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 کوشش شما خودکفا شود.
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 را انستا   کته  را ختدایی  سپاس است، جهانیا  پروردگار که را خدای سپاس

 اشتر   را او وستیله  بتدی   و نمتود  عطا زیبایی و دانایی و عقل او به و آفریده

 از را ما و آموخت ما به دانستیم  نمی آنچه که را خدایی سپاس. نمود مخلوقا 

 .ساخت مند بهره خود کرا  بی نعما  و الطا 

 متدد  بته  که عزیزی شهیدا  فداکاری سایه در که حال عزیز، دانشجویا 

 های ایثارگرا  خانواده شکیبایی و صبر و رسیدند عالی مدارج به ایما  و اراده

 زدوده ملتت  ای  زندگی افق از تار و تیره ابرهای کردند، تحمل را سختیها که

 جلتو  بته  خود با را زما  و رود  می پیش سرعت با که دنیایی در ماست بر شد،

 نمتوده  فتح را ایما  و های علم قله تا گیریم کار به را خود تالش تما  برد  می

 .زنیم رقم کشورما  و خود برای آمیز افتخار و درخشا  ای آینده و

 را خود سرافرازی و عز  و است ایثارگرا  و شهدا با ایرا  ملت قلب امروز

 را زما  که بود خواهیم ما کنیم سستی و غفلت اگر داند،  می آنها ایثار مدیو 

 از کته  بتود  ختواهیم  ما ایم، نبرده بهره خود عمر سرمایه از و ایم داده دست از

 راه همتواره  کته  کنتیم  بتاور  و بتدانیم . ایتم  شتده  گردا  روی های بهتر گزینه

 بتا  که باشد ندارد، وجود علم رهروا  برای بستی ب  هیچ و است باز پیشرفت

 .برداریم قد  پرصالبت و استوار مسیر، ای  در حق، عنایت

 

  محقق مصطفی دکتر

 دانشگاه ایثار و شاهد دانشجویان ستاد دبیر
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 ایثارگر و شاهد عزیز دانشجویان

 

 بتا  انستا   کته  استت  بشتر  بته  الهتی،  الطا  و هدایا باالتری  از معرفت و علم

 آ  از و نمایتد  صعود انسانی کمال نقطه اوج به تواند  می آ  از صحیح استفاده

 نکترد   استتفاده  صتور   در حتال  ای  با ولی. بگیرد مدد ترقی پلکا  بعنوا 

 هتایی  آفتت  دچتار  استت  ممک  آ ، داد  قرار بالذا  هد  و دانش از صحیح

 از و نمایتد  فتراهم  را عتالم  بیشتر هرچه گمراهی و انحطاط موجبا  که شود

 .است استبداد و تعصب تکبر، و غرور آنها جمله

 را علمی مدارج اید توانسته خود واالی همت و پروردگار لطف به که اکنو 

 فداکاری و گذشت با رود  می امید کنید سپری موفقیت با دیگری از پس یکی

 جا  منش و رفتار و دنکنی دریغ کوششی هیچ از مرد  سعاد  و اصالح برای

 . مدهی قرار زندگی سرلوحه را مقدس دفاع سال هشت کفا  بر
 

 برتتر  دانشتجویا   با مصاحبه مجموعه شامل «ایثارگرا  تبار» کتاب سری

 و دانشتگاه  ایثتارگر  و شاهد دانشجویا  امور مدیریت همت به ایثارگر و شاهد

 تت   از دارد جتا . استت  گرفته صور  شهاد  و ایثار فرهنگ ترویج منظور به

 .نمایم تشکر نمودند یاری را ما آ  نشر و تهیه در که عزیزانی ت 

 

  پورمحمدیان احسان دکتر

 دانشگاه ایثار و شاهد دانشجویان امور مدیر

 ۱8 ماه تیر

 





 

 جانباز و فرزند پزشکی فناوری نانو رشته دکترا مقطع نیا: دانشجوی حاتمی فاطمه

 دکتااا  مقطا   دانشاوی   نیاا  حاتمی فاطمه
 جانباز فازند و پزشکی فناور  نانی رشته

 
درصگد اسگت، پگز از فگوت      ٨۳نیگا فرزنگد جانبگاز     فاطمه حگاتمی 

گونه پدر در روزهایی که وی برای آزمون سراسگری ورود بگه    شهادت
هگا   شود. سگا   شد، از درس خواندن منصرف می ها آماده می دانشگاه

با  ۱0وارد دانشگاه فردوسی مشهد شد، و در سا   8۱بعد یعنی سا  
پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی تهران رتبه یک دانشجوی نانوفناوری 

هگای مگادر    ها و پیگیگری  شود. وی این موفقیت را مدیون تشویق می
المللگی و   داند. او اکنون با چندین مقاله در نشریات داخلی و بگین  می

در عرصه علم و دانش ثبت یک اختراع در ایران و آمریكا، راه پدر را 
  دهد. ادامه می
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  دعوت ماا را ذیيرتتدادخ اواهشامندم    با سالم و تشکر از اينکه

 :اود را معرتی ترمايدد

 فرزنتد  ،فاطمه حاتمی نیا دانشجوی مقطع دکترا رشته نتانو فنتاوری پزشتکی   

 . آمد در شهر مشهد به دنیا  3131سال ماه  یددر  درصد و 52جانباز 

 جانبازی ذدر برايمان بگو نحوه در مورد اانواده اود و 

ایشتا  در ست     واقتع  بهبود.  متأهل زما  جنگ است و در 3111پدر  متولد 

 ختواهر  .کنتد   متی سالگی با مادر  که دختر عمتویش نیتز هستت ازدواج     31

از هما  ابتتدا بته عنتوا      و پدر می آیدقبل از شروع جنگ به دنیا  تر  بزرگ

خت   در و همراه بتا دوستت جتوانش    شود  میجبهه اعزا   به بسیجی داوطلب

رژیتم بعتم مبتادر  بته     هتا   سالتا اینکه هما   ردهک  میمقد  جبهه فعالیت 

لباس  در حال ساخت سنگر بود وقتیپدر   .کند  میبمبارا  شیمیایی حلبچه 

 آلودهبر اثر مجاور  با خاک  متأسفانهو  دهد  میخود را به دوستش مخصوص 

 مترور   بته  امتا  زد  متی  . اوایل فق  دستش تاولشود  میدچار مشکال  پوستی 

 یهتا  یریگیپ تما  با وجود متأسفانه .شود  میدچار جراحت  تما  بد  او زما 

و باعتم   کردکه بیماری گسترش پیدا بل نشد،نه تنها بهبودی حاصل  ،درمانی

خیلتی ضتعیف شتده     ایشا و چو  سیستم ایمنی  شداز کار افتاد  کبد هم 

خیلتی  ایت  رونتد بیمتاری شترای       وندادنتد  بود حتی به ما اجازه پیوند کبد 

 بود. آوردهسختی برای ما به وجود 

 مادر شما چگونه با اين شرايط کنار آمد؟ 

وقتی پدر  بته جبهته    .بگویم مادر  شرای  بسیار سختی داشت توانم  میفق  

شت شرای  زندگی هم بسیار سخت بتود.  سه فرزند خردسال دا مادر رفت  می
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متادر  . آمتد  به وجتود مشکال  جدیدتری برایش جانباز شد،  پدراز اینکه  بعد

 متی کترد.  عالوه بر نگهداری از شش فرزند به پدر هتم رستیدگی   می بایست 

 فت: گ  میشکایتی نداشتند پدر   سائلهرگز بابت ای  مر  مادر و پد

تتا   داد  متی اجازه  اش یبدنواجب بود و اگر توا   واقعاًجبهه رفت  در آ  شرای  »

 « به خطر افتاده نگرا  نبود. سالمتشو هرگز از اینکه  ماند  میدر جبهه  آخر

مت  هرگتز    ،کترد   متی عمتل   اش فته یوظپدر  باید به » :گفت  میمادر هم 

  «مطابق اعتقادا  و وظایف خودش عمل کند.تا مقابل پدرتا  قرار نگرفتم 

شتدند و بتا    ساز خیتاراز زما ،  یا برههدر  ازخودگذشتگا ای  باید بگویم 

 برابر مشکال  پایداری کردند.صبر در و قدر   ،یستادگیا

 و جو اانواده بگو در مورد نحوه درس اواندن اودتان  

ی کتوچکی فاتا   و خیلی فرق داشتت   االشرای  زندگی با  در آ  زما خب 

ی بترای  ا زهیانگ ،و در کنار هم بود  کرد  میما را بیشتر به هم نزدی   زندگی

را جهت مطالعه فرزنتدا    ادر  ی  اتاقدو اتاق داشتیم که مپیشرفت ما بود. 

امکانتا   ها اختصاص داده بود. بتا اینکته    از میهما پذیرایی را به و اتاق دیگر 

 .میداد  میو به درس خواند  اهمیت واال داشتیم  یهمت بود، اماکم 

  مادرت برايمان بگو ذدر واز اصوصدات بارز 

متا شتکایتی از   ولتی   دیکش  میدرد  واقعاًاو  ،پدر  بسیار صبور و با گذشت بود

خیتر باشتد    منشأدر خانواده و اجتماع  کرد  میهمیشه سعی شنیدیم. ایشا  ن

پتدر  دوستت    .بتود  یهمی  گذشت و فتداکار  اشحتی دلیل اصلی جانبازی 

او و پتدر  در جبهته   جوانی داشت که بسیار شجاع بود و رابطته ختوبی بتی     

پدر  بعد از شهاد  ای  دوست بسیار جوانش همیشه از ای   شکل گرفته بود.

که برای پدر  بته   تی. با تما  ای  احوال و مشکالکرد  میدوست شهیدش یاد 
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مشتوول  ی ست یر نتخ وجود آمده بود او همچنا  فعال بود و به کار در شرکت 

  یشن خانه اوتا اینکه بیماریش باال گرفت و دیگر قادر به کار کرد  نبود.  بود.

شد و تحت مراقبت و مداوا قرار گرفت و همی  روزها م  در حال آماده شد  

ما را ناراحت ببیند با وجود دردهایی  خواست  مینبرای کنکور بود  و پدر  که 

تا ما متوجته درد و عتذابش    داد  میکشید همواره خودش را شاد نشا    می که

و حقتوق پتدرکفا    شرای  بسیار سخت بود متا شتش فرزنتد بتودیم     نشویم. 

ه اینجا بود که مادر  مرد و مردان .داد  مینرا  او بیماریهای  نهیهز زندگی ما و

از مشتکال  زنتدگی لطمته     گذاشتت نبار زندگی را به دوش کشتید و هرگتز   

همتواره بتر دوش    زحمت رسیدگی به شش فرزند و نگهداری از پتدر بخوریم. 

شتهیدش کته    زما رهمپدر  و بر روح  فرستم  میم  سال  و درود بود.  مادر

شتهاد  و   ،برای دفاع از کیا  ای  کشور مرد و مردانه جنگیدند و بار استار  

بتر ایت  زنتا  و     فرستتم   متی درود . بیماری را به دوش کشیدند و خم نشتدند 

که هر آنچه داشتند در طبق اختالص گذاشتتند و بته ایت       دام  پاکمادرا  

واره در تما  مراحتل زنتدگی پشتت و    مادر  هم یادگارا  عزیز خدمت کردند.

ا پشت سر بگذاریم. بعد زندگی رهای  بحرا پناه ما بود و با کم  او توانستیم 

و با وجود داشتت    برای درس خواند  نداشتمای  م  دیگر انگیزه از فو  پدر،

 .د ید  میننمرا  عالی در دورا  دبیرستا  تمایلی به ادامه تحصیل در خود  

  .مادر  در ای  شرای  بحرانی کنار  قرار گرفت 

 ؟دچطور شد که دوباره به محدط علمی برگشتد 

را برای درس خوانتد  از دستت   ا  که گفتم بعد از فو  پدر انگیزه  طور هما 

بته درس خوانتد  کنتد و     مجبور مرا دانست  مینمادر  هم صالح  ه بود ،داد

مه تحصیل را پیدا کتنم و بعتد از مت     منتظر ماند تا م  شرای  الز  برای ادا

در  3131در سال . بیشتری جهت ادامه تحصیل تالش کنم زهیانگ باخواست 
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عالقه خاصتی   .کنکور شرکت کرد  و در رشته مهندسی شیمی پذیرفته شد 

داشتتم و فکتر کترد  بهتتر استت از ایت  عالقته        و ریاضتی  به مباحم شیمی 

 ختوانم   میی درس زیر برنامهواره با هم .استفاده کنم و به محی  درس برگرد 

و شیوه خاص خود  را برای یادگیری دار  یعنی باید مفهومی بختوانم و نتت   

ای  ترتیب توانستم مرحله کارشناسی را با موفقیت پشت ستر   بهبرداری کنم 

ی و طراحتی  ستاز  هیشبدر کنکور کارشناسی ارشد گرایش  ازآ  بعدبگذار  و 

شتروع بته    ،در همتا  زمتا  تحصتیل    .یرفته شد فرایند دانشگاه فردوسی پذ

مت  حتول    نامته  ا یپاکارهای پژوهشی و نوشت  مقاال  متعدد کرد  و چو  

کرد   آمادهمباحم نانو پزشکی بود خود  را برای کنکور دکترا در ای  مقطع 

بتا کستب رتبته یت  ستهمیه در       3113و توانستم در کنکور دکتترای ستال   

 پذیرفته شو . دانشگاه علو  پزشکی تهرا  

 نقش معنويت را در زندگی اود چگونه مدبدنی؟ 

 کتنم   متی فکتر  . ا  داشتته هم مثل بقیه مشکال  خاص زنتدگی ختود  را    م 

هتم   طتور  همتا   ،شناستد   متی که هرکسی به نحو ختودش ختدا را    طور هما 

. زنتدگی متا   گذرانتد   متی مشکال  شخصی و آزمایشا  الهی خاصی را از ستر  

نیستت تنهتا    آگتاه از دنیای واقعتی متا    کس چیهشبیه به هیچ کس نیست و 

مت  ختدا را   یکتاست. کسی که به احوال درو  و برو  ما واقف است خداوند 

دانم که بعد از هتر افتتادنی برخاستتنی      می و ا  دهید ا  یزندگ لحظه لحظهدر 

تتر   شتر تالش کنیم موفقهرقدر بی. وجود دارد و ای  بستگی به تالش ما دارد

نباید  .هم قسمتی از زندگی ما هستندها  یسختباید بدانیم  فق  ،بودخواهیم 

جتز در   شتود   متی نبلکه بایدآنها را پذیرفت و ای  میستر   آمدکنار ها  یسختبا 

همواره بته   خواهم  میسایه معنویت و اتکا به نیروی معنویت. از همه دوستانم 

 همت را با هم داشته باشند.یاد خدا باشند و توکل و 
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  ذژوهشی اود برايمان بگو؟های  تدتعالدر اصوص 

توا  گفت، زما  کارشناسی ارشد وقت خوبی برای انجا  کارهای پژوهشی  می

طراحتی نتوی  فرآینتد جداستازی استکوال  از      " م  با عنوا  نامه ا یپااست. 

بتا راهنمتایی ختانم دکتتر      "روغ  گیاهی بهمراه سنتز نانوذرا  موناطیستی 

نفیسه فرهادیا  دارای سطح باالیی از نوآوری و فناوری بود که نتیجته آ  دو  

المللتی، یت     ی  مقاله علمی ترویجی و ی  مقاله کنفرانس بتی  ، ISIمقاله 

 باشد. عالوه بر ای  بعد از آ   می مریکاآثبت اختراع داخلی و ی  ثبت اختراع 

یا و دانشتجویا  فیزیت  پزشتکی در یت  طترح      با کم  خانم دکتر سازگارن

با گالیت  استید و    آه پوشش دهی نانو ذرا  اکسید "پژوهشی تحت عنوا  

بته عنتوا  همکتار اول     "ایندوسیانی  گری  برای درما  سرطا  سینه و روده

و یت  ثبتت اختتراع     ISIنقش ایفا کرد  و توانستم از آ  طترح یت  مقالته    

نیز در پایا  نامه مقطع دکتتری بتا راهنمتایی    داخلی داشته باشم. هم اکنو  

نتانو  های  استنت "با موضوع و دکتر رضا فریدی مجیدی دکتر حسی  قنبری

متی  در راستای تولید ی  محصول پرکاربرد مشوول بته فعالیتت    "کامپوزیت

 باشم. 

 از چگونگی زندگی در اوابگاه بگو 

باید بگویم زندگی در خوابگتاه و کنتار آمتد  بتا      ،باشیم  یب واقع یماگر بخواه

. تصتور  خوابگتاه کوچت  استت    های  اتاقسخت است فاای  واقعاًشرای  آ  

شتاید ستهم    .زندگی کنیدپنج نفر ید با ی بامتر ستیبکنید که در ی  فاای 

شما از اتاق خوابگاه فق  منحصر به استفاده از فاای تخت جهت استراحت و 

. امکانتا   ریت وال غ باشتد مطالعه و زیر تخت جهت نگهداری از لواز  شخصتی  

عتالوه بتر   نیستت.   قبتول  قابلرفاهی خوب نیست امکانا  ورزشی هم آنچنا  

ر روانتی ختودش را   غم دوری از خانواده و استرس درس خواند  هم باها   یا
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باعتم   ندگی در خوابگاه مزایایی هم دارد. زنتدگی گروهتی  ز با ای  حالدارد. 

ی ریت گ شتکل زیتادی در   را یتتأث کته  بیشتری آشتنا شتویم   با افراد می شود 

خوبی دار  های  یاتاقخوشبختانه م  هم ما ایفا می کند. شخصیت اجتماعی 

مختلفتی از  هتای   جنبته و با  فتمگر ادبهتر ی را و اینجا نحوه ارتباط با دیگرا 

ی مختلفتی بپتز  و   غتذاها  تتوانم   متی حتاال  . شتد   آشتنا زندگی اقوا  مختلف 

متا در خوابگتاه   ها   یامختلف زندگی را امتحا  کنم. در کنار تما  های  سب 

هتا    یافارغ از هر تفکری به عقاید یکدیگر احترا  بگذاریم. غیر از  میگرفت ادی

 هتر کتدا   و  کننتد   متی در مقطع دکترا تحصتیل  های م  هم،  یاتاقهم  چو 

با  ISIتخصص خاص خودشا  را دارند ما در کنار هم سعی کردیم ی  مقاله 

بنویسیم و ای  بهتری  خاطره دانشجویی ما شتد.   "سمیت نانو ذرا "موضوع 

زندگی در خوابگاه تمرینتی بترای یتادگرفت      ،گفت  مییکی از اساتید همیشه 

که بتواند از کنار نقاط ضتعف   می شودموفق کسی و کرد  است دگی بهتر زن

 بگذرد و با پیدا کرد  نقاط قو  خاطره خوشی از ای  روزگار با خود ببرد.

 ی؟دان  میاودت را ترد موتقی  ايآ 

متا   .ی است که انتها نتدارد ریمس ای  به نظر م  موفقیت امری نسبی است و

علمتی  هتای   دانستته از لحاظ اختالق و   تمی بایس قبل، روز  بههر روز نسبت 

 برویم. ترجلو

     ذدر شما با توجه به شرايط زمان اويش، رساالت ااود را باه

کندد وظدفه شما به عنوان يا  دانشاجو      میانجام رسانددخ تکر 

 چدست؟

باید تالش کنیم، خودما  را بسازیم. باید کشورما  را بسازیم و بهتر است اول 

کته همته    ،در شرای  امروزی جامعه به خصوصکنیم ناامیدی را از خود دور 

ی ا عتده . را از دستت بتدهیم   دیت ام ة یت روحی نگرا  فردا هستند نبایتد  نوع  به
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خالصانه برای رسید  به ای  نقطه تالش کردند و زحمت کشتیدند از جتا  و   

. اکنتو   مال و زندگی و جوانی خود مایه گذاشتند تا ما بزرگ و بالنده شویم 

ی و پیشرفت کشور و نستل بعتد کوشتا    آبادانباید کنار هم قرار بگیریم و برای 

ی از افکار دیگرا  بردار یکپما امکانا  و منابع خوبی داریم و به جای . باشیم 

ی را در خودما  و نسل بعتد  نوآورو خالقانه فکر کنیم و روحیه  نوآورانه ید،با

ی و نیکارآفر ةروحیتیاج دارند امروز به آ  احجوانا   چیزی که تقویت کنیم.

مگر زمانی که به خودباوری برسیم  شود  مینای  میسر . نترسید  از کار است

 و بدانیم ما چیزی از دیگرا  کم نداریم و کار برای ما عار نیست.

 

 خ ديقراردادبا تشکر از وقتی که در ااتدار ما 

 ۱۱ ماهخرداد
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 لطفاا   ذیيرتتدد، را ما دعوت اينکه از تشکر و سالم عرض ضمن 

 خکندد معرتی را اودتان

 استتا   گنبتدکاووس  شهرستتا   در 3133 ستال  متولتد  نتوده  حبیبتی  فرهاد

 کتوچکم  خواهر. است دار خانه مادر  و درصد 22 جانباز پدر . هستم گلستا 

 کارشناستی  رشتته  وارد 31 سال در م . کند  می تحصیل دبیرستا  آخر سال

 ی  رتبه 31 سال ارشد کارشناسی کنکور در. شد  درمانی بهداشتی خدما 

. شد  التحصیل فارغ 13/31 معدل با ،13 سال در و آورد  دست به را سهمیه

 ختدما   متدیریت  دکتترای  مقطتع  در کشوری پنج رتبه کسب با سال هما 

 .شد  پذیرفته دانشگاه ای  درمانی بهداشتی

  خبگويدد ذدر جانبازی نحوه از لطفا 

 شتا   ستربازی  کته  استت  یجوانان از دسته آ  جزء و 3111 سال متولد پدر 

 مقتاتیا   بته  بنتا  پدر . بود جنگ روزهای آغازی  و انقالب شروع با متقار 

 رز  لباس خود، اعتقادا  از دفاع و اسالمی کشور مرزهای از دفاع برای زما 

 او. ماند جبهه در داوطلبانه هم سربازی خدمت از بعد ؛رفت جبهه به و پوشید

 عملیتا ،  یت   حتی   در و 31 ستال  در. کرد  می کار می  سازی خنثی تیم در

 از تعدادی انفجار براثر ؛افتد  می اتفاق بدی وضعیت و رود  می می  روی ماشی 

 اثتر  بتر  پتدر   ؛شتوند   می زخمی هم ای عده و رسند  می شهاد  به رزمانش هم

 به زیادیهای  ترکش و داد دست از را خود راست دست وارده جراحا  شد 

 عصتبی  مشتکال   دچتار  انفجار موج دلیل به ها، ای  بر عالوه. شد وارد بدنش

 .هست هم
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 باه  راضای  ماادر  چارا  کنداد   می تکر مشکالت، اين به توجه با 

 شد؟ ذدر با ازدواج
 

 متادر   و پتدر  و کنتیم   متی  زنتدگی  گلستا  استا  در ،ما گفتم که طور هما 

 تترک  بته  مجبتور  شد  مجروح از بعد پدر . شناختند  می را همدیگر دورادور

 طریتق  از پتدر   کته  وقتتی . کنتد   می ازدواج خانواده اصرار با و شود  می جبهه

 متادر   خانواده طر  از مخالفتی گونه هیچ کرد، خواستگاری را مادر  خانواده

 عقتد  به داشتند هم از که شناختی و کامل رضایت با دو ای  و نیامد وجود به

 نیتروی  عنتوا   بته  و بتود  بیمارستتا   کتارگر  روزهتا  آ  پتدر  . آمدند در هم

 مزایتای  از استتفاده  صتدد  در هرگتز  و کترد   متی  کتار  بیمارستا  در قراردادی

 زدنتی  مثتال  درایت با که بود نوجوانی دختر هم مادر . نیامد بر خود جانبازی

 بتدنش  در و بتود  جنگتی  مجتروح  کته  نهتاد  مردی خانه به قد  روز آ  زنا 

 راهتی  در پتای  عاشقانه ازدواج، روزهای آغازی  هما  از مادر . داشت ترکش

 پتیش  گاهی هم م . آمد  نمی بر درایت با و صبور ز  ی  توا  از جز که نهاد

 کنتد،  تحمل را چیز همه امروز به تا توانسته چگونه مادر  کنم می فکر خود 

 و شتود    متی  تمتا   صتبر   جتایی  ی  باشی صبوری آد  که هم قدر هر چو 

 تمتا   کته  چیزی تنها که رسم   می نتیجه ای  به فق  بعد ولی شوی   می خسته

 زنتدگی  عاشق کسی وقتی. است بود  عاشق و داشت  دوست حس ،شود  مین

 هم کشور ای  زنا  م  نظر از. خرد  می جا  به را چیز همه باشد، فرزندانش و

 ثبتت  جتا  هتیچ هتا   آستیب  ایت   متأسفانه ولی هستند جنگهای  آسیب دچار

 کننتدگا   صتبر  بترای  کته  بتود  امیدوار خدا وعده به توا   می تنها و شود  مین

 الگتو  بتا  امتروزی  پسرا  و دخترا  امیدوار . است گرفته نظر در عظیم اجری

 در حقیقتی  و واقعی عشقی دنبال به فداکار مردا  و بزرگ زنا  ای  از گرفت 
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 آنهتا  کمی  در مخالف جنس با دوستی اسم به که خطراتی از و باشند زندگی

 . باشند حذر بر است

 آن در کاه ای  نقطه به رسددن تا را اود تحصدلی ريزی برنامه 

 خدهدد توضدح برايمان داريد، قرار

 دیگتری  ختاص  امکانتا   ایت   جز و خواند   می درس شاهد دبیرستا  در م 

 نه و بود  برتر آموز دانش نه بود ، کالس متوس  آموزا  دانش از م . نداشتم

 و کترد    نمتی  استفاده های خاصی کالس از دورا  آ  در. داشتم ضعیفی پایه

 دبیرستتا   از 13/33 معتدل  بتا  31 سال. رفتم  نمی هم زنی تست کالس حتی

 مدیریت رشته در سهمیه از استفاده بدو  هم بعد سال و شد  التحصیل فارغ

 دورا  اتمتا   تتا  واقع در. شد  پذیرفته دانشگاه ای  درمانی بهداشتی خدما 

 آ  البتته . داشتتم  متوستطی  معدل و بود  معمولی دانشجوی ی  کارشناسی

 پایتا   در ولتی . نبتود   آشتنا  روزگتار  خم و چم به هنوز و بود  تر جوا   موقع

 تصتمیم  و کرد  برقرار ارتباط بیشتر خود  چالشی باروحیه کارشناسی دورا 

 زندگی بعدی ت  و بود  یکنواخت دیگر. گرفتم ا  زندگی در عظیم تحولی به

 البتته . آمتد   بر بیرو  دنیای بهتر شناخت  پی در و کرد   نمی اقناع مرا کرد 

 ختوب  استاتیدی  حاتور  از برد  بهره و تهرا  پزشکی علو  دانشگاه در بود 

 پویتاتر  باید بهتر رشد برای که برسم نتیجه ای  به شد باعم عرب دکتر چو 

 پتدر  را عترب  دکتتر  م  و هستند ای برجسته استاد حق به ایشا . کنم عمل

 کارشناستی  مقطتع  وارد 31 ستال  در که وقتی. دانم   می خود معنوی و علمی

 خوبم دوستا  و ارزشمند اساتید کنار در بود  و جو درای  حاور شد ، ارشد

 یتادگیری  و صتر   خوانتد   درس فکتر  بته  فقت   و آیم خود به که شد باعم

. باشد ما آخر هد  نباید ولی است، ما اصلی کار خواند  درس. نباشم تئوری

 آشتنا  خود  وجود ناشناخته و دیگر ابعاد با پژوهشی کارهای در حاور با م 
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 کته  دانشتجویی  چشم به خود  به دیگر. رفت باالتر خود  از انتظاراتم و شد 

 وظیفته . کنم  نمی نگاه است واحدهایش گذراند  و خواند  درس فکر به فق 

 های مختلتف  صحنه در ما علمی حاور و شده خطیر بسیار حاضر حال در ما

 .است کشورما  و خود برای بهتر ای آینده نویدبخش

 کندد؟  می ارزيابی چگونه اود موتقدت در را والدينتان نقش 

 پدر . دار  خود  از تر کوچ  خواهر ی  فق  و هستم خانواده اول فرزند م 

 ای  با ولی. برد  می رنج عصبی مشکال  از و است درصد وپنج پنجاه جانباز هم

 کته  نیستت  معنی آ  به ای . نداشتم زندگی در کسری و کم هرگز م  وجود

 متتدی   ای ختانواده  در متا  چو  برعکس بود، فراهم برایم خواستم   می چه هر

 چته  هتر  از کنتیم    می سعی و نیست مادی مسائل به ما نگاه کنیم،   می زندگی

 منتد  عالقته  بسیار م  خواند  درس به پدر . ببریم را استفاده بهتری  داریم

 تا و نشو  متوقف کارشناسی مقطع در م  شد باعم پدر  امید و اصرار و بود

. دارد هتم  تر  کوچ  خواهر به نسبت را نظر همی  او ،بیایم پیش مرحله ای 

. بتود  م  یاور و یار همواره و نکرد کوتاهی موردی هیچ در واقعاً که هم مادر 

 لبخنتد  یتادآوری  با فق  م  که کند  می نثار  را خود عالقه و عشق قدر آ  او

 متادر  و پتدر  چنی  داشت  بابت متعال خداوند از. شو   می انرژی از سرشار او

 و ختدا  به اول زندگی در را خود موفقیت تما  و سپاسگزار  مهربانی و فداکار

 . مدیونم والدینم به بعد

 داشتدد؟ اود تحصدلی رشته از کاتی شناات شما آيا 

 دانشتگاه  ایت   و رشتته  ایت   وارد ساله  33 جوا  ی  عنوا  به وقتی واقع، در

 در متا  تصتورا  . دانشتگاهم  از نته  و داشتم ا  رشته از خوبی شناخت نه شد ،

 یکتی  شتویم   می مواجه آ  با دانشگاه در که هایی واقعیت با آموزی دانش زما 
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 در بنابرای  شو  پزشکی فیلد وارد ا  دایی پسر مثل داشتم دوست م . نیست

 کم  با ولی. داد   می قرار الگو را او کاری هر در و خواند  درس تجربی رشته

 روحیا  م  از بهتری شناخت هم و بود تر بزرگ م  از هم که اقوامم از یکی

 استتفاده  فرصتت  از ختواهم   می هم م . کرد  انتخاب را رشته ای  داشت، م 

 نیستت  قرار ما همه که است ای  آ  و بدهم شما خوانندگا  به پیامی و کنم

 قترار  کته  مقامی هر در و هستیم که جا هر کنیم سعی باید ما. باشیم پزش 

 ،نباشتید  ناراحتت  نیستتید  پزش  که ای  از وقت هیچ. باشیم مفید گیریم  می

 از مت  . باشید ناراحت باید اید کرده کاری کم که شدید متوجه زمانی اگر ولی

 فشتار  پزشکی رشته در پذیرش برایها  بچه روی خواهم   می هم مادرها و پدر

 از را متا  و گیرد   می را ما انرژی پزشکیهای  رشته به صر  کرد  فکر. نیاورند

. بشناستیم  را خودمتا   بایتد  رشتته  انتختاب  از قبتل . دارد   میبتاز  مستیر  ادامه

 ما همه و شود  مین داده یاد آموزا  دانش به مدارس درها  مهار  ای  متأسفانه

 در اگتر  و رویتم  می کنکور امتحا  سر ایم ساخته خودما  برای که تصوراتی با

 . کنیم  می سرخوردگی احساس نشویم، پذیرفته پزشکیهای  رشته

 ذدشرتت در تأثدری چه تهران ذزشکی علوم دانشگاه در حضور 

 داشت؟ شما علمی

. شو   مین آ  گزار تأثیر اساتید حاور و دانشگاه ای  خوب جو تأثیر منکر م 

 جتوی  چنی  در بود  و دارد پویا محیطی دانشگاه ای  دانید  می که طور هما 

 نیست معنا آ  به ای  ولی شود  می متفاو های  زمینه در آد  بهتر رشد باعم

 هتد   اگتر  متا . شود  می خوردگی سر باعم دیگرهای  دانشگاه در تحصیل که

 باشتیم  کته  جتا  هتر  بیاوریم، ایما  خودما  نیروی به و کنیم پیدا را خودما 

 . بخوانیم درس توانیم  می



 نیده حبیبی فاهاد 

 

10 

 

 زیر گاهی و نداشتند را ما امکانا  خواندند،  می درس ما از قبل که کسانی

 جستتجو هتا   متد   کتتاب  یت   داشتت   بترای  و کردنتد    می مطالعه شمع نور

 ایت   بته  بشتری  جامعته  شد باعم که بود آنها تالش و سعی همی . کردند   می

. هستتیم  پیشتینیا   زحمتا   متدیو   واقتع  در متا  و برستد  پیشرفت از نقطه

 بته  و شتود  نهادینه ما وجود در یادگیری حس اگر گویم   می  أجر با بنابرای 

 در لتذ   صتور   بته  خواند  درس شود، توجه روح غذای چشم به یادگیری

تتر   تاب بی دیگرا  به خود تجربیا  انتقال و یادگیری برای لحظه هر و آید   می

 .شویم  می

 کندد؟  می ذر چگونه را اود تراغت اوقات 

 متا  ستراغ  بته  پتو  های  خیال و فکر شویم  می تنها وقتی که است ای  واقعیت

 استیر  و بتدهیم  دستت  از را خود تمرکز شود  می باعم منفی افکار ای . میاید

 فراغتت  اوقتا   در دهتم   می ترجیح اول درجه در م  بنابرای . شویم توهما 

 ای هفتته  کنم  می سعی دار ، فوتسال بازی به زیادی عالقه چو  و کنم ورزش
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 مقتا   12 ستال  در ما فوتسال تیم حتی و بگذار  وقت ورزش ای  برای بار دو

 و جسم تعادل باعم ورزش. کرد دریافت راها  دانشگاه فوتسال برتر لیگ سو 

 و آیتیم   متی  کنار مشکال  باتر  راحت شود، بازتر ما ذه  وقتی و شود  می روح

 راهتا   بعاتی  ختوب . کند   می خطور ذهنما  به بهتریهای  راهها  آ  حل برای

 البتته . کنند   می سپری مجازیهای  شبکه در را خود فراغت اوقا  که بینم  می

 آ  مارا  شخصاً م  چو  ولی دارد را خود منفی و مثبت نکا  محی  ای 

. کتنم   مین استفاده اجتماعیهای  شبکه از هرگز دانم،  می آ  منافع از بیشتر را

 آد  دستت  از زمتا   کنتترل  شود   می باعمها  محی  ای  در حاور م  نظر از

 . برود

 تحقیقتاتی  کارهتای  انجا  صر  را خود فراغت اوقا  بیشتر م  غیرازای ،

 ده از بیش تاکنو . ا  نوشته خود  تخصصی رشته در زیادی مقاال  و کنم   می

 شتش  ایت ،  بتر  عالوه ا ، کرده چاپ خارجی و داخلی معتبر نشریا  در مقاله

 و تتألیف  حتال  در همچنتی  . دار  اجترا  حتال  در طرح چهار و ا  داشته طرح

 از تت   چنتد  همکتاری  بتا  متدیریت  ستازما   مبتانی  و اصتول  کتاب گرداوری

 . شود  می آماده چاپ برای زودی به که هستم دوستا 

 چدست؟ اوب دوست مورد در شما نظر 

 شتهری  از و شتد   جتدا  ختانواده  از جوانی اوج در و س  سال 33 با که وقتی

 جتا   بچته » :گفتت  فق  پدر  آمد ،  می تهرا  به تحصیل ادامه برای کوچ 

 .« شوی پشیما  بعداً که نک  کاری ولی دار  اعتماد تو به م 

 در زنتدگی . دارد ستنگینی  معنای چه کوتاه جمله ای  فهمید  بعدها م 

 در زندگی با آمد  کنار مختلف، افراد با مراوده رنگ، و آب پر و بزرگ شهری

 آستانی  کتار  مانتد   باقی خود اصالت بر و نشد  عوض آ  کنار در و خوابگاه

 در ختوبی  دوستتا   خداونتد  لطف به مادر ، و پدر خیر دعای از البته. نیست

 توانستیم وجود ای  با بودند، تر بزرگ م  ها از آ  اکثر که گرفتند قرار مسیر 
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 تر بزرگ ها فکرهای آ  چو  و کنیم برقرار باهم خوبی بسیار ارتباط یکدیگر با

 ختوبی  بستیار  تتأثیر  مت   درسی و فکری رشد در داشتند، های بازتری ذه  و

 و دادنتد    متی  قترار  مت   اختیار در را خود تجربیا  دوستانم. گذاشتند برجای

 بترای . شتود  تتر  پختته  هتم  م  رفتارهای شد ها باعم آ  با و برخاست نشست

 شد  بزرگ در آ  نقش و خوب دوست تأثیر به گذشته از بیشتر امروز همی 

 الطتا   از زنتدگی  در را خوب دوستا  حاور و هستم واقف خود روحی ابعاد

 .دانم  می الهی

 چدست؟ ايثارگران مورد در شما نظر 

 زندگی شرای  هرگز م  خود ولی ،است ایثارگر ی  م  پدر که است درست

 کته  آنچته  با گویم  می ایثارگرا  مقا  در م  که چه آ  و ا  نکرده تجربه را او

 بزرگ مردا  عهده از جز ایثارگری معتقد . است متفاو  بسیار اند کرده آنها

 شتب  سیاهی در و بگذرد خود چیز همه از بتواند کسی اینکه. آید  نمی بر خدا

 هتر  کتار  ،نترستد  جراحتت  و اسار  و شهاد  و مرگ از و بزند دشم  دل به

 از و بتالم   متی  ختود   بته  واقعتا  پتدری  چنی  داشت  بخاطر م . نیست کسی

 البته. دهد قرار ما همه راه چراغ را بصیر  و بینش ای  که خواهم  می خداوند

 در خدا مردا  حاور شاهد هم امروز ما و شناسد  نمی مکا  و زما  ایثارگری

 روح بتر  و شتمار    متی  غنیمت را فرصت اینجا در. هستیم حر  مدافعا  قالب

 ختود  تت   و جتا   ایثتار  با زما  ای  در که فرستم  می درود حر  شهدای بلند

 نشتا   و آوردنتد  ارموا  به ما برای را آزادمنشی و کردند معنی دوباره را ایثار

 ما و است باز همواره شهاد  راه میرد،  نمی کشور ای  در هرگز ایثار که دادند

 .پذیریم  نمی را ذلت با زندگی هرگز

 بته  را ایثتار  ختود،  جبهته  در و خود نوبه به که مادر  از دارد جا همچنی 

، استت  والدینم خودگذشتگی از روحیه همی . کنم تشکر رسانید ظهور منصه

 تتاکنو   اینکته  از مت   و کنتد    متی  وابستهها  آ  به بیشتر لحظه هر را م  که
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 و زنتا   ایت   ایثتار  اگتر . هستتم  شرمنده دهم انجا  برایشا  کاری ا  نتوانسته

 عنتایتی  خداونتد  امیتدوار  . نداشتیم را خیال راحتی ای   اال ما نبود، مردا 

 از و دهتیم  ادامته  را عزیتزا   ایت   راه علتم  عرصه در بتوانیم هم ما تا بفرماید

 متا . برداریم قد  کشورما  مرد  سالمت مشکال  حل راستای در خود دانش

 ختاکی  و دریتایی  و آبی مرزهای از تنها نه و باشیم آمادهها  جبهه تما  در باید

 . کنیم دفاع هم کشور علمی و بهداشت و سالمت مرزهای از که

 

 خسپاسگزاريم داديد، ااتصاص ما به را اود وقت اينکه از

 ۱0خرداد 

 
 



 

 جانباز و فرزند تهران پزشکی علوم دانشگاه شناسی انگل phd مقطع رییسی: دانشجوی وحید

 شناسی انگل ph.d مقط  رییسی دانشوی  وحید
 جانباز و فازند تهاان پزشکی علیم دانشگاه

 
یگگک کارشگگناس امگگور نظگگامی مراحگگل ابتگگدایی عملیگگات هماننگگد 

دهد، تا مقطگ  دکتگرا از سگهمیه ایثگارگری      المقدس را شرح می بیت
مقط  دکترای انگگل شناسگی    ۳استفتده نكرده. وحید رییسی رتبه 

 تألیف و ترجمه. ۹6پزشكی است و دارای بیش از 
است. او معتقد است ازدواج بگرای   ژنتیکهمسر وی دانشجوی دکترای 
 شود. آورد و باعث شادی در زندگی می فرد تعهد فكری و روحی می

رسگد. او مگادر را    نور به درجه رفی  جانبازی مگی  پدر وحید در کرخه
قگدرت عشگق برتگرین قگدرت     »داند و معتقد اسگت:   مظهر ایثار می

 «است. دنیاست که در وجود مادرش تبلور یافته 
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 لطفاا   ذیيرتتدد، را ما دعوت اينکه از تشکر و المس عرض ضمن 

 خکندد معرتی را اودتان

 13 جانبتاز  فرزنتد  و ایتال   استا  آبدانا  شهر در 3133 متولد رییسی وحید

 دو م . است دار خانه مادر  و پرورش و آموزش بازنشسته پدر . هستم درصد

 ارشتد  کارشناستی  مقطتع  آموختته  دانتش  ختواهر  . دار  ختواهر  ی  و برادر

 در شترکت  بترای  شتد   حاضتر  حال در تر  کوچ  برادر و است شناسی روا 

 در و است ph.d مقطع دانشجوی دیگر  برادر. است دانشگاه به ورود و کنکور

  .خواند  می درس دانشگاه همی 

  خبگويدد برايمان ذدر جانبازی نحوه از لطفا 

 را ستربازیش  آختر  روزهتای  جنتگ  شروع زما  در و است 3111 متولد پدر 

 جبهته  در داوطلبانته  صتور   بته  سربازی اتما  از بعد وجود ای  با. گذراند  می

 جنگ آغاز با. بود خوزستا  استا  در آزادگا  دشت پدر  خدمت محل. ماند

کور  کرخه -جفیر -طالئیه مسیر عراق، ارتش 1 لشکر تجاوز محورهای از یکی

 دستت  (ورنت  کرخته کتور )  کرخه به هجو  اول هفته در دشم . بود (ورن کرخه)

 بتا  تتا  رستاند  سوستنگرد  -حمیدیه جاده به را خود آ ، از عبور با آنگاه یافت،

 مقاومتت  بتا  امتا  آورد، فتراهم  را سوسنگرد و اهواز اشوال مقدما  جاده؛ قطع

 متدتی . پرداختت  مواضتع  استحکا  به و شد نشینی عقب به مجبور رزمندگا 

 تیپ سوسنگرد، غرب و شمال از عراق 1 لشکر 12 تیپ حمله با ما مزه بعد،

 به ابوحمیظه اشوال از پس ،(ورن کرخهکور ) کرخه شمال در نیز لشکر ای  11

 رانده عقب منطقه ای  از رزمندگا ، عملیا  با اما برد؛ هجو  سوسنگرد سوی

 بته  کترد،  ایجاد متعددی موانع رودخانه ای  جنوبی ساحل در بعم ارتش. شد

 رخنه چند رغم به المقدس بیت عملیا  مرحله اولی  در رزمندگا  که طوری

 نیروهتای  کته  آ  تتا  کنند تسخیر را مواضع آ  نتوانستند دشم ، مواضع در
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 دو موقعیتت  ،پهلو از و کرده عبور کارو  از دارخوی  در روز آ  فردای خودی

 بته  ،بودنتد  مستتقر  (ورنت  کرخه) کور کرخه جنوب در که را عراق 3 و 2 لشکر

 رودخانه ای  و شدند نشینی عقب به مجبورها  آ  که طوری به انداختند، خطر

 کرخه» به «کور کرخه» که بود بعد به تاریخ آ  از. شد خارج دشم  اشوال از

 3133 ستال  اردیبهشتت  دهتم  که عملیا  ای  در پدر . یافت نا  توییر «نور

 شد جدی آسیب دچار شکم ناحیه از خمپاره ترکش برخورد اثر بر شد، انجا 

 مصتنوعی  روده پتدر   اکنو  هم و شدند وی روده تخلیه به مجبور پزشکا  و

 و کترد  ختارج  را آ  تتوا    متی ن و دارد قترار  او کتتف  در هتم  ترکش ی . دارد

 رنتج  هتم  روا  و اعصتاب  مشتکال   از انفجار از ناشی موج دلیل به همچنی 

 بینشتی  بته  ختوب  تربیت دلیل به روزگار بزرگ مردا  ای  دار  یقی . برد  می

 راهی در پای آگاهانه تصمیمی با سخت شرای  آ  در و بودند رسیده صحیح

 و متیه   از دفتاع . نداشت جانبازی یا شهاد  اسار ، جز پایانی که گذاشتند

 خود تعلقا  تما  از بنابرای  ،بود واجبا  از یکی به تبدیلها  آ  برای ناموس

 .کردند ایستادگی مردانه و گذشتند

 باه  راضای  ماادر  چارا  کنای   می تکر مشکالت، اين به توجه با 

 شد؟ ذدر با ازدواج

 چهتارده  فقت   3131 ستال  شتهریورماه  یعنی پدر ، با ازدواج زما  در مادر 

 قبلتی  آشنایی باهم و بودند فامیل پدر  با اینکه به توجه با و داشت س  سال

 تمتا   بتا  را پتدر   بتا  ازدواج و بتود  رستیده  پتدر   از ختوبی  درک به داشتند،

 حتتی  و بود ایال  شهر مشهورهای  فوتبالیست از پدر . پذیرفت هایش سختی

 ازتتر   واجتب  را جبهته  در حاتور  او ولی شود، ملحق استقالل تیم به بود قرار

 او جانبتازی  از بعد. ماند جبهه در و دانست خود آرزوهای به رسید  و شهر 

 ایت   با. است گوارشی مشکال  دچار چو  بخورد، غذا درست تواند  مین حتی

 تمتا   در و آمتد  در پتدر   عقتد  بته  ،است باتحملی بسیار آد  که مادر  وجود
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 و ستخت  تصمیم مادر  دار  قبول هم م . بود پدر  یاور و یار زندگی مراحل

 ستنگی   بتار  و کترد   متی  دیت   احستاس  ایثارگرا  به نسبت او. گرفت بزرگی

 کته  طتوری  به. کشید دوش به اعتقاداتش و تربیتش نوع به توجه با را زندگی

 .ندیدیم مادرما  صور  در خستگی یا پشیمانی از اثری هرگز امروز تا ما

 هساتدد،  کاه  جاايی  به رسددن تا را اود تحصدلی ريزی برنامه 

 خدهدد توضدح برايمان

 هر یعنی. خواند   می درس شناور ریزی برنامه ی  طبق دبیرستا  در م 

 گاهی. خواند   می درس فهمم  می بیشتر و بهتر کرد ،  می احساس که زما 

 دوره 32 سال در م . کرد   می مطالعه شب نیمه از پاسی تا گاهی وها  صبح

 در بعد سال و رساند  پایا  به 33/31 معدل با را خود متوسطه تحصیال 

 باید البته. شد  پذیرفته کاردانی مقطع در و ایال  آزمایشگاهی علو  رشته

 ما خوب. خوب ریزی برنامه به بعد و است عالقه به اول خواند  درس بگویم

 که هم اتاقی. دارد زیاد اتاق ما خانه و کنیم  می زندگی کوچ  شهر ی  در

 آرامش لحاظ هر از م  و بود جدا خانواده بقیه از کرد ،  می استفاده آ  از م 

 رفت  مهمانی به مجبور م  که بود کرده ریزی برنامه طوری مادر . داشتم

 منابع از م . شد   مین بازی مهما  درگیر م  آمد،  می مهما  اگر و نبود 

 کافی اندازه به البته. خواند   می درس پیوسته و مدا  و کرد   می استفاده خوبی

 استفاده تکرار و برداری نت روش از کرد   می سعی و کرد   می استراحت هم

 تأثیر منفیهای  انرژی تخلیه در هم ورزش بگویم، بایدها  ای  کنار در. کنم

 بازدهی تا کنم ورزش و روی پیاده روز هر کرد   می سعی م  و دارد خوبی

 ندارید، ورزش وقت اگر حتی کنم  می توصیه هم دوستانم به. شود بیشتر ذهنم

 دیگری کار به را سرتا  یا دهید اختصاص روی پیاده به روز در را ساعتی

 .کنید کنترل بهتر یادگیری جهت را خودتا  ذه  بتوانید تا کنید، گر 
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 رشاته  در باياد  کنناد   مای  تکار هاا   بچاه  بدشتر اينکه به توجه با 

 شدی؟ قانع کاردانی به شما چرا دهند، تحصدل ادامه ذزشکی

 همسایه ی  ما چو . داشتم عالقه آزمایشگاهی علو  رشته به م  واقع در

 به خود با مراها  موقع بعای و داشت آزمایشگاهی علو  دکترای که داشتیم

. بود  پیداکرده عالقه رشته ای  به دبیرستا  دورا  از م  و برد می آزمایشگاه

 مرحله ای  به و بود کرده شروع دیپلم فوق مقطع از هم خدامی دکتر خود

 از بعد م  البته. کرد  شروع کاردانی مقطع از هم م  بنابرای . بود رسیده

 کرده عمل آپاندیس چو  کنم، شرکت کنکور در نتوانستم دیپلم گرفت 

 دانشگاه وارد سهمیه از استفاده به احتیاج بدو  33 سال در بنابرای . بود 

 کارشناسی امتحا  در مقطع ای  شد  تما  از بعد و شد  ایال  پزشکی علو 

 و نکرد  استفاده سهمیه از هم مرحله ای  در خوشبختانه و کرد  شرکت

 ما و بود کارشناسی اواخر. شو  پذیرفته ایال  دانشگاه هما  در توانستم

 خصوص به داشتم، زیاد آزاد وقت چو  و گذراندیم  می را خود کارورزی دورا 

 بدو  توانستم و کرد  خواند  درس به شروع جمعه و شنبه پنج روزهای

 دانشگاه ارشد کارشناسی مقطع در 31 رتبه کسب با و سهمیه از استفاده

 معدل با را خود ارشد مقطع 11 سال در. شو  پذیرفته اصفها  پزشکی علو 

 مقطع در 2 رتبه کسب با نامه پایا  از دفاع از بعد و رساند  پایا  به 31

 آزمو  در. شد  پذیرفته تهرا  پزشکی علو  دانشگاه شناسی انگل دکترای

 در هم اکنو  هم. کرد  کسب را 135 کتبی نمره 11 سال تخصصی دکتری

 در کنکورهای  کالس تدریس به مشوول خلیلی دکتر انتشاراتی موسسه

 آموزشی و کنکوری کتب تالیف نیز و دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع

 یاخته ت  و شناسی انگل میانبر الگوریتم) م  کتاب عنوا  دو که باشم  می

 .اند کرده پیدا دست باالیی شهر  به( شناسی انگل IQB و جامع شناسی
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 کرديد؟ انتخاب را شناسی انگل رشته چرا 

 خوانتد   از .بتود  شناستی  انگتل  رشتته  بته  م  عالقه عامل مهمتری  و اولی 

 ای  رشته ای  انتخاب از م  اصلی هد  و برد   می لذ  شناسی انگل مطالب

 مترد   بته  و بتازگرد   است محرومی و کوچ  شهر که ایال  شهر به که است

 .دار  دانشگاه در تدریس به خاصی عالقه ای ، بر عالوه. کنم کم  آنجا

  خبگويدد برايمان اود ذژوهشی و علمی کارهای از کمی لطفا 

 خوب بسیار دکتری مقطع در دانشجو و استاد بی  ارتباط بگویم باید اول

 خواه جو ای  در گرفت  قرار. داریمای  دوستانه رواب  اساتیدما  با ما و است

 دورا  از م . دهد  می سوق پژوهشی کارهای سوی و سمت به را آد  ناخواه

 خوب ولی کرد ، پژوهشی کارهای انجا  به شروع ارشد مقطع در تحصیل

 رو ازای . کنم تجربه زمینه ای  در را خوبی پیشرفت اصفها  در نتوانستم

 تاکنو  11 بهم  از م . گردد  میباز دکتری مقطع به م  کارهای بیشتر

 شناسی انگل زمینه در کتاب ده حدوداً. ا  داده انجا  زیادی علمی کارهای

 دست در شناسی انگل مورد در تحقیقاتی طرح دو و ا  کرده ترجمه و تألیف

 دکتر نزد نویسی مقاله کالس دوره چندی  گذراند  از بعد و دار  اقدا 

 هایی کتاب ها، ای  از غیر. ا  داشته همکاری هم مقاله دو نوشت  در آخوندزاده

 به هم تکمیلی تحصیال  و پایه علو  مقاطع دانشجویا  استفاده جهت

 جناب و کیا دکتر خانم زحما  از اینجا در دارد جا و ا  رسانده چاپ مرحله

 م  با خوبی همکاری واقعاً که زیبایی محمد دکتر و محبعلی مهدی دکتر

 . کنم تشکر اند، داشته
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 تجرباه  هم را دانشجويی ازدواج شما ها، مشغله اين تمام وجود با 

 خبگويدد برايمان آن معايب و مزايا اصوص در لطفا خ ايد کرده

 نیست معنا آ  به ای . کشید طول ماه چند فق  ازدواج تا ما آشنایی زما  از

 اولیه اصول در دیدیم وقتی برعکس، کردیم، ازدواج باهم شناخت بدو  ما که
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 در خاص عالقه و تعهد و هستیم مشترک زندگی فکر به دو هر و داریم تفاهم

 و متذهبی  نظتر  از همستر  . کردیم ازدواج باهم دارد، قرار ما نفر دو هر وجود

 ژنتیت   دکتترای  دانشتجوی  هم ایشا  و دارد قرار راستا ی  در م  با فکری

 کارهتای  بته  روی مت   شد باعم که عاملی تری  مهم بگویم اغراق بدو . است

 بته  تتو  اینکته  از» گویتد   می همیشه او. بود همسر  افکار همی  بیاور ، علمی

 م  برای کمی وقت اگر حتی. شو   می خوشحال شوی، وارد پژوهشی کارهای

 تهترا   پزشکی علو  پزشکی ژنتی  دکتری دانشجوی همسر .« باشی داشته

 علتو   دانشتگاه  بورستیه  و خلیلتی  دکتر انتشارا  ژنتی  IQB کتاب مولف و

 .است ایال  پزشکی

 برگزار وپاش ریخت و دغدغه از دور به و سنتی خیلی هم ما ازدواج مراسم

 .کردیم ازدواج باهم راحت خیلی و نشدیم زندگی حواشی درگیر ما. شد

 درگیر را خودشا  و کنند ازدواج زودتر کنم  می توصیه دوستانم به م 

 تعهد انسا  برای ازدواج. نکنند زندگی زودگذر ظواهر و خیابانیهای  دوستی

 در پایانی بی شادی باعم تعهد، ای  و آورد  می ارموا  به روحی و فکری

 کسی و گیرند  می قرار یکدیگر کامیابی مسیر در نفر دو. شود  می زندگی

های  پله هم، پای پابه دو هر و آید  نمی بر دیگری از استفاده سوء درصدد

 یادگرفت  و خواند  درس شرای  ای  در. روند  می باال را موفقیت و سعاد 

 .شود  می شکوفا انسا  در تعهد و صبر نیروی و شود  می تر آسا 
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 خبگويدد مختلف مقاطع در اوابگاه در زندگی مشکالت درباره 

. شتد   بزرگ و رفتم مدرسه جا هما  و آمد  دنیا به کوچکی شهر ی  در م 

 از کمتتر  کوچت   شتهرهای  در زنتدگی  مشتکال   دانیتد،   متی  کته  طور هما 
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 ایتال   دانشتگاه  خوابگتاه  وارد وقتتی  بنتابرای  . است بزرگ شهرهای مشکال 

 خاصتی  مشتکل  متا  و بود خوب خوابگاه وضعیت ،نداشتم زیادی مشکل شد ،

 دورا  متا  ،بودیم خواند  درس فکر به فق  بودیم، بچه همه چو  و نداشتیم

 بتاهم  ،بتود  برقترار  متا  بی  خوبی صمیمیت و کردیم سپری هم کنار را خوبی

 اتفاقتا   ،شدیم  می بزرگ و خواندیم  می درس ،خوردیم  می غذا و خندیدیم  می

 یتاد  را ختوب  کارهتای  کتردیم   می سعی و کردیم  می تجربه باهم را بد و خوب

 بتود  تتری  بتزرگ  شهر که تهرا  به وقتی ولی ،کنیم دوریها  بدی از و بگیریم

 بته  کوچت   شتهری  از کته  بتود   کردی پسر م  ؛کرد  می فرق شرای  آمد ،

 اینجا در کرد  اشتباههای  راه. بود زیاد اینجا لعاب و رنگ و بود  آمده تهرا 

 همتا   از کترد   ستعی  و نبود  بچه دیگر خوشبختانه هم م  ولی بود متنوع

. بپترداز   بود یادگرفت  و خواند  درس که ا  اصلی هد  به فق  اول روزهای

 فرصتت  از شتو ،  شتهر  ایت   ظتواهر  استیر  اینکه جای به کرد  سعی بنابرای 

 نته  باشتم  علمتی  پیشترفت  دنبتال  بته  بیشتر و کنم استفاده تهرا  در حاور

 را آ  بته  رسید  مسیر و خواهد  می چه بداند آد  که وقتی. فرهنگی پسرفت

 او رستید   مانع تواند  مین بیرونی نیروی هیچ دیگر کند، ترسیم خودش برای

 و دارد را خودشهای  بدی وها  خوبی خوابگاهی زندگی. شود هایش خواسته به

 یت   بته  تبتدیل  را دانشتجویی  زندگی ضعف نقاط که هستندتر  موفق کسانی

 . کنند خودشا  بهتر توییر برای فرصت

 دانی؟  می موتقی ترد را اودت آيا 

 بختواهم  طتورکلی  بته  اگتر . دارد موفقیتت  از را ختودش  خاص تعریف هرکس

 از و کترده  تحصتیل  دام ، پاک دختری همسر . دار  خوبی والدی  م  بگویم،

 کارهتای  و هستتم  دکتری دوره گذراند  حال در م . است محترمی خانواده

 تمتا   که ای  خاطر به خداوند از و ا  داده انجا  هم زیادی تحقیقاتی و علمی

 آ  بته هتا   ای  همه ولی سپاسگزار  داده، قرار م  اختیار در راها  موهبت ای 
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 و هستتیم  خدا بدهکار همیشه ما خوب. موفقم  زندگی در م  که نیست معنا

 را متا  ختواهم   متی  او از و ا  دیتده  ختود  زنتدگی  در را ختدا  حاور همواره م 

 بتاال  در تنهتا  مت   نظر از موفقیت حال درعی . نکند غافل خود یاد از ای لحظه

 موفتق  بگتویم  توانم  می موقعی. شود  مین گر جلوه شخص اجتماعی مقا  رفت 

 هتم ها  آ  برای و بکشم باال خود  با هم را دیگرا  ا  توانسته ببینم که هستم

 کته  دانتم   متی  خودختواهی  را ایت   صتور   ای  غیر در دهم، انجا  مثبتی کار

 . ببینم باالتر و برتر دیگرا  از را خود 

 داريد؟ هم آزاد وقت آيا مشغله، همه اين با 

 زیادیهای  مشوله اگر حتی دارد، هم فراغتی اوقا  هرکسی الخرهاب خوب

 و باشم داشته آزاد مطالعه مواقع ای  در دهم  می ترجیح م . باشد داشته

 مطالعه زمینه ای  در بیشتر دار ، عالقه تاریخی مباحم به خیلی چو 

 ولی است، زیاد تاریخهای  عبر . است ساز عبر  تاریخ کنم  می فکر و کنم  می

 شود  می باعم تاریخی مطالعا . گیرند  می پند تاریخ از کمی افراد متأسفانه

 حوادث استقبال به بیشتری باتجربه و شود عوض زما  به نسبت ما دید

 . برویم زندگی

 چدست؟ ايثارگران مورد در شما نظر 

 شده تما  جنگ که است درست بگویم و کنم استفاده فرصت از خواهم  می

 از گذشت . دارد وجود همیشه جانبازا های  خانواده برای آ  اثرا  ولی

. نیست آسانی کار روانی و جسمی سالمت داد  دست از و دنیوی تعلقا 

 از خود و دیده را دوستانش شهاد  که شخصی با زندگی حال درعی 

 مردا  و زنا  ای . نیست کسی هر کار برد،  می رنج روحی و جسمی مشکال 

 و آگاهانه همرزمانش و پدر . گیرند قرار ما زما  پسرا  و دخترا  الگوی باید

 چو  زنانی شیر و کردند ایستادگی مملکت ای  اعتالی سر بر جا  پای تا
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 جانباز ی  عقد به جنگی ای منطقه در و جنگی سخت شرای  در مادر 

 شاگرد باوجوداینکه مادر . کشیدند دوش به عاشقانه را زندگی بار و آمدند در

 را ایثار راه کند، فکر خود شخصی پیشرفت به توانست  می و بود کالس اول

 و است دنیا قدر  برتری  آگاهانه، عشق قدر  که داد نشا  و کرد انتخاب

 فرهنگی کار و شده کمرنگ ما نسل در که است چیزی هما  متأسفانه ای 

 . طلبد  می را بیشتری

 

 خسپاسگزاريم داديد ااتصاص ما به را اود وقت اينکه از

 ۱0مهر 

 

 



 

 جانباز و فرزند تهران پزشکی علوم دانشگاه رادیولوژی قادریان: رشته صابر محمد

 رادییلاای   رشااته قادریااان صااابا محمااد
 جانباز و فازند تهاان پزشکی علیم دانشگاه

 
 «افكار است و ماباید در صف او  ایثار بمانیم.اکنون جنگ ما، جنگ »

گوید.  این جمله را محمد صابر قادریان دانشجوی رشته رادیولوژی می

 0ای از  درصد است. ژیمناستیک را به طگور حرفگه   ۳6پدر وی جانباز 

سالگی دنبا  کرده و در بیجار مربی این رشته ورزشی است. تگاکنون  

رادیولوژی از نگگاه تكنیگک و    ضروریات»یک جلد از سه جلد کتاب 

را نگاشته و در حا  نگارش دو جلد دیگر است. وی معتقد « پاتولوژی

است چون سایه خداوند بر تمام زندگی او گسترده است به نوعی آدم 

موفقی است. مادر و همسران ایثارگران و شهدا را جز بندگان خگاص  

ر زنگدگی  داند چراکه معتقد است بندگان خاص خدا در مسگی  خدا می

  شوند. رنج و سختی زیادی متحمل می
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 لطفاا   ذیيرتتدد، را ما دعوت اينکه از تشکر و سالم عرض ضمن 

 خکندد معرتی را اودتان

 جانبتاز  فرزنتد  و بیجتار  شهرستتا   در 3115 آذر متولتد  قادریا  صابر محمد

 بازنشستته  پتدر  . ا  نفتره  هشت خانواده ی  آخر فرزند م . هستم درصد13

 دبیرستا  در. دار  خواهر دو و برادر سه. است دار خانه مادر  و جانبازا  بنیاد

 از 33/31 معتدل  با 3113 سال در. کرد  تحصیل رجایی شهید دولتی نمونه

 علو  دانشگاه رادیولوژی رشته در سال هما  و شد  التحصیل فارغ دبیرستا 

 .شد  پذیرفته تهرا  پزشکی

 داشتدد؟ راديولوژی رشته به ااصی عالقه آيا 

 آمتوز  دانتش  دبیرستتا   دورا  در م . کنم بازتر کمی را موضوع بدهید اجازه

 آموزا  دانش همه مثل و خواند   می درس هدفمند بسیار و بود  خوبی و فعال

 موقتتع آ  حتتتی. دهتتم تحصتتیل ادامتته پزشتتکی رشتتته در داشتتتم دوستتت

 چتو   ولتی  داشتتم  هتم  ختوبی  درسی پایه و کرد   می تدریس شناسی زیست

 هیجتا   و استرس دچار کنم، اجرا باید که گونه آ  را زما  مدیریت نتوانستم

. نیتاورد   دستت  به را پزشکی رشته در پذیرش برای الز  رتبه و شد  زیادی

 فقت   و نداشتتم  دانشتگاهی هتای   رشته از درستی شناخت م  روزها آ  خب

 در. کنم پیداها  رشته بقیه با مختصری آشنایی توانستم رشته، انتخاب از قبل

 عالقمنتد  رادیولتوژی  و آزمایشتگاهی  علتو  های  رشته به کوتاه فرصت همی 

 خودمتا   نبایتد  ما. گردد  میباز هم آد  خود دید نوع به مساله ای  البته. شد 

 و مستیرها  تمتا   در پیشترفت  راه چراکته  ،کنتیم  محصتور  خاصی رشته در را

 دانشتجویا   جتزء  همواره و شد  دانشگاه وارد 15 سال م . است بازها  رشته

 ختود   تتالش  و خداونتد  لطتف  نتیجته  راهتا   ایت   همته  و بود  دانشکده برتر
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 کتنم،    متی ن افتختار  آ  بته  و نیست مهم زیاد برایم رتبه و نمره البته. دانم   می

 بته  فخرفروشتی  نته  استت  ختود   درونتی  رضتایت  است مهم برایم که چیزی

 .دیگرا 

  خبگويدد برايمان ذدر جانبازی نحوه از لطفا 

 آ  پتدر  . شتد  اعتزا   ستربازی  بته  3121 سال در و است 3113 متولد پدر 

 هتم  بقیته  ماننتد  هم او ،3121 سال در جنگ شروع از بعد. بود متأهل روزها

 ختدمت  از پتس  و دانستت  الز  ختود  بتر  را کشتور  مقدسا  از دفاع رزمانش

 بتود ،  او جای م  اگر پرسم   می خود  از بارها. ماند جبهه در سربازی مقدس

 خ  در خردسال فرزند دو و جوا  همسری داشت  وجود با شد   می حاضر آیا

 ایت   به فق  بعد و نه یا کنم خدمت سنگر بی ساز سنگر عنوا  به جبهه اول

 الهتی  لطتف  و مردا  از دسته ای  وجود در قوی اعتقادا  که رسم  می نتیجه

 کشتور  از دفاع و ببندند چیز همه روی به را خود چشم بتوانند که شده باعم

 ساخت  به جز روزها آ  ما» :گوید   می همواره پدر . بدانند خود اول اولویت را

 خودما  جا  ازتر  مهم ما برای عملیا  انجا . کردیم   مین فکر چیزی به سنگر

 بته  را خودمتا   فق  و رفتیم   می اول خ  به کامل آمادگی با زما  هر ما بود،

  «.کردیم  مین فکر دیگری چیز هیچ به و سپردیم  می خدا

 و شتود    متی  انفجار موج دچار بود، سنگر ساخت حال در که روز ی  پدر 

 بیمارستتا   از متدتی  از بعتد  او. شود   می اعزا  همدا  بیمارستا  به آ  از بعد

 رنتج  روانتی  مشتکال   از امتروز  تتا  انفجتار  موج دلیل به ولی شود   می مرخص

 در پشیمانی از اثری و ندیدیم پدر  عز  در خللی هرگز ما حال ای  با. برد   می

 چنی  پذیرفت  و هایی مکا  چنی  در حاور حال هر به. نیست پیدا او چهره

 ختود  زمتا   رهبتر  ندای به که شیرمردانی. طلبد   می را مردی مردا  خطراتی

 . ایستادند نفس آخری  تا عاشقانه و گفتند لبی 
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 جبهه به اردسال ترزند دو داشتن وجود با ذدر که گفتدد شما 

 زنادگی  اوضاا   کنترل در را مادرتان نقش است، شده اعزام

 کندد؟   می ارزيابی چگونه تاکنون زمان آن از

 حاتور  بتدو   جنگتی  شترای   در خردسال فرزند دو از نگهداری واقع در

 بته  را فرزنتدا   رفتت،    می جبهه به وقتی پدر . است سختی اریبس کار همسر

 بته  راضتی  و باشتد  قتوی  که خواست   می او از و سپرد   می مادر  به امانت رسم

 متادر   حال کم  سخت شرای  ای  در مادر  و پدر خانواده البته خدا، رضای

 در ولتی . استت  بوده مادر  قلب قو  باعمها  آ های  کم  ش  بی و اند بوده

 به شدید عالقه دلیل به و دارد خوبی و قوی اعتقادا  مادر  ها، ای  تما  کنار

 نگرفتت،  قترار  پتدر   راه جلوی مانعی عنوا  به هرگز تنها نه والیت، و رهبری

 بوده باور ای  بر همواره و کرد   می جبهه در حاور به تشویق را او خودش بلکه

 جبهه در موقع آ  هم عمویم پدر ، از غیر البته. خواهد   می لیاقت شهاد  که

 کته  استت  ای  بر اعتقاد ما خانواده در چو  است، جنگی مجروح نیز او و بود

 شترای   در خصوص به. نترسید ایثار از و بود صابر باید آزادی به رسید  برای

 .داد برتری خود نیازهای بر را جامعه نیازهای باید که جنگی

 خیلتی  گتاهی  و استت  روا  و اعصتاب  جانبتاز  پتدر   گفتتم  که طور هما 

 کنتیم  صتحبت  او با مسائل از خیلی مورد در توانیم   مین ما و شود   می عصبانی

 و کند  می کنترل را اوضاع واقعاً است مهربانی و صبور بسیار ز  که مادر  ولی

 پتدر   ناراحتی موقع که است کسی تنها و دارد خانه در خوبی مدیریتی نقش

 و هستتیم  فرزنتد  شتش  ما. کند آرا  را خانه جو و دهد آرامش او به تواند  می

 متادر  دارد، را ختودش  ختاص هتای   سختی فرزند شش امور به رسیدگی واقعاً

 ی  و یکدل ما همه با و کند رسیدگی ما همه مشکال  به کند  می سعی واقعاً

 در ختدا  ختاص  بندگا  معتقد  م . بماند پابرجا خانواده شیرازه تا باشد زبا 

 خداوند خاص بندگا  از یکی یقی  به قطع و بینند  می آزار بسیار زندگی مسیر
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 صتبر  بتا  که روزگار بزرگ مردا  و زنا  ای  بر خدا درود و سال . است مادر 

 .شدند ماندگار جها  چشم در خود

 هستدد، که نقطه  اين به رسددن تا را اود تحصدلی ريزی برنامه 

 خدهدد توضدح برايمان

 دبیرستتا   دورا  در مت  . استت  متفتاو   مختلتف  مقتاطع  در خواند  درس

هتای   آزمتو   در. خوانتد    متی  درس مستتمر  و متدا   و بود  خوبی آموز دانش

 درستی  برنامته  ختود   بترای  روز طول در و کرد   می شرکت مطرح موسسا 

 ختودش  ختاص  شترای   بته  بنا پدر  البته. رفتم  می پیش آ  مطابق و داشتم

 خوشتحال  مت   خوب نمرا  دید  از فق  و باشد م  حال کم  توانست   نمی

 نمترا   کستب  و خواند  بیشتر به ترغیب مرا رضایت، لبخند همی  و شد  می

 در واقعاً که بر   می بهره خوب برادری و خواهر وجود از م  البته. کرد  می بهتر

 و تتتری  بتتزرگ و هستتتند متت  حتتال کمتت  شتترایطی هتتر در و زنتتدگی تمتتا 

 . آیند  می شمار به م  زندگی پشتوانه تری  محکم

 البتته . دارد دبیرستا  با فاحشی توییرا  دانشگاه، در خواند  درس البته

 ولتی  کنم،  می کنترل را خود زما  و خوانم  می درس برنامه طبق هم هنوز م 

 بته  شروع دانشگاه اول سال هما  از. نیست نمره فق  اکنو  م  اصلی هد 

 بته  ا  رستیده  نتیجته  ای  به اکنو  چو  کرد ، پژوهشی و علمیهای  فعالیت

 بلکته  باشتم  داشته قبولی قابل و خوب نمرا  باید تنها نه دانشجو ی  عنوا 

 بته  ما. کنم خواند  درس چاشنی را پژوهشیهای  فعالیت و علمی تجربه باید

 ختوب،  نمترا   فقت   داشتت   صتر   به ولی شویم  می التحصیل فارغ حال هر

 .کرد توجهی قابل پیشرفت توا    نمی

  خدهدد توضدح بدشتر کمی اود ذژوهشی کارهای اصوص در لطفا 

 و تکنیت   نگتاه  از رادیولوژی ضروریا » کتاب ترجمه و تألیف م  کار اولی 
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 جالتب  و جدیتد ای  شاخه رادیولوژی در پاتولوژی بحم چو  و بود «پاتولوژی

 کته  استت  سال دو و بپرداز ها  آ  هردوی به کتاب ای  در کرد  سعی است،

 و فوقتانی  اندا  به اول جلد که دارد جلد سه کتاب ای . هستم کار ای  درگیر

 جلتد  و تنه به دو  جلد. است چاپ آماده جلد ای  اکنو  و پردازد  می تحتانی

 انصافاً و است اقدا  دست در هنوز جلد دو ای . پردازد  می گرد  و سر به سو 

 کتم  کته  است خداوند نیروی به اتکا با فق  و دار  رو پیش سختی بسیار کار

 کتار  حتال  در هم حاضر حال در. دهم  می ادامه هد  به رسید  تا و آور    نمی

 مقوله ای . است ای حرفه و پزشکی اخالق مورد در که هستم ای مقاله روی بر

 و بگتذاریم هتا   مریض جای را خود لحظه ی  فق  اگر چو  است، مهم بسیار

 مت   و باشتیم هتا   آ  پاستخگوی  توانیم  می بهتر کنیم، درک راها  آ  مشکال 

 در را پزشتکی  تصتویربرداری  در پزشتکی  اشتباها  و خطاها بتوانیم امیدوار 

 بیماری درما  برای کافی زما  تا برسانیم حداقل به بیماری تشخیص مرحله

 .باشیم داشته را
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 اود موتقدت در را اساتدد و تهران ذزشکی علوم دانشگاه نقش 

 کندد؟  می ارزيابی چگونه

 بهره و تهرا  پزشکی علو  دانشگاه در حاور. کردید جایی به و خوب سؤال

 از ما. است الهی بزرگ مواهب از یکی دانشگاه ای  خوب اساتید از برد 

 بهره استادها بهتری  وجود از و برخورداریم دانشگاه ای  در خوبی امکانا 

 تهرا  پزشکی علو  دانشگاه مدرس روا  پاک منیژه از اینجا دارد جا. بریم  می

 حاور. کنم تشکر است تحقیقاتی کارهای انجا  در م  اصلی مشوق که

 شد  شکوفا باعم سروش اهلل هدایت همچنی  و ایشا  چو  دلسوزی اساتید

. خبریم بی آ  از هم خودما  مواقع بعای که شود  می وجودما  از هایی جنبه

 نگاه دانشگاهی تحصیال  آموخت  برای جایی عنوا  به فق  دانشگاه به اگر

 دست در چیزی تحصیلی مدرک دریافت جزء به دوره پایا  در قطعاً شود 

 ارتباطا  دانشجوها با درس کنار در اساتید وقتی ولی. داشت نخواهیم

 شکوفا و آید  می خود به دانشجو کنند،  می برقرار بهتری و بیشتر و دوستانه

 تهرا  پزشکی علو  چو  دانشگاهی در تحصیل مزایای از یکی ای  و شود  می

 هد  برایم پول دیگر مالی، و شخصی مشکال  داشت  وجود با اکنو . است

. است م  اول الویت تجربه کسب و علمی کارهای در شرکت و نیست اصلی

 انجا  و خواند  درس از و باشم جدی بسیار کار  در شده سبب امر همی 

 . نشو  خسته علمی کارهای

 خبگويدد برايمان اوابگاه در زندگی مشکالت از کمی 

 زندگی کنیم،  می تجربه را آ  دانشجویا  ما بیشتر که زندگی انواع از یکی

 نوع ای  به خوشی نظر ورود، ابتدای در کس هیچ طبیعتاً و است خوابگاهی

 ای  در. است مفید واقعاً زندگی نوع ای  تجربه م  نظر به ولی ندارد زندگی
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 و فراز با و شویم  می زندگیهای  قسمت تری  مهم از یکی وارد ما مرحله

 در زندگی. شویم  می آشنا بهتر و بیشتر زندگیهای  خم و پیچ و فرودها

 و عقاید ادیا ، مختلف، های آد  با آمد  کنار دارد، را خودش شرای  خوابگاه

 تر پخته را آد  و دهد  می ما به بزرگی های درس گوناگو های  فرهنگ

 از شناختی ابتدا در که بودیم اتاق ی  در جوا  چند هم ما خوب. کند  می

 در ما  خاص فرهنگ و خودما  عقاید با مختلف شهرهای از ما. نداشتیم هم

 خوابگاه مسائل سر بارها ؛خا  و بودیم جوا  همه. بودیم قرارگرفته هم کنار

 چطور گرفتیم یاد کم کم ولی گرفت،  می باال کارما  و شدیم  می درگیر باهم

 خوابگاه در ما. کنیم فصل و حل گفتگو با را مشکالتما  و بیاییم کنار باهم

 مشکال  حل برای گرفتیم یاد و کردیم تجربه را گفتما  و صبر بخشید ،

 بسیار را خود  امروز م  واقع به. هم روبروی نه بگیریم قرار هم کنار

 و گرد   می بر قدیم روزهای به وقتی و بینم  می ا  بوده که آنچه ازتر  متفاو 

 امروزها  ای  تما  و گیرد  می ا  خنده کردیم  می دعوا مسائلی چه سر بینم  می

 .است شده خاطره ی  به تبدیل م  برای

 داندد؟  می موتقی ترد را اودتان آيا 

 را ختدا  سایه م . بیند  می ای زمینه چه در را خود موفقیت کسی هر دید باید

 در م . دانم  می موفقی فرد را خود  رو ازای  و بینم  می ا  زندگی سر بر همواره

 در را ختوب  دوستا  حاور. شد  بزرگ فداکار پدری و مهربا  مادری داما 

 بته  ایت   البته. ا  برده بهره هم خوبی اساتید وجود از و ا  کرده لمس ا  زندگی

 معنتا  ایت   بته  بلکته  ا ، نداشته زندگی در مشکلی هیچ م  که نیست معنا آ 

 زمتتا  از. کتتنم متتدیریت صتتبر نیتتروی بتتا را مشتتکال  ا  توانستتته کتته استتت

 خوانتد   درس کنتار  در و بایستتم  ختود   پتای  روی کترد   سعی دانشجویی
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. نیست درست است موفق بگوید و باشد نداشته مشکلی آد  اینکه. ا  کارکرده

 انگیتزه  کته  جمعی در بود  ولی هستم گرایی درو  آد  شخصیتی نظر از م 

 یعنتی  هتم،  کنتار  در عوامل ای  تما . کند  می مااعف مرا انرژی دارند، باالیی

 استاتیدی  حاتور  از بترد   بهتره  و ختوب  ای ختانواده  بعد و خداوند لطف اول

 اینجتا  تا و دار  قرار الهی سایه زیر کنم فکر که شود  می باعم فرد به منحصر

 آد . نیستت  محض موفقیت معنای بهها  نعمت ای  داشت  البته. ا  بوده موفق

 استتفاده  هتایش  داشتته  از و بدانتد  را ختود  موفقیت قدر که است کسی موفق

 .شد بزرگ نظر هر از باید ماند  موفق برای. کند

 کاار  علمای، هاای   تعالدات  انجاام  و اواندن درس از غدر آيا 

 دهدد؟  می انجام هم ديگری

 رشتته  وارد ای حرفته  صتور   بته  ستالگی  شش از و دار  عالقه ورزش به م 

 رشتته  در غیرازای . هستم باشگاه مربی خودما  شهر در و شد  ژیمناستی 

. دارد را فوتستال  کشتوری  ستو   رتبه ما تیم و دار  کشوری مقا  هم فوتسال

 متا   زنتدگی  در حتمتاً  بایتد  که است کارهایی بهتری  از یکی ورزش معتقد 

 تمتا   منفتی، هتای   انترژی  شتد   رها با چو  دهیم، اختصاص آ  به را زمانی

 خوانتد   درس بته  بتازتر  ذهنی با و رود  می در به روحما  و جسم از خستگی

 امتور  به و کنم  می هم کار خواند  درس کنار در اینکه به توجه با. پردازیم  می

 روی بیشتتتر و نتتدار  آزاد مطالعتته بتترای زیتتادی وقتتت پتترداز ،  متتی ورزشتتی

 محتی   بتا  زیتاد  ولتی  دار  تمرکتز  ختود   تخصصی فیلد و درسیهای  کتاب

 وقتت  کننتد  سعی که خواهم  می هم دوستانم از. کنم  مین برقرار رابطه مجازی

 بته  باید زندگی کرد تر  ساده برای اوریفن که بدانند و کنند مدیریت را خود

 . گیرد خدمت به و کند خود اسیر را ما اینکه نه بیاید، ما کم 
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 چدست؟ دوست اهمدت مورد در شما نظر 

 دوستت  یت   حاتور  اهمیتت  ولی داریم خودما  زندگی در دوستانی ما همه

 شتد ،  دانشتگاه  وارد و جتدا  ختانواده  از دانشتجو  ی  عنوا  به وقتی را خوب

 و شویم همدل و همراه کسی با داریم نیاز و هستیم تنها اینجا ما. کرد  درک

. کنیم استفاده خوبش تجربیا  از و کنیم مطرح او با را خود مشکال  بتوانیم

 افراد. کرد قلمداد دوست را او باکسی ابتدایی آشنایی صر  به شود  مین البته

 را خودشتا   به مخصوص رفتارهای کدا  هر و گیرند  می قرار ما راه سر زیادی

 و کنتیم  تعیتی   را خودمتا   هتد   بایتد  بادیگرا  شد  دوست از قبل. دارند

 بایتد  دیگر عبار  به کنیم؛ برقرار ارتباط دیگرا  با خودما های  اولویت طبق

 تبتاهی  جتز  کورکورانته  پیتروی  کته  چترا  دیگترا ،  پیرو نه بود سب  صاحب

 .ندارد پیامدی

 دارد؟ شما از انتظاری چه جامعه کنید  می فكر موفق، دانشجوی عنوان به

 نچشتیده  و ندیده را جنگ بوی و رنگ که است نسلی ما نسل که است واضح

 فاتاها  گونته  ایت   در توانیم  می شویم،  می جنگی مناطق وارد وقتی فق  ما و
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 اردوی بته  وقتتی  مت  . باشتیم  داشتته  ختود  با جنگ از تصوری و بگیریم قرار

 سنگینی معنای چه ایثار فهمید  تازه دید ، را آنجا فاای و رفتم نور راهیا 

 را کردنتد  متا  پتدرا   کته  کتاری . است سختی کار جا  از گذشت  واقعاً. دارد

 ولتی  شتده  تمتا   فیزیکی جنگ شاید. کرد توصیفای  جمله هیچ با توا   نمی

 و نر  جنگ مراقب باید ما. نیست بیگانه آ  تخریبی اثرا  و تحریم با ما نسل

 متا  و استت  افکتار  جنگ ما جنگ اکنو . باشیم جامعه در جاریهای  انحرا 

 .است گونه ای  ما جنگ زیرا بمانیم، ایثار اول صف در باید

 خسپاسگزاريم داديد، ااتصاص ما به را اود وقت اينکه از

 ۱0مرداد 

 
 

 

 





 

 جانباز و فرزند پزشکی چشم رشته تخصص مقطع اسالمی: دانشجوی نظام علیرضا

 مقطاا  دانشااوی  اساایمی نظااام علیاضااا
 جانباز و فازند پزشکی چشم رشته تخصص

 
اسالمی دانشجوی رزیگدنتی چشگم پزشگكی اسگت. او      نظام علیرضا

معتقد است انسان موفق کسی است کگه بتوانگد گگره از کگار خلگق      
آزمون سراسری است، اهگل فوتبگا ، شگنا،     ۱بگشاید؛ علیرضا رتبه 

شود و بگه همگین دلیگل     میموسیقی است. به اعتقاد او تاریخ تكرار 
درصگد و از   0۳عالقه وافری به مطالعه تگاریخ دارد. پگدرش جانبگاز    

ای به دانشگاه پای گذاشته که عالوه بر پدر، پدربزرگی جانباز  خانواده
  و عموی شهید را به ایران تقدیم کرده است.
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     با سالم و تشکر از اينکه دعوت ماا را ذیيرتتدادخ اواهشامندم

 :ترمايدداود را معرتی 

متولد المی دانشجوی مقطع تخصص رشته چشم پزشکی م  علیرضا نظا  اس

درصتد هستتم. یت      31در شهر اهواز و فرزنتد جانبتاز    3113ماه آذر چهار 

آنها هم دانشجوی رشته پزشتکی هستتند. پتدر      کهخواهر و ی  برادر دار  

 .و مادر  پزش  است کارمند بازنشسته نفت

  يدد:ذدر برايمان بگودر مورد نحوه جانبازی 

است. ساک  خرمشهر بتوده و در همتا  روزهتای آغتازی       3111پدر  متولد 

درصد میشود. در آ  زما  پتدر  بترای    13جنگ پدر بزرگم مجروح و جانباز 

گردد و اعاا خانواده را به  ماموریت اداری، خارج از کشور بود، به ایرا  باز می

فعالیتهای انقالبی داشته و چندی  بار فرستد. پدر  در آ  زما   محل ام  می

کترد. بارهتا از طتر  ستاواک      در دانشگاه تحص  کرده و شب نامه پخش متی 

شتود و   مورد پیگیری قرار گرفته و حتی یکبار در رستورا  متوجه ساواک می

کند. ایشتا  در عملیتا  والفجتر مقتدماتی حتی        از درب دستشویی فرار می

شتوند و   گیرد و به بیرو  پر  متی  قرار میساخت سنگر مورد اصابت خمپاره 

کردستا  به دست راست و پای چپ ایشا  حرکت ندارد. ضمناً عمویم هم در 

 خانواده شهید پروری هستیم. شهاد  رسید. کالً

 در مورد ذدر و مادرتان برای ما بگويدد: 

استت و از  زشکی بود و به نظر م  ای  ی  امتیتاز معنتوی   پمادر  دانشجوی 

متادر  در  آیتد.   و به عقد ایشا  در می شود می نامادر بزرگم با پدر  آشطر  

زما  دانشجویی فعالیت انقالبی و فرهنگی داشته و هیچ وقت اظهار پشیمانی 

مهمتری  ویژگی ی  خانواده تالش برای  نکرد و از خداوند راضی و شاکر بود.
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ر ای  راه دستت  آینده و بهتر شد  وضع زندگی فرزندا  است. پدر و مادر  د

کرد. مادر  به دلیل  در دست هم تالش کردند. پدر  همیشه ما را حمایت می

داشت  سه فرزند نتوانست تخصص را شتروع کنتد و بیشتتر بتر روی تربیتت      

توانم ذکر  کار کرد  را می. از صفا  پدر بی ادعا و بی منت ها تمرکز کرد بچه

کنتد. ایت     گتز شتکایت نمتی   کنم. پدر  با توجه به درصد باالی جانبتازی هر 

 جسار  و سکو  ایشا  باعم شد که ما هم بی توقع بزرگ شویم.

  بفرمايددکه از دوران جنگ براتون گفته   ای ااطره ،ذدراگر: 

استت  ش یرز  هتا از زبا  یکی از هم   پدر ،دورا  مجروح شداز خاطره  ،بله

، ستریع  حمله خیلتی  ی ایرانی طی ی گروه نیرو ی وقتی که : »گفت که می

جهت دفاع از مواضع پدر   افتادند،گیر ها  بعثیبی  دو دسته  ها بعثیجانب  از

ترکش اصابت س  تو ، کهبودل کار با لودر برای ساخت خاکریز مشووها  ایرانی

  .«به لودر روی زمی  افتاد و مجروح شد

ش آتت که بتا  افرادی . یکی از ستودنی استبا ای  وقایع  همرزما ،واکنش 

کترد تتا تتیم     می دفاعها  بعثیمجروحیت پدر  علیه اطرا  مسلسل از محی  

چنتد قتد  بته    شد، با ی  ترکش سرش از تنش جدا د، برس ا امدادی به ایش

 استازی ر خاکریز اًلودر فتور ی  با  شود. دیگری کرده و شهید میجلو حرکت 

د شتو  مجبور متی تش دشم  آشد  متوجه اطرا  نبود ولی از و  کردهشروع 

ر لودر منفجر شده خارج کترده  از زی ا. کسی که پدر  ردپناه بگیر  ای گوشهدر 

راه " کترد:  تکرار میما ئلحظه پدر  هوشیار بوده و دا آ که در » :گفت بود می

متوجته  آیتد،   متی  هتوش وقتتی ب  آورد. اما پدر  به یاد نمتی  "ادامه بدیدرا  م 

شهاد  دوستتاش بتا خبتر    و از شده رنج و زانو آشد  زیاد مجروحیت ناحیه 

چنتد تت  از   چند دقیقه آ  هرگز از یاد نبرده که در  اای  قایه ر ود. اماش می

  «د.مجروح و شهید شدن همرزمانش
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 ی آموز دانشزمان  در در مورد نحوه درس اواندن اودتان

 خديدبگو و دانشجويی

در اهواز با برادر  در ی  مدرسته بتودیم. در مقطتع راهنمتایی مدرسته غیتر       

انتفاعی شهید ابراهیمی رفتیم و استعداد درخشا  دبیرستا  قبول شدیم. در 

خواند  به همی  خاطر برای قبول شد   مدرسه بیشتر به دلیل نمره درس می

بایست ده ساعت در روز درس بخوانم. م  از کالستهای کنکتور    در کنکور می

ر بود . چو  کرد  موفق ت استفاده نکرد . شاید اگر در ای  کالسها شرکت می

در سال  12/33خا  تر بود  و معتقد  که جاهایی را اشتباه کرده ا . با معدل 

شاهد پذیرفته شتد  و   1در رشته پزشکی با رتبه  13دیپلم گرفتم. سال  31

فتارغ التحصتیل دوره    11جزء دانشجویا  برتر دانشگاه بتود . شتهریور ستال    

وپتدی قبتول و مجتدد در    عمومی شده و در مهرماه هما  ستال در رشتته ارت  

هما  سال به رشته چشم پزشکی توییتر رشتته داد . در دانشتگاه جتو فترق      

مثبتتی    ی گیریم در غیر اینصور  نتیجه کند اگر درس بخوانیم نتیجه می می

نخواهیم گرفت. بنابرای  باید پویا و پیوستته درس بختوانیم، متدیریت زمتا      

 رویم. داشته باشیم و بدانیم به کجا می

 بگوبرايمان مورد مشکالت اوابگاه  در 

در ی  کال  باید حد و حدود خودما  را بشناسیم. در ایت  محتی  آدمهتای    

کنند و هر شخص با رفتارش دیگری را بته رفتارهتای    مختلفی رفت و آمد می

دهد. عاد  مهمتری  آفت خوابگاه است. م  با برادر  در یت    خود عاد  می

خیلی کنترل داشت و مراقب رفت و آمتدهای   خوابگاه بود  و برادر  روی م 

خود دوست بتود و از طرفتی     های م  بود. معتقد ، در خوابگاه باید با هم س 

مراقب چراغ سبزها باشیم. مهمتری  چیزی که در خوابگاه یاد گرفتم ارتبتاط  

اجتماعی، مهار  نه گفت  و استقالل بود. چهار سال و نیم در خوابگاه بود  و 
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همیشه کتاب، دوستا  سال باال، اینترنت، سرویس و ی را آموختم. برنامه ریز

 .شود محی  خیلی باز خوابگاه باعم نشاط روح میغذا در دسترس هستند و 

 کندد؟ رابطه استاد و دانشجو را چگونه ارزيابی می 

رود و ارتبتاطی بتا دانشتجو     دهد و متی  واقعاً ضعیف است و استاد فق  درس می

 انشجو موظف است، جایگاه خودش را بداند و درسش را بخواند.کند. د برقرار نمی

  ی؟کن یمدر اوقات تراغت چه 

زنم. به صور  پاره  م  به موسیقی عالقه دار  و از سال دو  دانشگاه پیانو می

دهتم. بته نظتر  تتاریخ تکترار       یکبار شنا و فوتبال انجتا  متی    ای وقت و هفته

کتنم تتا حتدودی تتاریخ       . سعی میشود و م  عالقه خاصی به تاریخ دار می

کشورهای دیگر را مطالعه کنم تا عبر  بگیر . گاهی باید از محی  درستی و  

زندگی یکنواخت خارج شد و به تما  ابعاد انسانی خودما  برسیم. فق  درس 

سازد که هرگتز زنتدگی نکترده ایتم و      خواند ، از ما ی  انسا  ی  بعدی می

 زندگی را گذرانده ایم.

 دانشجوی چدست؟ وظدفه ا در موردنظر شم 

تفاو  نبود  دانشجو نسبت به محی  اطرافش وظیفه اصتلی اوستت. اگتر     بی

منت درس نخوانیم و تالش نکنیم ای  کشور به جای اینکه باالتر بترود بته    بی

گردد. از اینرو معتقد  استاد درمانی باید از استاد آموزشی تفکی   عقب برمی

 است بر سر کار بیاید.شود و کسی که الیق تر 

 دلدل تغددر رشته شما از ارتوذدی به چشم ذزشکی چه بود؟ 

ارتوپدی عالقه داشتم. ابتدا ای  رشته رو   ی به رشته قبلبا توجه به ای  که از 

کار بود و م  بته  خیلی پر  شد  مشوول  آانتخاب کرد  ولی محیطی که در 
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 هنتوز هتم   .رشتته افتتاد   به فکتر توییتر   به همی  خاطر  محی  آشنا نبود ،

بته چشتم   با توییر رشته ا  . بعد از ای  که ای  تصمیم را گرفتمنم چرا دا نمی

ته هم  بازاست، اما   ای رشته فوق العادهغم ای  که موافقت شد و علیرپزشکی 

. انشاهلل خداوند هر سرنوشتی مقدر کرده خیتر  هستمقبل   های دلم به یاد روز

 د.باش

 انشجويی برايمان بگويددخاز ااطرات دوران د 

بود که بترای جشت  پایتا      یی، زمانیاز بهتری  خاطرا  دورا  دانشجو ییک

 دکته دار   ای هر توانایی غیر درسی تا کرد تالش میها  چهباز  ی علو  پایه هر 

تقلیتد صتدا و مجتری گتری بترای       ،فیلم ستازی  ،تئاتر، از هر نوعی موسیقی

روی یت    بتر هفته  1و م  هم حدود د ذارگنمایش ب بهها  گر  کرد  بچهسر

روز جشت    در. کته بترای جشت  آمتاده شتود     کترد    می کار  ای یقهقد 3فیلم 

نمتایش    های وه یا فیلمبرای گر با دست زد حی  هر اجرایی  ،جمعیت حاضر

کته    ای یقهقد 3وقتی کلیپ حدود  د.کردن می تشویق ااو ر  سال درداده شده 

هیچ عکس العملی از حاار دیده . پخش شد د ،ه بوزحمت کشید برایشکلی 

د از پایتا   م رفت. ولی بعت یروآب با ای  کار مرد  که می استرس ازداشتم  نشد.

از ایت   ها  هم خیلی بعد از جش ها  سال  تا مد  در  های جش  و تشویق بچه

پتر    ی قته قید 3هرگتز   مت  بتود و  برای افتخار  ی و ای   دکردن می کلیپ یاد

 .کنم نمی راموشف ااسترس ر

 چدست؟محدط مجازی  نظرتان در مورد 

استفاده نادرستی از از اشخاص . بعای حد و حدودهای خاص خودش را دارد

ارتبتاط ش در  کاربر باید مراقتب   باید به افراد آموزش داده شود.کنند.  می آ 

 .کند یلتر و ارعاب چیزی را حل نمیباشد. فمجازی   های محی 
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  چه کسی است؟از نظر شما آدم موتق 

توانم خود را فرد موفقی بدانم  زمانی میموفق کسی است که ثمره بدهد. 

 از کار خلق باز کرده باشم و من هنوز در ابتدای راه هستم.  ای که گره

  ارآسخن 

در  .یتد هبه حار  حتق از دستت ند  تا  را  از زندگی ایما   ای در هیچ مرحله

همیشه به خداوند در تما  مراحتل زنتدگی   قد  بردارید خواهید  می راهی که

ه بیشه مو هبرای امور مهم زندگی تا  با چند نفر مشور  کرده  توکل کنید.

حتتی  را بکار بترد،   تالش خود  ی همهکسی موفق است که ، یاد داشته باشید

 هایتا  مورور نشوید.به توانایی  کار مورد قبول واقع نشود.  ی اگر نتیجه

 

 با تشکر از وقتی که در ااتدار ما قرارداديدخ 

 ۱۱خرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

   




