
  

 

  علوم دامی و صنایع غذاییدانشکده   
  دامیعلوم گروه 

  

  عنوان

  تاریخچه مدون گروه علوم دامی
)1396 -1334(  

       
  گردآوري

  دکتر احمد طاطار

  عضو هیات علمی گروه علوم دامی

  

  به سفارش

  مرکز نظارت و ارزیابی دانشگاه

  

  

  1396 بهمن

  

  

  



  فهرست مطالب

  

  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  1  تاسیس و وضعیت پذیرش دانشجو از آغاز تاسیس رشتهتاریخچه 
  6  1340توسعه بعدي دانشکده در دهه 

  8  اولین گروه فارغ التحصیالن
  10  وقوع انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و تاثیر آن بر دانشکده

  10  ساختمان گروه علوم دامی
  13  تحوالت نیروي انسانی گروه گروه دامپروي در گذر زمان (اساتید)

  13  1357تا  1334سالهاي  -
  18  1396تا  1357سالهاي  -

  25  مدیران گروه علوم دامی
هاي مختلفوقایع مهم گروه علوم دامی در خالل سال   25  

  28  افتخارات کسب شده بسیار شاخص توسط گروه علوم دامی
  32  1400برنامه راهبردي گروه تا افق 

  33  (اساتید و کارمندان) کارکنان گروه علوم دامی در حال حاضر
  34  تشکر و قدردانی

 



                                                                         تاریخچه گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان
 
 

1 
 

  به نام خدا

  مقدمه:

ساله در امر آموزش عالی ایران برخوردار  60دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین از قدمت دانیم، همانگونه که می
هاي موجود در این دانشگاه بوده و هست. جاي تردیدي نیست که جمع وم دامی هم از ابتدا یکی از رشتهاست و رشته عل

ریزي آینده گروهی و برنامهی براي ارزیابی درونتواند قدم مثبتذکر وقایع مهم آن در گذر زمان میآوري تاریخچه گروه و 
  ها داشته باشد. ساله گروه 60با نگاهی به تحوالت 

  
  و وضعیت پذیرش دانشجو از آغاز تاسیس رشته تاریخچه تاسیس

ي آن، در راه اندازي و هاچمران اهواز و به دلیل تنوع رشتهدانشکده کشاورزي به عنوان اولین دانشکده دانشگاه شهید 
هاي مختلف در این دانشکده اجراي این رشتههاي دیگر دانشگاه نقش یک دانشکده مادر را داشت. تنوع توسعه بخش

در  در زمانی که در کشور تعداد افراد متخصص در سطح دکترا محدود و جذب آنها براي کارمیسر ساخته بود.  نقش را
ي که هیات علمی آن را طیف هایی از دانشگاه به کمک دانشکده کشاورزاندازي بخشخوزستان بسیار مشکل بود، راه

  پذیر شده بود. تخصصان مختلف تشکیل میداد، امکاناي از مگسترده
نفر دانشجو پس  28وزارت فرهنگ، اقدام به تاسیس دانشکده کشاورزي اهواز نمود. در همان سال  1334در مهرماه سال 

هاي درس دانشکده در دانشسراي کشاورزي از موفقیت در امتحانات ورودي در دانشکده ثبت نام نمودند و اولین کالس
دانشکده تدریجا به ساختمان قدیمی ژاندارمري که تغییراتی در آن داده  1337تا  1335اهواز تشکیل گردید. در سالهاي 

  شده بود انتقال یافت. تدریس عمدتا به صورت نظري و توسط اساتید آمریکایی و اساتید دانشگاه تهران صورت میگرفت. 
کیلومتري شمال  40هکتار از اراضی شرکت ملی نفت ایران با تاسیسات مختصري واقع در  530مقدار  1336در سال 

شرقی اهواز در مسیر جاده مسجد سلیمان در دهستان مالثانی به دانشکده کشاورزي اهدا گردید و دانشجویان براي مدت 
د از جمله کمبود وسایل نقلیه و امکانات زندگی، کوتاهی به مالثانی (رامین) اعزام شدند ولی به علت مشکالت متعد

  ها در اهواز دایر گردید. مجددا کالس
  روند تاسیس دانشکده در مالثانی ضروري است که نگاهی به خاطرات دکتر علی اقبالی داشته باشیم:در مورد 
ندگان وقت خوزستان در مجلس شادروان دکتر علی اقبالی با درجه استادي دانشگاه تهران با خواسته نمای 1335در سال 

موریت خود در مدت سه ماه به شوراي ملی مامور تاسیس و گسترش دانشگاه جندي شاپور خوزستان شدند. در دوران ما
هاي وي موافقت مدیران شرکت ملی نفت ایران براي استفاده از گذاري دانشکده کشاورزي همت گماشتند. با پیگیريپایه

کیلومتري اهواز براي استقرار دانشکده کشاورزي اهواز جلب و براي کارورزي دانشجویان  25مزرعه هزار هکتاري در 
  دانشکده آماده شد. 

ه بود عبارت بود از ساختمانی نقل قول از ایشان: دانشکده منحصري که در باقیمانده زندان خرابه شیخ خزعل مستقر شد
که در دو اتاق آن تعدادي صندلی با یک میز چیده شده و دانشجویان روي هم رفته دو کالس دوم و سوم را تشکیل می 

دانشجوي سال اول آماده تشکیل نبودند. شخصی به نام مهندس شفیع جوادي که از طرف  70دادند و کالسهاي با تعداد 
تعدادي از مهندسین دبیرستان کشاورزي  مهدوي استاندار وقت خوزستان کفیل دانشکده بود.شادروان مهندس ابراهیم 
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کردند. ضمنا یک کارشناس علوم دامی به نام آقاي اي از واحدها همکاري میته به وزارت معارف در تدریس پارهوابس
  صحت نیاکی نیز ضمن تدریس در امور اجرایی هم همکاري داشتند. 

هزار تومان بود که براي دریافت آن هم دچار پیچ و خم تشریفات اداري محلی بودیم.  150اهواز مبلغ بودجه دانشکده 
دکتر اقبال نخست وزیر وقت نسبت به این دانشکده و خوزستان توجه خاص داشتند و همزمان دکتر رضا فالح هم قائم 

که مالثانی را  وم دکتر فالح در تهران تقاضا شدمقام رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بودند. در مالقات با مرح
به دانشکده کشاورزي اهداء فرمایند که در پاسخ گفتند دو میلیون تومان به حساب شرکت ملی نفت ایران بریزید و 

ت کلا براي ارتقاء دانش و کشاورزي ممدانشگاهی هستم و این محل رمالثانی مال شما باشد! در پاسخ گفتم من یک 
نه تنها دو میلیون تومان ندارم بلکه از پرداخت دو تومان هم ناتوانم! لطفا مقرر فرمائید این محل را به دانشکده  میخواهم.

که اکنون در آنجا مستقر و مشغول عملیات کشاورزي می باشند. با این گفتار قاطع دکتر کشاورزي اهواز اهداء نمایند زیرا 
ایستادگی براي مملکت را باید ستود و گفتند بروید تا فکري کنم. اینم مساله را رضا فالح آرام فرمودند که این پشتکار و 

شت که براي تحویل مزرعه به نخست وزیر نیز منعکس کردم. سه روز بعد شرکت ملی نفت ایران به دانشکده نامه نو
  ه دفتر مرکزي مراجعه کنم. مالثانی ب
هاي مالثانی که با مذاکره متقاعد به نام شیخ سلطان از نوادههکتاري مالثانی در محل معارضی هم داشت  1500اراضی 

کشاورزي اهواز در مالثانی شدند (نقل از  شدند. ایشان شخصیتی آماده به خدمت و همکاري صمیمانه براي دانشکده
  خاطرات دکتر علی اقبالی). 

که تحت  شناخته می شد )Ahvaz Agricultural College )AACده در مالثانی ابتدا با نام دانشکده کشاورزي احداث ش
اولین بار کشت نیشکر را در خوزستان آغاز  KDSفعالیت می کرد.  Khuzestan Development Service (KDS)نظر 
شمسی آغاز  1336. زمین محل احداث دانشکده مالثانی توسط شرکت نفت اهدا شد و عملیات احداث آن در سال نمود

  گردید. 
طبق قرارداد منعقده بین وزارت آموزش و بنیاد خاور نزدیک که دفتر آن در نیویورك واقع است،  1338در اوایل سال 

- عه یافت و براي اولین بار برنامهاساس قرارداد فوق دانشکده توسبه بنیاد مذکور محول شد و بر مسئولیت اداره دانشکده
نفر دانشجو در رشته کشاورزي  31ریزي آموزشی براساس طرح ترمی (نیمسالی) صورت گرفت و در همان سال تعداد 

  عمومی پذیرفته شدند و دانشکده رسما به قریه مالثانی منتقل گردید. 
لیت هاي عمرانی را ، فعا)Near East Foundation( عقد قرارداد با بنیاد خاور نزدیکپس از انتقال دانشکده به مالثانی و 

هاي زهکشی و آبیاري، توسعه مزارع و باغات و ایستگاه جدید، پروژههاي شد دید: احداث ساختماندر هر گوشه می
هاي اطراف روزمزد از مالثانی و روستادامپروري. تمامی کارها با استفاده از پرسنل فنی و کارگري دانشکده و کارگران 

هاي اي ساخت بلوكهاي نجاري، مکانیکی، برق و بتون (برتحت نظارت مهندسان و رئیس دانشکده انجام میشد. کارگاه
ها از دانشجویان خواهان کار غول به کار بودند. در اغلب پروژهها و لوله براي زهکشی) همه فعاالنه مشمورد نیاز ساختمان

  شد. ا دستمزد مناسبی استفاده مینیز ب
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  (عکس ارسالی دکتر حسن دادخواه). 1336کده کشاورزي توسط استاندار وقت (صمصام) در سال زنی احداث دانشمراسم کلنگ 

  
مسجد سلیمان آن را به دو -هکتار در ساحل شرقی رود کارون قرار داشت. جاده اهواز 500دانشکده در زمینی به وسعت 

ها، کتابخانه، درمانگاه، تاسیسات پمپاژ، تصفیه خانه، ها، آزمایشگاهرده بود. در بخش غربی جاده: کالسک بخش تقسیم
رستوران، نانوایی، باغ نخل، مزرعه آزمایشی و یک باغ در حال تاسیس قرار داشت. در بخش شرقی جاده: دپارتمان 

عت هکتاري که به دلیل وس 400ها و مزرعه وري، اصطبله برق، دپارتمان دامپرمهندسی زراعی، کارگاه مکانیکی، کارگا
   شد قرار گرفته بود. زیاد آن مزرعه بزرگ نامیده می

  
  (عکس ارسالی دکتر دادخواه). اتومبیل اداري دانشکده کشاورزي
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  (ارسالی دکتر حسن دادخواه) 1341-42تصویري از کارت دانشجویی آقاي علی عطار در سال تحصیلی 
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  (ارسالی از روابط عمومی دانشگاه) 1340کالسی جدید االحداث در دهه  مجتمع

  

  
، نفر اول سمت چپ دکتر 1346مراسم تودیع دکتر موریل، اولین رئیس آمریکایی دانشکده و بنیانگذار آموزش سمستري در ایران در سال 

  (ارسالی از روابط عمومی دانشگاه). باشند بلداجی می
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  1340در دهه  توسعه بعدي دانشکده
دانشکده تحت  1347قرارداد بین وزارت فرهنگ و بنیاد خاور نزدیک پایان پذیرفت و از سال  1346در انتهاي سال 

آمد. همزمان با تحوالت فوق، سه رشته تحصیلی شهید چمران (جندي شاپور سابق) درنظارت مستقیم دانشگاه 
گردید و دانشجویان پس از گذراندن دروس عمومی و پایه در شهر دامپروري، آب و خاك، تولید محصوالت نباتی تاسیس 

هاي مجهز و مزارع نمونه و دیگر اهواز، از سال دوم جهت فراگیري دروس کشاورزي و عملیات و استفاده از آزمایشگاه
کلی به عمل مجددا در برنامه آموزشی دانشکده تجدیدنظر  1350-51شدند. در سال عزام میامکانات آموزشی به رامین ا

آمد به این صورت که رشته آب و خاك به دو رشته آبیاري و آبادانی، خاکشناسی و رشته تولید محصوالت نباتی به دو 
رشته پذیرش دانشجو  5رشته زراعت و اصالح نباتات تفکیک گردید و رشته دامپروري تغییري نداشت و عمال دانشکده با 

شد. سطح آموزشی یی آموزشی این دانشکده محسوب میشت و دوران طالادامه دا 1352داشت. این وضعیت تا سال 
بسیار باال که منبعث از وجود اعضاي هیات علمی و پرسنل آموزشی کارآزموده از یک طرف و وجود امکانات بسیار زیاد از 

ها اري از آنترین دانشجویان شد که بسیآموزش و مطالعه باعث تربیت زبده طرف دیگر و همچنین محیط مناسب جهت
  هاي کشاورزي کشور شدند. هاي بعد اساتید دانشکدهدر سال

اي داشتند یادي شکده کشاورزي مالثانی نقش ارزندهدان که در اینجا از کسانی که در توسعهمناسبت نباشد شاید بی
هاي عمرانی غفلت فعالیتداشت مالی از اي آموزشی و پژوهشی بدون هیچ چشمهم. این بزرگواران در کنار فعالیتکنی

  نکردند:
-ت ایشان ساختماننسبتا کوتاه ریاسها): در مدت نی پس از اتمام قرارداد آمریکایی(اولین رییس ایرا دکتر فرخ درویش -

باشگاه استادان و هاي دانشجویی توسعه زیادي یافت. استخر بزرگی براي دانشجویان ساخته شد. هاي آموزشی و خوابگاه
تنیس و جدول بندي و آسفات آن احداث گردید. ایجاد زمین چمن فوتبال و پیست دو و میدانی و دو زمین  استخر کنار

  هاي دانشکده از دیگر خدمات ایشان است.کاري و زیباسازي محوطههاي دانشکده و توجه به گلخیابان
  
تاکسودرمی شده در  خوزستان به صورت: احداث موزه جانورشناسی که جانوران بومی زنده یاد دکتر اسماعیل رستمی -

شود. دکتر محمد سعید مصدق و مرحوم آقاي ضیایی نیز در این راه به او کمک شایان توجهی داشتند. آن نگهداري می
محیط زیستی  دکتر رستمی اولین استادي بود که درس حفاظت از منابع طبیعی را در زمانی که هنوز در ایران مسائل

هاي ترکی، روسی، انگلیسی و ین عنوان تالیف نمود. او به زبانکرد و یک کتاب دوجلدي تحت همیمطرح نبود، تدریس م
هاي مسکو، تهران، واشنگتن و پاریس به ترتیب مدارك مهندسی شیالت، ي تسلط کامل داشت و و از دانشگاهفرانسو

   اخذ نموده بود.  لیسانس علوم طبیعی، فوق لیسانس زیست شناسی و دکتراي دولتی زیست شناسی را

اي هزار قطعه 90کشی خریداري گردید و واحد ماشین جوجهشیري نژاد اصیل  راس گاو 100به بعد تعداد  1353ال از س
  برداري قرار گرفت.رورش مرغ مادر تاسیس و مورد بهرهنصب و سالن پ

شاپور و دانشکده رامین، نام دانشکده به دانشکده ندین سال کشمکش بین دانشگاه جنديپس از چ 1356در سال 
  نفر دانشجو پذیرفته شدند.  60دامپروري و عمران روستایی تغییر نام یافت و تعداد 
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  دکتر حسن دادخواه).  ارسالی (عکس 1342توسعه دانشکده کشاورزي در سال  

  
 هايخوابگاه کنار بسکتبال کوچک زمین کردن آسفالت
 قدیمی

 کمیلی میرزایی، دکتر صفا مشگی، :راست از اول ردیف
 دوران در که صالح یادعبادیان، زندهدوم از راست:  ردیف

اخر  هویت نفر .شد غرق إیالم در ايرودخانه در سربازي
  مشخص نیست. 

 (عکس ارسالی دکتر حسن دادخواه)
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و فناوري با استقالل و تغییر عنوان مجتمع عالی شوراي گسترش آموزشی عالی وزارت علوم، تحقیقات  1382در سال 
نابع طبیعی رامین آموزشی و پژوهشی رامین وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز، به مجتمع آموزش عالی کشاورزي و م

از دانشگاه شهید چمران جدا گشته و به صورت یک دانشگاه  1384عمل آورد. این مجتمع در سال موافقت قطعی به
  به نام دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان ادامه فعالیت داد.مستقل 

  ها عبارت بودند از:روساي دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان در این سال
  

  
  

  
  اولین گروه فارغ التحصیالن

اکثر اساتید این ورودي کارشناسان و استادان آمریکایی  .پذیرش شدند 1334در سال  AACاولین ورودي دانشجویان 
کردند و بیشتر با هدف کار ترویجی و افزایش دانش در مالثانی خدمت میبودند که تحت نظر بنیاد خاور نزدیک 

  کار کرده بودند. اسامی برخی از اساتید این دوره عبارتند از:هکشاورزي در کشور شروع ب
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- Mr. Eng. Grant Scott  
- Mr. Sanders 
  دکتر تقی بهرامی (دامپزشک) -
  عهده داشتند.هاي دامی را برزي از اهواز که تدریس درس بیماريدامپزشکان اداره کشاور -

) که همزمان با ارائه دروس تخصصی و کاربردي دامپروري بود، اکثر اساتید 1336-37در سال آخر لیسانس این دوره (
حتی براي ورودي اول  کردند.مالثانی آمده و تدریس می دانشگاه تهران به صورت پروازي بهآنها از دانشکده پردیس کرج 

واقع در  Vocational School of Agricultureاردوي فارغ التحصیلی هم درنظر گرفته شده بود که به مدت سه ماه عازم 
تی یونجه اولین بار در ایران از مالثانی نکته حائز اهمیت این است که کشت صنع مامازن تهران (پاکدشت فعلی) شدند. 

با کمک دکتر فرخ  (کارشناس زراعت) بلداجی بذر را تهیه کرده و مهندس قوامی )دکترمهندس (طوري که هآغاز شد ب
ي ایستگاه هاکردند که به تغذیه دامچین یونجه برداشت می 14هرسال طوري که در هدرویش یونجه کاري را آغاز کردند ب

) اداره 1338ریزي بخش دامپروري (در حدود سال قبل از پیرسید. قابل ذکر است که ها میدامپروري خصوصا گاومیش
شد اي به نام خزینه نگهداري میپاکستان خریداري کرده و در منطقهراس گاومیش از  30-40کشاورزي خوزستان حدود 

شاپور ها را پس از مذاکره با رئیس دانشکده جنديشتند، گاومیشها را نداو پس از مدتی که توان مدیریت و نگهداري آن
)Dr. Morris L. Murel (که  بلداجی سپرده شد ها به مهندسو توافق با ایشان، به مالثانی ارسال کردند و نگهداري آن

د و شیر و صنایع تبدیلی لبنیات در دانشکده ایجاد ش متعاقب آن. ها انجام شدپس از آن احداث اصطبل و آغل براي آن
  (نقل قول از دکتر فتح اله بلداجی).    رسیدها به فروش میماست تولیدي از گاومیش

  

  
  (عکس از نگارنده). رستمیاسماعیل نمایی از موزه جانورشناسی احداث شده به همت مرحوم دکتر 
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  آن بر دانشکدهوقوع انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و تاثیر 
با شروع انقالب شکوهمند اسالمی و تغییر و تحوالت در سطح کشور، دانشکده دامپروري و عمران  1357در سال 

  روستایی نیز دستخوش تغییراتی گردید و ابتدا شوراي مدیریت موقت بوجود آمد. 
زده بودند به دانشکده روستاهاي جنگ ها مردمو همزمان با آغاز جنگ، عده زیادي از مهاجران که اکثر آن 1359در سال 

ها و محوطه آن ساکن شدند. همچنین قسمتی از ها، آزمایشگاهها، خوابگاهدامپروري و عمران روستایی آمدند و در کالس
هاي این واحد استقرار یافت و عمال دانشکده به اردوگاه مهاجران ایشگاهزرهی و تجهیزات آن نیز در مزارع و آزم 92لشکر 

  جنگی و خدمات محلی تبدیل شد. 
هاي کاردانی کشاورزي براي هر نقالب فرهنگی مبنی بر ایجاد دورههاي کشاورزي ستاد ابا اعالم برنامه 1360در سال 

آموزشکده کشاورزي "به نام  "روستاییو عمران دانشکده دامپروري"ت علمی استان، بدون اطالع مسئوالن و اعضاي هیا
از مهاجرین تخلیه  هها به تدریج آموزشکدنامگذاري گردید. در همان سال با ضرورت بازگشایی دانشگاه "استان خوزستان

 واحد، کار خود را در کمبود کادر و امکانات 70با شروع کارآموزي دانشجویان باالي  1361شده و از فروردین ماه سال 
آموزشی شروع نموده و علی رغم این مشکالت، دوره کارآموزي با موفقیت به پایان رسید و از مهرماه همان سال کلیه 

تحصیالت خود را در آموزشکده واحد دانشکده کشاورزي اهواز و آموزشکده کشاورزي استان خوزستان  70دانشجویان زیر 
  رامین شروع نمودند. 

دانشجوي دوره کاردانی در سه رشته امور دامی، امور فنی و امور زراعی وارد آموزشکده  96تعداد  1362در مهرماه سال 
  دانشجوي دیگر افزوده شد.  182شدند و در آذر ماه همان سال نیز تعداد 

که جمع کل دانشجویان با  نئدانشجو براي آموزشکده کشاورزي استان خوزستان پذیرفته شد 115تعداد  1363در سال 
  نفر رساند. 417احتساب دانشجویان انتقالی و مهمان را به 

تغییر نام یافته بود به دو  "شهید چمران"به  "شاپورجندي"ز نام دانشگاه که ا 65-66بعد از انقالب اسالمی و در سال 
  دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور و دانشگاه شهید چمران اهواز تجزیه شد.

نفر دانشجوي رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  64دانشگاه شهید چمران اهواز مجددا اقدام به پذیرش  1365سال  در
  علوم دامی نمود. 

(مالثانی)  "مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزي رامین"نام آموزشکده کشاورزي خوزستان به نام  1367در سال 
  تغییر یافت.  

  
  دامیساختمان گروه علوم 

سال سابقه رشته علوم دامی (دامپروري سابق) در دانشکده مالثانی، سه ساختمان براي این امر استفاده  60در طول 
  میشد:

آموختگان رشته ر بود چون دانشکده مالثانی، دانشها دایساختمان مشترکی براي تمامی رشته :1340تا  1334 -
  گذراندند. ها را میشجویان دروس مرتبط از تمامی رشتهتمامی داننمود و شاورزي عمومی را فارغ التحصیل میک
که فارغ التحصیل تح اله بلداجی در این زمان دکتر ف: ساختمان جدید گروه دامپروري احداث گردید. 1396تا  1340 -

بود و در امر ساخت و ها شروع به کار کرده دانشکده به عنوان مترجم اساتید آمریکاییآموختگان بود در اولین گروه دانش
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 Grant Scottآقاي  طوري که حتی عنوان نمودند که گچ پی ساختمان جدید را به کمکساز مشارکت فعالی داشتند به
(نقل قول از دکتر  آغاز گردید 1338ریختند و احداث ساختمان گروه در سال که کارشناس آمریکایی دانشکده بود، 

  . بلداجی)
  

  
  (عکس از نگارنده). 1396ساختمان مورد استفاده گروه دامپروري تا سال  

  
  به بعد 1396سال  -

سال پیش از آن آغاز شده بود آماده  10در این سال، ساختمان جدید گروه علوم دامی که عملیات ساخت آن از حدود 
بهره برداري گردید و تمامی امکانات و اعضاي هیات علمی گروه به آن منتقل شدند و به زودي عملیات افتتاح رسمی آن 

  نیز انجام خواهد شد. 
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  (عکس از نگارنده). م دامی و صنایع غذاییساختمان جدید دانشکده علو 

  
  
  
  

   



                                                                         تاریخچه گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان
 
 

13 
 

  
  (اساتید) گروه دامپروي در گذر زمانتحوالت نیروي انسانی گروه 

در این بخش در مورد اسامی اساتید سعی شده است با تماس با اساتید قدیمی گروه و نیز اساتید حاضر و افراد مطلع 
هایی که این زمینه باشد. از ذکر اسامی اساتید سرویسی و آن هایی درممکن است کاستیلیست کاملی تهیه شود گرچه 

لیست اسامی به دو بخش قبل و بعد از انقالب تقسیم  براي سهولت امراند، خودداري شده است. هیات علمی گروه نبوده
  شد.روري، مرکز تولیدات دام اطالق میدر سالهاي ابتدایی، به گروه دامپ شده است.

  
  1357تا  1334 سالهاي

1- Mr. Eng. Grant Scott  
2- Mr. Sanders 
  دکتر تقی بهرامی (دامپزشک) -3
علوم کشاورزي و پس از آن به دانشگاه  -1368تا  1348دکتر فتح اله بلداجی، تخصص: بیوشیمی کشاورزي و تغذیه. ( -4

  گرگان منتقل شدند).منابع طبیعی 
و  ژنتیک و اصالح نژاد دام (که از دانشکده علوم پایه جندي شاپور بودنددکتر فریدون افتخار شاهرودي، تخصص:  -5

  ).بعدها به دانشگاه فردوسی مشهد منتقل شدند
  دکتر همایون امینی، مدرس درس گوسفندداري. -6
  دکتر معصومی (دامپزشک). -7
  دکتر فخرایی، تخصص: ژنتیک (که از دانشکده علوم پایه جندي شاپور بودند). -8
  (که بعدها به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل شدند). دکتر رضا شهیدي، تخصص: فیزیولوژي دام. -9

  .و لبنیات پرورش گاو شیريدکتر احمد جراح باشی، مدرس  -10
  چمی، تخصص: پرورش طیور.دکتر داراب بزرگ -11
  دکتر اسماعیل رستمی، تخصص: زیست شناسی. -12
  زنبورداري.دکتر کمیلی، تخصص:  -13
  مهندس خسروي، تخصص: خوراك و خوراك دادن (مربی گروه دامپروري). -14
  دکتر حیدرپور قزوینی، تخصص: پرورش ماهی -15
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  مسجدسلیمان. اي در مسابقهدر  1339و  1337ورودي تیم بسکتبال دانشکده کشاورزي مالثانی متشکل از دانشجویان 

بلداجی، عظیمی، اخوي، نقشینه پور، قنواتی، کشکولی، کاشانی، مهندس نادري، کارگر، حاجیان،  ایستاده از چپ: کریمی، مهندس (دکتر)
اهدایی، چهارنفر  نشسته از چپ: سیداشرفی، سه نفر ناشناس، مهندس (دکتر) یک نفر ناشناس، مستوفی،پارس پور، وجدانی، مهدوي.

  دادخواه). (ارسالی توسط دکتر بهمن اهدایی و دکتر حسن ناشناس، مرتضوي 
  

  
دکتر جرج الستر، رییس آمریکایی آنروز دانشکده رامین، سال  موریل به همراهدکتر مجتمع کالسی  در کنار 1340دانشجویان ورودي سال 

  )(ارسالی دکتر حسن دادخواه 1343
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بازدید از دانشکده (ارسالی دکتر حسن دکتر اسماعیل رستمی و دکتر فرخ درویش (اولین رییس ایرانی دانشکده) در کنار استاندار وقت و 

  دادخواه)

  
  فلکی). علی. (ارسالی مهندس محمد1354جلوي درب ورودي دانشکده در سال  1350دانشجویان دامپروري ورودي 
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  (ارسالی مهندس محمدعلی فلکی). 1350برخی از جزوات مورد استفاده دانشجویان دامپروري در سالهاي دهه  

  

  
(ارسالی دکتر محمد  1357دانشجویان دامپروري در ایستگاه دامپروري به همراه دکتر رضا شهیدي و مهندس موسی اسالمی در سال  

  بوجارپور: ایستاده نفر اول سمت چپ).
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(ارسالی مشخص است رنگ ، طاق بستان کرمانشاه. دکتر رضا شهیدي با ژاکت قرمز 1353گردش علمی دانشجویان دامپروري در سال  

  مهندس محمدعلی فلکی).
  

  

  
. شخص روي تراکتور دکتر علی 1354دانشجویان دامپروري در حال بازگشت از مزرعه دانشکده به طرف خوابگاه در سال  

  (ارسالی مهندس محمدعلی فلکی). کاشانی می باشد
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  از چپ به راست 

  ).1389مالثانی (عکس از نگارنده، سال دکتر فتح اله بلداجی، دانشجو و استاد سابق  -
  ، بولتن دانشگاه آریزونا).1348دکتر فتح اله بلداجی در دوران دانشجویی در آمریکا (عکس از دکتر بلداجی، سال  -
  ).1354دکتر هدایت اله روشنفکر، عکس دوران دانشجویی در مالثانی (عکس از دکتر روشنفکر، سال  -
  
  

  1396تا  1357سالهاي 
بتدا ذکر این نکته الزم است که پس از وقوع انقالب اسالمی برخی اساتید گروه دامپروري از دانشکده خارج شده و در ا

ها تعطیل بودند و بسیاري از بدلیل انقالب فرهنگی دانشگاه 62تا  60تمایل به ادامه همکاري نداشتند. در طی سالهاي 
هاي بعد از انقالب نیز حضور داشتند که براي انقالب، کماکان در سالاساتید جالي وطن کردند. برخی از اساتید قبل از 
  سهولت در کار، اسامی اساتید جدید ذکر می شود.

  مهندس شعبان شیرالی، تخصص: پرورش طیور (مربی آموزشیار). -1
 دانشگاه تربیت مدرس و هدایت اهللا روشنفکر، تخصص: تغذیه. (ایشان بعدها براي ادامه تحصیل عازم (دکتر) مهندس -2

  استرالیا شده و در گرایش ژنتیک و اصالح نژاد دام دکتراي خود را اخذ نمودند).
محمد بیگدلی، تخصص: تغذیه. (ایشان از اداره دامپروري کرمانشاه (یا ایالم) به دانشکده مالثانی (دکتر) مهندس  -3

اخذ در گرایش تغذیه دام صیل عازم شده و دکتراي خود را منتقل شده و هیات علمی مربی شدند که بعدها براي ادامه تح
  نمودند).

مرتضی مموئی، تخصص: فیزیولوژي دام (ایشان بعدها براي ادامه تحصیل عازم رومانی شده و در (دکتر) مهندس  -4
  اخذ نمودند). 1365در سال گرایش فیزیولوژي دام دکتراي خود را 

که در ابتدا کارشناس گروه بوده و بعدها براي ادامه تحصیل عازم دانشگاه محمدتقی بیگی نصیري، (دکتر) مهندس  -5
  .اد دام دکتراي خود را اخذ نمودندتربیت مدرس و انگلیس شده و در گرایش ژنتیک و اصالح نژ
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موسی اسالمی: ایشان در ابتدا مدیرکل دامپروري استان ایالم بودند که به عنوان کارشناس به (دکتر) مهندس  -6
شکده مالثانی انتقال یافتند که بعدها براي ادامه تحصیل عازم دانشگاه تربیت مدرس و استرالیا شده و در گرایش دان

  پشم و پوست دام دکتراي خود را اخذ نمودند.- تغذیه
کار کردند و سپس براي ادامه تحصیل عازم هنجفقلی دبیري که در ابتدا به عنوان مربی شروع ب(دکتر) ندس مه -7

  نیوزلند شده و در گرایش تغذیه دام دکتراي خود را اخذ نمودند.
محمد بوجارپور، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان که در ابتدا به عنوان مربی شروع بکار کردند و (دکتر) مهندس  -8

ایشان  سپس براي ادامه تحصیل عازم دانشگاه فردوسی مشهد شده و در گرایش تغذیه دام دکتراي خود را اخذ نمودند.
  منتقل شدند. مجتمع آموزش عالی کشاورزي و دامپروري تربت جامبه  1395در سال 

  (مربی). ، شیر و لبنیاتهاي دامیکاظمیان، تخصص: فرآوردهمحمود مهندس  -9
  دانشگاه را ترك کردند.  63یا  62هاي مهندس خسروي که در سال -10
اصالح نژاد دام. ایشان عراقی بوده و هیات علمی گروه علوم دامی دکتر سیدسجاد ادریس موسوي، تخصص: ژنتیک و  -11

  به عراق بازگشتند. 1383بودند که در سال 
  مهندس (دکتر) جمال فیاضی، تخصص: ژنتیک و اصالح نژاد دام.  -12
  هاي بزرگ (دامپزشک).یل میرزاده، تخصص: فیزیولوژي دامدکتر خل -13
به عنوان مربی فعالیت داشته و پس  1388مهندس جمال مومنی، تخصص: ژنتیک و اصالح نژاد دام. ایشان تا سال  -14

  از آن جهت ادامه تحصیل عازم دانمارك شدند. 
دکتراي خود را از دانشگاه  1392، تخصص: تغذیه طیور (مربی) که بعدها در سال محمدرضا قربانی(دکتر) مهندس  -15

  نابع طبیعی رامین خوزستان اخذ نمودند. کشاورزي و م
دکتراي خود را از دانشگاه لرستان  1396علی آقایی، تخصص: تغذیه طیور (مربی) که بعدها در سال (دکتر) مهندس  - 16

  اخذ نمودند.
دکتراي خود را از چین  1394د نظري، تخصص: ژنتیک و اصالح نژاد دام که بعدها در سال ومهندس (دکتر) محم -17

  اخذ نمودند.
بوقوع پیوست. پس از آن  1384اتفاق مهم در تاریخچه دانشکده، تفکیک آن از دانشگاه شهید چمران بود که در سال 

مجتمع آموزش عالی رامین به دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان تغییر نام داد و دانشکده علوم دامی و 
علوم دامی، علوم طیور و صنایع غذایی بود. بالطبع با توسعه گروه نیاز به  صنایع غذایی ایجاد شد که شامل سه گروه

  اساتید بیشتر احساس می شد که در این راستا به ترتیب زمانی افراد ذیل جذب و استخدام شدند:
  دکتر مرتضی چاجی، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان (فارغ التحصیل از دانشگاه فردوسی مشهد).  -18
  طباطبایی وکیل (دامپزشک)، تخصص: فیزیولوژي تولیدمثل دام (فارغ التحصیل از دانشگاه ارومیه). دکتر صالح -19
  دکتر طاهره محمدآبادي، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان (فارغ التحصیل از دانشگاه فردوسی مشهد). -20
  فردوسی مشهد).دکتر محسن ساري، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان (فارغ التحصیل از دانشگاه  -21
  دکتر سمیه ساالري، تخصص: تغذیه طیور (فارغ التحصیل از دانشگاه فردوسی مشهد). -22
  ).علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندکتر احمد طاطار، تخصص: تغذیه طیور (فارغ التحصیل از دانشگاه  -23
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مجتمع آموزش و پژوهشی رامین به همراه مرحوم دکتر تلوري، در ورودي در سر 1373شناسی ناپیوسته ورودي دانشجویان کار –عکس 

(ارسالی از مهندس بهرام ساتلیخ محمدي: نفر چهارم، نشسته از سمت چپ). 1374سال   

 

 

  دکتر نجفقلی دبیري، رییس وقت مجتمع آموزشی و پژوهشی رامین (ارسالی از روابط عمومی دانشگاه)



                                                                         تاریخچه گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان
 
 

21 
 

 

 

در بازدید از موزه جانورشناسی گروه علوم دامی (ارسالی از روابط عمومی دانشگاه) علوم (دکتر مصطفی معین)سابق وزیر   

 

 

 

 

 دانشجویان مجتمع آموزشی و پژوهشی رامین در جلوي سردرب سابق مجتمع (ارسالی از روابط عمومی دانشگاه)
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  )از روابط عمومی دانشگاه (ارسالی. 1376در سال  نخلستان دانشکده در زمان ریاست دکتر دبیري تاسیس و کاشت

ایستاده از چپ: مرحوم جبار شافی (راننده)، مهندس لندي، دکتر دبیري، دکتر بیگی نصیري، مهندس فرهادي، مهندس خدامرادپور، 
  فر.سعادتمهندس (دکتر) 

  
 1375یکم خرداد سال  در گردش علمی مراتع لرستان به همراه دکتر نجفقلی دبیري، 1373دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ورودي 

  ). (ارسالی از مهندس بهرام ساتلیخ محمدي
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آذر ماه  18در بازدید از کارخانه شیر پاستوریزه شوش به همراه مهندس محمود کاظمیان،  1373دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ورودي  

   (ارسالی از مهندس بهرام ساتلیخ محمدي). 1374سال 

  
از موسسه استاندارد به همراه دکتر خلیل میرزاده (ارسالی دکتر خلیل  1372کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی ورودي بازدید دانشجویان 

  میرزاده)
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، از چپ به راست: مهندس جمال مومنی، دکتر خلیل میرزاده، دکتر محمد رضا قربانی و مهندس شعبان 1381دفاعیه پایان نامه در سال 

.تر محمدرضا قربانی)شیرالی (ارسالی از دک  

  
20/11/1392 -گروه علوم دامی دردکتر بلداجی و تقدیر از دیدار     

ایستاده از چپ: دکتر طاهره محمدآبادي، دکتر سمیه ساالري، دکتر محمدبوجارپور، دکتر هدایت اله روشنفکر، دکتر محسن ساري، دکتر 
عطااله سیادت، دکتر فتح اله بلداجی، دکتر مرتضی چاجی، دکتر مرتضی ممویی، دکتر خلیل میرزاده، دکتر محمدتقی بیگی نصیري، دکتر 

.الح طباطبایی وکیلی (ارسالی از نگارنده)صاحمد طاطار، دکتر   
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  مدیران گروه علوم دامی

طی سالیان متمادي از تاسیس گروه علوم دامی (دامپروري سابق) مدیران مختلف زحمات زیادي را براي رشد، توسعه و 
   ایم.بود اسامی آنها را استخراج نمودهبالندگی این گروه متحمل شدند که تا جایی که مقدور 

  مدیر گروه  سال  مدیرگروه  سال
  دکتر مرتضی ممویی  1386  دکتر جمال فیاضی  1396
  دکتر مرتضی ممویی -دکتر موسی اسالمی  1385  دکتر جمال فیاضی -دکتر مرتضی ممویی  1395
  دکتر موسی اسالمی -دکتر هدایت اله روشنفکر  1384  دکتر مرتضی ممویی  1394
  دکتر هدایت اله روشنفکر  1383  مموییدکتر مرتضی  -دکتر محمد بوجارپور  1393
  دکتر هدایت اله روشنفکر  1382  دکتر مرتضی چاجی  1392
  دکتر موسی اسالمی  1381  دکتر مرتضی چاجی  1391
  دکتر موسی اسالمی -دکتر محمد بیگدلی  1380  دکتر مرتضی چاجی  1390
  دکتر محمد بیگدلی  1379  دکتر مرتضی ممویی  1389
  دکتر محمد بیگدلی  1378  مموییدکتر مرتضی   1388
    و ...  دکتر مرتضی ممویی  1387

به تناوب افراد ذیل مدیریت گروه را بر عهده داشتند: دکتر بیگدلی، دکتر بیگی نصیري،  1377تا  1363طی سالهاي 
   دکتر روشنفکر، مهندس کاظمیان، مهندس شیرالی و دکتر ممویی (ترتیب زمانی مشخص نیست).

  
هاي مختلفگروه علوم دامی در خالل سالوقایع مهم   

  
  تا بحال) 1384دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی (تاسیس   -1

شوراي گسترش آموزشی عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با استقالل و تغییر عنوان مجتمع عالی  1382در سال 
نابع طبیعی رامین مجتمع آموزش عالی کشاورزي و م آموزشی و پژوهشی رامین وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز، به

از دانشگاه شهید چمران جدا گشته و به صورت یک دانشگاه  1384عمل آورد. این مجتمع در سال موافقت قطعی به
  مستقل به نام دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان ادامه فعالیت داد. 

تاسیس گردید و شامل گروه علوم دامی، گروه  1384د، این دانشکده در سال هاي باالیی بیان شهمانطور که در بخش
یس وقت دانشگاه به دکتر هدایت اله روشنفکر از طرف رئ 1383علوم طیور و گروه مهندسی صنایع غذایی بود. در سال 

شکده جدیدالتاسیس اندازي آن انتخاب و منصوب گردید و پیگیر امور دانولین سرپرست دانشکده و مسئول راهعنوان ا
 ها به ترتیب عبارتند از:بودند. روساي دانشکده در طی این سال

دکتر هدایت اله روشنفکر -  
دکتر نجفقلی دبیري -  
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دکتر جمال فیاضی -  
)1390-1392دکتر محمد حجتی ( -  
)1392-1396دکتر محسن ساري ( -  
تا بحال) 1396دکتر صالح طباطبایی وکیلی ( -  
 

  )1384- 1393علوم طیور (تاسیس گروه  -2
سه دانشکده در  1384همزمان با منفک شدن مجتمع آموزشی و پژوهشی رامین از دانشگاه شهید چمران اهواز، در سال 

دانشگاه جدیدالتاسیس کشاورزي و منابع طبیعی رامین شکل گرفت که یکی از آنها دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی 
شکده، گروهی به نام علوم طیور در کنار گروه علوم دامی شکل گرفت که اعضاي هیات نام گرفت. براي تاسیس این دان

  علمی آن همان اعضاي سابق گروه علوم دامی بودند و عبارت بودند از:
دکتر روشنفکر، دکتر بیگی نصیري، دکتر فیاضی، دکتر ساالري، مهندس (دکتر) قربانی، مهندس (دکتر) آقایی، مهندس 

  کتر طاطار. (دکتر) نظري و د
مجددا با گروه علوم دامی ادغام شد و همگی در قالب گروه علوم دامی قرار  1393سرانجام گروه علوم طیور در سال 

  گرفتند.  
تاسیس ایستگاه دامپروري  -3  

برخوردار همانگونه که در بخش هاي باالیی ذکر گردید، توجه به بخش علمی و کارآموزي دانشجویان از اهمیت به سزایی 
است در این راستا و پس از اتمام قرارداد با بنیاد خاور نزدیک و در زمان ریاست دکتر فرخ درویش، ساخت ایستگاه 

  هاي زیر بود:رنظر گرفته شده بود آغاز گردید و شامل بخشهاي آموزشی و پژوهشی ددامپروري که براي فعالیت
رغ تخمگذار، مرغ گوشتی (سالن هالل احمر) و جوجه کشی در بخش هاي گاوداري، گوسفندداري، مرغ مادر، مساختمان

  شرقی دانشکده و گاومیش داري در منتهی الیه غربی دانشکده.
و نیاز به محلی براي استقرار و مداواي مجروحان جنگی،  1364و  1363در هنگام وقوع جنگ تحمیلی در طی سالهاي 

حداث گردید که مهندس (دکتر) روشنفکر و مهندي شیرالی زحمات یک بیمارستان صحرایی در داخل اراضی دانشکده ا
زیادي در این امر متحمل شدند. این بیمارستان به مدت حدود دو سال پذیراي مجروحان جنگی بود و پس از این مدت 

سالن پرورش ساختمان آن به دانشکده واگذار گردید و با تغییر کاربردي به سالن هالل احمر تغییر نام یافت و به عنوان 
   جوجه گوشتی و با امکانات مدرن و سیستم اتوماتیک مجهز گردید. 

  
  تحصیالت تکمیلی و اولین فارغ التحصیالن -4

در رشته مهندسی کشاورزي عمومی بود  1334همانگونه که ذکر شد، پذیرش اولین گروه از دانشجویان لیسانس در سال 
  فارغ التحصیل شدند.  1337که اولین گروه در سال 

 1388و  1375روند پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی (گرایش تغذیه دام) به ترتیب از سال 
بوده و گروه علوم دامی  1391دید. همچنین اولین ورودي دکتراي تخصصی، گرایش ژنتیک و اصالح دام در سال  آغاز گر
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 1396اخذ نموده و اولین گروه در سال  1395مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکترا درگرایش فیزیولوژي دام را در سال 
  پذیرش شدند. 

  نام اولین فارغ التحصیالن گروه:
  ها اطالعی در دست نیست.). از سایر نام1334-1337فتح اله بلداجی (به نمایندگی از اولین ورودي:  کارشناسی: -
) به راهنمایی دکتر محمدتقی بیگی نصیري. تاریخ دفاع: 1375-1377کارشناسی ارشد: محمدرضا فروزانمهر ( -

19/2/1377.  
) به راهنمایی دکتر محمد بوجارپور و دکتر 1388-1392دکتراي تخصصی (گرایش تغذیه دام): محمدرضا قربانی ( -

  .31/6/1392منصور میاحی. تاریخ دفاع: 
) به راهنمایی دکتر محمدتقی بیگی 1391-1395رضا پسندیده (دکتراي تخصصی (گرایش ژنتیک و اصالح دام):  -

  . 24/11/1395نصیري و دکتر صیفی آبادي. تاریخ دفاع: 
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  گروه علوم دامیکسب شده بسیار شاخص توسط افتخارات 

  سابقه طوالنی در کشور -1
هاي متمادي، تنها مراکز آموزشی گروه دامپروري (علوم دامی) دانشگاه به همراه پردیس کشاورزي دانشگاه تهران تا سال

  کردند. ر زمینه دامپروري متخصص تربیت میعالی کشور بودند که د
  
  دانش آموختگان سرشناس -2

بسیاري از اساتید سرشناس و مهندسان نخبه کشور در زمینه دامپروري، حاصل تربیت در گروه دامپروري دانشکده رامین 
  بودند که باعث افتخار گروه بوده و آوازه گروه را در سرتاسر ایران پخش نمودند. از جمله:

دامی دانشگاه علوم شسته گروه علوماستاد بازن -)1334آموخته کارشناسی ورودي دکتر فتح اله بلداجی (دانش -
  کشاورزي و منابع طبیعی گرگان.

دامی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی استاد گروه علوم -)1353سی ورودي آموخته کارشنادکتر مرتضی مموئی (دانش -
  رامین خوزستان.

دامی دانشگاه کشاورزي و منابع علوماستاد گروه  -)1353آموخته کارشناسی ورودي اله روشنفکر (دانشدکتر هدایت -
  طبیعی رامین خوزستان.

ترم به علت بروز جنگ به دانشگاه  5، پس از 1356آموخته کارشناسی ورودي نصیري (دانشمحمدتقی بیگیدکتر  -
  دامی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان.استاد گروه علوم -از منتقل شدند)شیر

  دامی دانشگاه فردوسی مشهد.استاد گروه علوم ون افتخار شاهرودي.دکتر فریدمرحوم  -
  دامی دانشگاه صنعتی اصفهان.سمیع. استاد بازنشسته گروه علوم دکتر عبدالحسین -
  دامی دانشگاه صنعتی اصفهان.استاد گروه علوم -وخته کارشناسی)آمدکتر غالمرضا قربانی (دانش -
  استاد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. -)1365ورودي  آموخته کارشناسیدکتر اکبر یعقوبفر (دانش -
  دامی دانشگاه رازي کرمانشاه.استاد گروه علوم -وخته کارشناسی)آمزاده (دانشدکتر فرخ کفیل -
  استاد بازنشسته گروه تغذیه دانشگاه جندي شاپور اهواز. -آموخته کارشناسی)دکتر احمد زندمقدم (دانش -
  دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. -)1348آموخته کارشناسی ورودي همایون محمودزاده (دانش دکتر -
دامی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی دانشیار بازنشسته گروه علوم -سی)آموخته کارشنادکتر موسی اسالمی (دانش -

  رامین خوزستان.
دامی مجتمع آموزش عالی کشاورزي دانشیار گروه علوم -)1356ورودي  آموخته کارشناسیدکتر محمد بوجارپور (دانش -

  و دامپروري تربت جام.
دامی دانشگاه کشاورزي و منابع دانشیار گروه علوم -)1369ورودي  آموخته کارشناسیدکتر جمال فیاضی (دانش -

  طبیعی رامین خوزستان.
  دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان.دانشیار بازنشسته گروه علوم -سی)آموخته کارشنادکتر محمدمهدي طباطبایی (دانش -
  دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان. -آموخته کارشناسی)احمد ریاسی (دانش دکتر -
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  دامی دانشگاه تهران (ابوریحان).دانشیار گروه علوم -)1370 آموخته کاردانی وروديدکتر سید داود شریفی (دانش -
  دامی دانشگاه ایالم.دانشیار گروه علوم -)1367ورودي  آموخته کارشناسیکامران طاهرپور (دانش دکتر -
  دامی دانشگاه لرستان.گروه علومدانشیار  -)1373آموخته کارشناسی ناپیوسته ورودي دکتر علی کیانی (دانش -
  دامی دانشگاه ایالم.گروه علوماستادیار  -)1379ورودي آموخته کارشناسی ارشد دکتر یحیی محمدي (دانش -
دامی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی استادیار بازنشسته گروه علوم -ی)آموخته کارشناسدکتر محمد بیگدلی (دانش -

  رامین خوزستان.
  ابوریحان).دامی دانشگاه تهران (پردیس استادیار گروه علوم -ه کارشناسی)آموختآرپناهی (دانش عبدالهی دکتر رستم -
  دامی دانشگاه رازي کرمانشاه.استادیار گروه علوم -ه کارشناسی)آموختدکتر شیدا ورکوهی (دانش -
  دامی دانشگاه لرستان.علوم استادیار گروه -آموخته کارشناسی ارشد و دکتري)دکتر بابک ماسوري (دانش -
  دامی دانشگاه لرستان.استادیار گروه علوم -سی و دکتري)آموخته کارشنادکتر ایوب عزیزي شترخفت (دانش -
  استادیار دانشگاه تحصیالت تکمیلی و فناوري پیشرفته کرمان. -آموخته کارشناسی ارشد)دکتر ناهید عسگري (دانش -
  دامی دانشگاه لرستان.استادیار گروه علوم -ه کارشناسی)آموختدکتر مجید خالداري (دانش -
  استادیار گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس. -آموخته کارشناسی ارشد)دکتر محبوبه رستمی (دانش -
  
  اولین پروفسور علوم دامی در کشور -3

به درجه استادي نائل شدند و اولین استاد  1365جاي بسی خوشوقتی و افتخار است که دکتر فتح اله بلداجی در سال 
عضو هیات علمی گروه دامپروري دانشکده مالثانی  1368تا  1348علوم دامی در ایران لقب گرفتند. ایشان طی سالهاي 

  بودند. 
  
  در ایران Force Feedingاولین آزمایشات  -4

 Prof. Sibaldفارغ التحصیل آمریکا هستند، در آنجا با تکنیک جدید تغذیه اجباري که توسط  دکتر فتح اله بلداجی که
ابداع شده بود، آشنا شده و مدتی با ایشان کار کردند. در بازگشت به ایران براي اولین بار این تکنیک را در راهنمایی 

اجراي پایان نامه این دو نفر اله روشنفکر و دکتر موسی اسالمی اجرایی نمودند. ن نامه کارشناسی ارشد دکتر هدایتپایا
هاي قبل در کرج در اولین سمینار علوم دامی کشور که در سالانجام گرفت.  65تا  63در دانشکده مالثانی طی سالهاي 

 "طیور در ایران MEپدر "ن به عنوا(دبیر علمی همایش) برگزار گردید، دکتر بلداجی توسط دکتر عبدالحسین سمیع 
   ملقب شده و مورد تشویق قرار گرفتند. 

  
  اولین پیاده سازي سیستم ترمی در ایران -5
ترمی واحدي) دانشکده کشاورزي جندي شاپور واقع در مالثانی اولین دانشکده اي در ایران بود که سیستم سمستري ( -

- ه دقیقا از سیستم آموزشی دانشگاهها بود کآن اداره دانشکده توسط آمریکایی اي پیاده شد. دلیلبه جاي سیستم ساالنه
که دکتراي مدیریت آموزشی از کارولیناي  Dr. Morris L. Murelهاي آمریکا الگوبرداري کرده بودند. این امر توسط 

ن و حتی تحصن آنها همراه بود که شمالی، آمریکا بود در دانشکده مالثانی اجرایی شد و در ابتدا با مخالف شدید دانشجویا
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هاي امنیتی تهران احضار در ادامه حتی دکتر موریل در رابطه با تحصن شکل گرفته از وزارت فرهنگ سابق و سازمان
واحدي و توجیه افراد حاضر در جلسه به مالثانی برگشته و سیستم -شدند و پس از اداي توضیحات در مورد روش ترمی

- ت دکتر موریل نام یکی از ساختمانبوقوع پیوست. به پاس خدما 1340. این امر در ابتداي دهه جدید را اجرایی کردند
هاي کالسی آن زمان (مجتمع کالسی قدیم حال حاضر) به نام ایشان نامگذاري شد که هنوز هم اسم ایشان بر سردر 

  ساختمان حک شده است (نقل قول از دکتر فتح اله بلداجی).  
  

  صر به فرد دانشکدهکتابخانه منح -6
اي غنی و به روز در زمینه کشاورزي بود که در طول روز دانشکده احداث گردید که کتابخانهکتابخانه منحصر بفردي در  -

فه کتابداري دو شب را به عهده شد و در طول شب هم باز بود. اساتید به نوبت وظیط دو کتابدار آمریکایی اداره میتوس
هاي مختلف کشاورزي و علوم هاي معتبر علمی رشتهانگلیسی بود. تقریبا تمام ژورنالها به زبان گرفتند. بیشتر کتابمی
هر ژورنال به هاي آن سال رسید و آخر هر سال شمارهقع به کتابخانه میشد به موتبط با آن که در آمریکا منتشر میمر

  شد.  صورت کتاب صحافی می
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  1400برنامه راهبردي گروه تا افق 
  گروه علوم دامی با نگاهی به آینده آموزشی امروزوضعیت 

  
هاوضعیت مطلوب رشته هاوضع موجود رشته   مقطع تحصیلی 

ایش علوم و مهندسی کشاورزي گر -
اي)صنایع طیور (بین رشته  

مهندسی کشاورزي گرایش مهندسی  -
 تولیدات دامی ارگانیک

 کارشناسی علوم دامی

علوم دامی گرایش زنبورعسل  -  

گرایش تغذیه دام -علوم دامی -  
گرایش تغذیه طیور -علوم دامی -  
گرایش ژنتیک و اصالح  -علوم دامی -

 دام و طیور
گرایش فیزیولوژي دام و  -امیعلوم د -

 طیور

 کارشناسی ارشد

گرایش تغذیه طیور -علوم دامی -  
گرایش بیوانفورماتیک -علوم دامی -  
 

گرایش تغذیه دام -علوم دامی -  
گرایش ژنتیک و اصالح  -علوم دامی -

 دام و طیور
گرایش فیزیولوژي دام و  -علوم دامی -

 طیور

 دکتراي تخصصی
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  کارکنان گروه علوم دامی در حال حاضر (اساتید و کارمندان)
  اساتید -الف

  مرتبه علمی  نام و نام خانوادگی  ردیف
  استاد  دکتر مرتضی ممویی  1
  استاد  دکتر هدایت اله روشنفکر  2
  استاد  دکتر محمدتقی بیگی نصیري  3
  دانشیار  دکتر جمال فیاضی  4
  دانشیار  دکتر خلیل میرزاده  5
  دانشیار  دکتر مرتضی چاجی  6
  دانشیار  دکتر صالح طباطبایی وکیل  7
  دانشیار  دکتر طاهره محمدآبادي  8
  دانشیار  دکتر محسن ساري  9
  دانشیار  دکتر سمیه ساالري  10
  استادیار  احمد طاطاردکتر   11
  استادیار  دکتر محمدرضا قربانی  12
  استادیار  دکتر محمود نظري  13
  استادیار  دکتر علی آقایی  14

  
  کارکنان -ب
  مهندس حسام الدین رکنی، کارشناس ارشد علوم دامی و مسئول آزمایشگاه جانورشناسی -1
  مسئول آموزش دانشکدهمهندس حسین نوري نوروزي، کارشناس ارشد علوم دامی و  -2
  خانم پروانه جعفري، رییس دفتر ریاست دانشکده -3
  م دامیگروه علوآقاي کریم شافی، مسئول دفتر  -4
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  از همکاري:و قدردانی با تشکر 
  ).1334آموخته کارشناسی ورودي دکتر فتح اله بلداجی (دانش -
  ).1353آموخته کارشناسی ورودي هدایت اله روشنفکر (دانشدکتر  -
  دکتر حسن دادخواه (عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز). -
  ).1356آموخته کارشناسی ورودي نصیري (دانشدکتر محمد تقی بیگی -
  ).1356آموخته کارشناسی ورودي دکتر محمدبوجارپور (دانش -
  دانشگاه تهران). علی اقبالی (استاد بازنشسته گروه زمین شناسی مرحوم دکتر  -
  ).1388و  1381آموخته کارشناسی ارشد و دکترا ورودي دکتر محمدرضا قربانی (دانش -
  دکتر خلیل میرزاده (عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان). -
  ).1350آموخته کارشناسی ورودي مهندس محمدعلی فلکی (دانش -
  ).1373آموخته کارشناسی ناپیوسته ورودي رام ساتلیخ محمدي (دانشمهندس به -
  و
  روابط عمومی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان -
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