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

 د؟یاآمده ایشهر به دن

با سپاس از شما، اینجانب حسین مروج متولد اردیبهشت 

  تهران هستم. در ۶۴۳۱ ماه

 
 مهندسی گروه علمی هیئت عضو -حسین مروج  دکتر -1 تصویر

 رانته دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه دامی علوم

 یخود در مدرسه و مقاطع مختلف دانشگاه یلیاز دوران تحص

 .دییبفرما ارشد و دکتری تخصصی()کارشناسی، کارشناسی

تهران در  من مدرک دیپلم خود را از دبیرستان خوارزمی

ام. همچنین مدرک کارشناسی تجربی دریافت کرده رشته علوم

خود را در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و 

کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خود را در دانشگاه مدارک 

 ام.تربیت مدرس دریافت کرده

هایی داشتید؟ در دوران تحصیل خود در مدرسه چه ویژگی

 بعد از ورود به دانشگاه چه تغییری کردید؟

 در تحصیل دورۀ طول مشکالت زندگی در به دلیل

 ارک و کسب و تحصیل امور انجام به ملزم دانشگاه و دبیرستان

 تدریس مانند یادماندنی به تجارب خصوص این در که بودم

 دوره طی در را دارم. مرغداری و ساختمان نقاشی خصوصی،

 به وقت پاره به صورت تحصیل، با همزمان نیز دکتری تخصصی

 اداره رئیس همچنین و ارشد کارشناس به عنوان سال ۱ مدت

 یبازرس سازمان در طیور و دام خوراک و پروتئینی اقالم بر نظارت

 به حال عین در و بودم خدمت مشغول بازرگانی وزارت نظارت و

 پشتیبانی شرکت پژوهش و مطالعات دفتر در نیز سال ۲ مدت

 به عنوان رئیس اداره فراوری مواد غذایی مسئولیت دام امور

 مرغداری واحد چند نیز مشارکتی داشتم. همچنین به صورت

 طی در توانستم خداوند لطف هب. کردممی مدیریت را گوشتی

 یخوب عملی و اجرایی ستادی، تجارب دانشگاهی تحصیالت مدت

 اهدانشگ در تدریس هنگام در تجارب این تمامی که نمایم کسب

  .بود ثمر مثمر کامالً دانشجویانم آموزش جهت

 اید؟تان ازدواج کردهدر چه مقطعی از زندگی

 به و کردم ازدواج سالگی ۴۳ حدود سن در ۶۴۳۱ سال در

 ثمره که دارم واقعی همراه و مهربان فهیم، همسری خداوند لطف

 حاضر حال در پسرم .باشد می دختر و پسر فرزند دو ازدواج این

 ندکمی تهران تحصیل دانشگاه معماری مهندسی رشته سوم سال

 درس متوسطه اول پایۀ آموزهم به عنوان دانش دخترم و

 .خواندمی

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

 علوم دامی( تأثیرگذار بوده است؟

 .نداشت من شغل در نقشی و بود آزاد پدرم خیر، شغل

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

 تغذیه طیور؟

 خابانت و فیزیوتراپی دامپزشکی، هایرشته انتخابم اولین

 اول از دامپروری و دام به عالقۀ در واقع دامی بود، علوم هفتم

 به جازم در نهایت بود، تحصیلیم رشته انتخاب برای خوبی انگیزه

 هک شدم شیراز و علوم دامی دانشگاه فیزیوتراپی رشتۀ انتخاب

بعد از یک سال تحصیل در دانشگاه  و کردم انتخاب را دامی علوم

 خودم انتخاب از نتقل شدم وعمیقاًشیراز به دانشگاه تهران م

مشغول به  تحصیل دوره طی در که آنجا از .هستم راضی بسیار

 عالقه افزایش و تجربه کسب به توجه با شدم، مرغداری کار در

 ادامه را تحصیالتم راستا همین در گرفتم تصمیم هاسال این طی

  .دهم

 
 اتفاق بهدامی  علوممهندسی  گروه آموزشی ایستگاه -2تصویر 

 یعقوب مهندس اهلل، عین مشهدی مومرح ،قاسمی نوید مهندس

 ۶۴۱۱ سال (،راست به چپ از) دکتر حسین مروج و شجاعی
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 پرورش درس دانشجویان اتفاق به علمی بازدید -3تصویر 

 کشی جوجه کارخانه از ابوریحان کشاورزی دانشکده طیور،

 ۶۴۳۱ سال ،آلمان و ایران

 
 دانشگاه دانشجویان مشترک ارشد کارشناسی دوره -0تصویر 

 ۶۴۳۲ سال دامی، علوم گروه در مدرس تربیت و تهران

آیا با توجه به شرایط فعلی، تحصیل در گرایش تغذیه طیور را 

 دهید؟به دانشجویان پیشنهاد می

 تاکید و اشاره موضوع این به خودم هایکالس در همواره

ۀ رشت کشاورزی، رشته در درآمد پُر هایرشته از یکی که امکرده

 نیز رشته این هایگرایش بین در و است دامی علوم مهندسی

 جنبی هایشاخه و دارد قبولی قابل درآمد طیور تغذیه گرایش

 دارد که از جملۀ التحصیل فارغ متخصصین جذب برای بسیاری

 تخمگذار گوشتی، مختلف پرورشی واحدهای توان بهها میآن

های کارخانه کشی،جوجه هایکارخانه اجداد، مادر، خوراکی،

 واردکننده هایشرکت مکمل، و های کنسانترهکارخانه خوراک،

 اشاره کرد. ... و طیور خوراک هایافزودنی

متخصصان تغذیه طیور در جایگاه واقعی  ایآاز نظر شما 

 خودشان در صنعت دامپروری قرار دارند؟

 گرایش هایالتحصیلفارغ بیشتر گذشته، هایسال در

 کارشناس به عنوان مختلف هایشرکت در بیشتر تغذیه طیور

 در امّا شدند،می استخدام فنی کارشناس بعضاً یا و فروش

 رد به خصوص تغذیه طیور کارشناسان خوشبختانه اخیر هایسال

 واحدهای مدیر به عنوان شخصاً دکتری تخصصی و ارشد مقاطع

به کار  مشغول نیز تولیدی و وارداتی هایشرکت و پرورشی

 .هستند

 ست؟یچتغذیه طیور  گرایش ۀندینظر شما در مورد آ

 سبد در مرغتخم و مرغ گوشت حضور ضرورت به توجه با

 اً قطع پروتئینی، ارزشمند منبع این بودن ارزان و خانوار کاالی

 خواهد درخشان گذشته همچون رشته این هایکارشناس جایگاه

  .بود

 پیامی برای فعاالن و محققان حوزۀ تغذیه طیور دارید؟چه 

بر  توکل و کوشش و سعی شغلی، هر در موفقیت الزمۀ

 برای تنها نه موارد این باشد،می پاک وجدان رعایت و خداوند

 رد شاغل همکاران تمامی برای بلکه است، مهم عزیز دانشجویان

 هروحی داشتن صنفی هر در طرفی از. است مهم نیز طیور صنعت

 ازفر در پیروزی و موفقیت ضروریات از انسجام و همکاری و تعاون

 و شأن حد در انسجام این متأسفانه که است زمانه هاینشیب و

 اهتمام زمینه این در دارد جا و نیست حرفه این عزیزان شئونات

   آید. به عمل بیشتری

 یمجامعه عل یدستاورد شما برا نیو مهمتر نیاز نظر شما بهتر

 چیست؟

 دانشگاه در خدمت مدت طی در که شاکرم را خداوند

 دامی مهندسی علوم گروه در دیگرم همکاران همراه به امتوانسته

 طیور صنعت در اشتغال جهت کارساز، و خوب دانشجوی چندین

 یقاتتحق نتایج به توجه با همچنین کنم، تربیت و آموزش کشور

 دانشجویانم و علمی هیئت دیگر همکار چند با دانشگاهی علمی

 طفل به که ایمشده بنیان دانش محصول چندین تولید به موفق

 الوند دانش کیمیا بنیان دانش شرکت در حاضر حال در خداوند

 کشور طیور و دام صنعت جامعه به ارائه و انبوه تولید حال در

  باشد.می

 
در کنار دانشجویان دکتر حسین مروج آقای  -5تصویر 

در ایستگاه تحقیقاتی گروه مهندسی علوم تحصیالت تکمیلی 

 دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهراندامی 
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تان چه های شما در زندگیها و موفقیتترین شکستبزرگ

 دانید؟ها را چه میبوده است و دالیل آن

 جبرانی قابل شکست هستم که تاکنون شاکر را خدا

 خداوند لطف مدیون را همه که بسیاری هایموفقیت و امنداشته

 مطالب در هاآن از برخی به که دانممی فراوان کوشش و سعی و

 .کردم اشاره فوق

 دانید؟الگو در زندگی خودتان می عنوان بهچه کسی را 

 خویش الگو را نفر چندین خودم شخصی زندگی در

 کنم:میها اشاره دانستم که به آنمی

 پشتکار و فداکاری الگوی: مادر مرحومم

 زا دستگیری و علمی پشتکار الگوی: زادهملک رضا دکتر

 مردم

 برابر در مقاومت الگوی: دباغ حدیدچی مرضیه مرحومه بانو

 ...محرومین  و مستمندان از دستگیری و ستمکاران و هاسختی

بدترین و بهترین خاطرات دوران کاری و تحصیلی که بخواهید 

 ؟اندماکدها یاد کنید، از آن

 بازار در هانهاده قیمت بینیپیش قابل غیر نوسانات: بدترین

 زا برخی غیرکارشناسی و نادرست اقدامات از گرفته نشأت که

 به فراوان روحی و مالی آسیب موجب و بوده دولت مردان

 از مه خودم که است شده طیور صنعت با مرتبط تولیدکنندگان

 .امنبوده آسیببی ماجرا این

 مکک با بنیان دانش شرکت تشکیل در بهترین: موفقیت

 مستقیم اشتغال ایجاد و عزیز دانشجویان و همکاران از برخی

  عزیز. هموطنان از نفر ۲۳۳ از بیش برای

 
شرکت دانش شان در ای همکاران وآقای دکتر مروج  -6تصویر 

 بنیان کیمیا دانش الوند

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

 چه کسی/کسانی هستند؟

 به عنوان شیوازاد، محمود دکتر تخصصی: استاد رشته در

 دلسوز و روخوش استادی

 که استادی به عنوان زاده،ملک رضا استاد: کلی حالت در

 درمان در و اندکرده پزشکی زمینۀ در دانش و علم وقف را خود

 .اندبوده پیش قدم همواره نیز مستمند مردم

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

 د؟یدهیم شنهادیپ انیرا به دانشجو یلیتکم

پیشرفت  به رو ای کهجامعه هر هستم که معتقد همواره

 ذیهتغ سالمت تأمین برای آزمودهکار  متخصصین نیازمند است،

 تصنع در اشتغال جهت طیور تغذیۀ متخصصین به ما باشد،می

این  در شدن اشباع تا هنوز نیز بازار و نیازمندیم کامالً طیور

 خدمت و درآمد کسب هدف اگر البته .دارد جا بسیار خصوص

  کند.می کفایت کارشناسی درجه أخذ باشد

 
بازدید علمی آقای دکتر مروج و دانشجویان ایشان در  -7تصویر 

عملیات درس پرورش طیور از مرغداری آتشخوار به مدیریت آقای 

 مهندس یعقوب شجاعی.

 

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

 دهید؟پیشنهادی می

 مقاطع است، بیشتر دانش و علم کسب هدف اگر

 این رد شود،می توصیه قطعاً تخصصیدکتری  و ارشدکارشناسی

 مطالعاتی فرصت حد در هم کشور از خارج در تحصیل زمینه

 کند. می کفایت
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 ژهیوهبپیشنهاد شما برای بهبود وضعیت کشاورزی و دامپروری 

 در دوران پساکرونایی چیست؟

 :از اندعبارت هاآن اهم که دارد وجود راهکار چندین

 مانند  ذیربط های تشکل به واقعی و بیشتر میدان دادن

 هاتعاونی و هااتحادیه

 ازارب کنترل در دولتی تصمیمات در تولیدکننده حق رعایت 

 و هانهاده قیمت نوسانات کاهش در دولت مردان درایت 

 تولیدکننده به احترام

 هادانشگاه در پژوهش و آموزش کیفی سطح افزایش 

 صنعت و دانشگاه ارتباط  در پیش از بیش اهتمام 

 بنیاندانش تولید و تولید از حمایت شعار تحقق 

 

دکتر مروج و دانشجویان تحصیالت تکمیلی آقای  -8تصویر 

ایشان، ایستگاه تحقیقاتی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان 

 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

در تخصص خود هستید؛ راز موفقیت  شدهشناختهشما یک چهره 

 بینید؟خود را در چه چیزی می

 او. بندگان نه خداوند بر توکل و کوشش و سعی

 رانیر اد یعلوم داممهندسی  ۀرشت ۀندیشما نسبت به آ دگاهید

 چگونه است؟

 بینیپیش المللیبین مراودات و سیاسی شرایط به توجه با

 نیروی جذب درصدد صنعت ارباب اگر امّا نیست، روشن چنانآن

 طعاً ق باشند، دنیا بروز عملی و علمی اصول با تولید و متخصص

 با ولیدت امر در توانیممی پیش از بیش نیز فعلی شرایط همین در

  .باشیم موفق مناسب وریبهره

 سخن آخر با دانشجویان ... عنوان بهو 

 هستند که جایگاهی هر در جامعه افراد تک تک امیدوارم

 انجام جهت در الهی قوه بر تکیه و تالش و سعی و نیرو تمام با

 درخشان ایآینده تا بکوشند؛ دارند، به عهده که وظایفی درست

 .باشیم داشته پیش در آینده هاینسل برای

 

  

 

 

 

 ،"است موفقیت راز خداوند بر توکل و تالش سعی،"

 مصاحبه این برای مروج حسین دکتر آقای که است عنوانی

 نظر از که کرد عنوان توانمی راستا این در. کردند انتخاب

 مرتبه بلند خداوند بر توکل و تالش مروج، دکتر آقای

 در رضایت حس و موفقیت عوامل ترینبزرگ از تواندمی

 به و  تحصیل همچنین و زندگی مسیر مختلف هایعرصه

 هم تجربۀ. هستند دامی علوم مهندسی رشته در ویژه

 نکته این یادآور مروج، حسین دکتر آقای جناب با کالمی

 از زمانی مقطع هر در و نیست برگشت قابل زمان که بود

 الشت باید همواره و شود موانع تسلیم نباید انسان زندگی،

 از دبای همچنین باشد، داشته ایمان و توکل خداوند بر و کند

 موفقیت نردبان هایپله عنوان به خود زندگی هایشکست

 هتج در تجربه کسب عنوان به و کند استفاده سربلندی و

 از زندگی در بخشلذت و جدید هایتجربه زدنرقم و بهبود

 رشتۀ دانشجویان ویژه به و محققان. کند استفاده هاآن

 بر توکل و مضاعف تالش با توانندمی دامی علوم مهندسی

 طی خود عالیق راستای در را زندگی مسیر متعال، خداوند

 در موفقیت عامل خود تالش و ایمان بر تکیه با و نمایند

 رد تأمل قابل دیگر نکتۀ. باشند کشور دامپروری صنعت

 دوران در مورد چند به ویژه توجه ایشان هایصحبت

 و تربیش میدان دادن به توانمی راستا این در بود؛ پساکرونا

 رد تولیدکننده حق رعایت ها،تعاونی و هااتحادیه به واقعی

 در مردان دولت درایت بازار، کنترل در دولتی تصمیمات

 تولیدکننده، به احترام و هانهاده قیمت نوسانات کاهش

 اهتمام ها،دانشگاه در پژوهش و آموزش کیفی سطح افزایش

 قتحق همچنین و صنعت و دانشگاه ارتباط در پیش از بیش

 .کرد اشاره بنیان دانش تولید و تولید از حمایت شعار
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