
 

 دکتر محمد محمودیان شوشتری

 دانشکده مهندسی عضو هیأت علمی بازنشسته 

 9831سال بازنشستگی: 

 

 .در یک خانواده مذهبی متولدد شدد  در شوشتر  3131دکتر محمد محمودیان شوشتری در اول خرداد ماه سال    

همراه بقیه اعضاء را در طفولیت از دست داده و دو خواهرخود  باشد،نفره می31خانواده یک  ازفرزند چهارم  او

 .ساده و سنتی داشتندشوشتر زندگی شهرستان در ، سه پسر و سه دختر در خانه قدیمی خودخانواده

ی خدود  پسدر در خانده   به بعد پدر و مادر بدا سده  3111به تدریج دختران خانواده به خانه بخت رفتند و از سال 

عمومدا در  کده   سدواد و بدازاری بدود   پددر  فدردی بدی    بزرگ خانواده بدود.  محمد پسر گذرانیدند.روزگار می

ود ندارد( به صورت انفدرادی و  گنده )اوگنده به زبان محلی که این کاروانسرا در زمان حال وجسرای آبکاروان

ل ، جدو و پمدم ممد و   گندم ویژه انواع خرما،تر خود به کار خرید و فرو  کاال بهبا شراکت برادر بزرگ یگاه

 داشت و قادر به خواندن روزنامه نیز بود. ها راخواندن قرآن و ادعیهسواد  مادر محمد بود.

 :دهددکتر محمد محمودیان شوشتری خالصه زندگی خود را چنین شرح می



هدای  بده یداد دارم کده در مداه     ها بدود. های کوچک قرآن و ادعیهباهوشی بود و حافظ اکثر سوره مادر من زن   

خواند. او معلم قرآن بدود و  حفظ می زهای کوچک را سریع و بدون وقفه اهای افتتاح، سحر و ادعیهرمضان دعا

هدای  من بدا بچده   هایبازی }}}داد.قران یاد می ویژه دخترها، قرائت های همسایه و محله بهدر خانه ما به بچه

سدال زودتدر از سدن    سالگی و یک 6 من در {{{محله بود.با همساالن  قدیم شوشترای خاکی هدیگر در کوچه

مدرسه سدهه بدود.    فتم. نام دبستان مار سال بود( به مدرسه7قانونی)در زمان ما سن قانونی برای رفتن به مدرسه 

محل مدرسده   بود. این خانه متعلق به خانواده موال بود.های زیاد و تنگ و تاریک با اتاققدیمی ای خانهمدرسه 

موال یعنی ساختمان مدرسه سهه خانه  ،کمی کردندبعدها که شوشتر را خیابان بود.خش شمالی شوشتر قدیم در ب

محل خانه موال یعنی مدرسه  واقع در منتهی الیه خیابان طالقانی،محل فعلی فلکه اصلی شوشتر  .را خراب کردند

ها زنده نیست. خداوند آنهیچ کدام از  متاسفانه. یاد دارم به های دبستان خود رامعلماسامی  باشد.سهه قدیم می

روشدن،   ،فرامدرزی  هدای اول تدا چهدارم ابتددائی بده ترتیدا آقایدان       ها را رحمت کند. معلمین من در کالسآن

 هدا پدنمم و شمدم معلدم    هایکالسدر ای خطاط بود. آخوندزادهالدین شرفمرحوم .  ندبود الدین و آغازشرف

دادندد.  ساز درس مدی مرحوم کاشیادبیات را  ،سازرا مرحوم چیت ات)حساب و هندسه(. ریاضیندبودی صتخص

. گداهی کده   شرافت بود جوادشهید سید محمدو معلم انمای من  دادس میقای انصاری درشرعیات را آ ون قرآ

کده   (شهید شرافت غایا بود، مرحوم خلیل مستوفی)مالک خانه مستوفی محل فعلی رسدتوران سدنتی مسدتوفی   

سیاسدی بدود و از همدان ایدام      . شهید شرافت مدردی مدذهبی و  دآمه جای او به کالس ما میمدیر مدرسه بود ب

خوبی به یاد دارم که او در جریان ملی شدن صنعت نفت در.سالهای اواخدر دهده   به کرد. میهای سیاسی فعالیت

تدابلوی  پد  از ملدی شددن صدنعت نفدت اولدین        شمسی( فعال بود.3131و 3131شمسی)سالهای  31قرن  11

را که با خط بسیار درشت و زیبا تهیه شده بود و در باالی یک کدامیون بداری نصدا    « شرکت ملی نفت ایران »

کندان و شدعارگویان در   شدادی جمعیتی انبوه همراه ماشدین   شده بود با کبکبه و دبدبه خاصی به شوشتر آوردند.

پد  از پیدروزی    دور تدابلو جمدع بودندد.    شهید شرافت و تعدادی دیگر سوار بر آن کدامیون بده   حرکت بودند.

شهید شرافت از طرف مردم شهرستان شوشتر به عنوان اولدین نمایندده   3111انقالب شکوهمند اسالمی، در سال 

انفمار حزب جمهدوری اسدالمی    شهید شرافت در شهرستان شوشتر در ممل  شورای اسالمی انتخاب گردید.

 ای دیگر به شهادت رسید.عدهدکتر بهمتی و همراه با شهید  3161در هفتم تیر ماه سال 



رفتده بودندد و سدواد     خانده تر به مکتدا رفتم. خواهران بزرگبه مدرسه  وادهبودم که در خان ایبچهاولین من    

یدادم   .ر کنار خدودم نداشدتم  دمدرسه دروس در راهنمایی کمک و فرد باسوادی را برای در خانه . قرآنی داشتند

و امکاندات الزم را نداشدتم   وسدایل و   .کمیدیمکه باید نقمه می، ترین درس برایم ج رافی بودسخت آید کهمی

امچاتکدا در  بدار ندام شدبه جزیدره ک     ه یدک ک یسازکاشیمن مرحوم ی معلم ج رافنبود به من کمک کند.  کسی

با یدک دسدت بلندد    گرفت ومرا از کمر او هم کلمه را درست تکرار کنم از من پرسید و من نتوانستم  سیبری را

مو  نمدنی را برای مدن رقدم   ای فرابه عنوان تنبیه گذاشت که خاطرهکرد و در طاقچه بلندی که در دیوار بود 

 گویند.می« رفک»این طاقچه بلند را به زبان شوشتری. زد

به صدورت  من ، نوشتتخته سیاه می بر رویتا سوال خود را ستعداد بودم. معلم ریاضی باا ضیس ریاودر در   

همیمده در کدالس    گفدتم. را مدی ه محض تمام شدن نوشتن صورت مسئله، جدواب آن و بذهنی آن را حل کرده 

یدک  از روشدنایی  بدرای  و  بدرق نداشدت  خانه مسکونی ما در شوشتر ریاضی حرفی برای گفتن داشتم. آنروزها 

نمسدتم و تکدالیفم را   مدی روی گلیمدی  پای همان چدراغ  ها شامن  شد.استفاده میدر منزل  فانوس نفتیچراغ 

کافی است و باید بروی کسا و کداری   درس ،گفتپدرم میابتدایی، بعد از گرفتن مدرک شمم دادم. ام میمان

نهایت حرف مادرم به کرسی اشت که من درسم را ادامه دهم. در. اما مادرم اصرار دیاد بگیریخودت آینده برای 

 هدای فقط کالسزمان هنوز یک دبیرستان کاملی در شوشتر نبود و وارد دبیرستان شدم. البته در آن نمست و من

 و بزرگدان شوشدتر   هدا آنها و والددین  بچهو پیگیری ای فراوان هاز آن با تال  بود. بعددبیرستان هفتم و همتم 

مدثال   ،دبیر متخصص نداشدتیم کالس دوم دبیرستان مقطع  اگاه تما هیچ شد. افتتاحنیز پایه گذاری و کالس نهم 

به ما تددری    عنوان دبیر  هر فردی که در فیزیک یا ریاضی اطالعاتی داشت به و غیره. ریاضی ،لیسان  فیزیک

 ی هم مدرک تخصصی ریاضی نداشتدبیر فیزیک ما لیسان  فیزیک نداشت و دبیر ریاض . به بیان دیگر کردمی

علی ن فیزیک)احمد لسدانی(، طبیعی)محمدد  پ  از افتتاح کالس نهم، برای ما دبیرااکثر دبیران هم دیهلمه بودند. 

البتده  با تال  زیداد راه افتداد.   نیز کالس دهم قلمبر(، ادبیات)غالمعباس حیدری( آورده شد. بعد از کالس نهم، 

آقای قلمبر فرزند مردی از اهالی دزفول شد.مموز تاسی  کالس دهم صادر تا گذشت  یدوماهی از سال تحصل

   گرفته بدود. وی لیسانمدرک با کسا رتبه اول تهران دانمسرای عالی  او از  کرددر شوشتر زندگی میبود که 

و در  کدرد تددری  مدی  س طبیعی و شیمی را به ما ودر و معلم خیلی خوبی هم بود. بود. بطضمنو بسیار باسواد



رشدته   ناچدار  بده  کردیم و منسال دهم باید انتخاب رشته میمد. آما به شمار میدبیر متخصص بهترین حقیقت 

قلمبدر   چون آقای  راه افتاده بود، رشته طبیعی بود.ای که در دبیرستان ما بهزیرا تنها رشته طبیعی را انتخاب کردم

به او بورسیه وزارت علوم برای ادامه تحصیل اعطا شد  تهران شده بودعالی دانمسرای دوره خود در اگرد اول ش

او در اواسط سال تحصیلی کالس دهم مدا، عدازم آمریکدا     رفت.ه تحصیل باید به خارج از کمور میادامبرای و 

تدا  ن دوبه ما نمره داده بدود. بده مد    خود های بگیرد و بر اساس ارزیابیثلث امتحان از ما نکرد فرصت  او شد

در من تاثیر  او. این کارنددر کالس بودات حداکثر نمر واین دو نمره داد. های طبیعی و شیمی در درس 36نمره 

احسداس  در حقیقت اولین  مموق من بود. او مرا و استعدادم را باور کرده بود و مدن نیدز   گذاشت. و او عمیقی 

 .کنمخودم تصور میهست که هایم بیش از آنچه کردم توانایی

همگان توسط های فراوان ی تاسی  کالس یازدهم بودیم. تال برا مموزکسا بعد از سال دهم باز به دنبال                

هدایی نمایندده    دورهابریمدمکار کده   حاج محمدد  مرحوم انمام شد و با افراد زیادی مالقات کردیم. به مالقات 

بدا نفدوذ   سرشدناس و  از انسدانهای   که)بزرگ خاندان کالنتر( خان کالنترو نیز شکراهلل ممل  شورای ملی بود 

بدا مددرک   هدای  دبیرکم به تعدداد  کم ایام  . در آنمموز کالس یازدهم را هم گرفتیم  و درنهایت ،بود رفتیمشهر

دبیران قبلی  آقایان ممید فروتن دبیر ریاضی و ابو دبیر طبیعی به جمع شد.اضافه مینیز  و متخصص ما  لیسان 

 . ما پیوستند

قای فروتن هم دبیدر  آ .دادمی طبیعیدرس آمده بود و به ما  از اراک و بسیار باسواد و پخته بود  فردیابوآقای    

هدا  پیگیری ها ،ا تال دازی کالس دوازدهم افتادیم. بان بعد از تاسی  کالس یازدهم در فکر راه شد.ریاضی ما 

  کالس دوازدهم هم صادر شد.ها، مموز تاسی  و مساعدت

هدا بعدد از   زمدان بچده   زاده پیدا کردم. آنفتحی جممید ایبه نام آق ک همکالسی جدیددر کالس دوازدهم ی   

سال معلم دبستان شوند. اگر در دانمسدرا  3توانستند به دانمسرای مقدماتی بروند و بعد از گذراندن می1کالس 

خودشان کامل های سال دوازدهم دیهلم دبیرستان برگمته و با گذراندن درستوانستند به شدند میشاگرد اول می

جدا  آموزانی بود که به دانمسرای مقدماتی رفته بود و چون در آندسته دانشزاده از آنآقای فتحی را هم بگیرند.

فکدر نمدره و    اصال بده زمان من در آن شاگرد اول شده بود، به او اجازه ادامه تحصیل در دبیرستان را داده بودند.

سدال دوازدهدم   بدود. امتحاندات نهدایی    کوشدی  و سخت شاگرد بسیار خوب زادهآقای فتحیشاگرد اولی نبودم. 



او شداگرد اول  زاده. نفر در خرداد ماه قبول شد. یکی من و دیگری اقای فتحدی 3را دادیم. از کالس ما دبیرستان 

وقتدی  کنکور وارد دانمسرای عالی شدود.   اند بدون اجازه دادهبه او به خاطر شاگرد اول شدن  شد. بعد فهمیدم 

و به شوشدتر برگمدت و    د ادامه تحصیل نداشتم .او لیسان  گرفتفهمیدم بسیار خوشحال شدم زیرا خودم قص

زاده به شمسی آقای فتحی 11ی همکار من در شوشتر بود. در اواسط دهه 13و 13، 11های او در سالشد.  دبیر

باشدد.  شد و در اهواز نیز همکار من شد. او یکی از بهترین دبیران علوم طبیعی شهرستان اهواز مدی  اهواز منتقل

 نماید.های غیر انتفاعی تدری  میاکنون او بازنمسته است ولی هنوز در آموزشگاه

بعد از یک او . پدرم را از دست دادمبود آخر دبیرستان من یعنی کالس دوازدهم که سال  17در زمستان سال    

بودندد امدا مدادر و دو بدرادر      خدواهرانم ازدواج کدرده  ، ی به رحمت خدارفت. در زمدان مدرگ پددر   دوره بیمار

 سرپرست و ،تمربگیو بیدر اوج جوانی  من در واقع داشتیم . نهم خوبی الی وضع م کوچکترم در خانه بودند.

و کار کردم ه فروشی شروع بهگیوان در یک دک شدم.م. برای امرار معا  خانواده ممبور به کار شد ور خانهآنان

 ه دنبال کدار خدود  بیا خانواده را ول کنم و رو دارم.راه در پیش دوکردم با خود فکر میچند ماهی مم ول شدم. 

کنار بگذارم کده  ل بود که تحصیرا را سامان ببخمم و عالیق خودم  ها و مادرمبچهزندگی  همت کنم ویا بروم، 

و . شوشتر درآمددم آموز  پرور  ی ادارهاستخدام  به و پیداکردن کار افتادم کردم و به فکر  انتخاب راراه دوم 

دادم ولی بعدا مدرا بده   سالی در دبیرستان درس می یک .صادر کردند شاغل در دبیرستان عنوان معلم حکم مرا به

مم و شمم دبستان سهه ریاضدی درس  های کالس پنبه بچه یدوسال دبستان سهه برای تدری  ریاضی فرستادند.

  آموز  و پرور  شوشتر شد. ییر شیخ شوشتری، عالمهفرزند  شیخعلی محمد ، مرحوم3111در سال دادم. 

منتقدل  برای تددری   ن از دبستان به دبیرستادوباره در تدری ،  هایممن به خاطر رو  تدری  خوب و قابلیت

 ،جبدر  دروس حسداب  در دبیرسدتان شوشتر تدری  می کدردم.   فردوسی در دبیرستان13سال شهریور تا  شدم و

مرحوم شیخ بعدا به تهران منتقل شد . در تهدران بده اخدذ مددرک      کردم.را تدری  می شیمیو  فیزیک ،هندسه

دکتری نایل آمد و سه دوره متوالی پنمم و شمم و هفتم نماینده شوشتر و گتوندد در مملد  شدورای اسدالمی     

 شد.

تقسدیم  )کهدواز و موگهی( ر خانه و نعمت خانه له بزرگ به نام های حیددو محبه شوشتر قدیم شهر زمان  در   

. یکدی ایدام محدرم و زمدان     گرفدت اوج مدی در دو زمدان   . این اختالفاتاختالفاتی دیرینه با هم داشتند ومیمد 



و دیگری موقع انتخابدات  کند می رپارا بسرور و ساالر شهیدان که کدام محله بهتر و باشکوه تر مراسم عزاداری 

ز خوانین نماینده شوشتر همیمه ا های دور معموالدر گذشتهباشد.  محلهاز کدام شهر در شورای ملی که نماینده 

کتر علی اکبر حکیم شوشدتری  ها اما نه. دایکردند .نعمت خانهحمایت می اواز  هاایبود که حیدرخانه یبختیار

ن وجود داشت که م  و ایران نویمرددر آنوقت دو حزب خواست کاندیدای ممل  شود. دندانهزشک بود می که

های سیاسی نداشدتم ولدی در   فعالیت عضو هیچ حزبی نبودم ومن بود. حزب ایران نوین حکیم شوشتری عضو 

 .کردمگاهی شرکت میگاهو یا ایران نوین  مردم جلسات حزب

او بود که من بر علیه  تفهیم شده گونه این آقای دکتر حکیم شوشتری مرحومبه و از کما ، چطور نمیدانم چرا   

چده در  و به کسی وابسته نبودم، از آنبودم  ایتمربهفرد بی  کنم. من هم کهمیو تبلیغ فعالیت  ا و دار و دسته

آمدوز   اداره به و نحوه کار من های کذبی راجع به من گزار و طرفدارانش  غافل بودم. گذشتغیاب من می

از اهدواز  اندد( )ایمان مرحوم شدده «پورکی»نام آقای بهبازرسی  13د ا. در اواخر خردندداده بوداستان  رور  پو 

 آمدد.  سههدبیرستان شوشتر وبه دند، وبمن دادهبه گزارشاتی که راجع  صحت و سقممن و برای بازرسی عملکرد

او  هدای اولیده  پ  از بررسی داشت. آموز  و پرور  لیسان  شیمی بود و پستی هم در اداره کلکی آقای پور

هدا  از بچده نیدز  مدرا  درسی های دریسم خواست و جزوهتکار و نحوه  مرا صدا کرد و از من توضیحاتی راجع به

تدو شدکایت شدده و     که از خواند و گفتمرا فرابار دیگر هایی که انمام داد بعد از بررسی.و مطالعه کردگرفت 

هیچ ضدعفی در کدار و رفتدار    جز نقاط قوت اما من به ،از مناطق محروم استان تبعید شوی یکیمقرر شده که به 

از شوشدتر یدا   را هدر کسدی    زمدان منتقدل خدواهیم کدرد. در آن   واز تو را به اهد  به همین دلیلوندیدم معلمی تو 

ات تددری  و تمربده   سدن محکردند. متقاضی انتقال به اهواز بایدد دارای  یهای دیگر به اهواز منتقل نمتانشهرس

 بده اهدواز   انتقدالش   کن بود بدا درخواسدت  فراوان مم هایدوندگیباشد و پ  از درخواست انتقال و کاری باال 

بده  اما ناخواسدته   راحتیبه من بود که در زندگی و سرنوشتخداخواسته بزرگ  جهش این یک  موافقت گردد.

 منتقل شدم.اهواز 

مراجعده کدردم و خدودم را معرفدی کدردم. در      پدرور   و آمدوز    کلاهوازآمدم و به اداره به 13مهرماه اول    

 ه بدود. تعیین گردید)دبیرستان شهدای فعلی(محل خدمت من دبیرستان کریم فاطمی ومرا دادند  کارگزینی حکم

 اهواز بود.  شهرن زمان بهترین دبیرستان آ این دبیرستان،



دری  دروس ریاضدی)جبر، حسداب و هندسده( و فیزیدک در دوره اول     در دبیرستان کریم فاطمی بده مدن تد     

بده مدن تددری  درس فیزیدک در     3111-3111دبیرستان واگذار گردید. پ  از دو سال یعنی در سال تحصیلی 

کدریم فداطمی   دبیرسدتان   ،محدول گردیدد. در آن سدال    ،ساعت بود1ای کالس چهارم ریاضی دبیرستان که هفته

تعدداد   سداعت تددری  نمدودم.   31ای هدا را یعندی هفتده   که فیزیک همه کدالس  داشتکالس چهارم ریاضی 1

آمدوزان ریاضدی شدهر اهدواز در     این عده، کل دانشدر آن سال نفر بود و 371ها حدود آموزان این کالسدانش

اس های دولتی بودند که همه را یکما در دبیرستان کدریم فداطمی جمدع کدرده بودندد.آقایان دکتدر عبد       دبیرستان

هیئت علمی دانمکده مهندسی و دکتر مرتضی زرگدر شوشدتری عضدو هیئدت علمدی      طباطبایی عضو بازنمسته 

 دانمکده علوم جزء دانش آموزان رشته ریاضی در آن کالس بودند.

. فردی برای بازرسی آمده شکایتی شده بود حقنابه  منبود که ازو از نظر اعتقادی آموزنده برایم خیلی جالا     

بودم و به هیچ ک  و هیچ جای با نفوذی وابسته نبودم، در یدک طدرف و در   بی نام و نمان  یکه معلم . منبود

اداره ا بازرس ام ،طرف مقابل یک فرد وابسته به نظام حاکم و کاندیدای نمایندگی که کاندیدای حزبی بانفوذ بود

او باعث شده بدود کده    مال شود.پای ضعیفی در مقابل یک فرد بانفوذنگذاشت حق  جدان بیداری داشت وکل و

مرحدوم ضدیا   کدریم فداطمی   ریی  دبیرسدتان  . من با مدرک دیهلم در بهترین دبیرستان شهر اهواز تدری  نمایم

مهمدی در  اتفداق  تدری  فیزیک در دوره دوم دبیرسدتان  شد.  ملیبعدها نماینده ممل  شورای  احمدی بود که

ریدی  دبیرسدتان بده     تدری  کنم، امادور دوم دبیرستان در من دیهلمه بودم و قانونا نباید  زندگی کاری من بود.

اما آن  .نداشتم با نفوذی رفیق  خانواده و یا یا ،پارتی من وباید انمام بدهی. داری گفت تو توانایی اینکار را من 

خدودم را بداال    توانایی خدود را نمدان داده و   به من فرصت دادند که بودندارتباط در همکار و افرادی که با من 

دبیدران   ن سالدادم. در آ فیزیکرا با تدری  خوب  بکمم. به من اطمینان کردند و من نیز جواب اطمینان آن ها

بدا مددرک دیدهلم    دادندد ولدی مدن    درس مدی فیزیک  ترهای پایینسالدر در دبیرستان بودند که  لیسان  فیزیک

ساعات اضافی تدری  بیش از سداعات  ن زمان آ عهده داشتم.را بر ارم رشته ریاضیچه در سال فیزیک تدری 

را بگیدرم حتمدا بایدد    تددری  در دوره دوم  التدری  کامل حق .مندادند. برای اینکهدری  میالتحقموظف را 

تا  گزار  داده بود برای من اضافه  بدون اطالع من چند ساعتدبیرستان  رئی . بودممیدارای مدرک لیسان  



وجددان و  چده انسدان هدای با   خورم کده  افسوس میدریافت کنم. اکنون  ،بود مکه حقرا لتدریسی احق مبلغمن 

 ام. و قدردانی ننموده دانستمطور که باید و شاید نمیرا آنها من قدر آن لی و سر راه من قرار گرفتند برمعرفتی با

 

 

 ماجرای ادامه تحصیل   

تدرک تحصدیل   به علت ازدواج که همسر  بود   «اجویوارسالن خ» خوزستان مهندسمدیر کل راه و ترابری  

که تصمیم بده ادامده   بود  11اوایل سال  دیهلم بگیرد. ادامه تحصیل دهد و ها قصد داشتکرده بود و بعد از سال

 اجدوی( و)خانم مهندس خو به او ها بروند منزل آنبه  بودند که ان خصوصیدنبال دبیر ها بهآن .گرفتتحصیل 

ی ااز اول سال تحصیلی هفتهکرده بود.  معرفی برای تدری  ریاضی مدیر کل آموز  پرور  مرا .دندرس بده

بده مدن   اجدوی  وخانم خیک روز همان سال  ماهاسفنددر اوایل تا  .رفتمها میبه خانه آن دو جلسه برای تدری 

مده  دیدن من آمد. از من پرسدید چدرا ادا   ارد. بعد از تدری  ماندم و او بهرا دگفت که همسرم قصد دیدن شما 

و ام هسدتم  تم به خداطر اینکده سرپرسدت خدانواده    ام را تعریف کردم و گفمن ماجرای زندگی .یاتحصیل نداده

امده تحصدیل   و تو استعداد زیادی داری و باید اد باید اصالح شود. او گفت که این تصمیم ممبور به کار شده ام

آن سدال   های تهدران و اهدواز  دانمگاهنکور برای شرکت در ک نمدارکم را گرفت و م کارمندی فرستاد و بدهی.

تحصدیلی  سدال  آندر مدرا  هدای  کالساو امتحانات دانش آموزان  های مکررگیریها و پی. با تماسمثبت نام کرد

در به شوشتر رفتم تا خودم را بدرای کنکدور    اردیبهمتدر اواخر اردیبهمت ماه برگذار کردند و من  .اواسط در

 را تمدخیص داده بدود  هدایم  های فردی که تواندایی صد ادامه تحصیل نداشتم با تمویققکه  آماده کنم. منتیرماه 

و در کنکدور   367رتبده  تهدران  کنکدور  در  هردو قبول شدم.، تهران و اهوازهای دانمگاهکنکور دادم. در کنکور 

داشت. را کماورزی و پزشکی های دانمکده زمان فقط آندر اهواز آوردم. دانمگاه  دست بهرا پنمم  رتبه هواز ا

و دادن  نداشدتم. و کسدی نیدز بدرای راهنمدایی      به این رشته مد و عالقه چندانیآمن از پزشکی زیاد خوشم نمی

در  انتخداب کدردم.  کده محلدش در مالثدانی بدود،     کماورزی را دانمکده ناچار پ  بهم نبود. در اطراف ممورت 

ندام  ثبدت توانستم  می ی مرتبط رشته ها در سایرکه پر شده بود  عمومی پزشکیرشته تهران هم غیر از دانمگاه 



ام بهتر بدود.  دانمدکده   خانوادهو  در ضمن تحصیل ی کارادامهچون برای اهواز باشم در . اما تصمیم گرفتم کنم

ترتیا معروف بود زیدرا بنیانگدذاران آن   و از نظر هیئت علمی و نظم و  بود )رامین کنونی(مالثانیدر کماورزی 

شد. اسدتادان  با مدیریت یک رئی  آمریکایی اداره می 3117-11ها بودند و تا سال تحصیلی دانمکده آمریکایی

مدردم   در دانمدکده کمداورزی   همزمان با قبدولی مدن   دانمکده بعضا آمریکایی و یا تحصیل کرده آمریکا بودند.

استفاده شدد   حضور من در مالثانی فرصتدبیرستان تاسی  شود. از در آنما مالثانی درخواست کرده بودند که 

که معلدم رسدمی آمدوز  پدرور  بدودم بدرای        دبیرسان هم به آنها داده شد و منو مموز تاسی  کالس اول 

.کالس ها درهای کلیدی بچهتمام درس ادم.دهم درس میکردم و تحصیل می همزمان هم تدری  به آنما رفتم.

کارشناسدان دانمدکده   دادم. عربدی هدم درس مدی    نداشدتند و مدن   حتی دبیر عربی دادم.من می دبیرستان را اول

بعدد از اخدذ    نمودندد. در تدری  دروسی مانند فیزیک، شیمی، ادبیات و غیره در دبیرستان کمک می کماورزی

نمودند و مموز شروع به کار کالس همتم نیز داده شد.  هفتم، مردم درخواست کالس همتممموز برای کالس 

عندوان  بده  ، دبیرستان مصطفی خمیندی فعلدی،  اهوازدر دبیرستان شاپور  ت دانمگاهی.منسال  پایانی تحصیالدر

کالسدش را اداره مدی   جدای او  کرد بده هم غیبت میاگر دبیری  کردمانمام وظیفه میدارو مسئول آزمایمگاه دفتر

 کردم.

که اگر تدا پایدان    ه شدبه من گفت. نفر دانمموشاگرد اول شدم17در بین که تمام کردم  در دانمگاه ترم اول را   

شداگرد اولدی و ادامده    کنند. از ترم دوم به بعد با هددف  شاگرد اول باقی بمانی تو را بورس میکارشناسی دوره 

رشته آب و خاک دوره های در تمام ترمو لی در نهایت شاگرد اول  بودخواندم. رقابت سنگیندرس می تحصیل

 شدم. 

جو کدالس   آمد.از اهواز میمهندس جوانی بود که اشتیم. استاد درس ما ترم آخر درسی به نام انقالب سفید د   

او لج کدرد و  انداختند. و مهندس را دست می کردندشلوغ می او،کالس درها بود و بچهشاهنماهی بر علیه نظام 

ای این بود که نباید هدیچ درس افتداده  . یکی از شرایط شاگرد اولی دهدگفت به هیچ کدام از ما نمره قبولی نمی

ی احتیاج به نمدره  شناختم واسطه کردم تا به او بگوید برای شاگرد اول داشته باشم. یکی از همکارانش را که می

داد حتمدا نمدره بداالیی    حدق نمدره مدی   و اگر به سیار خوب داده بودمامتحان را بالبته  دارم. رااو درس  قبولی از

 3111سال ماه شدم. بهمن دوره شاگرد اول  سرانمام پاس کردم و Dبا نمرهن درس را و به هر حال آگرفتم می



در تهران به انممن  انتخاب کردم.. من آمریکا را برای ادامه تحصیل دادند تحصیلی وزارت علوم را بورسبه من 

انمدام   الزم را بدرای مدن  و نامه نگاریهای پذیر  اخذ آمریکا مراجعه کردم و آنها کارهای ودوست داران ایران 

خواجدوی  ارسدالن  با ممورت دوسدتانم از جملده مهنددس     ولی  داده شدپذیر  به من از چند دانمگاه دادند. 

 انتخاب کردم.را (CSU)کلورادو ایالتی دانمگاه 

هدای  دوره هدای شداگرد اول  میدان رضدا پهلدوی از   بنیداد  ام ند بنیادی بده من، التحصیلی  بعد از فارغ و 11سال   

 ای ازتا پ  از انمام مصاحبه عدهد مختلف افرادی را انتخاب کرده بوهای سراسر کمور در رشته کارشناسی در

ها بودم، انتخداب  نفر که من هم جزو آن313 .و برای ادامه تحصیل به خارج از کمور بفرستد آنها را بورس کند

کمور های کماورزی نفر از بین دانمکده6 تعیین شده بود که من مراجعه کردم.شده بود. یک روز برای مصاحبه 

بده   مقدمات سفرم بده آمریکدا   انمامبرای  بعد از مصاحبهدو روز . ها بودمکه من یکی از آن ندانتخاب کرده بود

مهندس الفت بود که  پهلوی،رضا در بنیاد  ن روزوزارت علوم در مصاحبه آنماینده  .وزارت علوم مراجعه کردم

نفدر  6 میدان گفدت در   کار مرا به سرعت راه بیاندازندد. او و سفار  کرد که  خانه مرا دید و شناخت.در وزارت

هدای  بودی که همه را تحت تاثیر قرار دادی. بعد از چند وقت در روزنامهنچنان با اقتدار آدانممویان کماورزی 

بدورس  از طرف آن بنیاد و به من اول شده بودم ، نفرنفر6آن  میانکه در اسمم به چاپ رسید  اطالعات و کیهان 

  کنم. استفادهدر آمریکا  علوم ز بورس وزارتلی ترجیح دادم اوتعلق گرفته بود تحصیل در انگلی  

 وسدایل سدفر فدراهم شدد.    و  کدرد بلیط مرا تهیه برای رفتن به آمریکا، علوم بعد از اعالم آمادگی من  وزارت   

که من تدارک سفر بده آمریکدا را    11در سال . خارج شدماز ایران  13اوایل خرداد  .رفتمبه آمریکا من سرانمام 

شده کار مم ول  بهزمان و در اداره بهداری آن سربازی هم رفته بود ،گرفته بوددیهلم کردم برادر دومم فراهم می

بده   را پذیرفت و من با خیالی آسوده آنها راو نگهداری مادر و برادر کوچک  ولیت خانه ئاو مسبود. خوشبختانه 

زبان بده  سه ماهه ره اول برای گذرادن دوبه آمریکا رفتم. و به تهران برای سفر ترک کرده  اراهواز  خدا سهردم و

رفدتم و بده دانمدگاه    در ایالت کلورادو  «فورت کالینز»شهر آن به تگزاس رفتم. و بعد ازدر ایالت « هوستن»شهر

یدا دانمدکده   به نام مدرسده   داردبخمی وجود دانمگاه  آن در اجعه کردم. رم ایالتی کلورادو که در آن شهر بود،

، زیرا رفته بودم جابه آنخود  . من با چمداناستصوص دانممویان تحصیالت تکمیلی که مخالتحصیالن، فارغ

ه خدود  بدرد و فدردا    مرا به خاند اول شا  رای ماندن داشتم. ریی  آن بخشبنه جایی را بلد بودم و نه محلی 



پد  از    گدرفتم  برای اسکان را نفره3اتاق نصف یک دانممویی برد و نیمه خصوصی خوابگاه به یک صبح مرا 

. خود  می گفت بودو مسلمان «  صمدلمحمد عبدا»او  نام .شد من بنگالدشی هم اتاق دانمموییک ایدو هفته

یداد دارم او گفدت تدو در    ای به من گفت که همیمه بده ارد. یک روز دستم را گرفت و جملهکه علم کف بینی د

ای من ای که از طرف دولت برماهیانهحقوق دم ولخرجی نبودم با همان سالی خواهی درخمید. چون آسنین میان

درس خواندن و کار  اار کردن نداشتم و تمام وقتم را بگذراندم و نیازی به کرا میراحتی تعیین شده بود زندگی 

برایم تعیین شده بود. او تعیین کدرد کده چده     به نام ویلیام آرت علمیورمما یک . در دانمگاهگذراندممیعلمی 

دسدی پذیرفتده   مهنکده کماورزی بود و اکندون در دانمد  آ ب و خاک  باید بگذرانم. چون رشته امهایی را درس

 Bو یدک  A  نمراتها را با خوب شد ودرس ترم اول نمراتم های پیش نیاز به من داد.شده بودم تعدادی درس

 ام یزبدان انگلیسد   کرد. من هدم اوایدل  صحبت میو با لهمه کردم . یک استاد ریاضی داشتم که خیلی تند پاس 

سریع ممکل داشتم. یک روز امتحان داشتیم ومن متوجه نمدم کده او گفتده بدود     خوب نبود و در فهم جمالت

بدون را نوشت ولی من متوجه نمدم که باید مسایل را حل کنید. او صورت ها آن، هابدون نوشتن صورت سوال

از مدن تلدف شدد و    بدرای نوشدتن صدورت مسدائل     کنم و لذا وقت زیادی را حل  هاآن ائلنوشتن صورت مس

. درامتحان بعدی اسدتاد  و کمترین نمره را در آن امتحان گرفتم نمره خوبی بگیرمدر آن امتحان کالسی  نتوانستم

بداالترین نمدره ممکدن    زیدرا   داد با اخم برگده مدرا  ها های امتحانی در حین پ  دادن برگهپ  از تصحیح برگه

برایش توضیح دادم که بعد از کالس به دفتر  رفتم و فکر می کرد من تقلا کرده ام.  اوو گرفته بودم ( 311)را

باال در امتحانات بعد هم تکدرار خواهدد شدد و     هدانستم. به او گفتم این نمردر امتحان اول من روند کار را نمی

من شروع شد  تخصصی هایسال اول تمام کردم و سال بعد درسنیاز را در های پیشدرس گونه هم شد.همین

که دردانمگاه ما بود  امیو بن اساتید برجستهخود را گرفتم. کارشناسی ارشد ماه مدرک و در طول دوسال و چند 

 زمان در آمریکا ممهور بودند.ام و در آنبن خود هر کدام در رشته تخصصی

ی دکتری خود را شروع کردم دانمگاه دورهنامه، در همان پ  از پایان دروس کارشناسی ارشد و دفاع از پایان    

ی دکتدری را بده صدورت کتبدی و شدفاهی بدا       ی دکتری، امتحان جدامع دوره و پ  از گذراندن دو ترم از دوره

ی دوره دکتدری گردیددم.   موفقیت گذراندم و رسما مم ول کارهای تحقیقاتی در آزمایمگاه برای نوشتن رسداله 

ادم. دکارهای دانممویی کوچکی انمام مینمگاه در دا گاهی کردمی کار میهنگامی که برروی رساله دوره دکتر



در بعضدی دروس و در  را اسداتید   درس  کالسروکردم. کنترل ویدئو پروژکتورقه صحیح میبرای استادها مثال 

 ،ولخدرج نبدودم   چون کردم.تدری  می چند ترم های زیر زمینی را بزمایمگاه آآداشتم.  ها بر عهدهبعضی ترم

 و در تنگنای مالی قرار نداشتم. احتیاج زیادی به کار نداشتم

فدراهم کدردم و   مدادرم را  های حج تمتع هزینه 3176سال ی که توانسته بودم پ  انداز کنم در یهاحتی از پول  

 شد.و یکی از آرزوهایش برآورده  او به مکه رفتبرایش به ایران فرستادم. 

دانمدگاه   یه. پ  از آن مدن بورسد  گردیدهای دولت قطع د از آن کمکدولت ایران بودم و بعسال بورس 1تا    

هدای  از پدروژه و مسدتمری مدرا    نمدگاه مدن شدهریه دا  دوره دکتدری  نمای هشدم و استاد را محل تحصیل خودم

اسدالمی   هدای نمسدت  ممد ول بدودم.   مطالعه و کدار پژوهمدی  من همچنان به  کرد.تحقیقاتی خود پرداخت می

کده   هدایی در تظداهرات  کدردم. شرکت می هااین نمست من در .ددیرگبرگزار می گاه مرتادر دانمدانممویا ن 

بده  ایدران  انقالب اسالمی  3117بهمن ماه در کردم. کردند نیز شرکت میبرگزار میایرانی و مسلمان دانممویان 

و مددرک   درسم تمام شدد  3111در اوایل سال  هم در نم. در کمور تحوالتی صورت گرفته بود. پیروزی رسید

ی شد ل معلمدی در   این بود که بالفاصله تصمیم به بازگمت برای خددمتگزاری و ادامده  دکتری خود را گرفتم. 

 دانمگاه را گرفتم. 

ن خواست از مابتدا او  در .تاسی  کرده بوددر آمریکا آب مهندسی یک شرکت  آمریکایی من یکی از دوستان    

فتم و گفدتم بایدد بده    اما من نهدذیر  شوم. های کاربردیآمریکا بمانم و مم ول فعالیت دراو شریک شوم  وبا  که

گفتنی است که چرا دوسدت آمریکدایی، در بددو تاسدی  شدرکت از مدن        زیرا تعهد خدمت دارم. ایران برگردم

انددازی یدک   قدوانین بدرای راه  در آن زمان در ایالت کلورادو بر اساس  عنوان شریک دعوت به همکاری کرد؟به

( باشد. من چنین مدرکی داشتم، امدا  PEشرکت باید حداقل یکی از اعضا هیئت موس  دارای مدرک مهندسی)

مدرکی شبیه به مدرک نظام مهندسی در ایران اسدت کده    PEدوست آمریکایی من شحصا فاقد این مدرک بود. 

 ی ارشد به شخص داده می شود. در سطح کارشناسی و کارشناسپ  از گذراندن امتحانات 

. می گفتند آینده داشتند.بر حذر میبه ایران  رفتنمرا از  ،ایرانی دوستاناز  سیاریانقالب شده بود و ب در ایران    

بده  ه و دارم کده  شدت دوسدت دا  . گفتمیت خوبی داری به بختت پمت پا نزناست و تو اینما موقع نامعلوم  ایران



خددمت  و شدهر زادگداهم شوشدتر     به خوزسدتان  اعتقاد داشته و دارم که باید من خدمت کنم. بازگردم و وطن 

 ایرانی باید ایران را بسازد. . نمایم

هدا روبدرو شددم. انقدالب فرهنگدی شدده بدود و        بدا تعطیلدی دانمدگاه    به ایران برگمدتم و  11سال  مرداد ماه   

اسداتید بده کارهدای     .نگدار  بدود  تددوین و  های آموزشی جدید در حدال  برنامهآموزشی متوقف و هایفعالیت

برخی ترجمه مدی   ، نوشتندبرخی کتاب میبرخی کمور را ترک کرده بودند، دیگری جز تدری  مم ول بودند. 

بدود و سدتاد   شدده  ها تعطیدل  دانمگاه و برخی در وزارتخانه و ادارات دیگر مم ول خدماتی بودند.عمال کردند

مدن   فرهنگدی بودندد.  های آموزشدی و مم ول تدوین برنامه ایجا عدهدر آن رهنگی تمکیل شده بود وانقالب ف

 مموزنداشتن و  های بدون حقوقمرخصیاستفاده از  علتبه و کارمند معلق آموز  و پرور  بودم. بالتکلیف

و بیش از حد، وضعیت ممخصی نداشتم و اخراج هم نمده بودم. با راهنمایی و کمک یکی از دوسدتان قددیمی   

کرد، درخواسدت برگمدت   نیا که دبیر آموز  و پرور  بود و در اداره کل نیز کار میبه نام آقای فرخهممهری 

از حدد  علت استفاده بیشگاه اداری بهی ش ل دبیری دادم. پ  از طی مراحل قانونی و تمکیل دادو ادامه به کار

 از حقدوق شددم و   یمحکوم به کسر ی خدمت، برای مدت معینیهای بدون حقوق و وقفه در ادامهاز مرخصی

رور  برگمتم. به اداره کل آموز  و پدرور   و پآموز  خدمت به و اداری قانونی بعد از طی روال سرانمام 

توانندد از مدن در   من ندارند و نمدی خدمتگزاری جا به من گفتند که جایی برای آندر خوزستان مراجعه کردم و 

در آموز  و پدرور    وزارت بهلذا من مامور خدمت . شتندندام جای خالی برایاستفاده کنند چون  هادبیرستان

 . باهنر وزیر آموز  و پرور  بودشهید دکتر زمان  آنشدم. تهران 

 شددم. کاربده به عنوان کارشناس مم ول  کماورزی  هایبخش آموز  و دربه وزارت آموز  پرور  رفتم    

نوشدتن  سدتاد انقدالب فرهنگدی در    در  ،معضویت ستاد انقالب فرهنگدی درآمدد  به باهنر شهیدهمزمان با حکم 

  کردم.دبیرستان های کماورزی همکاری می مربوط به هایبرنامه

این مسافرخانه نزدیک پارک شدهر  نداشتم.  اقامتجایی برای  زیرابودم.  «اخوت»ی تهران بیمتر در مسافرخانه  

شد ولی به دلیل اینکه عالقده ای  به من پیمنهاد میی های. پستو محل کارم یعنی وزارت آموز  و پرور  بود

ی  بود و منتظر پذیرفتم. عالقه من به تدرنمیدانستم، و خود را در وزارت آموز  و پرور  موقتی می نداشتم

مرا  ،اسالمی شده بوداولین دوره ممل  شورای شوشتر در نماینده که شرافت  شهیدها بودم. زگمایی دانمگاهبا



های آبی که زیر نظر فرماندداری بدود   مامور شوم و بر طرحکه به فرمانداری شوشتر  پیمنهاد کرد خت. اواشنمی

تدا از آب پمدت    شدد کمی می عقیلی باید کانالرا ساخته بودند و منطقه سفلی گتوند انحرافی سد  .نظارت کنم

شروع شده بدود ولدی    قبل از انقالب . کارهای مربوط به این طرح ها استفاده شودبرای آبیاری زمینمذکور سد 

در فرمانداری  61سال  من از اواسط بود. و غایا شده رها کرده ناتمام کار را  ،کارپیمان ،انقالبپیروزی بعد از 

کار آن شدروع شدده    ممدداکه  یطرح آبرسانی عقیل کارهای عملیاتی اتمامشوشتر مامور به خدمت شدم و ناظر

 . ممریدان کدرد را میاج بر عهده گرفته بود وطرح ابرسانی راکارهای اتمام زمان جهاد سازندگی در آنبود،شدم. 

انمام دهندد و مدن میخواسدتم    و جهادی سرعت را به هاکارخواستند نها میآبودند.  یجوانان انقالبی و پر شور

های مختلدف  قسمتکه با آن به ر اختیار من بود . یک جیپ دو بر پایه اصول مهندسی انمام گیرد ها اساسیکار

 کردم. طرح سرکمی می

ایمدان   «پیاله عمدر یا نیامدن سر آمدن »اتفاقی افتاد که به مفهوم همان روزهای خدمتم در فرمانداری شوشتر در  

هردو نفر ما در ماشین جیپ نمسته  گمتم.از عقیلی به شوشتر برمی انمحرم بود و من با یکی از همکار1آوردم. 

در حدین   هدای عدزاداری معطدل نمدویم.    شتر برسیم تا پمت دسدته خواستیم زودتر به شومی و من راننده بودم.

بوسی از روبرو آمد که مدن کنتدرل ماشدین را از دسدت      مینیها در یکی از پیچ گتوند_رانندگی در جاده شوشتر

مدن   خوشبختانه ماشین از جاده منحرف، به دور خود چرخید و باال و پایین شد و سرانمام متوقف گردید.م. داد

ن ماشین و حادثه وحمتناکی که اتفاق افتاده دبا دیشدند، دور ما جمع میسیبی ندیدیم. افرادی که به و همکارم آ

کدامال سدالم   ایدم ولدی   سرنمینان بودهبودند که ما  متعما بسیار  گرفتند وها و مصدومان را میسراغ کمته بود

 هستیم. 

ه از آن هدم  تفاق افتداد کد  ادر جاده شوشتر اهواز رانندگی دیگر نیز برای من خطرناک هم یک حادثه  11سال    

 و خدارا شکر که هنوز زنده هستم. جان سالم به در بردم

 مم ول کمتر از یک سال دعوت به کار شدم.جهت همکاری اری اهواز دبه دفتر فنی استان 3163از اوایل سال   

 گداهی هدم بدرای    دادم.مدی و ممدورت  مقداری به کارمندان آموز  جا در آن. بودم استانداری دفتر فنی کار در

 دادم.و نظر کارشناسانه خود را ارائه می رفتمماموریت می به های آبرسانیطرح بازدید از



هدم همزمدان   را استخدام در دانمدگاه  انتقال ویا بودم. کارهای مم ول  در دفتر فنی استانداری 63 سال تا اواخر

شد ل  عالقده اصدلی مدن    . کردمکار میر اساس ضرورت ای نداشتم و بعالقه کار در دفتر فنیادم. به دانمام می

هیئدت  63سدال   اسفند ماهاستانداری در  دفتر فنی بعد از .از ابتدا برای آن ساخته شده بودمکاری که  معلمی بود.

در دانمدکده  دلیدل اینکده گدروه آبیداری     بده . معرفی شددم اهواز و به دانمگاه شهید چمران  علمی دانمگاه شدم

ن موقدع  آبه مالثانی رفتم و در آنما مم ول به کار شدم.  ، من دکه احتیاج به استاد ندارن اهواز گفتندکماورزی 

ندارد معلم هستم و فرقی  . من گفتمندرفتزمان کمتر به آنما میآندر مالثانی آموزشکده کماورزی بود. استادها 

و در  گروه فنی ممتمع عالی آموزشی و پژوهمی رامین شددم مدیر  63سال اردیبهمت ماه . در کما درس بدهم

های ی سیستمطراح»تحت عنوانواحد درس  طور همزمان سهبه . البتهکردم انمام وظیفه3161تا تیرماه  ن پستای

را در « هیددرولیک مقددماتی  »و سه واحد درسرزی دانمگاه شهید چمران هم در دانمکده کماو«آبیاری سطحی

 کردم.تدری  میآموزشکده کماورزی رامین 

شدم، چنین گروهی وجود خارجی نداشت، فقط مدیر گروه با یک حکدم  هنگامی که مدیر گروه فنی ممتمع    

« مرحدوم دلفدی  »سه سطری تعیین شده بود. با تال  و کوشش همگان محلی برای دفتر گروه و یک منمی مرد 

هدا، تقسدیم دروس و انضدباط اداری را روبدراه     ها، برنامده تدریج با مساعدت همگان آزمایمگاهبه تعیین گردید.

ها بدا  سال تعطیل شده بود، دانمگاه1های آموزشی برای حدود کردیم)یادآور میمود که انقالب شده بود، فعالیت

ساختار جدید آموزشی در حال بازگمایی و آموزشکده کماورزی رامین نیز واحد جدیدی بود که تدازه شدروع   

 کار کرده بود.(.به

با فرهنگ و آداب و رسوم خدانواده مدن و خدودم سدازگاری      دنبال زنی بودم که کردم.ازدواج  3161در سال    

ی روحانی بدزرگ شدده بدود، بده مدن      داشته باشد. خدارا شکر که یک خانم معلم شوشتری که در یک خانواده

مراسم  یک پ  از چند مالقات و گفتگو با یکدیگر سرانمام برای زندگی ممترک به توافق رسیدیم. .معرفی شد

 ارا به مد  دختر ی بزرگ اولینخدا 63خود را شروع کردیم. در سال  ممترک و زندگیردیم بسیار ساده برگزار ک

در الزم بدود کده   بیمار شد و برای درمان  ،ما بود دختر دوم باردارکه خانمم  61سال  نیمه دوم در .عنایت فرمود

وقت ممکل پزشکی خانواده را گفتم. ریی  دانمگاه پور دکتر کاظمبه  .به تهران مراجعه کنیم اهواز باشیم و گاه

 آموزشدکده از  نیزخودم  در اختیار ما قرار گیرد و ای در کوی اساتیدقل شوم. و خانهموافقت شد که به اهواز منت



به دانمکده مهندسی اهواز منتقل شدم  3161از بهمن ماه سال . شوممهندسی منتقل دانمکده به رامین کماورزی 

 انمام دادم. 3161هی خود را در آموزشکده کماورزی رامین تا تیرماه ولی عمال وظایف مدیر گرو

در توقفمدان  محدل   ،شدد های دیگر به جبهه اعزام مدی از استان انسانی هاینگ تحمیلی که نیرویدوران ج در  

محل استقرار  تربیت بدنی و کتابخانه مرکزی ،کماورزی هایدانمکده بود.اهواز بیمتر در دانمگاه چمران اهواز 

 آنها بود.اصلی 

 و در ایدن پسدت تدا بهمدن     ریی  دانمدکده مهندسدی شددم    61سال بهمن ماه در ن به اهواز پ  از انتقال م   

کار کدرده  ی پنماه شروع بهدانمکده مهندسی دانمکده نوپایی بود که در نیمه دوم دهه .ادای وظیفه نمودم3167

نفدر دیگدر بدا    یدک  غیر از من تنها کم بود. بسیار در دانمکده مهندسی  هیئت علمیاعضا تعداد ایام در آن  بود.

پد  از او   .منتقل شد )دانمگاه لرستان( آباده رئی  دانمکده بود و بعدا به خرمدردانمکده بود ک یدکترمدرک 

بده دلیدل    پد  از بازگمدایی دانمدگاه    ریی  دانمکده شدم. تنها فرد با مدرک دکتری در دانمکده بودم، که من

نمدا  هایمدان را آ درس مهمدان عندوان  بده تا  فرستادندمیدر تهران  نمموها را به دانمگاه امیر کبیرداکمبود استاد 

 بگذرانند.

عالوه بدر   ناراضی بودند. از این بابتو های زندگی در تهران نبودنددانممویان قادر به تامین هزینهعده ای از    

مالی خود را به دانمگاه امیرکبیر  پرداخت نکرده بود و به این دلیل دانمدگاه  دانمگاه شهید چمران تعهدات این 

خالصه با شدروع کدار مدن    کرد. امتناع میصورت مهمان و پذیر  دانممویان بهگزاری کالس ها رب امیرکبیر از

بده هدر   ها را در اهدواز  من تصمیم گرفتم همه کالسروبرو شدم. آموزشی عنوان ریی  با یک ممکل اساسی به

تواندد   م مدی یکدرد که احسداس مدی  را ک  . هربودیمبه دنبال استاد  من و همکاران برگزار کنم.شکلی که شده 

از  بدا تدال  و پیگیدری همگدان     خدارا شکر .کردیممیدعوت   یکارهم به ا خواهش و تمناب اواز  کند تدری 

هر شکلی کده  بهمان قدیمی دانمکده در ساختها را و کالسنیروی مدرس تامین های دیگر ها و دانمگاهسازمان

آموزشدی را  بنددی  و گروهپرداختم دانمکده آموزشی  ساختاردادن کل م. بعد از آن به شیبرگزار کردممکن بود، 

از نظدر   ودانمدکده را  های مختلف را از هم جدا کدردم روهانمام دادم و گها در دانمکدهبر اساس عرف متداول 

هدا، هدیچ گروهدی منمدی     الزم به توضیح است قبل از تفکیک گدروه سامان دادم.  سازمانی مطابق عرف متداول

ی ها مکاتبات خود را بدون داشدتن شدماره  های ماشین نوی  در یک اتاق جمع بودند. گروهنداشت. تمام خانم



این بود  ر کار نبود. جو غالا بر دانمکدهترتیبی د اداری و نظم دادند.ای از کاغذ انمام مینامه بر روی هر برگه

و به همدین  و باید انقالبی و حوزوی عمل کنیم  ایم تا بوروکراسی اداری غربی را جمع کنیم که ما انقالب کرده

 و موانعی با ممکالتمن قدیمی دانمگاه  هایدلیل برای جا انداختن نظم و ترتیا در دانمکده همانند دانمکده

در  عدالوه بدر برقدراری انضدباط اداری و دانمدگاهی،      ریی  دانمکده مهندسی بودم در مدتی که بودم.  روروبه

رایانده  1یک مرکز رایانده بدا    جذب نیروهای جوان علمی برای آینده در حد ممکن کارهایی انمام دادم همچنین

راه شد. همزمان مرتبا با دفتر فندی دانمدگاه و   های آموزشی در حد مقدور روبههای گروهو آزمایمگاه اندازیراه

مسیولین زیربط برای تسریع در کار ساختمانی محل جدید دانمکده )دانمکده فعلی( درارتبداط و رفدت و آمدد    

شدند. عزام میا ههبه جب مختلفهای ها از دانمگاهدانمموازسراسر کمور دفاع مقدس  سالهای جنگ وبودم. در 

نکده از درس و ممدق خدود    زمانی که عملیاتی نداشتند برای ایهای دانممو رزمندهواز محل استقرار آنها بود. اه

برای آنها کالس یا و کردند نام میثبتدانمگاه چمران درسی مختلف های درکالسبر حسا رشته عقا نمانند 

ها همرده خارج از برنامه درسی دانمگاکوتاه مدت ف های. وزارت خانه تصمیم گرفت دورهشدار میبرگزجبرانی 

 «فمدر  »شرکت کنند. دوره های این دورههاکالس ادر هاین رزمنده برگزار شود و«دانمگاه در جبهه»تحت عنوان

 گردیدد. تمدکیل   در تهدران  در دانمگاه امیر کبیدر  «میثاق با امام»و« شهید بهمتی»های برگزار شد. دورهدر اهواز 

 کردم.تدری  می مندر اهواز یا تهران را هااین دورهک هیدرولیدرس شد یتدری  مهای مختلفی درس

دوره کاری من در فرمانداری شوشتر، دفتر فنی استانداری خوزستان و شش سال اولیه خدمت در دانمدگاه بدا     

در دفداع از  ها دوره جنگ تحمیلی ایران و عراق مصادف بود. نیروهای رزمنده در سنگرها و صفوف مقدم جبهه

هدا و  ها و دبیرستانها و در شهرهای استان معلمین در دبستانکردند. در پمت جبههمیهن و اسالم جانفمانی می

هدای علمدی جهدت پدرور      استادان در دانمگاه شهید چمران در آن فضای جنگی به تعلیم و تربیت و فعالیدت 

بودند. این خدمتگذار در ایدن دوره عدالوه بدر انمدام     ی کمور در آینده مم ول نیروی انسانی معتقد برای اداره

صورت موردی بدا مهندسدی جندگ جهادسازندگی)خوزسدتان( و     عنوان مماور و بهوظایف محوله دانمگاهی به

 مهندسی رزمی کماورزی کربال)خوزستان( در حل مسایل امور آبی جنگ همکاری فعال داشتم.



اوطلا از طریق مهندسی به عنوان د .کمتر شده بود ام به جبههبرای اعز جنگ که نیروهای داوطلا سال آخردر 

در سدال   به جبهه اعزام شدم . (11/1/3167ل ایت  36/1/3167)از تاریخروز11مدت به االنبیارزمی قرارگاه خاتم

 دانمیار شدم. 3161سال  .بهار، برای ارتقا به مرتبه دانمیاری تمکیل پرونده دادم و در3161

هدای  با حکم شهید دکتر باهنر عضو ستاد انقالب فرهنگی بودم، با گروه برنامه ریدزی دبیرسدتان  در مدتی که    

های آموزشی مختلف ستاد در پایان هر گردهمایی نمست ممدترکی داشدتند و در   کردم. گروهکماورزی کار می

شدد. در آن  میی کارهای انمام شده هر گروه آموزشی توسط سرپرست گروه گزار  آن نمست ممترک نتیمه

شدد،  گردید. یکی از موضوعات مهم که در هر نمستی مطدرح مدی  ها ممکالت و کمبودها نیز مطرح مینمست

سدی، کمداورزی و نظیدر    های علوم پایه، مهندهای تحصیالت تکمیلی در اکثر رشتهریزی دورهجای خالی برنامه

اشتنها، مخالفت خود را در آن مقطع زمدانی بدا   با توجیهات خاص خود و ذکر کمبودها و ند بود. اکثر اعضا هاآن

هدا پد  از انقدالب فرهنگدی     داشتند. نتیمه ایدن شدد کده دانمدگاه    های تحصیالت تکمیلی ابراز میشروع دوره

ریدزی دوره  هدای کارشناسدی آغداز نمدود. بازتداب عددم برنامده       هدای خدود را در دوره  بازگمایی شد و فعالیت

ای از دانمدمویان  خورشیدی عدده  63و61های فرهنگی این شد که در سال تحصیالت تکمیلی در ستاد انقالب

هدای بداالتر از   ریزی آموزشی بدرای دوره انقالبی با هماهنگی تنی چند از اساتید معتقد به انقالب، به فکر برنامه

زیزان به های کمور افتادند. نتیمه تال  این عدوره کارشناسی و تربیت نیروی مدرس برای تدری  در دانمگاه

منمدر گردیدد. ایدن دانمدگاه در قسدمتی از       3163ایماد و شدروع بده کدار دانمدگاه تربیدت مددرس در سدال        

های کارشناسی ارشدد  کار نمود و در ابتدا فقط در دورههای دانمگاه تهران در امیرآباد شمالی شروع بهساختمان

های کمور به صورت مدعو و قه و خوشنام دانمگاهدانممو پذیرفت. اساتید این دانمگاه در ابتدا از اساتید باساب

همکاری خود را به صورت استاد مددعو بدا ایدن دانمدگاه      3161بعضا انتقالی تامین گردید. اینمانا از تابستان 

های نیمده  شروع نمودم و این همکاری کم و بیش هنوز هم ادامه دارد. مکاتبات زیادی در چندین نوبت در سال

برای انتقال دائم من به دانمگاه تربیت مدرس صدورت گرفدت، ولدی بدا مخالفدت      71ل دهه و اوای 61دوم دهه 

دانمگاه شهید چمران روبرو شد. در دانمگاه تربیدت مددرس دروس آبیداری، هیددرولیک، آبهدای زیرزمیندی و       

به عنوان اولدین  37/3/66. در تاریخ کردمیاری دانمکده کماورزی تدری  میجریان آب در خاک را در گروه آب

بده   31/3/73مدیر گروه آبیاری و زهکمی دانمکده کماورزی دانمگاه تربیت مدرس انتخاب شدم و تدا تداریخ   



سال در این پست انمام وظیفه کردم. هر هفته از اهواز به تهران و بدالعک  بدا هدر وسدیله ممکن)اکثدرا      6مدت 

کردم. به علدت  در مدت دوروز و گاها سه روز مسافرت می گروه ام اموراتوبوس و یا قطار( برای تدری  و انم

تمربیاتی که تا آن تاریخ اندوخته بودم، دریافته بودم که اوال عامل اصلی پیمرفت کمدورها و جوامدع، تدال  و    

اید کوشی افراد آن جامعه در انمام وظیفه است. ثانیا در کمورهای در حال توسعه برای شروع هر کاری نبسخت

شدروع  را شروع نمود، بلکه با حداقل امکانات موجود باید  سه  آنکار فراهم شود  انتظار داشت همه مقدمات

ای که مدیر گروه بدودم اوال سدعی نمدودم    کار مورد نظر را آغاز و حرکت کرد. بر اساس این طرز تفکر در دوره

های دانمدمویان گدروه و تددری     ت پایان نامهدر امر هدای ی کمورهاحداکثر استفاده از اساتید ممرب دانمگاه

دروس صورت پذیرد. ضمنا بدون اینکه محلی برای آزمایمگاه هیدرولیک وجود داشته باشد، خریدد تمهیدزات   

هدای دیگدر در رشدته آبیداری و     آزمایمگاهی در چند نوبت سفار  داده شد. ثالثا با دعوت از اسداتید دانمدگاه  

دکتری آبیاری و زهکمی در چندین نمست انمام شد. خددارا شدکر کده ایدن      یهای دورهریزیزهکمی برنامه

ها با موفقیت پایان یافت و پ  از برگزاری کنکور مقطع دکتری در سطح دانمگاه و پذیر  دانممو ریزیبرنامه

-3173رسما اولین دوره دکتری آبیاری و زهکمی در کمور و در دانمدگاه تربیدت مددرس در سدال تحصدیلی      

)و اولین  التحصیل دوره دکترای آبیاری و زهکمی از دانمگاه تربیت مدرسکار کرد. اولین فارغ روع بهش 3171

های داخلی در سطح کمور( مرحوم دکتر ممید بهزاد استاد تمام دانمموی دکترای آبیاری و زهکمی از دانمگاه

باشد. ایمدان پایدان نامده    از میگروه آبیاری و زهکمی دانمکدهی مهندسی علوم آب دانمگاه شهید چمران اهو

نمدام  بدا راهنمدایی اینماندا بده ا    « ها با توجه به اثر محیط خدی  شدده  نفوذ آب در نمتی»خود را تحت عنوان

التحصدیل شدد.   فدارغ  3171از پایان نامه خود دفاع و در بهمدن مداه    3171در پاییز  رسانیده است. مرحوم بهزاد

چمران در گروه آبیاری و زهکمی دانمگاه تربیت مدرس بود. به اعتقاد مدن  مرحوم بهزاد بورسیه دانمگاه شهید 

هدای تحصدیالت تکمیلدی در    ی دورهدر شدروع و توسدعه   عندوان محدرک  بده  تاسی  دانمدگاه تربیدت مددرس   

های علمی های کارشناسی ارشد در بعضی گرایشهای دیگر بسیار موثر بوده است. ناگفته نماند که دورهدانمگاه

)آریامهر سابق( از سالهای قبل از انقالب اسالمی به صورت فعال  ، شیراز و صنعتی شریفهای تهرانمگاهدر دان

ها به علت انقدالب، ادامده کدار    وجود داشته، اما به علت انقالب فرهنگی و خروج بعضی اساتید از این دانمگاه

 آنها به حالت رکود و نیمه تعطیل درآمده بود. 



گروه آبیاری و آبادانی دانمکده کماورزی و منابع طبیعی دانمگاه تهدران   61-61تحصیلی در نیم سال دوم سال 

عمل آورد. بده علدت نداشدتن وقدت، قدرار بدر ایدن شدد،         از من برای تدری  هیدرولیک مماری باز دعوت به

دانممویان آن دانمکده به صورت مهمان بده دانمدکده کمداورزی دانمدگاه تربیدت مددرس، از کدالس درس        

کردم، استفاده نمایند. این کار صورت گرفت و آن درس بدا  هیدرولیک مماری باز که در آن نیمسال تدری  می

آغداز  نیز کیفیت باال تدری  شد. از اینما بود که همکاری من با گروه آبیاری دانمکده کماورزی دانمگاه تهران 

عنوان مدرس دروس هیدرولیک و آبیداری  به3113تا تیرماه 3171طور مستمر از اول مهرماه شد. این همکاری به

های دانممویان صورت گرفت. در این مدت در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و نیز همکار در امور پایان نامه

علت مخالفت دانمدگاه چمدران بده نتیمده     برای انتقال اینمانا به دانمگاه تهران اقداماتی صورت گرفت، اما به

 نرسید.

در  ایدالتی کلدورادودر   دانمدگاه  بده  هسدال 3 یدک دوره فرصدت مطالعداتی    دنرانید برای گذ3161شهریور سال    

 روز کردم.آن سال نیز سال مفیدی بود و اطالعات علمی خود را به گمتم.آمریکاباز

پ  از برگمت از فرصت مطالعاتی، ممددا در گدروه عمدران دانمدکده مهندسدی تددری  و       3171شهریور    

به ریاست دانمکده کماورزی منصوب شدم و در ایدن   3173خود را آغاز نمودم. در مهر ماه های علمی فعالیت

بدا   37/1/3173، در تداریخ  . همزمان با ریاست دانمدکده کمداورزی  انمام وظیفه کردم 3171پست تا خردادماه 

و در ایدن  اندازی دانمکده تربیت دبیر شوشتر)دانمکده هندر فعلدی( برگزیدده شددم     حکمی جهت تاسی  و راه

 ادای دین به شهر شوشتر نمودم. 76پست تا شهریور 

 منضبط و بسیار ان و از نظر نظام آموزشی و اداریترین دانمکده دانمگاه شهید چمرقدیمیدانمکده کماورزی 

لحدا  آموزشدی و انضدباط اداری    دانمدکده از  در را باتمربه و باسابقه بودندد، بندابراین   جاافتاده بود. اساتید اکث

سدازی  های من در زمان تصدی ریاسدت دانمدکده کمداورزی عبدارت بودندد ازط محوطده      ممکلی نبود. فعالیت

ها، خرید رایانه برای دفتر کار اساتید دانمکده، خرید وسایل آزمایمگاهی مدرن، رفع نیازها و نواقص آزمایمگاه

دانممویی)اولین بار سامانه صابون  های بهداشتیها و سروی های آموزشی، سروسامان دادن به آبخوریو گروه

های مختلف دانمکده و غیره.... یکی از کارهای اساسی آمیزی بخشنگکار گرفته شد(، رها بهمایع در دستمویی

هدای مختلدف و ایمداد    های تحصدیالت تکمیلدی در رشدته   که با ایمان و عالقه به دنبال آن بودم گستر  دوره



شناسی تا حدی فراهم و دوره دکتدری آبیداری   ی دکتری حمره. مقدمات دورههای دکتری در دانمکده بوددوره

 شروع به کار کرد.

 

 تاسیس دانشکده تربیت دبیر شوشتر     

اندازی این دانمکده شدم، هیچ چیز جز من به عنوان مسئول بدا یدک حکدم    هنگامی که مسئول تاسی  و راه   

ها و طلبیدم و حرکت را شروع کردم. در اینما باید حمایتچهارخطی  وجود نداشت. از خدای بزرگ استعانت 

م شهرسدتان اهدواز و مرحدوم    ولی فقیه و امام جمعه محتر اهلل موسوی جزایری نماینده های حضرت آیتکمک

موزشی بسدیار  اندازی این واحد آکه در راهرا غفور امام جمعه موقت شوشتر حاج سید محمد حسن آل آیت اهلل

پدرور    هدای ریدی  آمدوز    که جای بسی تمکر و تقدیر فراوان دارد. همچنین کمدک  یادآور شومموثر بوده 

عندوان  را بده ن)آقای کفاشان( که قسمتی از یدک دبیرسدتان   موزشی ایما آ وقت شوشتر)آقای غالمهور( و معاون

ته سیاه و...( مدا را یداری   کانات اولیه)میز و صندلی و تخو در فراهم کردن ام مکان اولیه در اختیار ما قرار دادند

هدا  کمک ،محل و امکانات جوانان انقالبی پرشور متعددی نیز در آماده کردن، مثال زدنی و ستودنی است.نمودند

ها نمودند که فرامو  نمدنی است. برای تامین نیروی مدرس از دبیران ممرب و خوشنام آمدوز   و مساعدت

شکر، گرفتن دانمدمو از   شهید چمران استفاده گردید. خدا راه و پرور  شوشتر و اعضائ هیات علمی دانمگا

پد  از   71-71های درس دانممویان در ترم دوم سدال تحصدیلی   طریق کنکور سراسری و شروع اولین کالس

زیداد   کالسها پ  از پیگیدری و تالشدهای   ها برای شروعسال تال  و کوشش میسر گردید. همزمان با فعالیت1

ریال از وزارت جهاد سازندگی برای محدل  11 ر مربعهکتار به ازائ هر مت 61به مساحت  موفق به گرفتن زمینی

هدای  این زمین چسدبیده بده زمدین   ر جهاد سازندگی در آن زمان بود.(. دانمکده شدم)آقای مهندس فروز  وزی

دانمکده تربیت باشد وساختمان فعلی دانمکده شوشتر در آن زمین ساخته شد. دانمگاه آزاد اسالمی شوشتر می

و بالطبع رسالت اولیه آن که تربیت دبیر بود نیدز ت ییدر یافدت.     به دانمکده هنر ت ییر نام داد 3111دبیر در سال 

طراحی ساختمان فعلی دانمکده هنر در دفتر فنی دانمگاه و با نظر این جانا انمام شدد و سداخت آن از سدال    

 پایان یافت. 3171آغاز و در سال  3171



بده مرتبده   3176در سال  نده دادم وی دانمیاری به مرتبه استادی تمکیل پروبرای ارتقا از مرتبه 3171سال در    

 استادی ارتقا یافتم.

دولدت اصدالحات    آغاز که همزمان با3176دبیر در شهریور  از پست ریاست دانمکده تربیت گیریپ  از کناره

برای بار دوم بده ریاسدت دانمدکده     31/1/77اینکه در تاریخ بود، فقط به کار تدری  و تحقیق مم ول بودم تا 

ادای وظیفه نمودم. در این دوره عالوه بدر تمهیدز   31/3/3113کماورزی منصوب شدم و در این پست تا تاریخ 

کمی دانمکده و اتاق اسداتید بدرای اسدتفاده از    های مدرن مورد نیاز، سیمها و خرید وسایل و دستگاهآزمایمگاه

خط تلفن مستقیم به دانمکده ، ایمداد دو مرکدز رایانده)یکی بدرای دانمدمویان کارشناسدی و       6آوردن  اینترنت،

د فضدای آموزشدی   مموز برای دوره دکتدری زراعدت، ایمدا   دیگری برای دانممویان تحصیالت تکمیلی،(، اخذ 

دو کار اساسی انمام های آموزشی، اداره ی آموز  دانمکده و دفتر علمی ممله کماورزی و... بیمتر برای گروه

های آموزشی آبیاری و زهکمی گروهشدط یکی شروع ساختمان آزمایمگاه هیدرولیک تحقیقاتی و دیگری ادغام 

 سداختمان آزمایمدگاه هیددورلیک    دانمکده کماورزی و گروه آبیاری و زهکمی ممتمع آموزشدی رامدین بدود.   

ب و بدرق خوزسدتان جنداب آقدای مهنددس      ر عامدل تواندای سدازمان آ   تحقیقاتی به همت و حمایت مالی مدی

 محمدرضا شمسایی شروع و به اتمام رسید. 

ب ر به ایماد دانمکده مهندسدی علدوم آ  و اما ادغام گروههای آموزشی آبیاری و زهکمی دو واحد آموزشی منم

 های فعال و موفق دانمگاه شهید چمران در سطح کمور است، شد.که یکی از دانمکده

قدمات در گروه آموزشی آبیاری و زهکمی و مکاتبات الزم، در یکی از جلسدات شدورای   پ  از فراهم کردن م

شرح دادم و در آن جلسه شورا با تمدکیل  ضرورت ایماد دانمکده مهندسی علوم آب را 3111دانمگاه در سال 

انمگاه دانمکده مهندسی علوم آب یکی از دانمکده های فعال در امور آموزشی و پژوهمی دآن موافقت گردید. 

 شهید چمران اهواز است.

ی شرکت نصر میثاق وابسته به رزمندگان و جانبازان، شرکت پیمانکاری است که پ  از پایان جنگ همت ساله

منظور ایماد ش ل برای رزمندگان و جانبازان جنگ با استفاده از امکانات و تمهیزات باقیماندده  ایران و عراق به

دولتی بود و پ  از آن به رزمندگان و جانبدازان واگدذار    3161از جنگ تمکیل شد. در ابتدا این شرکت تا سال 



عضدو هیئدت مددیره آن     3116ماه تا آبدان مداه   6سال و 7به مدت 3171گردید. اینمانا از اردیبهمت ماه سال 

طور مستمر با شدرکت در جلسدات هیئدت مددیره و بدر حسدا مدورد بازدیدد از         شرکت بودم. در این مدت به

بندی شدرکت  های در حال اجرا و اظهار نظرها ادای دین نمودم. مدیر عامل شرکت مذکور برای ارتقا رتبهپروژه

عدذر  3116زمان با واگذاری شرکت به اعضا در آبان مداه  ماز امتیازات علمی اینمانا استفاده حداکثری نمود. ه

ی شرکت خواسته شد، زیرا معتقد بودند کده اینماندا شدرایط رزمنددگی و یدا      من از عضویت در هیئت مدیره

احسداس  علدم را   ایحرمتدی بدر  حقارت و بی ارم. در اینما بود که واقعادار شرکت ندعنوان سهامجانبازی را به

معلمی سالخورده با آن همه تال  در سنگر علم و دانش و در تمربی و علمی نه از امتیازات نمودم. راستی چگو

سردرگم)در ابتدای کار( و ارتقا وارفته و های جنگ، استفاده ابزاری و مقطعی برای پیمرفت شرکتی پمت جبهه

 لمال است، ندارد.اتدار شدن در آن شرکت را که اموالش از بیولی آن معلم لیاقت سهام ی آن، نمودرتبه

یلدی  بده. مددیریت تحصدیالت تکم   از همدان تداریخ   ، 31/3/3113پ  از ریاست دانمکده کماورزی در تداریخ  

الت یریت تحصدی دزمدان بدا مد   خدمت نمودم. هدم  1/31/3111دانمگاه منصوب شدم. و در این پست تا تاریخ 

 ون آموزشی داانمگاه نیز بودم. تکمیلی دانمگاه قایم مقام معا

انتخداب شددم.   شهید چمران اهدواز  از دانمگاه  11عنوان استاد نمونه کموری سال به 3113در اردیبهمت سال 

مدی و مددیریتی   های اجتماعی، آموزشدی ، پژوه برای استاد نمونه شدن باید من حیث الممموع از کلیه فعالیت

الزم برای نمونه شدن بود تمدکیل   ای که حاوی کلیه مدارک کسا گردد. اینمانا پرونده حداقل امتیازات الزم

دادم و آن پرونده از طریق دانمکده مهندسی به مددیریت دانمدگاه ارسدال گردیدد. مددیریت دانمدگاه پروندده        

های الزم به وزارت علوم ارسدال نمدود.   های افراد واجد شرایط دیگر پ  از بررسیاینمانا را همراه با پرونده

عندوان اسدتاد نمونده کمدوری از     هدای الزم اینماندا را بده   ها پ  از بررسیدر وزارتخانه کمیته بررسی پرونده

 انتخاب نمود. 3111دانمگاه شهید چمران در سال 

الزم  ویژه نیروی انسانی کداردان و تمهیدزات  واحد تحصیالت تکمیلی واحد نوپایی بود و فاقد امکانات الزم به

نفدر از دانمدمویان   71نسبی شد. در آن مقطدع حددود   نواقص به تدریج حل  بود. خداراشکر تا حدود امکانات

های دکتری در سطح دانمگاه به علت نداشتن حداقل نمدره قبدولی زبدان انگلیسدی بدرای ورود بده دوره،       دوره

در کمدا و زیدر نظدر    التحصیلی دانممویان بالتکلیف بودند. معلوم نبود امور تحصیالت تکمیلی مانند امور فارغ



همدراه بدا   دانمدگاه  ی آموز  باید در واحد تحصیالت تکمیلی و یا در ادارهگیرد، آیا  چه مدیریتی باید صورت

تحصدیالت  شدورای  بحدث و گفتگدو   مکیل چندین جلسه دانممویان کارشناسی بررسی و انمام شود. پ  از ت

وبددین  کمیلی موافقدت شدد   آزمون زبان انگلیسی در دانمگاه زیر نظر مدیریت تحصیالت تتکمیلی با برگزاری 

هدای  التحصدیلی دانمدمویان دوره  تدریج حل گردید. انمام امدور فدارغ  ممکل زبان دانممویان دکتری به ترتیا

تحصیالت تکمیلی هم رسما به مدیریت تحصیالت تکمیلی واگذار گردیدد. در مددتی کده در پسدت مددیریت      

هدای دکتدری در دانمدگاه    دوره تحصیالت تکمیلی بودم، ساالنه و در زمان مقرر، کنکدور امتحاندات ورودی بده   

گیدری  یت تحصیالت تکمیلدی تصدحیح و نتیمده   جا برگزار شد. اوراق امتحان زیر نظر مستقیم مدیرچمران یک

شد، جلسات شورای تحصیالت تکمیلی که هر دوهفته یک بار تمکیل مییک سالن برای  3113شد. در سال می

 باامکانات الزم برای استفاده آماده گردید. 

، از پست مدیریت تحصیالت تکمیلی دانمدگاه بده کندار    1/31/3111از شروع به کار دولت نهم، در تاریخ پ  

تداب همدت   ( به تدری  و تحقیق و نوشدتن ک 3/1/3111رفتم و از آن تاریخ به بعد تا تاریخ شروع بازنمستگی)

شدهریور  ئت ممیز دانمگاه تدا  و در هیهای آموزشی و علمی در این دوره به عنوان عضگماشتم. عالوه بر فعالیت

، عضو کمیسدیون دایمدی هیدات    11مردادتا 16انمگاه از تاریخ اسفند ، نماینده رئی  دانمگاه در شورای د3111

تدا آذر  16، عضو شورای نظارت و ارزیابی دانمگاه از خرداد 11تا خرداد 16امنای منطقه جنوب غرب از خرداد 

و... خدمتگدذار دانمدگاه و   11تا آذر 16عالی استان خوزستان از آبان ، عضو هیئت نظارت و ارزیابی آموز  11

های هیدرولیک بده چداپ   چهار جلد کتاب علمی در زمینه 11تا11ی زمانی سالهای دانمگاهیان بودم. در فاصله

ی قلبی در بیمارستان پارس تهران عمل قلدا بداز نمدودم و از آن    به علت عارضه3117در مهرماه سال رساندم. 

 هستم. رژیم غذایی ریخ به بعد تحت کنترل پزشکی و تا

مهندسدی آب در   انددازی دوره کارشناسدی ارشدد در   از من با مرتبه علمی استادی برای راه 3171در اوایل سال 

عمل آمد. با قبول این دعوت همکاری خود را با ایدن دانمدگاه بده    دعوت به دانمگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر

آغاز نمودم. گفتنی است کده قدبال یعندی زمدانی کده سدرهنگ حمدازی         3171وقت از مهرماه  عنوان استاد نیمه

زسدتان و منداطق ممداور را برعهدده داشدت از مدن بدرای        ویعنی خ 6های آزاد منطقه ی دانمگاهمسئولیت اداره

بدود،   هواز( و تدری  به جد دعوت شدد همکاری و گرفتن مسئولیت )رئی  واحد اهواز و یا علوم تحقیقات اه



پیمنهادی ایمان نرفتم. همکاری با دانمگاه  هایگاه زیر بار مسئولیتعلت مم له زیاد و نداشتن وقت، هیچاما به

راحتی پذیرفتم، زیرا از زمان دوره دانممویی در آمریکا آموختده بدودم و بده ایدن بداور      آزاد واحد شوشتر را به

پایدان  هدای ابتددائی و متوسدطه را بده    در آن تحصیالت دوره رسیده بودم که باید به شهر زادگاهم، به شهری که

ام، ادای دین و خدمت نمایم. شوشتر شهر باسدتانی و قددیمی بدا    ام و ش ل معلمی را از انما آغاز نمودهرسانده

ده است. راستی رطور که باید و شاید پیمرفت نکر خود آنتاریخ شگفتی است، اما در مقایسه با شهرهای همموا

 چرا؟ 

های تحصیالت هنگامی که همکاری خود را با دانمگاه آزاد شوشتر شروع کردم، این واحد دانمگاهی فاقد دوره

های زیرزمینی سال در سطح دوره کارشناسی، دروس هیدرولیک، بناهای آبی و آب1تکمیلی بود و من به مدت 

کردن مقدمات نسبت بده گدرفتن   سال با جذب نیروهای مدرس دیگر و فراهم 1را تدری  نمودم. در مدت این 

های کارشناسی ارشد در زمینه مهندسی آب اقدام شد و خوشبختانه تال  همگدان و اینماندا   مموز برای دوره

دوره کارشناسی ارشد در گرایش  3111-3113اندازی دوره به نتیمه رسید. از سال تحصیلی در اخذ مموز و راه

کده کماورزی به راه افتاد و دانممو پذیرفت. اینمانا تددری   مهندسی علوم آب عمال زیر نظر مدیریت دانم

های بعد را برعهده گدرفتم و تددری  دروس   دروس هیدرو دینامیک و هیدرولیک پیمرفته در این دوره و دوره

های اینماندا مسدئولین دانمدگاه بده     کارشناسی را به دیگران واگذار نمودم. به موازات شروع دوره با مماورت

هدای  های دکتری در دانمدگاه ساتید ممرب برای تدری  دروس و نیز بورسیه کردن دانممویان دورهدعوت از ا

نگریهدا،  هدا و آیندده  ی دانمگاه همت گماشتند. نتیمه این تدال  دیگر کمور به منظور تامین نیروی علمی آینده

ی کارشناسدی ارشدد و   هدا خودکفایی دانمگاه آزاد شوشتر از حیث نیروی جوان علمدی بدرای تددری  در دوره   

باشدد.  دکتری در زمان کنونی و تمکیل دانمکده مهندسی علوم آب در دانمگاه آزاد اسالمی واحد شوشدتر مدی  

های کارشناسی ارشد گرایش آب یک جدا  شکل گرفت و تمام رشته 311دانمکده مهندسی علوم آب در سال ...

ات علمدی تمدام وقدت ایدن دانمدکده شددم.       در این دانمکده جمع شدند.من نیز پ  از بازنمستگی عضدو هید  

ساله، به عضویت هیات امنای 1اهلل هاشمی رفسنمانی برای یک دوره با حکم آیت 3111همچنین از شهریور ماه 

دانمدکده   3111ی هیئات امندای دانمدگاه آزاد اسدالمی منصدوب شددم. از سدال       استان خوزستان زیر ممموعه

اندازی دوره دکتری آب را آغاز نمود. افی پیگیری اخذ مموز برای راهمهندسی علوم آب با داشتن هیئت علمی ک



دانمدمویان   3111-3111خوشبختانه پ  از تال  همگان مموز شروع دوره صادر و در ابتدای سال تحصیلی 

 ثبت نام و شروع به تحصیل نمودند. ره دکتری مهندسی آباولین دو

ام. هر نیم سال حداقلی خود را با دانمگاه شهید چمران حفظ نمودهاز شروع دوره بازنمستگی تا کنون همکاری 

نمایم. به عندوان  تدری  می التدریسیی کارشناسی ارشد و یا دکتری را به صورت حقتحصیلی یک درس دوره

 ها و یا به عنوان داور در جلسات دفاعیه دانممویان دکترینامهاستاد راهنمای ممترک در هدایت بعضی از پایان

هیدرولیک، سیاالت و حرکدت آب  ، آبیاری سطحیهای جلد کتاب در زمینه کنم. چهارو همکاری می ممارکت

تدا را بده پایدان    تا چاپ و انتمار این ک در خاک در دست تهیه دارم. از خدای بزرگ مسئلت دارم فرصت دهد

 برسانم.


