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بودند که  تبریز  از اساتید گرانقدر دانشگاه    دکتر عزیز جوانشیر 
دهه  در ۴-۵  تبریز  کشاورزی  دانشکده  فارغ التحصیالن  از  بسیاری 
آموختند.  ایشان  محضر  در  هم  کنار  در  را  اخالق  و  علم  گذشته 
توابع  از  بیله سوار  فروردین ۱۳۱۹ در شهرستان  متولد هشتم  ایشان 
مشکین شهر استان اردبیل بودند. دوران تحصیالت ابتدایی خود را در 
اردبیل و دبیرستان را در تبریز گذرانده و در سال ۱۳۴۱ موفق به اخذ 
مدرک دیپلم متوسطه ریاضی از دبیرستان فرودسی تبریز با رتبه بسیار 
کشاورزی  دانشکده  ورودی  آزمون  در  سال  همان  در  شدند.  ممتاز 
فوق  مدرک  در سال ۱۳۴۵  و  پذیرفته شدند  )کرج(  تهران  دانشگاه 
لیسانس رشته جنگل و مرتع را از دانشکده کشاورزی کرج دریافت 
و سپس برای ادامه تحصیل به کشور فرانسه عزیمت کردند، ایشان در 
سال ۱۹۶۸ میالدی )تیرماه ۱۳۴7 شمسی(، فوق لیسانس اکولوژی 
گیاهی را از دانشکده علوم دانشگاه اورسی )پاریس( دریافت کردند 
و در همان دانشگاه موفق به اخذ مدرک دکتری اکولوژی و در مرداد 
ماه سال۱۳۵۰ فارغ التحصیل شدند. عناوین پایان نامه های دوره فوق 

لیسانس و دکتری ایشان در فرانسه به شرح ذیل بوده است:
Ms: Mise au point d’une chamber de transpiration
Ph.D: Mise au Point d’une chamber de transpiration et 
son application a` L’ etude de la re gelation stomatique

به  فرانسه  در  دکتری  تحصیالت  اتمام  از  پس   ،۱۳۵۰ سال  در 
سال  همان  ماه  تیر  شانزدهم  تاریخ  در  بالفاصله  و  باز گشتند  ایران 
از دانشگاه تبریز درخواست اشتغال کردند. پیرو این تقاضا، با تأکید 
دانش  و  تخصص  به  نیاز  بر  مبنی  کشاورزی  دانشکده  وقت  رئیس 
و  جنگل  گروه  در  مدرس  به عنوان   ۱۳۵۰ سال  مهر ماه  در  ایشان، 
تدریس  و  کار  به  مشغول  تبریز  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  مرتع 
شدند. در واقع حضور ایشان در دانشگاه تبریز در این تاریخ به عنوان 
به عنوان  سربازی  امکان خدمت  از  و  محسوب  هم  سربازی  خدمت  
مدرس دانشگاه بهره  مند شدند. دو سال بعد یعنی در مهر ماه ۱۳۵۲ 
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زندگینامه دکتر عزیز جوانشیر
استاد نمونه دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
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به استخدام رسمی دانشگاه تبریز درآمدند و با مرتبه استادیاری 
رئیس  توسط  صادره  ابالغ  براساس  شدند.  کار  به  مشغول 
گروه  عضویت  به   ۱۳۵۱ اردیبهشت  دهم  تاریخ  در  دانشکده، 
ماه  دی  در  آن  پیرو  و  می شوند  برگزیده  مرتع  تحقیقاتی  کار 
نماینده  به عنوان  تبریز  دانشگاه  رئیس  حکم  با   ۱۳۵۱ سال 
جنگل ها  سازمان  توسط  برگزارشده  مرتع،  سمینار  در  شرکت 
و مراتع، معرفی می شوند. رئیس دانشکده کشاورزی ایشان را 
در مرداد ماه سال ۵۳ به عنوان مشاور خود منصوب می کند و 
مشاور  سمت  عهده دار  دانشگاه  رئیس  ابالغ  با  ایام  همان  در 
طرح تأسیس ایستگاه دامپروری مراغه می شود. با توان علمی باال و 
به واسطه پشتکار و لیاقتی که در همان سال های اولیه در دانشگاه  از 
خود نشان می دهد، پله های ترقی را یک به یک طی می کند، دانشگاه 
نیزتالش می کند تا در زمینه های مختلف از حضور ایشان بهره ببرد. در 
تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۵۴ به ریاست مرکز کشاورزی دوره های شبانه 
دانشگاه تبریز )آذرابادگان( منصوب می شود و در شهریور همان سال 
به عضویت کمیته فنی باغ بتانیک دانشگاه تبریز در می آید. در خرداد 
۱۳۵۸ با پیشنهاد رئیس دانشکده کشاورزی و تأیید رئیس دانشگاه 
فروردین ۱۳۵۹  در  و  انتخاب شده  دانشکده  معاون  به سمت  تبریز 
به عنوان نماینده تام االختیار دانشکده کشاورزی برای بررسی وضعیت 
عزیز  دکتر  می شود.  اعزام  اردبیل  کشاورزی  دانشکده  دانشجویان 
جوانشیر در بهمن ۱۳۵۹ در کمیته ترجمه و تألیف و تصحیح کتاب های 
دانشگاهی ستاد انقالب فرهنگی به عنوان عضو هیئت داوران در رشته 
منابع طبیعی عمومی منصوب شده و با حکم رئیس دانشکده در تاریخ 
چهارم اردیبهشت ۶۲ به عضویت شورای پژوهشی گروه باغبانی در 
هسته پژوهشی دانشکده درمی آید و در آخرین روزهای سال ۶۴ با 
ابالغ رئیس دانشگاه تبریز عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده 
گروه  معاونت  به   ۱۳۶۵ سال  ابتدای  در  ایشان  می شود.  کشاورزی 
زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی و چهار سال بعد، یعنی 
۲۳ فروردین ۶۹ به عنوان مدیر گروه زراعت و اصالح نباتات منصوب 
می    شود. دکتر جوانشیر در مهرماه سال ۶۹ با کسب امتیازات الزم به 
مرتبه دانشیاری نائل و در آذرماه سال ۱۳7۱ با حکم رئیس دانشگاه 
به عنوان عضو و دبیر کمیته منتخب بررسی پرونده های ارتقای اعضای 
هیئت علمی دانشکده کشاورزی تعیین شدند. در سال های بعد و در سال 
۱۳۸۱ دوباره به مدت دو سال مدیر گروه زراعت و اصالح نباتات 
شده و درنهایت در تاریخ پانزدهم بهمن سال ۱۳۸۴ با رتبه استادی 
از دانشکده کشاورزی بازنشسته شدند. ایشان در طول عمر پر برکت 
مجالت  خارجی،  ژورنال های  در  متعددی  مقاالت  و  تألیفات  خود 
علمی پژوهشی داخلی و کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی 
داشتند. همچنین در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری 
به عنوان استاد راهنما، مشاور  یا داور همکاری داشت که حاصل آن 
تربیت دانشجویانی بود که تعداد زیادی از آنان، بعدها مسئولیت های 
شدند.  عهده دار  دانشگاه ها  و  دولتی  دستگاه های  در  را  مختلفی 
     دکتر عزیز جوانشیر دروس مختلفی را در دانشکده کشاورزی 
دانشگاه تبریز، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه گیالن و دانشگاه آزاد 

این  از عناوین  برخی  تبریز تدریس می کردند،  و  اردبیل  اسالمی در 
دوره ها عبارتند از: 

 در دوره کارشناسی: اکولوژی، مرتع داری و هواشناسی
و  مبانی  زراعی،  گیاهان  اکولوژی  ارشد:  کارشناسی  دوره  در   

مدیریت محیط زیست
سیستم های  اکولوژی  مخلوط،  کشت  اکولوژی  دکتری:  دوره  در   

زراعی، اکوفیزیولوژی و اکولوژی پوشش گیاهی
تعداد ۴۱  استاد راهنمای  ایشان  تبریز،  دانشگاه  در طول حضور در 
پایان نامه کارشناسی ارشد و ۱۳ رساله دکتری بودند. همچنین در ۲۹ 
به عنوان استاد مشاور  پایان نامه کارشناسی ارشد و ۸ رساله دکتری 
حضور داشتند. به عالوه ایشان در ۱۶ طرح تحقیقاتی و مطالعاتی در 
در  کتاب  چند  همچنین  بودند.  همکار  یا  مجری  مختلف  زمینه های 
زمینه های تخصصی مربوطه تألیف  یا ترجمه کردند که برخی از آنها 

عبارتند از:
  پوشش گیاهی زمین؛ نوشته آ.هونتز دولمپز؛ ترجمه: نویده بیرنگ، 
عزیز جوانشیر و یوسف مجتهدی، انتشارات نشر دانشگاهی، ۱۳۶۸.

عزیز  ترجمه:  دمیر؛  وان  جان  نوشته  مخلوط؛  کشت  اکولوژی   
جوانشیر، عادل دباغ محمدی نسب و آیدین حمیدی،  انتشارات جهاد 

دانشگاهی مشهد، ۱۳7۹.
 اکولوژی حشرات؛ نوشته پیتر پرایس؛ ترجمه: قدیر نوری قنبالنی 

و عزیز جوانشیر، انتشارات شیخ صفی الدین، ۱۳۸۱.

بازدید علمی به همراه دانشجویان

بازدید علمی به همراه دانشجویان
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نوشته  جنگل؛  اداره  عملی  راهنمای  جنگل،  پرورش  و  بررسی   
و  مصدق  احمد  جوانشیر،  عزیز  ترجمه:  کوشه؛  پیر  و  بیرنگ  نویده 

یوسف مجتهدی؛ انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۳۸۲.
 مبانی آگروفارستری؛ تألیف عزیز جوانشیر، فرید شکاری، عادل 
دباغ محمدی نسب و یعقوب راعی، انتشارات دانشگاه زنجان، ۱۳۸۳.
باغبانی در طراحی   طراحی کاشت حرفه ای، رویکرد معماری و 
کاشت باغچه مخلوط؛ نوشته اسکات سی اسکارفون؛ ترجمه سعداله  

علیزاده و عزیز جوانشیر؛ انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۳۹۲.
نقش  داخلی  کنفرانس  یازده  برگزاری  در  عزیز جوانشیر  دکتر       
بسیار مهم و مؤثری داشتند. ایشان در ۵ مجله علمی دانش کشاورزی، 
بیابان، پژوهش های زراعی، فصلنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
هیئت تحریریه  به عنوان  فناوری  و  علم  مجله  و  کشور  طبیعی  ومنابع 
همکاری داشت. همچنین عضو پیوسته انجمن علوم زراعت و اصالح 
نباتات ایران، انجمن مرتع داری ایران و انجمن بوم شناسی ایران بودند. 
برای نه سال، ریاست انجمن سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
و  علمی  اقدامات  تمامی  پاس  به  داشتند.  عهده  به  را  کشور  طبیعی 
آموزشی که داشتند، ۲۲ جایزه، نشان و مدال دریافت کرد. که تعدادی 

از آنها عبارتند از:
 لوح تقدیر برای فعالیت های علمی در اولین همایش ملی مرتع داری 

کشور )۱۳7۳(
 محقق برتر مطالعات محیط زیستی استان آذربایجان شرقی )۱۳۸۰(

 استاد نمونه دانشگاه تبریز )۱۳۸۲(
 پژوهشگر نمونه )۱۳۸۳(

 استاد نمونه کشوری )۱۳۸۴(
 استاد تأثیرگذار در کشاورزی کشوری )۱۳۸۹(

 فرهیخته ممتاز از طرف نخستین جشنواره فرهنگی و بنیاد نخبگان 
استان اردبیل )۱۳۹۳(

     از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
سایر  و  مراتع  و  جنگل ها  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  کشور، 
مسئولین کشوری هم مورد تقدیر قرار گرفته اند. دکتر عزیز جوانشیر 
مهندسی  نظام  رئیس سازمان  مرداد ۱۳۸۹  تا  اسفند سال ۱۳۸۰  از 
کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی بودند. همچنین از 
مهندسی  نظام  سازمان  مرکزی  شورای  عضو  به عنوان   ۱۳۸۱ تیرماه 
داشتند.  همکاری  سازمان  این  با  کشور  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
ایشان در کمیته های تخصصی متعددی در استانداری آذربایجان شرقی 
در رابطه با مسائل مربوطه با دستگاه های اجرایی در استان همکاری 
می کردند. دکتر جوانشیر در سال ۱۳۸۳ به عنوان استاد نمونه کشوری 
مورد  مربوطه  مقامات  سوی  از  مناسبت  این  به  و  می شوند  انتخاب 
تقدیر قرار می گیرند. از دانشجویان و افرادی که از نزدیک ایشان را 
می شناختند،  نقل می شود که از دانشجویان خود حمایت های معنوی 
دانشجویان  فارغ التحصیلی  از  پس  حتی  می کردند،  زیادی  علمی  و 
پیگیر مسائل مربوط به اشتغالشان بودند. براساس اطالعات به دست 

همایش تجلیل از فرهیختگان دانشگاه تبریز در اردیبهشت سال ۱۳۸۴

بازدید علمی با دانشجویان از مراتع آذربایجان شرقی

مراسم انتخاب استاد نمونه کشوری در سال ۱۳۸۳
)به همراه دو فرزند گرامیشان(

تحقیقات میدانی در مراتع
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گونه گون Maassoumi اAstragalus azizii  که برای اولین بار توسط دکتر 
عزیز جوانشیر از مراتع سبالن جمع آوری شده است. 

)اطلس گون های ایران(

آمده، طی اجرای طرح جامع مطالعه پوشش گیاهی منطقه سبالن با 
سبالن  منطقه  از  فراوانی  گیاهی  گونه های  جوانشیر،  دکتر  مسئولیت 
جمع آوری و در هرباریوم گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه 
تبریز نگهداری می شود. برای شناسایی و نام گذاری این گیاهان آقایان 
دکتر مظفریان و دکتر معصومی از محققین بخش گیاه شناسی مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با این طرح همکاری می کردند. در 
میان این گیاهان گونه ای گون، برای اولین بار از منطقه سبالن توسط 
آقای دکتر جوانشیر جمع آوری می شود که تا آن زمان از هیچ نقطه ای 
معصومی  دکتر  اقدام،  این  پاس  به  بود.  نشده  شناسایی  و  گزارش 
گون شناس شهیر ایران، این گونه گون را به نام آقای دکتر عزیز جوانشیر

به منظور  می کند.  نام گذاری   Astragalus aziziiا  Maassoumi
معرفی این گونه جدید و ثبت آن در سیستم جهانی نام گذاری گیاهان، 
آقای دکتر معصومی در قالب مقاله ای علمی، گونه فوق را به همراه 
Mitt. Bot. Staatssamml چند گونه دیگر در ژورنال معتبر آلمانی

مقاله و در معرفی گونه فوق،  این  معرفی می کند. دکتر معصومی در 
توضیح می دهند که این گونه به افتخار دکتر عزیز جوانشیر اکولوژیست 

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز نام گذاری شده است*.
* Species named in the honour Prof. Aziz JAVAN-

SHIR, ecologist, in University of Tabriz, Faculty of Ag-
riculture, Tabriz, Iran.

    دکتر عزیز جوانشیر عمر بسیار بابرکت و پرباری داشتند، اخالق 
ایشان همواره چراغ راه شاگردان و  برخورد و رفتار  نیکو و حسن 
همکارانشان بوده است. ایشان دارای دو فرزند دختر هستند که هر دو 
پزشک و از افراد بسیار موفق هستند. دکتر جوانشیر در تاریخ ششم 
مهر سال ۱۳۹7 در پی یک دوره کوتاه بیماری، در سن 7۸ سالگی 

چشم از جهان فروبستند. 
روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد. 
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