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به نام خداوند مهربان
در آغــاز ســخن بــرای چــاپ شــماره دوم ایــن مجلــه بــا توجــه بــه برگــزاری دوازدهمیــن 
ســمپوزیوم ملــی جراحــی، بیهوشــی و تصویربرداری تشــخیصی دامپزشــکی در دانشــکده 
دامپزشــکی دانشــگاه ارومیــه، شایســته اســت کــه ضمــن خــوش آمدگویــی بــه کلیــه 
ــز در  ــره انگی ــی خاط ــی، آرزوی اقامت ــداد علم ــن روی ــرم ای ــان محت ــن و میهمان مدعوی
شــهر ارومیــه را بــرای ایــن عزیــزان داشــته باشــیم و همچنیــن بــرای کلیــه همــکاران 

برگــزاری ایــن ســمپوزیوم وزیــن آرزوی موفقیــت داریــم.
ــد  ــا انتشــار جدی ــه ب ــد ک ــی بال ــر خــود م بســیج دانشــجویی دانشــکده دامپزشــکی ب
ــان  تریــن شــماره مجلــه علمی-آموزشــی دامپزشــکان جــوان چنــد صفحــه ای را میزب
ــه افــکار خــود  ــر امــواج صادقان ــگاه و ذهــن نازنیــن شــما بزرگــواران باشــد و ســوار ب ن

ــه اشــتراک بگــذارد. ــا شــما ب ــا مطالــب مفیــدی را ب تــاش کنــد ت
ــه  ــه شــده ب ــری دروس ارئ ــر بازنگ ــی ب ــزاری جلســاتی مبن ــا ســخن از برگ ــن روزه ای
دانشــجویان دامپزشــکی در دوره هــای دکتــری حرفــه ای و دکتــری تخصصــی بــه میــان 
ــاد برگــزار مــی شــوند و فقــط برگــزار مــی  ــه تعــداد بســیار زی اســت، جلســات کــه ب
شــوند... امــا بیاییــد امیــدوار باشــیم کــه ایــن بــار ایــن جلســات بــه اصــاح و بازنگــری 
اساســی در دروس مــورد نظــر منتــج بشــوند و دانشــجویان در مقاطــع مختلــف تحصیلــی 
رشــته دامپزشــکی بــر اســاس نیازمنــدی هــای واقعــی دنیــای علــم دامپزشــکی تحــت 

تعلیــم قــرار بگیرنــد، امیدواریــم.
ــران  ــکی در ای ــای دامپزش ــن روزه ــه ای ــایان توج ــث و ش ــل بح ــیار قاب ــب بس و مطل
موضــوع قطــع وابســتگی مالــی دامپزشــک مســئول فنــی و ناظــر بهداشــتی بــه کارفرمــا 
تحــت عنــوان "مــاده 19 آییــن نامــه اجرایــی نظــارت بهداشــتی دامپزشــکی" اســت کــه 
جــدای از تــاش مســئولین مربوطــه، دســت دعــا بــه درگاه خداونــد متعــال دراز مــی 
ــه ای  ــازار موجــود در بخــش خصوصــی دامپزشــکی، روزن کنیــم کــه در ایــن آشــفته ب
از امیــد بــه آینــده بــرای دامپزشــکان فعــال در بخــش خصوصــی ایجــاد شــود، چــون 
تــاش مســئولین محتــرم کــه احتمــاال بــه برگــزاری همــان جلســات معــروف و ســپری 

شــدن ســالیان دراز معطــوف خواهــد شــد!!
موضــوع جالــب دیگــر نــام گــذاری روز 14 مهــر بــه نــام روز تهــران اســت!! دامپزشــکی 
کــه همــه چیــزش در ورطــه فراموشــی و بــه گوشــه رانــده شــدن هســت، اجــازه دهیــد 

روزش هــم فرامــوش شــود تــا خیــال همــه راحــت شــود، بهتــر نیســت؟؟
دامپزشک است و هزار درد دل، ببخشید این دل پر درد را...

دنیاتون آروم.
دکترعلیرضا یوسفی

رزیدنت گروه جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی

سخن سردبیر
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پایــگاه بســیج دانشــجویی دانشــکده دامپزشــکی در دو واحــد 
ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــت ک ــده اس ــکیل ش ــرادران تش ــران و ب خواه
حقیقــت اعــام نمــود کــه از منســجم تریــن و فعــال تریــن تشــکل 

ــد . ــی باش ــه م ــگاه ارومی ــجویی دانش ــای دانش ه
همیشــه ایــن موضــوع مــورد توجــه بــوده اســت کــه اعضــای بســیج 
ــی  ــه علم ــند و در زمین ــکده باش ــر دانش ــرات برت ــجویی از نف دانش
ــه  ــود دارد ک ــژه وج ــه وی ــت و توج ــواره دق ــا هم ــی اعض و تحصیل
موضــوع شــایان توجهــی مــی باشــد، تــاش بســیجیان ایــن پایــگاه 
ــوع  ــوده و در موض ــین ب ــورد تحس ــواره م ــی هم ــور پژوهش در ام
تحصیلــی نیــز در ســال هــای اخیــر تعــداد قابــل توجهــی از رتبــه 
هــای تــک رقمــی آزمــون ورودی دکتــری تخصصــی را اعضــای ایــن 

ــد. پایــگاه تشــکیل داده ان

ــیج  ــگاه بس ــات پای ــه اقدام ــی از جمل ــای علم ــزاری کارگاه ه برگ
دامپزشــکی بــوده کــه تمــام تــاش بــر ایــن بــوده اســت کــه بتوانــد 
ــا  ــاز دانشــجویان ب ــورد نی ــه روز و م ــات ب ــا موضوع ــی ب کارگاه های
اســاتید مجــرب برگــزار نمایــد کــه در مــدت چنــد ســال اخیــر بالــغ 

بــر بیســت کارگاه علمــی برگــزار گردیــده اســت.  

درون  دانشــجویی  تشــکیاتی  هــای  فعالیــت  زمینــه  در 
ــن و  ــزاری جش ــه برگ ــوان ب ــی ت ــگاه ، م ــن پای ــگاهی ای دانش
معارفــه دانشــجویان جدیــد الــورود، برگــزاری المپیــاد ورزشــی 
ــته  ــکی در رش ــکده دامپزش ــر دانش ــر و پس ــجویان دخت دانش
هــای مختلــف ورزشــی، تجلیــل از دانشــجویان نمونــه تحصیلــی 

ــرد. ــاره ک ــی اش و فرهنگ
ــم  ــتای تکری ــه در راس ــت ک ــود دانس ــه خ ــگاه وظیف ــن پای ای
ــزاری  ــا برگ ــه ب ــد ک ــقدم باش ــز پیش ــم نی ــتاد و معل ــام اس مق
بزرگداشــت و تجلیــل از نــه اســتاد تمــام دانشــکده دامپزشــکی 
دانشــگاه ارومیــه همــت خــود را در ایــن زمینــه نمایــان نمــوده 

اســت.

گزارش پایگاه

1        
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ــاره تکریــم ســالمندان  ــه دســتورات موکــد اســام درب ــا توجــه ب  ب
و عیــادت از بیمــاران، پایــگاه بســیج  تصمیــم گرفــت کــه در 
ســال هــای اخیــر بــه طــور منظــم بــه دیــدار کــودکان مبتــا بــه 
بیمــاری ســرطان رود و بــا اهــدای هدایــای ناقابلــی تســای خاطــر 
ــه  ــا خان ــات ب ــن در ماق ــد، و همچنی ــی باش ــتگان زمین ــن فرش ای
ســالمندان تمــام تــاش بســیجیان بــوده کــه بتواننــد فضــای شــادی 

ــد. ــواران خــود ایجــاد نماین ــرای بزرگ و صمیمــی را ب

ــن و  ــه محرومی ــی ب ــت زدای ــانی و محرومی ــت رس ــورد خدم در م
ــه  ــوان ب ــی ت ــد م ــن انقابن ــان ای ــی نعمت ــه ول ــتضعفین ک مس
ــکده  ــی دانش ــی و عموم ــجویان دوره تخصص ــاتید، دانش ــزام اس اع
ــه  ــای تخصصــی دامپزشــکی ب ــم ه ــوان تی دامپزشــکی تحــت عن
ــت  ــنویه و سردش ــای اش ــتان ه ــروم شهرس ــرزی و مح ــاط م نق
ــای  ــن اردوه ــه در ای ــرد ک در طــی ســه ســال متمــادی اشــاره ک
ــا و  ــاری ه ــری از بیم ــت جلوگی ــی جه ــات  آموزش ــادی خدم جه
خدمــات درمانــی و جراحــی  بــا توزیــع رایــگان دارو همــراه بــوده ، 
کــه بــا اســتقبال بــی نظیــر مــردم مهربــان مرزنشــین همــراه بــوده 

اســت.

چاپ نشریه دامپزشکان جوان نیز نمونه دیگری از فعالیت های 
بی وقفه و رو به رشد علمی، فرهنگی و صنفی اعضای پایگاه 

بسیج دامپزشکی دانشگاه ارومیه می باشد.
 هر کس در دل برای سرنوشت خود، سرنوشت ملت و 

سرنوشت ایران اسالمی ارزش قائل است، او یک بسیجی 
است . 

)رهبر معظم انقالب(

2        



گپی خودمانی با  

دبیــر علمــی دوازدهمین ســمپوزیوم ملــی جراحی،بیهوشــی وتصویربرداری 

تشــخیصی دامپزشــکی ایران
پروفسور فرشید رصاف زاده رضایی

)معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه(

"شده بودم پای رفته سهراب "

3        
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ــون،  ــه خودت ــی نام ــورد زندگ ــا در م ــوان - لطف ــکان ج دامپزش
مراحــل تحصیلــی، فرصــت هــای مطالعاتــی ســپری شــده 

ــد.  توضیــح دهی
مــن متولــد ســال 1339 در شهرســتان ارومیــه هســتم .دو تــا پســر 
ــی  ــته مهندس ــانس رش ــوق لیس ــع ف ــم در  مقط ــر بزرگ دارم پس
ــه تحصیــل اســت. دومــی هــم  عمــران در دانشــگاه آزاد مشــغول ب
ــه دلیــل  ــاد قبــول شــد کــه ب ســال گذشــته مهندســی مــواد گناب
امتیــاز هیئــت علمــی بــه دانشــگاه ارومیــه منتقــل شــدند .همســرم 

ــان و  زایمــان هســتند.  خانــم دکتــر شــفقی متخصــص زن
ــم  ــدرک دیپل ــم م ــدرم ه ــد و پ ــا رفتن ــم از دنی ــادرم ه ــدر و م  پ
دامپزشــکی داشــتند .خواهــرم هــم فوت شــدند. یــک بــرادر دارم که 
در دانشــگاه صنعتــی مســئول کارپــردازی هســتند. در ســال1357 
ــک  ــدم. ی ــه ش ــه پذیرفت ــگاه ارومی ــکی دانش ــته ی دام پزش در رش
ــه  ــن ک ــا ای ــم ت ــغول بودی ــه مش ــگاه ارومی ــرم را در دانش ــا دو ت ی
دانشــگاه بــه دلیــل انقــاب فرهنگــی تعطیــل شــد. در ســال 1361 
ــه و  ــیراز ، ارومی ــران ، ش ــا دانشــکده دام پزشــکی در ته ــار ت ، چه
ــواز  ــجویان اه ــران و دانش ــه ته ــه ب ــجویان ارومی ــود. دانش ــواز ب اه
بــه شــیراز فرســتاده شــدند. از تیــر مــاه ســال 1361 تــا تیــر مــاه 
ســال 1365در تهــران دکتــرای عمومــی را بــا معــدل کلی17.24بــه 
پایــان رســاندم ; یعنــی دوره ی 6 ســاله در 4 ســال تمــام شــد و هــر 
تــرم 24 تــا 25 واحــد پــاس مــی کــردم .تیــر مــاه ســال 1365 در 
اداره ی دامپزشــکی ســراب مشــغول طــرح ســربازی شــدم. در ایــن 
مــدت بــا دانشــگاه ارومیــه در ارتبــاط بــودم تــا ایــن کــه در آبــان 
ــگاه  ــی در دانش ــش جراح ــی بخ ــوان مرب ــه عن ــال 1365 ب ــاه س م
ارومیــه پذیرفتــه شــدم. هــم زمــان بــا شــروع اولیــن دوره رزیدنتــی 
در کشــور  در رشــته جراحــی شــرکت کــردم و بــه عنــوان نفــر اول 
ــل  ــرای تحصی ــرم ب ــراه همس ــال 1367 هم ــدم .در س ــه ش پذیرفت
دوره ی تخصصــی بــه شــیراز رفتیــم و در ســال 1372 فــارغ 
ــه دانشــگاه ارومیــه برگشــتم و  ــه عنــوان اســتادیار ب التحصیــل و ب
در طــی ایــن مــدت اســتاد پــروازی ارومیــه بــودم.از ســال 1372 تــا 
ســال 1379در پســت هــای مختلــف همچــون معــاون گــروه علــوم 
ــا ایــن  ــر گــروه بخــش جراحــی فعالیــت داشــتم ت ــگاه ، مدی درمان
کــه در ســال 1379 بــه مرتبــه ی دانشــیاری ارتقــا پیــدا کــردم. در 
اوایــل ســال 1380 در اولیــن فرصــت مطالعاتــی کشــور انگلســتان 
ــش  ــاه در بخ ــدت 6 م ــی م ــردم و ط ــرکت ک ــورگ ش ــهر ادینب ش
بیهوشــی دانشــکده دام پزشــکی شــهر ادینبــورگ مشــغول بــودم و 
نتیجــه فعالیــت هایــم دو مقالــه ISI بــود. آذر مــاه ســال 1380 بــه 
ایــران برگشــتیم و تــا ســال 1389 در پســت هــای مختلــف همچون 
معــاون اموزشــی، معــاون اداره مالــی، مدیــر کل فنــاوری اطاعــات 
ــت  ــه حضــوری فعالی ــای نیم ــوزش ه ــز آم ــس مرک دانشــگاه ، رئی
ــی  ــت مطالعات ــن فرص ــال 89 -90 در اولی ــدود س ــتم و در ح داش
ونکــوور کانــادا شــرکت کــردم و حــدود 7 مــاه در دانشــکده پزشــکی 
ــی در  ــردم و تجاربات ــی ک ــت م ــادی فعالی ــای بنی بخــش ســلول ه
ــم  ــت های ــه فعالی ــت آوردم و نتیج ــه دس ــلول ب ــت س ــه کش زمین
ــی   ــه علم ــه مرتب ــال 1391 ب ــاه س ــر م ــود و در تی ــه ب 2 - 3 مقال
اســتادی رســیدم. حــدود دو ســال معــاون اموزشــی بــودم و مــرداد 
ــی  ــات تکمیل ــاون پژوهشــی و تحصی ــوان مع ــه عن ــم ب امســال ه

انتخــاب شــدم.
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ــان  ــه خواســت خودت ــر ب ــای دکت  دامپزشــکان جــوان - آق

ــد؟ ــاب کردی ــکی رو انتخ ــته ی دام پزش رش
 در خانــواده ی مــا از همــان ابتــدا صحبــت دامپزشــکی 
ــم  ــرج ، دیپل ــدرم از دبیرســتان دامپزشــکی ک ــود. مرحــوم پ ب
دامپزشــکی داشــتند. دوره ی راهنمایــی از مــا آزمــون گرفتــه 
ــه  ــه دســت آوردم ب ــی ب ــه ی خوب ــون رتب ــن در آزم ــد و م ش
همیــن علــت در دبیرســتان جامــع رشــته ی نظــری )تجربــی(.و 
رشــته ی نظــری )راه و ساختمان(خواندم.پتانســیل زیــادی 
بــرای درس خوانــدن داشــتم ولــی بــه دلیــل شــرکت در 
ــید و  ــکی نرس ــه پزش ــم ب ــل ورزش و... رتب ــی مث ــت های فعالی
در انتخــاب رشــته  از 10 رشــته ای کــه مــی توانســتیم انتخــاب 
کنیــم رشــته ی اولــم را دامپزشــکی تهــران و رشــته ی دوم را 
ــه انتخــاب کــردم. در دانشــکده دامپزشــکی  دامپزشــکی ارومی
ــر شــرایطی کــه ایجــاد شــد  ارومیــه پذیرفتــه شــدم ولــی بناب

ــم. ــران گرفت ــکی ته ــکده دامپزش ــم را از دانش مدرک
ــان در  ــوت خودت ــه کس ــه ب ــا توج ــوان - ب ــکان ج دامپزش
گــروه جراحــی دانشــکده، لطفــا توضیــح مختصــری از 

ــه دهیــد. شــکل گیــری ایــن گــروه ارائ
در گذشــته گــروه  علــوم درمانگاهــی وجــود داشــت کــه 
ــود  ــک و.. ب ــی دام کوچ ــی . داخل ــته جراح ــد رش ــامل چن ش
کــه براســاس آئییــن نامــه آن رشــته هــا یــا بخــش هایــی کــه 
دانشــجویان تخصصــی یــا فــارغ التحصیــل دارنــد مــی تواننــد 
تبدیــل بــه گــروه شــوند برهمیــن اســاس حــدود 2 ســال اســت 
کــه گــروه جراحــی و تصویربــرداری تشــخیصی تشــکیل شــده 
ــه دوره  ــت ک ــال اس ــدود 12 س ــا ح ــکده م ــت و در دانش اس

ــی شــود ــزار م تخصصــی جراحــی  برگ
دامپزشــکان جــوان - آقــای دکتــر از لحــاظ علمــی، کــدام 

بزرگــواران را اســاتید خودتــان مــی دانیــد؟
ــرد 3  ــر ف ــد ه ــی گوین ــه م ــد ک ــنیده ای ــه رو ش ــن جمل ای
ــن  ــه ای ــه ب ــتم ک ــرادی هس ــزوه اف ــم ج ــن ه ــدردارد. م ــا پ ت
ــتن  ــگاه داش ــی ن ــم. یعن ــی ده ــت م ــی اهمی ــات خیل موضوع
حرمــت اســتاد. حرمــت همــه مخصوصــا شــخصی کــه چیــزی 
را بــه مــا یــاد مــی دهــد. دکتــر نوروزیــان بــرای مــن شــخصیت 
جالبــی بــود. ســال 1361 کــه تهــران رفتــم ایشــون درس هایی 
ماننــد انــگل شناســی و آمــار تدریــس مــی کردنــد کــه حرفــه 
اصلیشــان ایــن دروس بــود کــه از بــده روزگار در ایــران جــراح 
ــه نامــی کــه مــن واقعــا از نشســتن  ــد. از اســاتید ب شــده بودن
در کاس  ایشــون افتخــار مــی کنــم دکتــر تــاج بخــش بودنــد. 
ــی  ــی شناس ــا درس ایمن ــه م ــون ب ــال 1361 ایش ــتان س تابس
ــت  ــون ک ــود و ایش ــرم ب ــدت گ ــه ش ــم ب ــوا ه ــد ه ــی دادن م
تنشــون بــود گفتیــم اســتاد کتتــون رو در بیاریــد، گفتنــد ایــن 
کــت احتــرام دارد کــه منظورشــان همــان تریبــون کاس بــود.

ایشــون اعتقــاد داشــتند کــه در کاس بایــد کــت تنــت باشــه، 
ــد روپــوش تنــت باشــه!!  ازمایشــگاه بای

مرحــوم دکتــر نقشــینه کــه پاتولوژیســت بودنــد، مرحــوم دکتــر 
ــد،  ــی کردن ــس م ــگل شناســی  تدری ــه  ان ــی اســماعیلی ک عل
دکتــر بــازرگان تنهــا اســتادی کــه ازشــون نمــره ی کــم گرفتــم 
ولــی ســال 1372 کــه پــدرم فــوت شــد ایشــون همــراه دکتــر 



مزیتــش بــرای دانشــجو ایــن اســت کــه بــرای کارهــای 
ــد  تحقیقاتــی مــی تواننــد از صحبــت هــای اســاتید بهــره ببرن
.یــا بــرای دامپزشــکانی کــه بیــرون کار مــی کننــد، مــی تواننــد 
جهــت اخــذ گرفتــن امتیــاز بازآمــوزی اقــدام کننــد و حضــور 
ــاغل و  ــکان ش ــرای دامپزش ــا ب ــمپوزیوم ه ــه س ــن گون در ای
دانشــجویان مــی توانــد حکــم یــک کارگاه آموزشــی را داشــته 
ــا و  ــس ه ــل کنفران ــم مث ــا ه ــه االن ســمپوزیوم ه ــد. البت باش
گــرد همایــی هــا از نظــر علمــی ارزششــان پاییــن آمــده اســت. 
ــهد  ــش در مش ــال پی ــی دو س ــمپوزیوم جراح ــال س ــرای مث ب
برگــزار شــد کــه االن در ســمپوزیوم ارومیــه فــردی را داشــتیم 
ــه  ــک مقال ــاه ی ــر م ــی ه ــتاد یعن ــه فرس ــه 25 خاصــه مقال ک

ــته!!! نوش
ــم  در ســمپوزیوم ارومیــه مــا از 7 نفــر از اســاتید دعــوت کردی
کــه  بــرای هــر ســخنرانی وقــت یــک ســاعت در نظــر گرفتیــم 
ــا  ــد 7 ت ــی توانی ــا م ــخنرانی ه ــن س ــرکت در ای ــا ش ــما ب . ش
کاســه 1 ســاعتی را بــا اســاتید مجــرب جراحــی تجربــه 
ــرداری  ــزرگ، دام کوچــک، تصویرب ــن شــامل دام ب کنید.کــه ای
تشــخیصی و بیهوشــی هســت کــه اســامی ایــن افــراد در ســایت 
ــل دو  ــه پن ــن  س ــد و در ضم ــی باش ــخص م ــمپوزیوم مش س
ســاعته گذاشــتیم و 8 ســخنرانی در نظــر گرفتیــم و 24 شــرکت 
کننــده ی ســخنران داریــم و حــدود 95 - 96 پوســتر انتخــاب 

ــم.  کردی
دامپزشــکان جــوان - همگــی شــاهد رشــد و پیشــرفته مجله
VRFتحــت مدیریــت شــما هســتیم، ضمــن قدردانی در 
ایــن زمینــه از شــما، لطفــا شــرح مختصــری در رابطــه 

بــا ایــن مجلــه بــرای مــا بفرماییــد؟
ایــن مجلــه ســال2009میادی یــا تقریبــا ســال 88-87 
   May15:دارد فصــل  و4  کــرد  کار  بــه  شــروع  شمســی 

December15 ,Semtember15 ,June15 ,
ــردم  ــول ک ــه را قب ــردبیری مجل ــک س ــر تاجی ــوت دکت ــا دع ب
ــه را  ــور کار مجل ــی پ ــر ول ــا همــکاری دکت ــر ب ــدای ام و در ابت
ــده ای دارم  ــک ای ــخصی ی ــی ش ــن در زندگ ــم. م ــاز کردی آغ
ــول  ــر قب ــا اگ ــد ی ــول کن ــک کاری را قب ــد ی ــا نبای ــان ی : انس
کــرد بایــد حداکثــر تاشــش را انجــام دهد.لــذا از همــان ابتــدا 
ــم. ــام دادی ــه انج ــرفت مجل ــت پیش ــمان را در جه ــام تاش تم

ــوم  ــران دارد و از وزارت عل ــه ی Q1 را در ای ــه رتب ــن مجل ای
ــن  ــی تری ــزوه اصل ــت و ج ــه اس ــه ی 100 را از 100 گرفت رتب
لیســت هــای ISI اســت و در  ISCاز امتیــاز شــانزده هــزارم 
ــه  ــزارم رســیده اســت. مجل ــج ه ــاز دویســت ســی پن ــه امتی ب
ــن  ــه اولی ــت دارد ک ــال قدم ــران 79 -80 س ــکی ته دامپزش
نســخه آن در ســال 1316 بــوده اســت ولــی جــزو لیســت هــای 
ــی  ــن الملل ــا بی ــا در ســطح دنی ــه م ــی ISI  نیســت. مجل اصل
ــد ،  ــان، هن ــکا، یون ــتان . آمری ــه از انگلس ــوری ک ــه ط ــت ب اس
ــه هــای متعــددی دریافــت کردیــم و  ــه و ... مقال .مصــر، نیجری
هــم اکنــون هــم ویراســتارهای جدیــدی همچــون دکتــر بهفــر، 
ــه  ــی ب ــر مردان ــل زاده و دکت ــالیزار، دکترجلی ــی ش ــر عل دکت
جمــع مــا پیوســته انــد و امیدواریــم موفــق تــر از قبــل باشــیم. 

ــوده و ــا ب ــه ه ــن مجل ــه VRF جــزو منظــم تری مجل
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مقــام کــه رئیــس دانشــکده بودنــد بــرای عــرض تســلیت خانــه مــا 
ــان  ــر عری ــان و دکت ــر دهق ــی دکت ــاتید دوره تخصص ــد.از اس آمدن
ــم از  ــیاری آموخت ــب بس ــان  مطال ــر عری ــن از دکت ــه م ــد ک بودن
ــهرابی و  ــر س ــت داری .دکت ــری در کار و امان ــخت گی ــه س جمل
دکترحــق دوســت کــه االن در علــوم تحقیقــات کــرج هســتند کــه 

ــود. ــن اســاتید ب ــا ای ــم ب ــی تخصصی ــای تحقیقات کاره
ــکی،  ــکده دامپزش ــاتید دانش ــا از اس ــوان - آی ــکان ج دامپزش
افــرادی هســتندکه هــم کالســی شــما در تهــران بودنــد ؟

ــی ورودی  ــب نق ــم ح ــر رحی ــودم .دکت ــال 57 ب ــده ورودی س بن
ســال 58 بــود کــه ایشــون در دانشــکده دامپزشــکی تهــران قبــول 
شــدند. مــن و ایشــون از بچگــی رفیــق بودیــم .دکتــر شــهروز کــه 
پذیرفتــه شــده ی دانشــگاه ارومیــه در ســاله 57 بودنــد. دکتــر نائــم 
ــه  ــد. مــا ورودی ــر از مــا بودن و دکتــر طالبــی هــم یــک ســال باالت
ســاله 57 بیســت نفــر بودیــم از ایــن 20 نفــر افــرادی مثــل علــی 
ــودی از  ــهید ج ــدند. ش ــهید ش ــودی ش ــرادر ج ــی و ب ــا تهران رض
ــس از  ــک عک ــن ی ــه م ــد ک ــا بودن ــگ کاس م ــاگردهای زرن ش
ــه  ــم ب ــان ه ــکده  خودم ــه ی دانش ــون دارم. کتابخان ــهادت ایش ش
ــی رو در کاس  ــی هســت البتــه مــا دکتــر تهران اســم دکتــر تهران
ــر  ــرم دکت ــای دیگ ــم کاســی ه ــم . از ه ــی کردی خســرو صــدا م
ســهراب رضوانــی بودنــد کــه االن از  بــزرگ هــای شــیات در تهران 
هســتند.  بنــده در دوران دانشــجویی بــا بچــه هــای انقابــی زیــاد 
رفــت وآمــد داشــتم. خاطــرم هســت انگشــتری داشــتم کــه اســم 
ــم  ــه اس ــتم ب ــتی داش ــود. دوس ــده ب ــک ش ــتر ح ــن روی انگش م
ســهراب کــه یــک روز انگشــتر رو از مــن خواســت و مــن هــم بــه 
ایشــون دادم .گفــت انگشــترت ذوب میشــه هــا، گفتــم چــرا ؟گفــت 
تعــدادی تانــک از عراقــی هــا غنیمــت گرفتیــم مــی خــوام ســوار 

ایــن تانــک هــا بشــم بــرم تــو عراقــی هــا. 
رفــت 48 ســاعت دیگــه برگشــت، روی میــن رفتــه بــود و یکــی از 
پاهیــش را از دســت داده بــود. از ســاله 62 تــا 65 کــه مــا تهــران 
بودیــم شــده بــودم پــای رفتــه ی ســهراب . موتــور ســیکلته 125 
ــهراب  ــین، س ــا ماش ــه ب ــم ک ــکان خریدی ــک پی ــد ی ــم بع خریدی
ــا  ــال  م ــت 30 س ــا گذش ــوز ب ــردم. هن ــی ب ــن ور اون ور م رو ای
ــه شــهید شــدند  ــدار هســت. از دوســتان دیگــرم ک رفاقتمــون پای
ــری  ــوم س ــکده عل ــر دانش ــه اگ ــد ک ــت بودن ــرت دوس ــهید آخ ش

ــد. ــی بینی ــد اســم شــهید را  م بزنی
اولیــن انجمــن و شــاید تــا االن تنهــا انجمــن تخصصــی دامپزشــکی 
ثبــت شــده در وزارت علــوم هســت. نقطــه قــوت انجمــن هــا ایــن 
اســت کــه وزارت علــوم تمــام امکانــات را بــه انجمــن هــا  اختصــاص 
ــه دانشــکده هــا تعلــق مــی گرفــت  ــی در گذشــته ب مــی دهــد ول
ــان .دکتــر دهقــان و  ــه گــذاری انجمــن جراحــی دکتــر نوروزی .پای
دکتــر شــریفی و...بودند.البتــه بیشــتر از همــه دکتــر نوروزیــان.. ایــن 
افــراد بــر اســاس مســافرت هایــی کــه بــه خــارج از کشــور داشــتند، 
متوجــه شــده بودنــد ســازمان هایــی بــرای یکســو کــردن تحقیقــات 
ــن دوره  ــان اولی ــر نوروزی ــود دارد. دکت ــن وج ــوان انجم ــت عن تح

ســمپوزیوم را در تهــران برگــزار کردنــد
ــمپوزیوم  ــزاری س ــد برگ ــی کنی ــر م ــوان - فک ــکان ج دامپزش
ــته دارد؟  ــن رش ــرفت ای ــی در پیش ــه نقش ــی چ جراح
مختصــری از برنامــه ســمپوزیوم جراحــی ارومیــه بفرمایید.



علت موفقیت حساسیت وعشق به کار بوده است.
ــری  ــع دکت ــادی در مقط ــجویان زی ــوان - دانش ــکان ج دامپزش
عمومــی ، دکتــری تخصصــی جراحــی تحــت هدایــت شــما 
قــرار داشــته انــد و دارنــد لطفــا تعــدادی  ازشــاگردانتان 

را بــرای مــا معرفــی کنیــد.
دکتــر ادیــب، دکتــر ســعید عزیــزی ، دکتــر هاشــمی، دکتــر رحیــم 
محمــدی، دکتــر بهفــر، دکتــر ســیاوش احمــدی، دکتــر ســیامک 
کاظمــی، دکتــر ســارا جوانمــردی، دکتــر رامیــن مظاهــری و دکتــر 

علــی شــالیزار.
 دامپزشــکان جــوان - بــرای بهبــود وضع دامپزشــکی در کشــور 

چــه کاری می تــوان انجــام داد؟
اعتمــاد بــه نفــس و باورحقیقــی خودمــان. نقــص هایمــان را 

بپذیریــم و خوبــی هایمــان را بــاور داشــته باشــیم.
 تغییــر در وزارت علــوم و تحقیقــات و پیوســتن بــه وزارت بهداشــت 

.
ــان در  ــت خودت ــورد فعالی ــا در م ــوان - لطف ــکان ج دامپزش
بخــش خصوصــی توضیــح دهیــد، نظرتــان در ایــن رابطــه 

ــت؟ چیس
مــن مهرمــاه بــرای کنگــره بــه شــیراز رفتــم. در شــیراز از درمانــگاه 
ــم  ــم گرفت ــاه تصمی ــردم و در آذر م ــدن ک ــتانم دی ــی از دوس یک
کلینیــک   ، اســفندماه  کنــم.  تاســیس  دامپزشــکی  کلینیــک 
دامپزشــکی را افتتــاح کردیم.کلینیــک را دو نفــره اداره مــی کنیــم 
و از 24 ســاعت، ســه ســاعت در کلینیــک مشــغول بــه کاریــم.  بــه 
اعتقــاد مــن اگــر کســی کارش را خــوب بدانــد موفــق خواهــد شــد 

و درآمــد کافــی هــم خواهــد داشــت.
دامپزشــکان جــوان - اگــر یــک مســئول بلنــد پایــه بودیــد چه 

اقدامــی جهــت پیشــرفت ایــن رشــته انجــام مــی دادید؟
ــه  ــک وصل ــا ی ــته م ــون رش ــت چ ــه وزارت بهداش ــتن ب   پیوس
ناجــور در وزارت علــوم اســت و هیــچ جــا مــا را درک نمــی کننــد. 
امیــدوارم وضــع معیشــتی مــردم مملکــت بهتــر شــود تــا افــراد بــه 
خاطــر نگرانــی از نداشــتن پــول در آینــده، درس خوانــدن را انتخاب 
نکننــد بلکــه بــر حســب عاقــه هــر کســی هــر فعالیتــی که دوســت 
دارد انجــام دهــد یعنــی جوانــان مملکــت مــا حــق انتخــاب داشــته 
باشــند و دانشــجو بــودن رو صرفــه ایــن کــه درآمدی داشــته باشــند 
انتخــاب نکننــد. یــک زمانــی معیــار مــدرک بــود بــه مــدرک پــول 
ــخص  ــای ش ــته ه ــت االن دانس ــه نیس ــن گون ــد االن ای ــی دادن م
ارزش دارد نــه تخصــص ونــه دانشــجو بــودن  البتــه ســواد خوانــدن 
نوشــتن اجبــاری اســت.به قــول مرحــوم پــدرم انســان بایــد همیــن 
قــدر درآمــد داشــته باشــد کــه محتــاج نامــرد نشــود وگرنــه انســان 

همیشــه محتــاج اســت. 
با سپاس فرآوان از شما
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مروری بر معضالت پژوهش و تحقیق در ایران
دکتر مهرداد سامی

)دامپزشک، متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ(

مقدمه:
بــدون شــک میــزان مقــاالت علمــی و دســتاوردهای پژوهشــی 
ــوند،  ــی ش ــه م ــر نمای ــای معتب ــگاه ه ــه در پای ــور ک ــر کش ه
بیانگــر شــاخص هــای مهــم رشــد علمــی، تــوان عملکــردی و 
در نهایــت قــدرت تولیــدی و اقتصــادی آن مملکــت میباشــند. 
ــرای  ــر ب ــی ناپذی ــری جدای ــدم گذاشــتن در راه پژوهــش ام ق
هــر ملتــی اســت کــه بایــد توســط ارگان هــای ذیربــط و افــراد 
ــورت  ــه ص ــود و ب ــذاری ش ــت گ ــتی سیاس ــه درس ــره ب خب
منســجم تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب و بــدون توقــف، بــه 
ــه  ــره ای از مشــکات، ن ــا وجــود زنجی ــد. ام ــو حرکــت کن جل
ــه امــر پژوهــش نائــل نکــرده بلکــه در بســیاری  تنهــا مــا را ب
مــوارد نیــز از آن دورتــر کــرده اســت. نگــرش و الگــوی تحقیــق 
و پژوهــش تــا حــدی بغرنــج اســت کــه کوتاهــی و عــدم توجــه 
بیــش از حــد بــه آن در آینــده ی نزدیــک بــه بحرانــی تبدیــل 
خواهــد شــد کــه دیگــر عمــا اقــدام مناســبی را نمــی تــوان 

ــرای آن انجــام داد. ب

چاپ مقاله، آری یا خیر؟

مــا بایــد بــه دنبــال چــاپ مقالــه باشــیم امــا تمرکزمــان بایــد 
بــه ســوی کارهــا و مقاالتــی بــرود کــه حاصــل آن هــا تولیــد 
ــی  ــه، م ــاپ مقال ــرف چ ــه ص ــه ب ــی ک ــتند، در حال ــم هس عل
تــوان گفــت کــه مــا کار زیــادی انجــام نــداده ایــم. در اصطاح، 
مقالــه عــرض یــک تولیــد علمــی اســت امــا تحقیــق در قلــب 
ــه اقتصــاد  ــروت ب ــی دارد کــه آن ســرازیر شــدن ث خــود طول
یــک مملکــت اســت و تنهــا از طریــق پژوهــش هایــی حاصــل

مــی شــود کــه خروجــی آن بــه وضــوح بــه کار آیــد و گــره ای 
از مشــکات بــاز کننــد.

ــب  ــه مرات ــورمان ب ــی در کش ــد علم ــر رش ــالیان اخی در س
افزایــش یافتــه امــا ایــن افزایــش بیشــتر از دیــد کّمــی بــوده 
اســت، هــر چنــد ایــن افزایــش کّمــی در دیــد اول بــه وجــود 
روحیــه  پژوهــش و عاقــه منــدی در ایــن حــوزه اشــاره دارد 
ــی،  ــای پژوهش ــه طرح-ه ــوارد از جمل ــیاری از م ــا در بس ام
پایــان نامــه هــای دانشــجویی و غیــره مشــاهده میکنیــم کــه

اغلــب کارهــا تکــراری، بــدون توجــه بــه نیازهــای ملــی و 
بیــن المللــی و بــا ســطح کیفــی پاییــن انجــام مــی شــوند 
ــه  ــه عبارتــی انجــام یــک کار پژوهشــی و نوشــتن مقال و ب
ــه یــک  ــه گرفتــه و تنهــا ب از هــدف اصلــی خــودش فاصل
ــده اســت،  ــل ش ــار تبدی ــر اجب ــی و از س ــاز موقت ــع نی رف
ــه  ــیم ک ــه ای برس ــه مرحل ــد ب ــه بای ــن در حالیســت ک ای
فــرد، پژوهــش را بــه عنــوان آبــی بــرای رفــع عطــش ذهــن 
خــود و مملکتــش بیابــد نــه رفــع عطــش جســمی. در اینجا 
الزم اســت بگویــم کــه در بیــن ایــن همــه مشــکل، معــدود 
پژوهشــگرانی هــم داریــم کــه بــا دیــد درســت ایــن مســیر 
ــود«  ــار نمیش ــک گل به ــا ی ــا »ب ــد ام ــی کنن ــی م را ط
بلکــه بایــد بــا شــناخت ایــن معــدود افــراد و دادن ســکان 
پژوهشــی کشــور بــه دستانشــان بــه ســرعت از ایــن بحــران 
ــق و  ــه اف ــک ب ــده ی نزدی ــم و در آین ــور کنی ــم عب حاک
چشــم اندازهــای خــود دســت یابیــم. همچنیــن در بســیار 
ــار  ــود معی ــت نب ــه عل ــه ب ــت ک ــده اس ــده ش ــوارد دی م
ــدود  ــن مع ــگر، همی ــش و پژوهش ــنجش پژوه ــح س صحی

ــم. ــراد را نیــز از دســت داده ای اف
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ریشه معضالت پژوهشی

ــت و  ــا مراقب ــال ه ــی س ــال در ط ــک نه ــه ی ــه ک ــان گون هم
ــی  ــه درخت ــا ب ــد ت ــی کن ــی م ــود را ط ــیر خ ــداری، مس نگه
ــد  ــم بای ــدن ه ــگر ش ــرای پژوهش ــود، ب ــل ش ــد تبدی تنومن
ــاز  ــرد آغ ــی در ف ــد و تجل ــن رش ــی ای ــای ابتدای ــال ه از س
ــل  ــل معض ــن عل ــم تری ــن مه ــر م ــه نظ ــود. ب ــت ش و هدای
ــر  ــق، فق ــه تحقی ــح ب ــود نگــرش صحی ــران نب پژوهشــی در ای
ــح  ــود آمــوزش هــای صحی فرهنــگ پژوهشــی و همچنیــن نب
ــود  ــی، نب ــود بودجــه کاف ــه نب ــن حــوزه اســت. برخــی ب در ای
ــد  ــوارد اشــاره دارن ــن حــوزه و ســایر م ــرد کارشــناس در ای ف
کــه هــر چنــد جــزء علــل محســوب مــی شــوند امــا اگــر یــک 
ــه  ــه ب ــه هــای اختصــاص یافت ــه هزین بازنگــری ســاده مثــا ب
ــم  ــم، خواهی ــی بیاندازی ــات تکمیل ــای تحصی ــه ه ــان نام پای
دیــد ســاالنه چنــد صــد میلیــارد تومــان را بــه خــود اختصــاص 
مــی دهنــد. امــا آیــا بــه همیــن انــدازه بــرای پیشــرفت کشــور 
موثــر بــوده اســت کــه جــای بســی تامــل دارد. از ایــن  رو در 
ــره و  ــراد خب ــات، اف ــوان علمــی، امکان ــار وجــود بودجــه، ت کن
ســایر پارامترهایــی کــه یــک پژوهــش بــه آن نیــاز دارد، بایــد 
تغییــر پایــه ای در دیــد مســئولین امــر بــه پژوهــش، در جهــت 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــردد. ب ــاد گ ــی ایج ــدف اصل ــه ه ــیدن ب رس
ــواردی همچــون بودجــه(  قبــل از ارتقــای حاشــیه  پژوهش)م
ــک  ــا داشــتن ی ــه ب ــت آن اصــاح شــود؛ چــرا ک ــد مرکزی بای
مرکزیــت کارآمــد کــه همــان نگــرش و درک و فهــم پژوهشــی 
اســت، خواهیــم توانســت بــه اهــداف واال دســت یافتــه و از ایــن 

ــم. ــور کنی ــه تاریخــی عب مرحل
ــه  ــعه یافت ــورهاي توس ــرفت کش ــد پیش ــر رون ــروري ب ــر م اگ
ــیم،  ــته باش ــن داش ــد و چی ــل هن ــور مث ــاي نوظه و اقتصاده
ــر  ــا در ام ــاي آن ه ــذاري ه ــرمایه گ ــه س ــد ک ــم فهمی خواهی
پژوهــش، تحقیقــات و توســعه علــم بــوده اســت کــه بــه تــوان 
اقتصــادي و سیاســي آن هــا منجــر شــده اســت. ایــن ســرمایه 
ــه غلــط اســتنباط نشــود کــه فقــط پــول و بودجــه  گــذاری ب
ــرش  ــری و نگ ــرمایه فک ــر س ــم ت ــه از آن مه ــه، بلک ــت، ن اس

ــور پژوهشــی اســت. ــه ام درســت ب
ــه در  ــی داشــته ک ــل مختلف ــق و پژوهــش عل معضــات تحقی
ادامــه بــه مهــم تریــن آن هــا اشــاره مــی شــود؛ بدیهــی اســت 
ــه  ــش ب ــق و پژوه ــع، تحقی ــن موان ــود ای ــورت نب ــه در ص ک

ــگاه واقعــی خــود خواهــد رســید. جای

مهمترین علل معضالت پژوهشی
 

نبود نگرش صحیح در امر تحقیق و پژوهش
حاکم بودن فقر فرهنگی در امور پژوهشی

فقــدان انگیــزه ی تحقیــق در بیــن اســتادان، دانشــجویان و 
در مراکــز تحقیقاتــی

نبود آموزش های کافی در خصوص اخاق پژوهشی
کمبود وجود تفکر پویا و حس مشکل یابی

ــک  ــرای طــی مســیر ی ــر ب ــه ســازنده در تفک ــود روحی نب
معضــل

نبود تعریف درست از قوانین و استانداردهاي پژوهشي
نبود آشنایی با اسلوب نوشتار و زبان تحقیق

عدم آشنایی با اصول مقاله نویسی
عدم توجه کافی به اولویت های پژوهشی

نبود برنامه های بلند مدت برای بحث پژوهش
وجود مقررات دست و پاگیر مالی و اداری

ــنا و  ــر آش ــراد غی ــه اف ــي ب ــور پژوهش ــي ام ــپردن برخ س
ــور  ــا آن ام ــط ب ــر مرتب غی

عــدم وجــود رقابــت ســالم بیــن پژوهشــگران و همــکاری 
ضعیــف بیــن محققیــن

نبــود انجــام تحقیقــات پیوســته و ســازمان یافتــه بــه جــای 
مطالعــات مــوازی و تکــراری

ــدن  ــرق ش ــات غ ــر تحقیق ــه در ام ــر و حوصل ــدان صب فق
در پژوهــش هــای بنیــادی و عــدم توجــه کافــی بــه امــور 

ــعه ای ــردی و توس ــی کارب پژوهش
نبــود مدیریــت مناســب در اســتفاده از بودجــه تخصیــص 

یافتــه بــه امــور پژوهشــی
ــه  ــه ب ــوده جامع ــا و ت ــازمان ه ــت، س ــاد صنع ــدم اعتم ع

ــش  پژوه
عــدم ارزشــیابی آثــار محققــان و پژوهشــگران بــه صــورت 

درســت

ــی  ــر فرهنگ ــه فق ــی ک ــا زمان ــت: ت ــد گف ــان بای در پای
پژوهــش، نبــود آمــوزش هــای کافــی و بــه موقــع، و 
امــور  در  صحیــح  اُســلوب  یــک  نداشــتن  همچنیــن 
ــادی از  ــار زی ــد انتظ ــم اســت، نبای ــا حاک ــر م پژوهشــی ب
ــه  ــروت از راه پژوهــش داشــت. رســیدن ب ــه ث دســتیابی ب
اقتصــاد پویــای پژوهــش محــور، مســتلزم رفــع معضاتــی 
اســت کــه در بــاال بــه آن هــا اشــاره شــد و امیــد و انتظــار 
ــن زمینــه  ــر در ای ــن اســت کــه مطالعــات عمیــق ت ــر ای ب
توســط ســایر همــکاران کــه در ایــن حــوزه از شــناخت و 
توانایــی کافــی برخوردارنــد ادامــه یابــد تــا شــاید بــه ایــن 

ــم. ــت یابی ــوب دس مطل
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مصاحبه خواندنی با پروفسورثریا نائم

)استاد بخش انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه(

»هیچ چیز زیباتر از علم و آگاهی نیست«
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ــه دوره  ــان نام ــوع پای ــورد موض دامپزشــکان جــوان - در م
عمومــی و تخصصــی و اســاتید راهنمایتــان خالصــه ای 

بفرماییــد.
موضــوع پایــان نامــه دکتــرای عمومــی مــن در زمینــه انگل 
هــای کرمــی گوســفند و بــه راهنمایی اســتاد عزیــزم جناب 
آقــای دکتــر احمــد ســمیع زاده بــود. خوشــحال هســتم که 
ــن را دارم کــه از تجــارب ارزشــمند  ــوز هــم افتخــار ای هن
ایشــان در تمامــی زمینــه هــا اســتفاده کنــم. ایشــان هــم 
بــه طــور منظــم و بــا عاقــه منــدی کارهــای علمــی مــن را 
ــن  ــرای م ــا ب ــن الگوه ــد و یکــی از بهتری ــال مــی کنن دنب
ــم  ــای علمــی هســتند. از نظــر اخــاق ه ــه کاره در زمین
ــان و  ــک انســان مهرب ــاد ای هســتند از ی ــوق الع ــه ف نمون
دانشــمند. امــا پایــان نامــه دوره تخصصــی مــن در زمینــه 
مورفولــوژی انــگل هــای کرمــی با اســتفاده از میکروســکوپ 
الکترونــی اســکنینگ در دانشــگاه مــک ماســتر کانــادا بــود. 
از انجــام ایــن پــروژه بســیار لــذت بــردم، چــرا که مشــاهده 
ــر  جزئیــات مورفولوژیکــی ایــن کــرم هــای کوچــک در زی
میکروســکوپ الکترونــی اســکنینگ و گــزارش  برخــی 
ــب و  ــیار جال ــار بس ــن ب ــرای اولی ــا ب ــات آن ه از خصوصی
ــن  ــای م ــتاد راهنم ــتند. اس ــوده و هس ــز ب ــان انگی هیج
بــرای ایــن موضــوع جنــاب آقــای دکتــر جعفــر مســعود، از 
اســاتید بنــام دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی 

تهــران بودنــد.

ــی وارد  ــد از دوره عموم ــه بع ــوان - بالفاصل ــکان ج دامپزش
دوره تخصصــی شــدید؟ چــه ســالی و کــدام دانشــگاه؟ 

ــا نائــم یکــی از محبــوب تریــن  بــه گــواه خیلــی از دانشــجویان دانشــکده دامپزشــکی، خانــم دکتــر ثریّ
و بــا اخــاق تریــن اســاتید دانشــکده مــی باشــد کــه همــواره بــا نصیحــت هــا و ســخنان دلســوزانه اش، 
راهنمــای راه دانشــجویان بــوده و از طرفــی شــخصیت برتــر علمــی ایشــان در کنــار ذوق هنــری فــوق 

العــاده، خانــم دکتــر را بــه چهــره ای محبــوب تبدیــل کــرده اســت. در ادامــه بخوانیــد :

دامپزشکان جوان - متولد چه سالی هستید و اهل کجا؟
ــه  در یکــی از روزهــای پاییــزی ســال 1336 در کــره زمیــن ب

دنیــا آمــدم. 

دامپزشکان جوان - چه سالی وارد دانشگاه شدید؟
در سال 1355.

ــکی  ــته دامپزش ــه وارد رش ــد ک ــه ش ــوان - چ ــکان ج دامپزش
ــدید؟ ش

ــاهد  ــد ش ــی کردن ــل م ــکا تحصی ــدرم در آمری ــه پ ــی ک زمان
احتــرام، ارزش و اهمیــت دامپزشــکان درآنجــا بودنــد، بــه 
همیــن دلیــل بســیار مشــّوق مــن بــرای انتخــاب ایــن رشــته 
ــت و  ــه طبیع ــی ب ــه از کودک ــر اینک ــم ت ــزه مه ــد. انگی بودن

ــودم و هســتم. ــد ب ــه من ــات بســیار عاق حیوان
دامپزشــکان جــوان - اگــر بــه گذشــته برگردیــد، بازهــم 
ــد؟ ــی کنی ــاب م ــی را انتخ ــگل شناس ــکی و ان دامپزش

ــم  ــتم. علیرغ ــکی هس ــته دامپزش ــق رش ــد عاش ــدون تردی  ب
اینکــه انــگل شناســی رشــته بســیار مهــم و جالبــی اســت کــه 
ــا  ــاید کار ب ــا ش ــتم، ام ــد هس ــاق من ــاده ع ــوق الع ــه آن ف ب

ــردم.  ــی ک ــاب م ــک را انتخ ــک و اگزوتی ــات کوچ حیوان

دامپزشــکان جــوان - در دوران دانشــجویی فعالیــت غیــر 
ــود؟ ــه ب ــما چ ــی ش درس

در اوقــات فراغــت در کلینیک دام کوچک دانشــکده دامپزشــکی 
ــود.  ــمندی ب ــه ارزش ــه تجرب ــودم ک ــه کار ب ــران مشــغول ب ته
ــای  ــوزه از کاره ــه م ــن ب ــم و رفت ــدن فیل ــاب، دی ــدن کت خوان

مــورد عاقــه مــن همیشــه بــوده انــد و هنــوز هــم هســتند.
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ــگاه  ــی دانش ــال تعطیل ــال دو س ــه دنب ــل ب ــول تحصی در ط
ــری  ــام دوره دکت ــس از اتم ــاً پ ــی، نهایت ــاب فرهنگ ــا و انق ه
ــه در  ــه در ســال 1363، بافاصل ــان نام ــاع از پای عمومــی و دف
بخــش انــگل شناســی دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه ارومیــه 
ــرای ادامــه تحصیــل  ــه کار شــدم. پــس از مدتــی ب مشــغول ب
در خــارج از کشــور پذیــرش گرفتــم، امــا متأســفانه بــه دلیــل 
مشــکاتی کــه بــرای خــروج خانــم هــا از کشــور در آن زمــان 
ــپس در  ــت دادم. س ــت را از دس ــن موقعی ــت، ای ــود داش وج
ســال 1368، در آزمــون هــای تخصصی انگل شناســی دانشــکده 
ــگاه  ــت دانش ــکده بهداش ــران و دانش ــگاه ته ــکی دانش دامپزش
ــول  ــر دو قب ــردم و در ه ــرکت ک ــران ش ــکی ته ــوم پزش عل
شــدم و چــون بایســتی یکــی را انتخــاب مــی کــردم، دومــی 
را ترجیــح دادم. موقعیــت خوبــی بــود تــا از تجربیــات اســاتید 
بــا تجربــه و قدرتمنــد در زمینــه انــگل شناســی اســتفاده کنــم. 
پــس از یــک ســال و انــدی کار بــر روی پایــان نامــه در کانــادا، 
ــاع کــرده و  ــه دوره تخصصــی دف ــان نام در ســال 1373 از پای
ــال در  ــدت دو س ــه م ــروی انســانی، ب ــرح نی ــت انجــام ط جه
ــه مشــغول  ــوم پزشــکی ارومی دانشــکده پزشــکی دانشــگاه عل
بــه کار شــدم و همزمــان دروس مربــوط بــه انــگل هــای کرمــی 
را در دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه ارومیــه عهــده دار شــدم.
ــس را از چــه ســالی و  ــر تدری ــم دکت دامپزشــکان جــوان - خان

چطــور آغــاز کردیــد؟
در سال 1363 و با عشق.

دامپزشــکان جــوان - در مــورد اولیــن روز تدریــس بفرمایید 
ــتید؟ ــی داش چه احساس

همــه  چنــد  هــر  بــود.  خوبــی  العــاده  فــوق  حــس 
ــدی  ــه من ــؤدب و عاق ــیار م ــرهای بس ــجویانم پس دانش
بودنــد، اّمــا خوشــحال تــر مــی شــدم اگــر کــه دختــر خانــم 
هــا هم اجــازه تحصیل در رشــته دامپزشــکی را در آن زمان 

ــتند. ــی داش م

دامپزشــکان جــوان - تلــخ تریــن و شــیرین تریــن خاطــره 
دوره تدریــس را بفرماییــد.

ــد،  ــی آمدن ــجویان مختلف ــس، دانش ــالها تدری ــی س در ط
ــرای  ــا ب ــی ه ــد و بعض ــا رفتن ــی ه ــد، بعض درس خواندن
همیشــه در خاطــرم مانــدگار شــدند. متأســفانه در مقایســه 
بــا ســال هــای اول تدریــس، ایــن اواخــر بــه دلیــل 
مشــکات زیــادی کــه گریبانگیــر خیلی از رشــته ها اســت، 
ــن  ــی وارد ای ــزه کاف ــدون انگی ــجویان ب ــیاری از دانش بس
ــه  ــاری شایســته و محترمان رشــته مهــم مــی شــوند و رفت
نســبت بــه خــود، رشــته تحصیلــی و اســاتید نشــان نمــی 
ــر روز از تدریســم در دانشــکده و  ــن ه ــم ای ــد. علیرغ دهن
داشــتن ارتبــاط دوســتانه بــا نســل جــوان برایــم خوشــایند 

ــوده اســت. ــر از خاطــرات خــوب ب و پ
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از  بعضــی  اینکــه  از  خانــم دکتــر،   - دامپزشــکان جــوان 
ــگاه  ــام دانش ــتاد تم ــام اس ــه مق ــما ب ــجویان ش دانش

رســیدند، چــه حســی داریــد؟
ــرادی  ــه اف ــجویانم ک ــده از دانش ــدن آن ع ــد از دی ــی تردی ب
ــد  ــتکار و قانونمن ــد، درس ــه من ــرم، عاق ــواد، محت ــیار باس بس
ــف  ــای مختل ــگاه ه ــاتید دانش ــاق، اس ــت اخ ــا رعای ــوده و ب ب
ــه آن هــا افتخــار  ــی نهایــت خوشــحال هســتم و ب هســتند، ب

ــم.  مــی کن

ــی  ــه م ــود را چگون ــت خ ــات فراغ ــوان - اوق ــکان ج دامپزش
ــد؟ گذرانی

اکثــر اوقــات در انجمــن "کنشــگران حقــوق حیوانــات ارومیــه" 
ــا کمــک دوســتان و نیــز  مشــغول بــه کار هســتم. امیــدوارم ب
دانشــجویان عاقــه منــد بــه حیوانــات و بــا کمــک شــهرداری، 
جمعّیــت ســگ هــای بــی پنــاه و بــدون سرپرســت را در شــهر 
ارومیــه کنتــرل کــرده، بــدون اینکــه نیــازی بــه کشــتن ایــن 
ــن،  ــن انجم ــر ای ــداف دیگ ــد. از اه ــاه باش ــی گن ــات ب حیوان
ــت از  ــون "حمای ــب قان ــه تصوی ــک ب ــازی و کم ــگ س فرهن
ــطح  ــوان آزاری" در س ــری از "حی ــات" و جلوگی ــوق حیوان حق
جامعــه مــی باشــد. از کارهــای دیگــری کــه در اوقــات فراغــت 
ــدن  ــت و دی ــدن وق ــتم، گذرانی ــا هس ــام آن ه ــه انج ــل ب مای
ــا  ــی ب ــی، نقاش ــری طراح ــواده، یادگی ــراه خان ــه هم ــم ب فیل
ــو، موســیقی و  ــه رادی ــدن کتــاب، گــوش دادن ب آبرنــگ، خوان
اگــر فرصتــی در طــول هفتــه باقــی مانــد، خیلــی دوســت دارم 
کــه ورزش هــای مــورد عاقــه ام تنیــس و دوچرخــه ســواری 

را ادامــه بدهــم.
دامپزشکان جوان - کدام حیوان را بیشتر دوست دارید؟

بــه عنــوان یــک دامپزشــک تمــام حیوانــات را دوســت دارم، اّما 
ســگ و اســب از حیوانــات مــورد عاقــه مــن هســتند. همچنین 
بــه دلیــل وضّیعــت اســفبار ســگ هــا، فعــًا ترجیــح مــی دهــم 

کــه بــه طــور جــّدی تــری بــه آن هــا کمــک کنــم.  
ــکده  ــداد دانش ــورد تع ــان را در م ــوان - نظرت ــکان ج دامپزش
ــوزش  ــری در آم ــزوم بازنگ ــور و ل ــکی کش ــای دامپزش ه

ــد. ــکی بفرمایی دامپزش
ــی  ــر نم ــه س ــی ب ــت خوب ــته در وضعّی ــن رش ــفانه، ای متأس
ــگاه  ــکی در دانش ــای دامپزش ــکده ه ــاد دانش ــداد زی ــرد. تع ب
ــد  ــا فاق ــی از آن ه ــد باالی ــه درص ــری و آزاد ک ــای سراس ه
ــدون  ــان ب ــارغ  التحصی ــتند، ف ــب هس ــتانداردهای مناس اس
ــاز  ــه نی ــی ک ــی و پژوهش ــتم آموزش ــرده، سیس ــغل و افس ش
ــته  ــت رش ــی در کیفّی ــی دارد،همگ ــری علم ــه بازنگ ــدی ب ج
ــکات،  ــن مش ــار ای ــد. در کن ــی دارن ــر منف ــکی، تاثی دامپزش

شــناخت محــدود جامعــه از ایــن رشــته و بســیاری نــکات 
ریــز و مهــم دیگــر کــه بایســتی توســط افــراد متخصــص و 

آگاه مــورد بررســی قــرار گیرنــد.

ــجویان  ــرای دانش ــما ب ــه ش ــوان -  توصی ــکان ج دامپزش
ــت؟ ــکی چیس دامپزش

ــی"  ــم و آگاه ــر از "عل ــز زیبات ــچ چی ــم هی ــی کن ــر م  فک
نیســت. امیــدوارم  دانشــجویان جــوان و آگاه، به خودشــان، 
بــه انتخــاب هایشــان و بــه زمانــی کــه در اختیــار دارنــد، 
ــت  ــد نهای ــه دارن ــی ک ــت های ــد و از موهب ــرام بگذارن احت

ــد.  ــّذت را ببرن ل

دامپزشــکان جــوان- از شــما بســیار تشــکر مــی کنــم. در 
پایــان اگــر صحبتــی داریــد، بفرماییــد.

بــا شــما همــکام شــدم، خیلــی  اینکــه  از  متقابــًا 
لم. خوشــحا
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تلفات جاده ای حیوانات )Roadkills(؛ چالش ها و راهکار ها
دکتر علی شالیزار جاللی

) گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه( 

جــاده هــای بــرون شــهری بــه عنــوان یکــی از ارکان جوامــع در  
حــال پیشــرفت محســوب مــی گردنــد، حــال آن کــه توســعه 
مدیریــت نشــده ایــن جــاده هــا بــه ویــژه در پــارک هــای ملی و 
مناطــق حفاظــت شــده مــی توانــد بــه واســطه ایجــاد تغییــرات 
و جداســازی زیســتگاه و جمعیــت هــای حیوانــی و نیــز اختال 
در مکانیســم هــای حرکتــی زمینــه ســاز افزایــش قابــل  توجــه 
تلفــات حیــات وحــش گــردد. همچنــان کــه براســاس گــزارش 
ــا  ــن ســال های 1386 ت ــط  زیســت بی ســازمان حفاظــت محی
ــت  ــه ثب ــتخواران ب ــات گوش ــورد تلف ــور 527 م 1393 در کش
ــه  ــورد )74/00( ب ــان 390 م ــن می ــه در ای ــت ک ــیده اس رس
علــت تصادفــات جــاده ای بــوده اســت. در ســایر کشــورها نیــز 
بررســی هــای صــورت گرفتــه نشــان داده اســت کــه تصــادف 
 )Moose( جــاده ای دلیــل عمــده مــرگ گــوزن هــای اوراســیایی
ــای )Kenai( در آالســکا  ــات وحــش کین ــی حی ــگاه مل در پناه
ــن شــکل  ــارن )Barn Owls( در انگلســتان، دومی و جغدهــای ب
ــی  ــوب غرب ــری )Iberian Lynx( در جن ــق ایب ــات َوَش ــج تلف رای
ــات آهــوی ُدم  ــل تلف ــس از شــکار( و ســومین عام اســپانیا )پ

ســفید در نیویــورک و گــرگ هــا در مینســوتا مــی باشــد.
از ســوی دیگــر، این دســته از ســوانح جــاده ای از بعد خســارات 
ــن  ــند. در ای ــی باش ــت م ــز اهمی ــز حائ ــی نی ــادی و جان اقتص
راســتا، بــر اســاس گــزارش ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل 
ــب 74 و  ــه ترتی ــای 1389 و 1390 ب ــال ه ــاده ای، در س ج
60 نفــر از تلفــات ســوانح جــاده ای )حــدود 0/40 کل تلفــات( 

ناشــی از برخــورد وســایل نقلیــه بــا حیوانــات بــوده اســت. 
بــر ایــن اســاس، بــه نظــر مــی رســد تدویــن راهــکاری جامــع 
شــامل فرهنــگ ســازی و اطــاع رســانی، گــردآوری و ارزیابــی 
دقیــق اطاعــات جهــت آشکارســازی مناطــق پرخطــر، نصــب 
ــذر،  ــذر و روگ ــاخت زیرگ ــار س ــی در کن ــای جانب ــل ه حائ
اعمــال  درگیــر،  حیوانــات  رفتارشــناختی  هــای  بررســی 
ــای  ــری تابلوه ــه کارگی ــه، ب ــایل نقلی ــرعت وس ــت س محدودی

ــدگان از ــد رانن ــدان دی ــود می ــب، بهب ــداردهنده مناس هش

طریــق ارتقــاء وضعیــت روشــنایی جــاده هــا و حــذف موانــع 
طبیعــی و مصنوعــی محدودکننــده دیــد، جلوگیــری از 
ــه در حاشــیه جــاده هــا و نیــز تجهیــز جــاده  انباشــت زبال

ــه دســتگاه هــای تشــخیص حیــوان هــا ب
ــی   ــس گرهای ــد ح ــه واج  )Animal Detection Systems( ک
ــطه  ــه واس ــات ب ــور حیوان ــع عب ــه در مواق ــند ک ــی باش م
ــه  ــازند، ب ــی س ــدگان را آگاه م ــداردهنده رانن ــم هش عائ
ــادی و  ــی، اقتص ــت محیط ــارات زیس ــش خس ــور کاه منظ
نیــز جانــی، مــی بایــد بــه عنــوان ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر 
مدنظــر قــرار گیــرد. در همیــن راســتا، ارزیابــی هــای انجــام 
ــای  ــتگاه ه ــازر دس ــش ب ــوئیس، نق ــور س ــه در کش گرفت
ــه  ــات وســایل نقلی ــوان را در کاهــش تصادف تشــخیص حی
بــا حیوانــات تــا میــزان قابــل توجــه 82 درصــد مــورد تاییــد 

ــد. ــرار مــی دهن ق
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نمای ترسیمی از نحوه عملکرد دستگاه تشخیص حیوان
)http://www.traffictechnologytoday.com(
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در کودکیــم بــه مــن اینگونــه آمــوزش دادنــد که پرنــده عاشــق پرواز 
ــش  ــا و نگهداری ــال ه ــدن ب ــش چی ــذاب برای ــن ع اســت و بزرگتری
ــدت  ــه م ــوم ســاده ای ک ــام قفــس اســت، مفه ــه ن ــی ب در چارچوب
هاســت بــه خاطــر خودخواهــی و امیــال انســان نادیــده گرفتــه مــی 
شــود. هرچــه پرنــده ای زیباتــر باشــد میــل مــا بــه زندانــی کردنــش 
نیــز بیشــتر مــی شــود و اگــر فاکتورهــای هــوش و ذکاوت، قــدرت 
تقلیــد صــدا و ســخن وری را هــم بــه آن اضافــه کنیــم دالیــل مــا 
بــرای حمایــت از قاچــاق پرنــدگان و نگهــداری آنها در قفــس تکمیل   
مــی شــود! بزرگتــر که شــدم از اکثــر آنهایی کــه پرنــدگان را در خانه 
نگــه مــی داشــتند جملــه ای بــا ایــن مضمــون مــی شــنیدم : "پرنــده 
در قفــس خوشــبخت تــر اســت چــون هــر آنچــه کــه احتیــاج داشــته 

باشــد بــدون کوچکتریــن تاشــی در اختیــارش قــرار مــی گیــرد!"
و مــن ســال هــا هرجــا پرنــده ای را در قفــس مــی دیــدم بــه خاطــر  
خوشــبختی اش شــادمان مــی شــدم و در دل آرزو مــی کــردم کاش 
مــردم گنجشــک هــا را نیــز در قفــس نگــه مــی داشــتند تــا آنهــا نیــز 

شــاد و خوشــبخت باشــند!

ــدگان زینتــی  زمــان گذشــت و مــن در کتــاب هــای نگهــداری پرن
ــردان و  ــم آفتابگ ــا دادن تخ ــدگان ب ــات پرن ــه احتیاج ــدم ک خوان
ــد ســایر  ــا هــم همانن ــدم کــه آنه ــع نمــی شــود، فهمی ــا ارزن رف ی
حیوانــات بــه مــواد غذایــی مختلفــی نظیــر میــوه هــا و ســبزیجات 
ــدم  ــن فهمی ــد. م ــاج دارن ــان احتی ــای بدنش ــاز ه ــن نی ــرای تامی ب
کــه هیــچ پرنــده ای از بســتر کثیــف و خــوردن آب مانــده ظــروف 
ــال  ــه تنهــا هرگــز نمــی تواننــد ب قفســش لــذت نمــی بــرد. آنهــا ن
بگشــایند بلکــه پاهایشــان هــم از ســاعت هــا نشســتن بــر روی میلــه 
هــای غیــر اســتاندارد آســیب مــی بینــد و ســرانجام دریافتــم کــه 

ــده در قفــس خوشــبخت نیســت! پرن

در حال و هوای اسارت )نقدی بر وضعیت پرندگان زینتی(
رکسانا سرابندی

)دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه زابل(
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ــدگان  ــده فروشــی هــا وضــع طــور دیگریســت، پرن ــا در پرن ام
آنجــا بســته بــه مــرام مغــازه دار ممکــن اســت ســاعت ها تشــنه 
و گرســنه بماننــد یــا در تراکــم جمعیتــی کــه در قفــس چپانــده 
شــدند دایمــاً در اســترس باشــند و حتــی زیــر دســت و پــا لــه 
شــوند! بامــرام تــر هــا حتــی بــرای پرنــدگان بیمــار نیــز کاری 
نمــی کننــد و ایــن پرنــدگان گاهــی در ســلول هــای انفــرادی 
آنقــدر درد مــی کشــند تــا بمیرنــد و بعضــی دیگــر کــه حتــی 
ــج  ــا درد و رن ــه تنهــا ب ــز جــدا نشــدند ن ــدگان ســالم نی از پرن
مضاعــف مــی میرنــد بلکــه بــا انتقــال دادن بیمــاری خــود بــه 

دیگــران ناخواســته ایــن ســیکل دردآور را ادامــه مــی دهنــد!
ــزی اســت  ــا بخــش کوچکــی از آن چی ــع تنه ــن فجای ــی ای ول
کــه وجــود دارد و مــا مــی توانیــم آن را ببینیــم قطعــاً شــرایط 
نگهــداری از پرندگانــی کــه مجــوز فروشــی بــرای آنهــا وجــود 
نــدارد و بصــورت غیــر مجــاز شــکار شــده و بــه طــور مخفیانــه 
نگهــداری مــی شــوند تــا بــه قیمــت هــای نجومــی بــه فــروش 
ــن  ــر اســت و م ــده ت ــر و منزجــر کنن ــب بدت ــه مرات برســند ب
ــه  ــم ب ــدگان را ببین ــم پرن ــم جهن ــی خواه ــرگاه م ــون ه اکن

ــم! پرنــده فروشــی هــا ســر مــی زن



سالهاســت کــه اکثــر کســانی کــه بــه پرنــده فروشــی رفــت و 
ــد و پذیرفتنــد کــه  ــن شــرایط عــادت کردن ــه ای ــد ب آمــد دارن
ــد! در  ــر کن ــزی تغیی ــت چی ــرار نیس ــت و ق ــن اس ــع همی وض
حالــی کــه بــا یــک نظــارت معمولــی و فراهــم ســاختن حداقــل 
ــع  ــن وض ــدگان از ای ــن پرن ــیاری از ای ــاز بس ــورد نی ــای م ه
ــه  ــه وظیف ــت ک ــوال اینجاس ــا س ــد! ام ــات میابن ــفناک نج اس
ــت؟  ــه ارگانیس ــده ی چ ــر عه ــا ب ــکان ه ــن م ــر ای ــارت ب نظ
ــا  ــهرداری؟ ی ــهری ش ــات ش ــوزه ی خدم ــا ح ــکی و ی دامپزش
ســازمان محیــط زیســت و ســایر ســمن های حمایتــی و زیســت 

ــی؟ محیط
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از طرفــی از آنجایــی کــه بســیاری از ایــن پرنــدگان از طبیعت و 
بطــور غیــر مجــاز شــکار شــده انــد و یــا بــه صــورت قاچــاق بــه 
کشــور وارد شــده انــد از ســازمان محیــط زیســت انتظــار مــی 
رود کــه نظــارت جــدی و مدونــی بــر ایــن مراکز داشــته باشــند 
و بــا ضبــط مــوارد گــزارش شــده و جریمــه قانــون شــکنان از 

تکــرار هــزاران بــاره ی ایــن جنایــات جلوگیــری کننــد.
و در نهایــت اگــر همــواره بــا شــرایط بــد پرنــده فروشــی هــا و 
مراکــز پــرورش و فــروش حیوانــات مواجــه مــی شــوید بــه آن 
عــادت نکنیــد و از یــاد نبریــد کــه ایــن حیوانــات کوچکتریــن 
توانــی بــرای تغییــر شــرایطی کــه در آن گرفتارنــد را ندارنــد و 
اگــر مــا هــم ســکوت کنیــم آنهــا هیــچ فریادرســی نخواهنــد 
ــا  ــم و ی ــی بینی ــه م ــزی ک ــر چی ــا در براب ــه ی م ــت. هم داش
ــدازه ی کافــی درد  ــه ان ــم مســئولیم! اســارت ب نگــه مــی داری

ــم... .! ــم نکنی بزرگیســت دیگــر قفــس را برایشــان جهن

هرچنــد کــه اطمینــان دارم کــه ایــن دامپزشــکان هســتند کــه بایــد 
از ایــن موجــودات بــی  دفــاع حمایــت کننــد و موضوعــات اساســی 
و بدیهــی ای ماننــد عــدم نگهــداری تــوام پرنــدگان ســالم و بیمــار، 
درمــان پرنــدگان بیمــار، تغذیــه درســت و فراهــم نمــودن بســتر و 

آبخــوری تمیــز را بــه متولیــان ایــن امــر گوشــزد کننــد.

هرچنــد کــه شــهرداری هــم بایــد بــر روی ایــن مــکان هــا نظــارت 
داشــته باشــد و اجــازه ندهــد کــه هــر دخمــه ای تبدیــل بــه پرنــده 
فروشــی گــردد یــا پرنــده فروشــی هــا تبدیــل بــه چرنــده فروشــی 
و یــا مراکــز فــروش حیــات وحــش و ســایر گونــه هــای بومــی یــا 

قاچــاق گــردد! 
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گفت و گویی خواندنی با دکرت فتاحیان
)دامپزشک، صاحب یکی از مجهزترین بیمارستان های تخصصی حیوانات خانگی کشور(

"مطالعه، عالقه و احساس مسئولیت مهم ترین وظیفه دانشجویان دامپزشکی"

ــاختمانی  ــار، س ــدان عط ــی می ــع جنوب ــک، ضل ــدان ون ــر از می باالت
ــی  ــد از هماهنگ ــان". بع ــتان دکترفتاحی ــام "بیمارس ــه ن ــت ب اس
بــا مســئول پذیــرش بیمارســتان و راهنمایــی بــه طبقــه دوم 
بیمارســتان، بــا اســتقبال گــرم و  صمیمــی دکتــر فتاحیــان مواجــه 
شــدم کــه حکایــت از حســن خلــق و مهمــان نــوازی ایشــان دارد. در 

ــد : ــوان بخوانی ــکان ج دامپزش

دامپزشــکان جــوان -  لطفــًا شــرح مختصــری از بیوگرافــی خــود 
. یید ما بفر

مــن حمیدرضــا فتاحیــان متولد ســال 1351 در شــهر تهران هســتم. 
ــی وارد دانشــگاه  ــری عموم ــدن دوره دکت ــرای گذران ســال 1371 ب
ــل  ــارغ التحصی ــه ف ــگاه ارومی ــال 1377 از دانش ــدم و س ــه ش ارومی
ــی وارد  ــی جراح ــدن دوره تخصص ــرای گذران ــال 1378 ب ــدم. س ش

دانشــگاه تهــران شــدم و ســال 1383 فــارغ التحصیــل شــدم. 
دامپزشــکان جــوان - چــه شــد کــه دامپزشــکی را بــرای 
ــته  ــن رش ــد؟ و از بی ــاب کردی ــگاهی انتخ ــل دانش تحصی

ــرا؟  ــی چ ــکی، جراح ــص دامپزش ــای تخص ه
بــه قصــد قبــول شــدن در رشــته پزشــکی در کنکــور شــرکت کــردم 
و دامپزشــکی انتخــاب اول مــن نبــود بعــد از پزشــکی، دندانپزشــکی 
انتخــاب کــردم.در دوره تحصیــل  را  دامپزشــکی  داروســازی،  و 
ــی،  ــار اردالن ــر  غف ــای دکت ــاب آق ــد جن ــتاد فقی ــا اس ــنایی ب و آش
ــه رشــته علــوم تشــریح )آناتومــی( عاقــه منــد شــدم. ســپس در  ب
پایــان دوره دکتــرای عمومــی بــا راهنمایــی دوســت گرامــی جنــاب 
آقــای دکتــر حمیــد کریمــی رشــته جراحــی را بــرای ادامــه تحصیــل 

انتخــاب کــردم. 

جراحــی رشــته ای از علــوم بالینــی اســت و در ارتبــاط مســتقیم 
بــا رشــته تخصصــی آناتومــی و علوم تشــریحی اســت.

ــی دوران  ــر درس ــای غی ــت ه ــوان - فعالّی ــکان ج  دامپزش
ــه  ــی ک ــن کتاب ــود؟ زیباتری ــه ب ــجویی چگون دانش

ــن؟ خواندی
در دوران دانشــجویی بیــش تــر بــه دروس دانشــگاهی گذشــت. 
اوقــات فراغتــم را هــم بــا دوســتانم وقــت مــی گذرانــدم. فوتبال 
از عایــق مــن اســت. مرتبــآ مســابقات  فوتبــال را پیگیــری مــی 
ــدم.  ــی خوان ــر درســی م ــای غی ــاب ه ــم کت ــی ه ــردم. گاه ک
فرانتــس کافــکا،  آلبرکامــو و آنــدره ژیــد  نویســنده هــای مــورد 
عاقــه مــن هســتند. نمــی توانــم بگویــم زیباتریــن کتابــی کــه 
ــار  ــی و آث ــای زمین ــده ه ــاب مائ ــا کت ــوده ام ــه ب ــدم چ خوان

کافــکا را دوســت دارم.

ــه دوره  ــان نام ــوع پای ــورد موض دامپزشــکان جــوان - در م
عمومــی، تخصــص و اســاتید راهنمــای خــود خالصــه 

ــد.  ای بفرمایی
ــری  ــه ام »مورفومت ــان نام ــوع پای ــی موض ــرای عموم در دوره دکت
و بافــت شناســی غــدد پســتان گاومیــش در دوره شــیرواری و 
ــار  ــر غف ــوم دکت ــد مرح ــتاد فقی ــی اس ــا راهنمای ــیرواری« ب غیرش
اردالنــی و اســتاد شــاپور حســن زاده بــود. در دوره تخصــص موضــوع 
پایــان نامــه ام »مطالعــه تجربــی پیونــد ایلئــوم بــه مثانــه و درمــان 
ــتاد  ــی اس ــه راهنمای ــی در ســگ« ب آنزیمــی مخــاط شــفاف ایلئوم
ــد  ــر عبدالمحّم ــای دکت ــود و آق ــاری ب ــر جــال بختی ــدر دکت گرانق

ــد. ــن بودن ــه م ــان نام ــتاد مشــاور پای ــاف زاده اس کجب
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ــره  ــن خاط ــیرین تری ــن و ش ــخ تری ــوان - تل ــکان ج  دامپزش
دوران تحصیــل؟ 

 تلخ¬تریــن خاطــره دوران تحصیلــم درگذشــت دو نفر از همکاســی 
هایــم در دوره تحصیــل و شــیرین تریــن خاطــره دوران تحصیلــی ام 
پذیرفتــه شــدن در رشــته جراحــی در آزمــون تخصــص در دانشــگاه 

تهــران بــود.
دامپزشــکان جــوان - چــه دوره هــای تخصصــی دامپزشــکی را 

در خــارج از کشــور گذرانــده ایــد؟
ــه  ــی در زمین ــل دوره تخصص ــرای تکمی ــادي ب ــال 2003 می  س
ــیمیلیان  ــک ماکس ــگاه لوودوی ــه دانش ــرات ب ــتون فق ــد و س ارتوپ
ــس،  ــور ماتی ــر پرفس ــر نظ ــن دوره زی ــم. در ای ــان رفت ــخ آلم مونی
رئیــس وقــت بــورد انجمــن جراحــی اروپــا و رییــس وقــت دپارتمــان 
ــض  ــی تعوی ــای جراح ــیمیلیان دوره¬ه ــگاه ماکس ــی دانش جراح
ــی  ــی پارگ ــای تخصص ــو، دوره ه ــل زان ــض مفص ــل ران، تعوی مفص
ــای  ــا، جراحــی ه ــره ه ــن مه ــض دیســک بی ــی، تعوی ــاط صلیب رب
تعویــض مفصــل ران وجراحــی هــای تخصصــی شکســتگی لگــن را 

ــدم. ــاه گذران ــه مــدت 9 م ب
ــاز  ــی آغ ــه زمان ــکی را چ ــوان - کار دامپزش ــکان ج دامپزش
کردیــد؟ درحیــن تحصیــل یــا بعــد از دانــش آموختگــی؟ 
ــه طــور عمــده پــس از اتمــام دوره دانــش آموختگــی و تحصیــل  ب

دوره دســتیاری جراحــی.
دامپزشــکان جــوان - بــرای مــن خیلــی جالــب اســت کــه بدانم 
از چــه زمانــی تصمیــم بــه تأســیس بیمارســتان گرفتیــد؟ 

منظــورم ایــن اســت کــه در دوران دانشــجویی

بــا هــدف تأســیس بیمارســتان درس مــی خواندیــد یــا 
بعــد از دانــش آموختگــی بــه ایــن فکــر افتادیــد؟

ــال  ــک س ــدود ی ــکی از ح ــتان دامپزش ــیس بیمارس ــر تأس فک
پیــش بــه ذهــن مــن خطــور کــرد. هــدف اصلــی مــن همیشــه 
ایــن بــود کــه معلــم شایســته ای  باشــم و انــدک دانســته هــای 
خــودم را بــه دانشــجویان طالــب علــم و دانــش انتقــال بدهــم. 

تأســیس بیمارســتان هرگــز الویــت مــن نبــوده اســت.
دامپزشــکان جــوان - بهتــر نبــود بــه جــای ســرمایه گــذاری 
در دامپزشــکی در زمینــه هــای دیگــر اقتصــادی مثــال 

طــال و جواهــر و.... وارد مــی شــدید؟
چنیــن چیــزی حتــی در مخّیلــه مــن نمــی گنجــد. هــر کــس 
بایــد کار تخصصــی و حرفــه ای خــودش را انجــام دهــد و 
ــته ای از  ــن سررش ــد. م ــت کن ــی اش فعالی ــه تخصص در حیط
ــن  ــه م ــدارم. دامپزشــکی و جراحــی کاری اســت ک ــارت ن تج
بلــدم و فــارغ از ســود و زیــان تــاش مــی کنــم ایــن مهــم را بــه 

نحــو احســن انجــام دهــم.
ــتن  ــود داش ــا وج ــر ب ــای دکت ــوان – آق ــکان ج دامپزش
مــدرک تخصــص و دوره هــای تخصصــی ســپری شــده 

ــد؟  ــوده ای ــگاه ب ــس در دانش ــه فکرتدری ب
 همانطــور کــه اشــاره کــردم هــدف غایــی مــن همیشــه معلمــی 
بــوده اســت و دانشــگاه محــل ایــده آل بــرای کســی اســت کــه 
هــدف انتقــال آموختــه هایــش را دنبــال کنــد. از ســال 1385 
مــن عضــو هیئــت علمــی تمــام وقــت واحــد علــوم و تحقیقــات 

دانشــگاه آزاد اســامی  هســتم.
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دامپزشــکان جــوان - وضعّیــت کار دامپزشــکی ایــران را چگونــه 
ــه آینــده دامپزشــکی ایــران امیدواریــد؟  مــی بینیــد؟ ب

در ســال هــای اخیــر نگهــداری از حیــوان خانگــی در خانــواده هــای 
ایرانــی رونــد رو بــه رشــدی داشــته اســت و حاشــیه امنیت مناســبی 
بــرای دامپزشــکان ایجــاد کــرده اســت و افــق هــای روشــنی پیــش 
ــد و  ــه من ــجویان عاق ــرار دارد. دانش ــران ق ــکی در ای روی دامپزش
جویــای نامــی هــم در دانشــگاه هــا مشــغول بــه تحصیــل هســتند؛ 
بنابرایــن هــم بــه لحــاظ رشــد علمــی و هــم بــه لحــاظ فرصــت هــای 

شــغلی قابلیــت هــای بســیاری وجــود دارد.
ــه  ــما چ ــتان ش ــر بیمارس ــال حاض ــوان - در ح ــکان ج دامپزش
ــه  ــن مراجع ــش تری ــش بی ــدام بخ ــی دارد؟ ک ــش های بخ

ــده را دارد؟ کنن
ــی،  بیمارســتان شــامل بخــش هــای جراحــی، بیمــاری هــای داخل
ــی،  ــی و بازتوان ــرداری، فیزیوتراپ ــع تصویرب ــز جام ــگاه، مرک آزمایش
اورژانــس و فوریــت پزشــکی و بســتری و مراقبــت هــای ویــژه 
ــردن  ــره ب ــر به ــاوه ب ــتان ع ــای بیمارس ــش ه ــه بخ ــت. در هم اس
از متخصصــان کارآزمــوده تــاش شــده اســت کــه مدرن تریــن 
ــوط  ــتان مرب ــان بیمارس ــده مراجع ــا عم ــود ام ــم ش ــزات فراه تجهی
ــه بخــش جراحــی بیمارســتان هســتند. بیمــاران بخــش جراحــی  ب
ــه  ــه منظــور درمــان بیمــاران ب بیمارســتان از تمــام نقــاط کشــور ب
ــده و  ــای پیچی ــد. انجــام جراحــی ه ــی کنن ــه م بیمارســتان مراجع
بهــره بــردن از تجهیــزات خــاص مثــل دســتگاه فیکــو در برداشــت 
ــی  ــزات جراح ــی، تجهی ــی مصنوع ــذاری عدس ــم و کارگ ــز چش لن
ــراق  ــدون اغ ــتان را ب ــکوپی، بیمارس ــکوپی و میکروس ــای الپاراس ه
بــه مجهزتریــن و پیشــرفته تریــن بیمارســتان حیوانــات خانگــی در 

ــرده اســت. ــل ک کشــور تبدی
ــتان  ــذاری در بیمارس ــرمایه گ ــدار س ــوان - مق ــکان ج دامپزش

ــت؟ ــدر اس چق
ــت.  ــان اس ــارد توم ــدود 5/5 میلی ــتان ح ــز بیمارس ــرمایه تجهی  س

ــت. ــتان نیس ــک بیمارس ــه مل ــامل هزین ــه ش ــن هزین ــه ای البت

ــما در  ــی ش ــن جراح ــره انگیزتری ــوان - خاط ــکان ج دامپزش
بیمارســتان؟  

ــد  ــی مان ــن م ــن م ــتان در ذه ــای بیمارس ــی ه ــام جراح تم
چــون جراحــی کاری اســت کــه بــا تمــام قلــب، مغز و دســتانم 
ــتون  ــای س ــی ه ــوع جراح ــا در مجم ــم ام ــی ده ــام م انج
فقــرات بیــش تــر در خاطــرم مــی مانــد؛ بــه طــور مثــال هفتــه 
ــن را   ــم پری ــه اس ــی ب ــیتزوی فلج ــگ ش ــی س ــته خانم گذش
بــه بیمارســتان آوردنــد؛ بعــد از اقدامــات تشــخیصی مشــخص 
شــد کــه چنــد مهــره کمــر حیــوان شکســته اســت. در 
بیمارســتان، پریــن را جراحــی کردیــم. بعــد ازگذشــت هشــت 
روز از جراحــی، حیــوان توانســت روی پــای خــود بایســتد. هــر 
حیوانــی کــه ســامتش را بــه دســت بیــاورد باعــث خوشــحالی 

مــن اســت.
ــی  ــرفصلهای تدریس ــما س ــه نظرش دامپزشــکان جــوان - ب

ــی دارد؟ ــا کار بالین ــت الزم را ب ــگاهی مطابق دانش
خیــر بــه هیــچ عنــوان. بایــد بازنگــری اساســی در ســرفصلهای 

دروس دوره عمومــی و دســتیاری صــورت بگیــرد.
 دامپزشــکان جــوان - کالم آخــر، بــرای دامپزشــک موفــق 

شــدن چــه ویژگــی هایــی باید داشــت؟ 
مطالعــه، عاقــه و احســاس مســئولیت در قبــال بیمــاران اصلی 
تریــن شــروط موفقیت دانشــجویان و دامپزشــکان جوان اســت. 

با آرزوی تندرستی و موفقیت  

دو پرنده زیبا و جذاب !! 
مبین کوهستانی

)دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه ارومیه(
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دو پرنده زیبا و جذاب !! 
مبین کوهستانی

)دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه ارومیه(

ــتند.  ــه هس ــامل 35 گون ــا )Ramphatidae(ش ــوکان ه ــواده ی ت خان
پراکندگــی ایــن پرنــده در کشــورهای آرژانتیــن، بولیــوی، پاراگوئــه، 
پــرو و آمریــکای شــمالی مــی باشــد. ایــن پرنــدگان بــه علــت ســایز 
بــزرگ بــدن و رنــگ جــذاب نوکشــان، کــه هــر دوی ایــن هــا بــرای 
اهــداف مختلفــی بــه کار مــی رونــد، بــه راحتــی از ســایر پرنــدگان 
شــناخته مــی شــوند. ایــن خصوصیــات بــه آن هــا در غــذا خــوردن، 
مبــارزه کــردن و فرآینــد جفــت گیــری کمــک مــی کنــد. بــا ایــن 
ــوک  ــه ن ــادی ب ــاز زی ــاال نی ــای ب ــدام از فعالیــت ه ــچ ک وجــود هی
ندارنــد و ســاختمان نــوک، گاهــی اوقــات نــه تنهــا کمــک کننــده 
نمــی باشــد بلکــه ممکــن اســت مانــع فعالیــت آن هــا نیــز باشــد.

منقــار یــک تــوکان مــی توانــد تــا 2/3 طــول کل بدنــش دراز شــود. 
ــن  ــد. ای ــب دارن ــه در عق ــو و دو پنج ــه در جل ــا دو پنج ــوکان ه ت
ــه تــوکان هــا اجــازه مــی دهــد تــا خودشــان را  شــکل انگشــتان ب
بــه هنــگام گشــتن بــه دنبــال النــه و غــذا بــه درختــان متصــل نگــه 
دارنــد. ایــن حالــت پاهــا بــه آن هــا کمــک مــی کنــد تــا بتواننــد 
ــخت و  ــبتا س ــا دم نس ــد. آن ه ــب کنن ــدگان را تعقی ــه ی پرن بقی

محکمــی دارنــد کــه اعمــال آن هــا را پشــتیبانی میکنــد.
 

بعضــی از پرنــدگان گونــه ی aracaris اجتماعــی هســتند. بدیــن 
صــورت کــه بــا هــم النه ســازی می کننــد و بــه پدر و مادرشــان 
در غــذا دادن بــه بــرادر یــا خواهــر کوچکتــر خــود کمــک مــی 
کننــد. ســایر گونــه هــا تــا ایــن حــد اجتماعــی نیســتند؛ مثــا 
پرنــدگان متعلــق بــه ســرده ی Ramphastos معمــوال در مقابــل 

پرنــده ی همــراه خــود کــم تحمــل هســتند.
تــوکان هــا بــه طــور عمــده میــوه خــوار بــه شــمار مــی رونــد 
ولــی از حشــرات، تخــم دیگــر پرنــدگان و مارمولــک هــم تغذیــه 
مــی کننــد. بــرای پیــدا کــردن غــذا از شــاخه ای بــه شــاخه ی 
دیگــر پــرواز مــی کننــد و بیشــتر ســاعات روز را روی درختــان 
میــوه مــی گذراننــد. ایــن پرنــدگان بعــد از اینکــه غذایــی بــه 
ــرت کــردن ســر  ــا پ ــه ای ب ــه صــورت ماهران ــد ب دســت آوردن
خــود بــه ســمت عقــب، غــذا را بــه داخــل گلویشــان پرتــاب می 
کننــد و آن را مــی بلعنــد و بســیار جالــب اســت بدانیــد کــه آن 
هــا بعــد از جســتجو بــرای غــذا، بــرای اســتراحت مدتی ســاکت 
و آرام روی درختــی مــی نشــینند. تــوکان هــا بــه هنــگام خــواب 
ــی  ــه م ــر تکی ــده دیگ ــا پرن ــود ی ــه پشــت خ ــود را ب ــوک خ ن
دهنــد تــا در طــول اســتراحت وزن آن روی گردنشــان نباشــد .

پرنده ایی به نام کیوی!
مــرغ کیــوی )Kiwi(بــه عنــوان نمــاد کشــور نیوزلنــد شــناخته 
مــی شــود. کیــوی قــادر بــه پــرواز نیســت و بــال هــای ضعیفــی 
ــگام  ــش، در هن ــت و پای ــی دس ــر ب ــود ظاه ــا وج ــا ب دارد ام
دویــدن از انســان پیشــی مــی گیــرد. او بــه انــدازه یــک مــرغ 
ــن  ــر اســت. ای ــر از ن ــاده آن بزرگت ــه م ــد و جث ــی کن رشــد م
پرنــده بــه  جــای پــر، موهــای درشــت و زبــری دارد و بدنــش 
بــرای حفاظــت از ایــن موهــا مــاده ایــی چــرب تولیــد مــی کند 
کــه بویــی شــبیه بــه قــارچ دارد و باعــث مــی شــود طعمــه ی 
شــکارچیان شــود. کیــوی از نظــر جثــه بــه انــدازه ی یــک مــرغ 
ــدارد و پاهــای ســه انگشــتی  ــده دم ن رشــد می کنــد. ایــن پرن

دارد.
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کیوی هــا معمــوال خجالتــی هســتند و شــب ها از النــه خــود 
بیــرون می آینــد. آن هــا در اطــراف منقــار خــود، موهایــی همچــون 
ــای  ــن موه ــاال ای ــد. احتم ــه دارن ــه گرب ــه و چان ــراف گون ــوی اط م
فــوق العــاده حســاس، بــه پرنــده کمــک مــی کنــد تــا مســیر خــود 

ــد.  ــدا کنن را در شــب پی
تخم هــای کیــوی صــاف و بــه رنــگ کــرم یــا ســبز مایــل بــه ســفید 
هســتند. بهتریــن زمــان تخم گــذاری از اواخــر زمســتان تــا تابســتان 
ــه هیکلــش از  ــی کــه کیــوی مــی گــذارد نســبت ب اســت. تخمهای
همــه پرنــدگان دنیــا بزرگتــر مــی باشــد بطوریکــه انــدازه تخمشــان 
حــدودا شــش برابــر تخــم مــرغ هــای معمولــی اســت. پــس از اینکــه 
ــدن روی  ــر مســئولیت خوابی ــده ن ــن تخــم گذاشــته شــد، پرن اولی

ــرد. ــده می گی ــر عه ــه را ب ــداری از الن ــا و نگه تخم ه

 
ــه طــول می کشــد  ــازده هفت ــا در حــدود ی ــدن روی تخــم ه خوابی
ــر بایــد  امــا اگــر پرنــده ی مــاده تخــم  دیگــری بگــذارد، پرنــده ی ن
ــه دلیــل  ــرای ایــن کار صــرف کنــد و ب مــدت زمــان بیشــتری را ب
ــت وزن  ــن اس ــروری ممک ــع ض ــر در مواق ــه مگ ــردن الن ــرک نک ت
ــدا  ــش پی ــه اش افزای ــوم وزن اولی ــک س ــزان ی ــه می ــر ب ــده ی ن پرن

کنــد.
جالــب توجــه اســت کــه نــام میــوه کیــوی از همیــن پرنــده الهــام 

گرفتــه شــده اســت.
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چنــد وقــت پیــش در فصلنامــه اي، مصاحبــه اي کــه اخیــراً بــا 
اســتاد گرانقــدر آقــاي دکتر ایــرج نوروزیان توســط دامپزشــکی 
جــوان انجــام گردیــده بــود را مــی خوانــدم و از حرارت ســخنان 
آقــای دکتــر راجــع بــه ایــن کــه چگونــه اســتعداد هــای بالقــوه 
ــه  ــه قل ــد ب ــي توانن ــدن م ــکوفا ش ــا ش ــی ب ــکان ایران دامپزش
هــای رفیــع موفقیــت در عرصــه جهانــی دســت یابنــد، لــّذت 

مــي بــردم. 
اّمــا واقعــاً دور از دســترس نیســت، همانطــور کــه مــا در بعضــی 
رشــته هــای دیگــر چــه در علــوم تجربــی و چــه در علــوم دیگــر 
در دنیــا دارای رتبــه هــای خــوب علمــی مــي باشــیم، قطعــاً مي 
ــا شــناخت خــود در حرفــه مــان و شــناخت جایــگاه  توانیــم ب
رشــته خــود در جامعــه، بطــور فزاینــده ای رتبــه خــود را چه از 
نظــر علمــی و چــه اجتماعــی ارتقــاء بخشــیم. ایــن چیــزي مــي 
باشــد کــه یــک دامپزشــک جــوان از بــدو ورود بــه دانشــگاه و 
بــه ایــن رشــته تحصیلــی بایــد از آن اطــاع کســب کنــد و از 

نهایــت تــاش خــود بهــره گیــرد.
بــرای مثــال: دانشــجوی جوانــي کــه وارد دانشــگاه مــي شــود، 
چــه از کار یــک دامپزشــک میدانــد؟ خدمــات یــک دامپزشــک 
ــد؟  ــک دامپزشــک را چــه میدان ــوق ی ــد؟ حق ــه میدان را چگون
ــن و  ــخی روش ــای او پاس ــش ه ــک پرس ــک ت ــه ت ــد ب ... بای
صحیــح داده شــود تــا از ابتــدا راه را بطــور کلـّـی و بــا توجــه بــه 
اســتعدادها و عاقــه منــدی هــای خــود در این رشــته تحصیلی 

جــذاب بــرای خــود ترســیم نمایــد .
وی بایــد بدانــد کــه کار یــک دامپزشــک صرفــاً بــه کلینیــک، 
بیمارســتان، داروخانــه و انجــام امــور طبــي و بالینــی در 
ــردد.  ــي گ ــه نم ــان خاص ــور و آبزی ــرورش دام، طی ــزارع پ م
دامپزشــکان در بانــک، بیمــه، دادگســتري، فرودگاه، کشــتارگاه، 
کارخانجــات، شــرکت هــا و ... حضــور دارنــد و مشــغول فعالیــت 
مــي  باشــند و ایــن یــادآور فرصــت هــای شــغلی گســترده ایــن 

رشــته مــي باشــد.          
از ســوی دیگــر دانشــجوی دوره عمومــی کــه ســال آخــر خود را 
طــی مــي مایــد چقــدر بــه مســائل صنفــی ایــن رشــته آگاهــی 

دارد؟

ــر  ــی و غی ــای بالین ــص ه ــزان تخص ــه می ــع ب ــدر راج  چق
بالینــی ایــن رشــته اطــاع دارد؟ چگونــه مــي توانــد بهترین 
ــته  ــود داش ــش روی خ ــازار کار پی ــود را در ب ــاب خ انتخ
ــرای وی  ــا ب ــش ه ــن پرس ــخ ای ــر پاس ــا اگ ــد؟ ... قطع باش
بطــور صحیحــی روشــن شــود، مــي توانــد ترســیم درســت 
ــان آورد. ــه ارمغ ــرای وی ب ــری از راه را ب ــه ت ــر و آگاهان ت

حــدود شــصت رشــته تخصــص هــای بالینــی و غیــر بالینــی 
در ســطح دنیــا وجــود دارد کــه دامپزشــکان مــي تواننــد در 

آن هــا دوره هــای رزیدنســی و تخصصــی بگذراننــد.
ــان  ــد زب ــی بای ــوان ایران ــک ج ــک دامپزش ــجو و ی  دانش
ــد از  ــا بتوان ــد ت ــعه بخش ــود را توس ــن خ ــی و التی انگلیس
منابــع درســی و مقــاالت خارجــی روز نهایــت بهــره را ببــرد 
و بــا علــم روز ایــن رشــته همــگام شــود. دامپزشــک جوانــی 
کــه تــازه فــارغ التحصیــل گشــته و بــه کار بالینــی مشــغول 
ــکی  ــم دامپزش ــری از عل ــره گی ــا به ــد ب ــي توان ــت، م اس
ــرده  ــه خــود بهــره ب ــر شــواهد در عملکــرد روزان مبتنــی ب
و بدانــد ارزش شــواهد بــه دســت آمــده از آزمایشــات 
بالینــي نســبتي مســتقیم بــا قــدرت تصمیــم گیــری آمــاری 
ــد  ــی بای ــوان ایران ــک ج ــات و کار وی دارد. دامپزش مطالع
امــروز مســأله جهانــی مقاومــت آنتــی بیوتیکــی را در 

ــد.  ــت نمای ــای خــود رعای ــان ه درم
دامپزشــک جــوان ایرانــي امــروز مــي توانــد خیلــي ســریع 
تــر از گذشــتگان بــه شــناخت خــود و حرفــه خــود رســیده 
و مــي توانــد اســتوارتر در فتــح قلــل رفیــع ترقــي و صعــود 
ــل  ــا حداق ــران ب ــکان ای ــه دامپزش ــردارد. روزی جامع گام ب
ــاد در  ــردم نه ــي م ــن صنف ــن انجم ــوان اولی ــه عن ــا ب ه
کشــور تأســیس شــد؛ امــروز کــه مــا بیــش تریــن میــزان 
ــت و  ــا هدای ــم ب ــور را داری ــکي در کش ــجوي دامپزش دانش
شــناخت صحیــح ایــن پتانســیل عظیــم و نهفتــه مــي تــوان 
ــه جایگاهــي کــه شایســته  دامپزشــکي ســرزمین مــان را ب
آن هســت بــا یــاري خداونــد مّنــان بــا هــم و بــا کمــک هــم 

برســانیم.
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