جواد ضم یآقا

 محدود یدچون تعداد اسات کردند،یم یستدر را هاسبخش در

 بر یریدکتر ضم یبا آقا ناچار بهاز دروس را  یاریبود بس

و  یآناتوم یه،تغذ گاو، پرورشمانند  دروسی انتخاب. داشتیممی

 و رییدکتر ضم یآقا با یدمثلتول یزیولوژیو درس ف ژییزیولوف

 به کرد و یجادا عالقهکم کم  داشتند، ایشان که هاییگیریسخت

یباعث شد که در کارشناس ینعالقمند شدم و هم یزیولوژیف

ر دکت آقای نداشت، وجود تخصصی یشهنوز گرا زمان آنکه  ارشد

 .کنم انتخابخود  نامهپایان یرا به عنوان استاد راهنما یریضم

 و دش انجامقزل  گوسفند در شیر تولید روی امنامهیانپا موضوع

خود را در  یکه داشتم دکتر ایعالقه دلیل به راستا همین در

  ادامه دادم. یزیولوژیف ۀدر رشت یدنیدانشگاه س

 
 اواسط) آمریکا متحده ایاالتدکتر احمد زارع شحنه،  -3 تصویر

  (اوباما جمهوری ریاست اول دوره

 کمیلیت تحصیالت مقطع ویژه به تحصیل ادامۀ درباره شما نظر

 چیست؟ شما پیشنهاد چیست؟ کشور از خارج در

 به. نبودند زیاد کشور اساتید تعداد ما تحصیل زمان در

 ترینمعروف -نکنم اشتباه اگر- 9333در سال  که دارم خاطر

 یمرحوم آقا ،بودند یراناصالح نژاد در ا ینهدر زم که استادی

 که .ندمشهد بود یاستاد دانشگاه فردوس یدکتر افتخار شاهرود

 یندر ا بنابراین. کردندمی دعوت تهران در تدریس برای ایشان از

 ادامه برای دلیل این به. نداشتیم زیادی علمی هیئت تعداد ینهزم

 و بخوانیم درس کشور از خارج در که داشتیم تمایل تحصیل

، به خارج از کشور رفتند یلتحص ۀادام یکه برا یتاندوس بیشتر

 ،انتخاب کردند. در حال حاضر را دام نژاداصالح و ژنتیک گرایش

کشور مناسب است و  در یعلم یئته اعضای تعدادخوشبختانه 

 تتحصیال مقاطع در تحصیل ادامهو  یمندار یرابطه مشکل یندر ا

توجه به امکانات  با. ندارد مشکلی هیچ لحاظ این از تکمیلی

 شده ترتراح و بهتر بسیار قبلمقاله نسبت به  دریافتو  ینترنتا

 زمان رد که این دلیلبه تخصصی مجالت انتشارگذشته،  دراست. 

 ختس بسیارمقاله  یافتنو امکان  شدیقطع م ،بود یلیتحم جنگ

ر د توانیدیشما م یکوتاه نسبتاًدر زمان  امروزه امّاو مشکل بود. 

 فتیارا در ایو هر نوع مقاله یدکن جستجو مختلف هایداده پایگاه

 ایکشورهبه مقاالت در  دسترسی بنابراین. بفرمایید مطالعه و

 هایمقاله توانندمیعالقمند  یانوجود دارد و دانشجو دنیا مختلف

 در متأسفانه دیگر، طرف از امّا. کنند یافترا در خود نظرمورد 
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 پژوهشی امکانات و دارد وجود زیادی مشکالتپژوهش  زمینۀ

 یزیولوژیف ینۀدر زم مثال، عنوان به. شودمی فراهم سخت

 است نیاز مورد پژوهش انجام برایکه  موادی و هااز دارو یاریبس

ت حال یندر ا که شوندیم یهته بسیارزحمت  با یاوجود ندارد  یا

 زمینهدر  یلدل ینهم به. هستند تقلبیها آن بیشتر سفانهمتأ یزن

 انشجود که بینمنمی مانعی تخصصی دکتری مقطع در یالتتحص

خارج از کشور  به مطالعاتی فرصت مدت کوتاه دورۀ یکحداقل 

. ندک سپری رامناسب  وخوب  یلیتحص هدور یکبتواند  تا برود

 اصیخ مشکل یراندر ا ارشدکارشناسی مقطع تا نظرم به بنابراین

 حداقل گذاندن تخصصی دکتری مقطع برای ولی ندارد وجود

  .کنممی توصیه خارجی معتبر هایدانشگاه در را دوره از بخشی

 
 دانشجویاناز  یکیدکتر احمد زارع شحنه در کنار  -0 تصویر

 عراقی یتخصص یدکتر

و خارج مواجه  یرانچه در ا یلتحص یندر ح ییهابا چه چالش

 یست؟شما چ یشنهادیو راهکار پ ید؟شد

 چالش ترینمهم و ترینبزرگ شاید بودم، دانشجوکه  زمانی

و  مجالت به اندک دسترسی ید،اسات تعداد بودن کمآن دوره 

قابل تصور نبود که شما  جهت اصالً ین. از ابود نیاز موردمقاالت 

. در خصوص کنید یداپ را ایمقاله هر بتوانید هیدهر لحظه بخوا

 اشاره هاآن به که را کشورداخل  مشکالت همکشور  ازخارج 

فراهم  را تحقیق امکانات تمام راهنما استاد. نداشتیم کردم،

ود ب یکاف بود، یازن ایوسیله یا شیمیایی ماده زمان هرو  کردیم

 مانه معموالً که کنیمبه دفتر گروه اعالم  یا و بگیریم تماس که

 .ندو در دسترس بود آماده یازن مورد یلوسا ومواد  بعد روز یا روز

 که یمشکل تنها. نداشت وجود یجهت مشکل ینا از بنابراین

مانند  یدرس یربه آن اشاره کرد، فقط مشکالت غ توانمی

از  را پول باید بودیم ایران دولت بورسیه چونبود.  یمشکالت مال

دستمان  به یرپول د گاهاًکه  ،کردیمیم یافتوزارت علوم در

 . شدیممی مواجه مالی مشکالت با ما و رسیدمی

باع اش حد چه تا دامی علوم مهندسی رشتۀ یتنظر شما ظرف به

 شده است؟

اظ از لح یدام علوم یمهندس رشتۀ یتظرف یفعل یطشرا در

 است. شده اشباعگفت که  توانیم یکارشناس و ... از نظر اسم

 یدکتر یحت یاو  ارشدکارشناس کارشناس، دکه تعدا یابه گونه

نظر بنده  به امّاشده است.  یادز بسیار یراندر ا یزن یتخصص

ما  بنابراین. دارندبه افراد کار بلد  یازن تولیدی مراکز و هادامداری

ر که د یزمان تا کنیممی توصیه هاکالس به دانشجو در یشههم

را  دداری دسترسی هاآن بهکه  یقدر امکانات دارند، حضوردانشگاه 

جود موامکانات  شاید که است روشن همه برای مسئله این. یدبدان

داشته را دانست و با استفاده  ینقدر هم یدامّا با یستند،به روز ن

رشته  ینا در هدبخوا یاگر کس . قطعاًکردکسب  تجربهها از آن

 یدبا کند، مینخود را تأ یمشغول به کار شود و مخارج زندگ

به  اًصرف دیگر امروزه. باشد بلد کارداشته باشد و  یادیز اطالعات

 هنوز کنمیجهت من فکر م ین. از ادهندیداشتن مدرک پول نم

 . داریم باسواد و تجربه با نیروی به نیاز

 بفرمایید؟ خود تحصیل دوران استادان از کمی

 نیاول جزء ما بودم، یرازش دانشگاهدر  که یلتحص دوران در

 مانز آن در. شدیمکه بعد از انقالب وارد دانشگاه  یمبود هاییدوره

 یاودند و ب شده بازنشست یابا سابقه و با تجربه  یداز اسات بسیاری

استاد در بخش  یبودند. ما تعداد محدود شده پاکسازیکه  ینا

بخت  یددکتر سف یاز جمله آقا یم،داشت یرازدانشگاه ش یعلوم دام

 یسالمت آرزوی ایشان برایهستند و  یعلوم دام یشکسوتکه پ

 را گوسفند پرورش درس ما به ایشان .کند حفظشان خدا. دارم

 رالیاهم که تازه از است یریدکتر ضم ی. آقاکردندمی تدریس

 فیزیولوژیکردند.  یسرا تدر یادیدروس ز بودند، برگشته

 اب که یهگاو و تغذ پرورش یزیولوژی،و ف آناتومی یدمثل،تول

  .شدندمی ارائه مشترک صورت به دامپزشکی دانشکده

 
 ایران، دامی علوم انجمن انتخابات و عمومی مجمع -5 تصویر

 9313 سال تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس
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 به تخصصی دکتری یدانشجو رساله از دفاع جلسه -6 تصویر

 کهرام حمید دکتر آقای مرحوم همراه

 بینید؟یرا چطور م یزیولوژیف رشتۀ شغلی هایزمینه

آن  یفعل یگاهدام و جا یزیولوژیرشته ف آیندۀ با رابطه در 

تمام  که، ین. به شرط ادخوب باش تواندیم یندهبه نظر من آ

د دارند تالش خو یتفعال و اندندرشته درس خو ینکه در ا یکسان

شده  دوینت رشته این برای که اهدافی به بتوانیم تا کنند بیشتر را

 هیبطه با تغذدر را کردم اشاره قبالً کهطور  ان. همبرسیماست، 

 امّا. بود مطرح مسائل همین هم یشسال پ 21-23 ،همدام 

 خود را در صنعت یگاهدام تالش کردند و جا یهتغذ ۀرشت ینفعال

 ین. ما هم به عنوان متخصصآوردند دست هکشور ب یدامپرور

 در تالش. کنیمتالش خود را دو چندان  یددام با یزیولوژیف

 مراکز در گذاریقانون زمینه در همو  علمی هممختلف  هایزمینه

 تهرش هایالتحصیلغفار یبرا یط. قبول دارم که شراباالدستی

 واست  ترسخت دیگر هایگرایش به نسبت دام فیزیولوژی

است که وجود  هاییهمپوشانیخاطر  به یدگفت که شا توانیم

که خود  ینبه شرط ا هستند، حل ابلموارد ق ینا همۀ امّادارد. 

 چیزی. بود خواهدبر هم و به هر حال زمان باشیم داشتهاراده 

 لکهب ؛شودمی محقق دیگر سال یک یافردا  کنم، اشاره که نیست

 .کرد تعیین رو جایگاه ایناست که  یازبر خواهد بود و نزمان

 چه تانزندگی در شما هایموفقیت و هاشکست ترینبزرگ

 دانید؟می چه را هاآن دالیل و است بوده

 من حاال ها،موفقیت و هاشکست ترینبزرگ با رابطه در

االن  مّاابوده است،  چه شکستم ترینبزرگ که دانمینم را شکست

 یتنوع موفق یک را امگرفته قرار آن در که یگاهیجا همین

 هایییگیریجز تالش و پ یزیچ ،آن به رسیدن برایو  دانممی

ذکر است که  شایانو البته  است نبوده ام،هکه خودم انجام داد

 ما تا شد هاییحمایت کهبود  ایگونه بهکشور هم  شرایط

 ختس شرایطامروزه  که دانممی. یممرحله برس ینبه ا توانستیم

 رب افراد انتخاباگر  ی. ولدارد وجود باالیی بسیار رقابتاست و 

که در  کرد تالش توانمی باشد، هاآنو دانش  هاتوانایی اساس

 توانیمیم حتماً یطشرا ینو در ا یمباش یفرد موفق ینهزم ینا

  .باشیم داشته هم مناسبی جایگاه

که  یلیو تحص یخاطرات دوران کار ینو بهتر بدترین 

 ؟اندماکد ید،کن یادها از آن یدبخواه

 اامّ نباشد، بدترین شاید رسدمی ذهنم به االنکه  موردی

 یرازدر دانشگاه ش 9331 سال در کارشناسی کنکور در وقتی

 ازشیر دانشگاه در که پرسیداز من سوال  یکیشدم  یرفتهپذ

: گفتم پاسخ در هم من بخوانی؟ ایرشته چه خواهیمی

 ینو ا خواهد؟می رفتن دانشگاه هم چوپانی مگر. گفت یدامپرور

و  بماند من ذهن در خاطره اینو  دذوق من بخور توباعث شد 

و دوباره کنکور  انمبود که درس بخو ذهنم در مدتیموضوع  همین

در  مدائ طور به که یاگونه به. کنم انتخاب را بهتری رشتۀبدم و 

 رتغیی دانشگاهکه در سال اول  کردممی تالش وفکر بودم  ینا

قضاوت  یکه افراد در جامعه سطح یعنی موارد این. بدهم رشته

 ادافر العهمط بدون هایچه بسا حرف کنند،می صحبت و کنندیم

. به هر حال باشد ثرمؤ یگرد افراد سرنوشت در تواندیچقدر م

 دهم، تغییر را خودم رشته اول سال در کردمیم یسع که همزمان

 تحصیل دیگر وشد  مطرح هادانشگاه یلیو تعط یانقالب فرهنگ

 تاداس االن که ایگونه به ام؛داده ادامهبه اکنون  تا رارشته  ینا در

 رینبدت شاید این. هستم تهران دانشگاه علمی هیئت عضو و تمام

 انتومی. بودم درگیر آن با تحصیل دوران در من که بود ایهخاطر

 دانشگاه برای یدکتر پذیرش اخذهم  خوب خاطره که گفت

 هک دارم رخاط به. شدم خوشحال خیلی که بود استرالیا سیدنی

 هایپله روی کهخارج شدم  خانه از نان خرید برایظهر  نزدیک

 که یدمد وکردم  نامه خواندن به شروع. بودافتاده  یانامه خانه

  .ودبداده  یرشبه من پذ یااسترال سیدنی دانشگاه خوشبختانه
 

 
 یاناز دانشجو یدکتر احمد زارع شحنه در کنار تعداد -7 تصویر

 سابق یتخصص یدکتر
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 ؛ غالمی

 "دامپروری صنعت در موفقیت عامل ها،فرصت از استفاده و صبر قوی، اراده"

 0011  زمستان، (پیاپی و یک بیست شماره) سه شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 
 هبآمریکا  متحده ایاالت کشاورزی کتابخانه از بازدید -8 تصویر

 اصفهان صنعتیدانشگاه  و شیراز دانشگاه اساتید اتفاق

 
ایاالت  هایدانشگاه از یکی دامی علوم گروه از بازدید -9 تصویر

 مریکامتحده آ

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

 چیست؟ آن دلیل و است کسی چه

شت پ یادیز انیو مع است بزرگی خیلی کلمه استاد البته

 هادانشگاه در استاد تعداد آماری لحاظ از امروزه. است نهفته آن

 اردد زیادی خصوصیات کسب به نیاز استادی مقام ولی است زیاد

 تیسن یو علم یمراحل ادار یکسری کردن طی تنهاو به نظر من 

 در دانشگاه ین. سابق بر ارسدیم یاستاد مرتبۀ به شخصکه 

 حبتصو  رفتار ،منش در واقعاً دیدیم،یرا م یدکه اسات وقتی یرازش

. به نظر من استاد دیدیمیما همه آموزش م هاآن برخورد و کردن

که این رغمعلیباشد.  پخته فردی باید نظر هر ازاست که  یکس

 باید زنی برخوردو  یاز لحاظ رفتار د،با سواد باش یاز نظر علم یدبا

 دیا شنومیکه م را "استاد" کلمه ن. مباشد مرام با و آگاه فردی

 یقاآ بخصوص اُفتم،میداشتم  آنجاکه  یدیاسات و یرازدانشگاه ش

 واردم من شیراز دانشگاه اساتید از که راستی به. یریدکتر ضم

خارج از  به سفری یش. چند سال پگرفتم یاد را زیادی بسیار

هم همراه ما  ضمیری دکتر آقایسفر  این در که داشتمکشور 

 االن که این با ایشان. یمرا داشت یشانا یبودند و افتخار همراه

هنوز هم دنبال  ی،قبل عالقه همان بابازنشسته هستند، امُا 

 ۀرشت زمینه در یادیو دانش ز اطالعاتهستند.  یادگیری

 دیگر هایینهدر زم همچنین و یزیولوژیو ف یعلوم دام یمهندس

  .دباش داشته ار یاتخصوص ینا یدهم دارند. به نظر من استاد با

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 و روپیش هایفرصت از استفاده صبر، قوی، اراده

 عامل ترینبزرگ عالقه، با توأم پشتکار همچنین

 گرفته هایتصمیم از رضایت حس ایجاد و موفقیت

. هستند زندگی مسیر مختلف هایعرصه در شده

 زارع احمد دکتر آقای جناب با کالمی هم تجربۀ

 قابل زمان اگرچه که بود نکته این یادآور شحنه،

 تنهای باید انسان زمانی مقطع هر در و نیست برگشت

 باشند داشته عالقه روی از امکانات و شرایط از را بهره

 علوم رشتۀ دانشجویان ویژه به و محققان همواره و

 در را زندگی مسیر مضاعف، تالش با توانندمی دامی

 موفقیت عامل خود و نمایند طی خود عالیق راستای

 انانس راستا، این در. باشند کشور دامپروری صنعت در

 خود برای را علمی و اخالقی مختلف الگوهای تواندمی

 دیگران، متفاوت هایتجربه از مندیبهره با و انتخاب

 در بخشلذت و جدید هایتجربه زدنرقم برای همواره

 .بکوشد شخصی زندگی
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