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متن سند:

پاسخ ھای 40 دامپزشک بھ دو پرسش درباره روز دامپزشکی
حکیم مھر - 40 دامپزشک بھ مناسبت 14 مھر (روز دامپزشکی) بھ دو پرسش نشریھ حکیم مھر پاسخ گفتند.

دو پرسش حکیم مھر بھ این شرح بود :

الف -  وقتی واژه " دامپزشک " یا " دامپزشکی " را می شنوید اولین چیزی کھ بھ ذھن شما خطور می کند چیست؟
ً در یک جملھ حرفھ یا رشتھ دامپزشکی را بھ فردی کھ با این حرفھ آشنا نیست معرفی کنید. ب -  بطور مختصر و ترجیحا

و حاال بخوانید پاسخ ھای خواندنی و جالب دامپزشکان بھ این دو پرسش را :

1 -  دکتر محمد افشارنسب : متخصص بھداشت و بیماریھای آبزیان

الف : ارتقاء سالمت و ایثار و فداکاری
ب : حرفھ ای کھ باعث افزایش سالمت جامعھ می شود

2 -  دکتر عیسی شریف پور : متخصص بھداشت و بیماریھای آبزیان
الف : سختی کار و خطرناک بودن و رفاه انسان ھا

ب : حرفھ ای مؤثر در بھداشت جامعھ

3 -  بیژن ناھیدی : مدیر روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور
الف : سالمت فرآورده ھای غذایی

ب : دامپزشکی حافظ سالمت و مؤثر در تأمین بھداشت جامعھ است

4 -  اسماعیل علیخانی : کاردان دامپزشکی
الف : طبیبانی کھ روحیھ خاص دارند

ب : علمی پر از رمز و راز و بھ بیان دیگر دامپزشکی یعنی علم و تجربھ

5 -  پرویز جعفری : کارشناس علوم آزمایشگاھی دامپزشکی
الف : سالمت گوشت و منابع پروتئینی جامعھ

ب : حرفھ ای مؤثر در پیشگیری از شیوع بیماریھا

6 -  دکتر محمد حسین انصاری فرد : عضو شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و عضو ھیأت علمی مؤسسھ رازی
الف : پیشگیری

ب : حرفھ ای مؤثر در پیشگیری از بیماریھا کھ بھترین درمان ھم ھست و اکثر انسان ھا از آن غافلند

7 -  دکتر جمشید رزم یار : متخصص بیماریھای طیور و عضو ھیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشھد
الف : -

ب : در جھان حرفھ ای کھ بھ پیشرفت و تثبیت علم و سالمت جامعھ و سالمت حیوانات می پردازد و در ایران شغلی ناشناختھ و مھجور و
مورد ظلم واقع شده

8 -  دکتر احمد اقتصاد : رئیس اسبق سازمان دامپزشکی کشور
الف : روستا ، دامداران مظلوم و دامداری

ب : حرفھ ای است کھ در ابعاد مختلف دام ، طیور ، بھداشت محیط، غذای انسان و غیره وظیفھ دارد و از ھمھ مھم تر نظارتی عالیھ بر
بھداشت فرآورده ھای خام دامی داشتھ و جلوگیری از آلودگی ھای مختلف در مواد غذایی را دنبال می کند.

9 -  دکتر عامریان : رئیس سابق نظام دامپزشکی سمنان
الف : تواضع و اخالص

صنایع غذاییموضوع کلی:

Data processing afair- Alast انتشار بھ معنی تایید محتوی نیستصفحھ 1 از 4



quarta-feira, 6 de outubro de 2010بانک مقاالت علمی و فرھنگی  و اقتصادی

13:10
صنایع غذاییموضوع کلی:پاسخ ھای 40 دامپزشک بھ دو پرسش درباره روز دامپزشکیعنوان:

ً با صنعت، مدیریت و غیره و این یعنی قوی بودن این ب : حرفھ ای کھ بطور مستقیم و غیرمستقیم با ھمھ رشتھ ھای دیگر ارتباط دارد. مثال
حرفھ یا رشتھ اما علیرغم کامل بودن، رشتھ ای ناشناختھ است.

10 -  دکتر عادل حقیقی : متخصص پاتولوژی دامپزشکی
الف : بھداشت و سالمت جامعھ

ب : دامپزشکی مقدمھ و زمینھ ای برای کنترل و پیشگیری از بیماری ھا است کھ بھ آن نیازمندیم

11 -  دکتر حسینعلی عرب : متخصص فارماکولوژی دامپزشکی و عضو ھیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تھران
الف : تأمین سالمت دام و انسان

ب : حرفھ ای است کھ نقش بسیار خطیری در تأمین سالمت دام ھا و بھ تبع آن سالمت انسان از طریق تأمین بھداشت مواد غذایی دارد.

12 -  دکتر محمد رضا ارتضائی : دامپزشک
الف : مظلومیت حرفھ دامپزشکی

ب : حرکت در جھت باال بردن سطح کیفی سالمت جامعھ

13 -  دکتر سیامک مشھدی رفیعی : متخصص بیماریھای داخلی حیوانات کوچک و عضو ھیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
تحقیقات

الف : فداکاری
ب : دامپزشکی حرفھ ای سخت است

14 -  دکتر عباسعلی مطلبی : متخصص بھداشت مواد غذایی و رئیس مؤسسھ تحقیقات شیالت ایران
الف : سالمتی

ب : دامپزشکی حافظ سرمایھ ھای مردم در جھت تأمین پروتئین حیوانی سالم و عامل مؤثر در تأمین و تحقق امنیت غذایی در کشورمان است.

15 – دکتر فرخ  رضا کبیر : متخصص تصویربرداری تشخیصی
الف : خدمت بھ بندگان خدا

ب : دامپزشکی وظیفھ کنترل و حفظ سالمت محیطی انسان ھا را بعھده دارد.

16 -  دکتر محمد مالزم : متخصص تصویربرداری تشخیصی
الف : چھره معصوم حیوانات

ب : دامپزشک دکتر حیوانات است.

17 -  دکتر محمود یاری : دامپزشک پیشکسوت
الف : عشق بھ طبیعت و حیوانات

ب : دامپزشکی رابط خوب ارائھ انسانیت است.

18 – دکتر عباس برین : متخصص میکروب شناسی و عضو بازنشستھ ھیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تھران
الف : کار سخت و با مسئولیت

ً می تواند آناتومیست ، میکروبیولوژیست و غیره باشد و این یعنی تنوع و گوناگونی ب : دامپزشک در تمام زمینھ ھا قادر است کار کند مثال
حرفھ ای

19 -  دکتر سعیده سیف ھاشمی : دامپزشک
الف : گوشت و مواد غذایی

ب : دامپزشکی حرفھ ای است کھ با بھداشت عموم جامعھ سروکار دارد.

20 -  دکتر قربان یونسی : دامپزشک و متخصص بھداشت عمومی
الف : احساس افتخار و غرور ، تجلی بھداشت و سالمت جامعھ از حیث بیماریھای مشترک ، تغذیھ سالم و پیشگیری از بیماریھای دامی

ب : دامپزشکی یعنی غذای سالم ، انسان سالم ، جامعھ سالم و پیشرفت جامعھ سالم با تولید واکسن و جلوگیری از بروز بیماریھای مختلف کھ
ھمکاران دامپزشک در مؤسسھ رازی و انستیتو پاستور در این زمینھ مشغول تحقیق و خدمت ھستند محقق می شود.

21 -  دکتر چنگیزی : دامپزشک
الف : تب برفکی ، واکسیناسیون و مسیرھای صعب العبور

ب : دامپزشکی یعنی دام سالم ، غذای سالم و انسان سالم

22 -  دکتر حسین جعفری : معاون بھداشت و تضمین کیفیت سازمان میادین میوه و تره بار شھرداری تھران
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الف : تشکلی کھ تعھد صنفی در بین اعضاء آن حداقل است!
ب : دامپزشکان سربازان گمنام حوزه سالمت و بھداشت مواد غذایی کشورمان ھستند.

23 -  دکتر سید جاوید آل داود : متخصص بیماریھای داخلی حیوانات کوچک و عضو ھیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تھران
الف : سازمان دامپزشکی

ب : با توجھ بھ آنکھ باید برای عامھ قابل فھم باشد در توضیح دامپزشکی، اھمیت نقش دامپزشکان در بھداشت مواد غذایی و وظایف آنان در
بازرسی بھداشتی فرآورده ھای مختلف دامی را توضیح می دھم.

24 -  دکتر علی بشری معافی : متخصص بیماریھای داخلی دامھای بزرگ
الف : -

ب : دامپزشکی از نظر من یعنی کار و تالش برای کاھش آالم دامھا و افزایش تولیدات

25 -  دکتر مصطفی اخالقی : عضو ھیأت علمی بخش بھداشت و بیماریھای آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
الف : درمان کننده دامھای بیمار و مؤثر در جلوگیری از گسترش بیماری در بین دامھای سالم

ب : دامپزشکی حرفھ ای است کھ پیشگیری از بیماریھا را در جمعیت ھای دامی بعھده دارد و در ھر زمان اقدام بھ درمان و نجات دادن دام
بیمار از دردکشیدن می نماید تا بتوان دامھای سالم و پرواری تولید نمود.

26 -  دکتر محمد رحیم احمدی : استاد مامایی و بیماریھای تولیدمثل دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
الف : کسی کھ برای التیام درد انسان ھا می کوشد مھربان است و کسی کھ برای درد حیوانات دل می سوزاند مھربان ترین انسان ھا است.

ب : -

27 -  دکتر حسن برجی : عضو ھیأت علمی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشھد
الف : سنگربانان گمنام سالمت و امنیت غذایی

ب : دامپزشک فردی است کھ در عرصھ امنیت و سالمت غذایی و بھداشت جامعھ فعالیت می کند.

28 -  دکتر آراسب دباغ مقدم : دامپزشک ، متخصص صنایع غذایی و عضو ھیأت مدیره جامعھ دامپزشکان ایران
الف : سالمت

ب : تعریف سازمان جھانی بھداشت را می گویم : دامپزشک تنظیم کننده روابط بین حیوان، انسان و محیط زیست است.

29 -  دکتر ستار نوری  آل آقا : دبیر شورای نظام دامپزشکی استان تھران
الف : مھربانی

ب : شغلی است کھ سالمت انسان ھا بھ آن وابستھ است.

30 -  داریوش جاویدزاده : کاردان دامپزشکی
الف : سالمت

ً با نظارت بر منابع پروتئینی انجام می شود. ب : نظارت بر سالمت وظیفھ اصلی دامپزشکان است کھ عمدتا

31 -  دکتر علی رسولی : متخصص فارماکولوژی و عضو ھیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تھران
الف : اولین تصویر ذھنم دامپزشک در روستای ساوه است کھ بھ گاوھا واکسن  می زد و امروز تصویر ذھنی ام فردی است کھ با روپوش و

چکمھ با حیوان در تماس بوده و مشغول انجام فعالیتی بالینی است.
ب : دامپزشکی رشتھ ای است کھ در ارتباط با تولید و بھداشت مواد غذایی نقش دارد و در پیشگیری و درمان بیماریھا و نظارت بر تولید
ً با سخنرانی بخواھیم دامپزشکی را معرفی کنیم بھ نظرم ماشین ھای نیسان حمل گوشت کھ ً قبل از اینکھ مثال مواد غذایی مؤثر است. ضمنا

روی آن ھا عبارت "تحت نظارت اداره کل دامپزشکی استان" درج شده بھترین معرف برای حرفھ دامپزشکی است.

32 -  دکتر ولی هللا واعظی : مدیرکل آموزش سازمان دامپزشکی و معاون سابق سازمان نظام دامپزشکی
الف : امنیت غذایی و بھداشت جامعھ -  مظلوم ترین قشر جامعھ (تولیدکنندگان) ھم بھ ذھنم می آید چون با آنھا در تماس ھستیم.

ب : دامپزشکی یعنی سالمت جسم و روح و ھرچھ مردم در سفره خود دارند از صبح تا شام با نظارت دامپزشک ھمراه است و اگر این
تولیدات دامی سالم نباشد و کم ھم باشد ایمنی بدن مردم پایین می آید و سرطان و سایر بیماریھا بھ دلیل آنکھ پروتئین بھ میزان کافی دریافت

نمی کنند زیاد می شود.

33 -  دکتر رامین سالمتی : معاون برنامھ ریزی و پشتیبانی سازمان نظام دامپزشکی
الف : در اوایل دانشجویی در ذھنم این حرفھ مثل پزشکی و در زمینھ بیماریھا و جلوگیری از بروز بیماریھا و تأمین بھداشت مواد غذایی

مؤثر بود اما اآلن تصویر ذھنی ام بیشتر محرومیت و مظلومیت بخش خصوصی است.
ب : بھ دلیل تنوع و گوناگونی حرفھ ای دامپزشکی در یک جملھ نمی شود این رشتھ ھزارشاخھ را معرفی کرد.
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34 -  دکتر حسن م. جعفرزاده : مدرس دانشگاه ، رئیس شبکھ دامپزشکی آذرشھر و اولین طراح جداول حرفھ ای-تخصصی دامپزشکی
الف : سرباز فداکار و گمنام سنگر بھداشت یا سرباز فداکار و گمنام خط مقدم جبھھ بھداشت

ب : بھ طور کلی وظایف و اساس کار دامپزشک در سھ محور خالصھ می شود کھ عبارتند از : 1 -  حفظ و حراست از سرمایھ ھای دامی 2 -
نظارت بر بھداشت و سالمت تولید و عرضھ مواد خام دامی

3-  کنترل و مبارزه علیھ بیماریھای مشترک بین انسان و حیوانات
البتھ باید بدانیم یک دامپزشک امور مربوط بھ درمان، داروخانھ، بھداشت مواد غذایی و علوم آزمایشگاھی را کھ در پزشکی شاخھ ھایی منفک

از ھم ھستند یکجا بعھده دارد و باید در ھمھ این زمینھ  ھا پاسخگو باشد کھ مسئولیتی بس خطیر و سنگین است.

35 -  دکتر پروانھ خضرائی نیا : استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تھران

الف : فردی باسواد و کم ادعا
ب : دامپزشکی رشتھ ای بسیار غنی است و من ھر چھ دارم از دوران تحصیل در رشتھ دامپزشکی است و بھ دامپزشک بودنم افتخار می کنم.

36 -  دکتر یزدان مظاھری : عضو ھیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شھید چمران اھواز
الف : مھربانی

ب : درمان کننده و پیشگیری کننده از بیماریھای حیوانات بی زبان و مفید برای انسان

37 -  دکتر حسین حمیدی نجات : عضو ھیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شھید چمران اھواز
الف : متعھد و مظلوم

ب : دامپزشکی علم ارتقاء سالمت در زیست جانوری است.

38 -  دکتر سیامک گوھرخای : دامپزشک ، مدیرعامل شرکت ھمایش پردازان معاصر
الف : چھره حیوانات

ب : حرفھ  ای است برای التیام بخشی بھ درد و رنج حیوانی کھ نمی تواند مثل انسان نزد دکتر برود و عالئم خود را بگوید و فرق کار
دامپزشک و پزشک ھم این است کھ کار دامپزشک بھ دلیل آنکھ بیمار نمی تواند سخن بگوید و شکایت و دردش را مطرح کند سخت تر است.

39 -  رضا حسن نژاد : نایب رئیس کمیتھ سایررده ھای دامپزشکی سازمان نظام دامپزشکی
الف : سختی کار و فداکاری رده ھای مختلف دامپزشکی

ب : دامپزشکان در خط مقدم سالمتی جامعھ و بشریت ھستند.

40 -  دکتر محمد حسن چاھھ : دامپزشک
الف : محرومیت کسی کھ حق وی در حال ضایع شدن است -  سربازان بی سنگر

ب: بھداشت جامعھ در گرو فعالیت دامپزشکان است.
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