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 دیباچه

و تکریم اندیشمندی فرزانه و متخلق بوه   پاسداشتپروردگارا از اینکه فرصتی حاصل شد تا برای 

 اسوتاد  دسوتان  بور  فرشوتگان  "اخالق اسالمی در قالب برگزاری مراسم و چاپ کتابی با عنووان  

ضومن حمود و    کنویم توا   موی انجوام وییفوه کنویم، شوکرگزاری کورده و دعوا        "زننود  می بوسه

ی  اهلل الیق و قدردان زحمات و نقش برجستهءهای بیکران الهی، ان شا ی نعمت گویی همه سپاس

 ایشان باشیم.

هدف از این تکریم، سپاسگزاری از زحمات پروفسور دکتر فرهنگ بابوامحمودی و اراهوه الگوویی    

خصوص در قالب کتواب، ایون ویژگوی را دارد     صورت نوشتاری و به جامعه است. اراهه الگو به برای

توانند از بیونش، رفتوار، تجربیوات و عملکورد ایون       ها می که سالیان متمادی ماندگار بوده و نسل

 استاد عزیز بهره بگیرند.

ذیری، توالش و  ی زندگی پروفسور فرهنگ بابامحمودی، ایموان، اخوالص، مسویولیت پو     در سیره

کوشی، امید، توکّل به خداوند متعال، انجام واجبات و ترک محرّموات، عشوق بوه خودمت      سخت

برای رضای خداوند متعال و داشتن هدف، متبلور است. ایون جانوب بویش از بیسوت و دو سوال      

؛ از ها از ایشان به یاد دارم شناسم و خاطرات زیادی در این سال است که افتخار دارم استاد را می

اتفاق آقای دکتر و همسر گرامی ایشان و همچنین پدر و مادر مرحوومم   به 1379جمله در سال 

و همسرم و به همراه عزیزان دیگوری، سوعادت زیوارت قبوور اهموه اطهوار در عتبواتت عالیوات را         

داشتیم. در این سال هنوز حکومت صدام در عراق برقرار بود و کاروان ما که با زحمت و حمایت 

د محترم مقام معظم رهبری در دانشگاه تشکیل شده بود در بیشتر ایام سفر، با اتوبووس و بوا   نها

نظارت یک نماینده دولت عراق در حرکت بود. در بیست کیلومتری شوهر نجوا اشورف، اسوتاد     

دکتر بابامحمودی با صدایی زیبا و دلنشین و از حفظ شعر زیبای استاد شهریار )علی ای هموای  

نزدیکی جوار موالی متقیان خواندند. چنان این شعر و نوا زیبا بود کوه خواطره آن   رحمت( را تا 

ای کوه در   نشویند. بوه طوورکلی، در صودها جلسوه      هنوز پس از بیش از بیست سال، به دل موی 

خدمت استاد دکتر بابامحمودی بودم ) مثل هیات رهیسه، شورای دانشگاه، شورای هوم اندیشوی   

ای را مرتب در تاهید نظرات اخالقی و ایمانی استاد عزیز با مضومون   های مختلا(، جمله در زمان

هوایش از جملوه    را بیان کردم. خداوند متعال را بابت همه نعمت "زنیم زیر پرچم شما سینه می"

 صحبتی با استاد عزیز در سالیان متمادی سپاسگزارم.       هم



م دانشوگاه علووم پزشوکی و    پیرو معرفی پروفسور فرهنگ بابوامحمودی از طورف ریاسوت محتور    

ی سوال، بوا موافقوت شوورای علموی       خدمات بهداشتی درمانی مازندران به عنوان استاد برگزیده

، 10/6/1400و تاهید بنیاد ملوی نخبگوان در تواریخ     9/4/1400بنیاد نخبگان مازندران در تاریخ 

نوشوتن و  هوای متعوددی اجورا شوود کوه یکوی از آنهوا         جهت تکریم ایشوان الزم اسوت برناموه   

اسوت. ازایون رو، کتواب     1400انتشارکتاب یادنامه استاد فرهنگ بابامحمودی، در آبان ماه سال 

حاضر با حمایت بنیواد ملوی نخبگوان و دانشوگاه علووم پزشوکی و خودمات بهداشوتی درموانی          

مازندران، به ویژه آقای دکتر موسوی )ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشوتی  

مازندران(، دکتر گدازنده )معواون محتورم آموزشوی دانشوگاه علووم پزشوکی و خودمات        درمانی 

بهداشتی درمانی مازندران(، دکتر سوعیدی)معاون محتورم تحقیقوات و فنواوری دانشوگاه علووم       

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازنودران(، و همکواران بنیواد نخبگوان مازنودران )مهنودس       

دس حسین زاده، خانم رضایی و آقای برارجانی( آمواده شوده   حبیبی، مهندس علی اصغری، مهن

 کنم. این عزیزان سپاسگزاری میی  است که صمیمانه از همه

 

 آزادبخت محمد دکتر

 مازندران نخبگان بنیاد رهیس

 1400 بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 فصل اول

 نامه دکتر بابا محمودی زندگی 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ی دکتر فرهنگ بابامحمودی زندگینامه

ترین نقاط ایران، شهرستان طالقان، روسوتای دیوزان    ر یکی از مرتفعی جنوبی البرز و د در دامنه

ای موذهبی و   در خوانواده  1328خوانند، چشم به جهان گشودم؛ در سوال   که آنرا نگین البرز می

کردند؛ از پودری بوه نوام حجوت اهلل و      فرهنگی که از طریق کارگری و کشاورزی امرار معاش می

م که همواره آنان را به مهربانی در رفتار و تعبد پروردگار بوه یواد   مادری به نام طاهره به دنیا آمد

علت بیمواری مزمنوی    دارم. در شش سالگی، پدرم را که چهارفرزند، دو دختر و دوپسر داشت، به

که ماهها طول کشیده بود از دست دادم. به یاد دارم که در یک روز زمسوتانی و برفوی، وقتوی از    

رفتم، به منوزل بازگشوتم عوده ای را در اطوراف      ش دروس قدیم میای که برای آموز مکتب خانه

های مسن روسوتاهی   ی خشت و گلی خودمان مشاهده کردم. وقتی به درون خانه رفتم خانم خانه

خوابیود،   ای از کرسی که همیشه پودرم آنجوا موی     را در کنار مادرم در حال گریستن دیدم. گوشه

ام را دربغل داشوت، فووت پودرم اسوت و      ساله 2ه برادر ی مادرم ک خالی بود. فهمیدم علت گریه

انود. خوواهر بوزرگم، اولوین فرزنود       جمعیت اطراف منزل نیز برای تغسیل و تکفین ایشوان آموده  

خانواده، ازدواج کرده بود و مادرم تامین خوراک و پوشاک و سرپرستی سه فرزنود را بوا حوداقل    

با احساس اینکه از سقا منزل قطرات آب بر  ها امکانات معیشتی بر عهده داشت. بسیاری ازشب

دیدم قطرات اشکی است که از چشومان مادرموان    شدم و می چکید از خواب بیدار می صورتم می

در حال ریسیدن پشم برای دیگران جهت کسب حداقل درآمد بورای امورار معواش موا، در زیور      

حموایتی بورای ایتوام و    چراغ کم سوی لمپا جاری شده است. در آن زموان نهواد و یوا سوازمان     

نیازمندان وجود نداشت. تمامی امیدمان به دست مردمی بود که ماه رمضان را سوپری و بوه روز   

سالم بود مقرر شود کوه در روسوتای محول      10اول ماه شوال )عیدفطر( رسیده بودند. زمانی که 

ن زندگیم، مدرسه ای بنا شود و من کودکان هوم سون خوودم را جموع کوردم و بور حسوب تووا        

کوردیم توا    هاهی را تا محل احداث مدرسه حمل می جسمی ، دسته جمعی از کنار رودخانه سنگ

ای به مدرسوه   خانه زودتر مدرسه ساخته شود. در نهایت این آرزو محقق شد و ما از دروس مکتب

ای که از ما گرفتند در پایه سوم ابتداهی ثبت نام شودم و از   کالسیک وارد شدیم؛ با امتحان اولیه

آن سال به بعد بود که با عنایت خداوند متعال و استعدادی که به بنده عنایت شده بود هر سوال  

های متفاوت  شاگرد اول کالس بودم و به دلیل محدودیت نیروی انسانی و کمبود معلم برای پایه

های ماقبل پایه  ی کالس و تک معلمی بودن مدرسه، در حضور و یا غیاب معلمم، تدریس و اداره
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حصیلی  خود را بر عهده داشتم. اگر معلم بورای اموور اداری بوه مرکوز بخوش و یوا شهرسوتان        ت

در  1343گورفتم و در نهایوت در سوال     های درس را بر عهوده موی   کرد، اداره کالس مسافرت می

علت عدم دسترسی به کالس دبیرسوتانی   امتحانات نهاهی ششم ابتداهی قبول شدم و سال بعد به

تصمیم گورفتم کوه بوه یکوی ازمنواطق شوهری بوا دو منظوور          1344. در سال از درس بازماندم

مهاجرت کنم. یکی این که با کار و تالش مخارج مادر و برادر کوچکتر از خودم را تامین نمایم و 

طور شبانه یا متفرقه ادامه دهم. قابل ذکر است که بورای   دیگر این که بتوانم به ادامه تحصیل به

فزار ایام تحصیل در دوره ابتداهی در ایام تابستان در مزارع و مراتوع روسوتا   تهیه کتاب و نوشت ا

کردم تا اندک درآمدی برای تحصیل خوود و بورادرم داشوته باشوم. زنودگی       برای دیگران کار می

هوای خوود گواهی بوه صوحرا و کووه یوا چشومه سوارها           بسیار سختی داشتیم. با هم سن و سال

ای نداشتم و  کرد. من که سفره فردی باید سفره خود را باز میرفتیم و در حین صرف غذا هر  می

هوای پور از نعموت     های خشک  شده در آن بوود از دیگوران کوه سوفره     اگر هم داشتم قطعه نان

کردم موقع صرف غذا از آنها فاصله  کشیدم و سعی می کردند، خجالت می رنگارنگ خود را باز می

غذای خوود را در مسویر     گفتم که شوم و به آنها می های کوهی مشغول بگیرم و با خوردن سبزی

 ام. صرف کرده

سال دوم ترک تحصیل همراه با دایی خوود بورای کسوب و کوار و توامین مخوارج خوانواده، بوه         

های شهر که ساختمان و باغ و  آباد تنکابن مسافرت کردم و شب را در منزل یکی از بازاری عباس

ه شام را که حاضر کردند با دیدن آن غذاهای رنگارنوگ،  حیاط زیبایی داشت، مهمان شدیم. سفر

کنند و چوه   به یاد سفره خالی مادر و برادرم افتادم و با خود گفتم که پروردگارا آنها االن چه می

می خورند؟ با وجود گرسنگی از شدت حسرت و بغض گویی قودرت بلوع غوذاها را نداشوتم. روز     

ماهوه دویسوت و پنجواه توموان      9یخ حسنی با قورارداد  بعد در مغازه بقالی فردی به نام آقای ش

مشغول کار شدم. فاصله بین منزل و مغازه ایشان زیاد بود و باید برای امنیت اجناس، شواگردان  

ماندم. پس از سوه مواه کوار     ها در آنجا بخوابند و من از ترس تا پاسی از شب بیدار می مغازه شب

لغی از قراردادم را برای تهیوه و خریوداری انودکی    کردن از صاحب مغازه درخواست کردم که مب

برنج برای ارسال به خانواده ام بپردازند و این شاید بزرگترین آرزوی زندگیم بود که روزی بتوانم 

قدمی برداشته باشم. آن روز ارسوال   -هرچند اندک  –با دسترنج خودم جهت رفاه مادر و برادرم 

 ترین خاطره در زندگیم شد. دنییادمان کیلوگرم برنج برای آنها، به30

پایان رسید. بازاریان دیگر کوه جودیت و تالشوم را مشواهده      ام درخردادماه به ماهه 9ایام قرارداد 

کرده بودند هریک با مبلغ قابل توجهی برای سال بعد پیشنهاد کار به من دادند اما با عشقی کوه  
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این امکان وجود نداشت، اوایل تیر ماه  به ادامه تحصیل داشتم و از آنجایی که در شاگردی مغازه

به زادگاهم برگشتم و در فکر بودم کوه چوه کواری را انتخواب کونم کوه بتووانم بوه          1345سال 

سواله   2500هوای   شهریور همان سال که تمامی مناطق برای جشون  25تحصیلم ادامه دهم. در 

ی، به هشوتگرد مهواجرت   منظور کار در کارخانه نساجی نماز شاهنشاهی آذین بسته شده بود، به

کردم. تمامی موجودیم پانصد ریال بود که با آن هم باید کرایه ماشین و هم بهوای غوذا و محول    

کردم. عصور آن روز در هشوتگرد سواوجبالغ از ماشوین پیواده شودم و بوه         اقامتم را پرداخت می

مبلغ همراهم  مسجد شهر برای نمازمغرب وعشا رفتم و در فکر آن بودم که خداوندا با این اندک

هوایم را  مالقوات کوردم؛ در     چه بخورم و کجا بخوابم که ناگهان دونفر از آشنایان و هم روستاهی

پاسخ به سوال آنها که برای چه اینجاهی و امشب کجا خواهی رفت، ماجرای جویای کار بوودن و  

دا صوب  بوه   نداشتن جا و مکان را بیان کردم. مرا به خانه خود بردند و آن شب سپری شد و فور 

درب کارخانه فخرایران یا نمازی برای کارگری مراجعه کردم  و در آنجوا در قسومت رینوگ کوه     

مواه   3ریال مشغول کوار شودم و پوس از سوپری کوردن       34واحد نخ ریسی بود با حقوق روزانه 

ریال رسید. ضمن انجام کوارگری شوروع بوه     35ام با یک ریال افزایش به  آزمایشی حقوق روزانه

دن درس در کالس هفتم کردم و با شرکت در امتحانات متفرقه با موفقیوت آن را گذرانودم   خوان

ودیگر به خود باوری رسیدم که میتوانم به اهداف ترسیم شده درذهونم دسوت پیوداکنم. هودف     

دیگرم کسب درآمد برای رفاه خانواده بود. تصمیم گرفتم با توجه به حقووق انودکی کوه داشوتم     

ی کنم. به کارخانه ریسندگی کشمیر کوه در حصوارک کورج بنوا شوده بوود       کاردیگری را پیگیر

هوای نسواجی دوالکنوی کوه      در آن کارخانوه بور روی ماشوین    1346مراجعه کردم لذا در سوال  

شد، مشغول کار شدم و بوا تموام    کارمزدی بوده و به ازای کار بیشتر حقوق بیشتری پرداخت می

ی آن کارخانوه   به عنوان کارگر نمونوه  1347در سال  کردم . ساعت  کار می 16تا12توانم روزی 

های شبانه دبیرستان فارابی  در شهرستان کرج معرفی شدم. همزمان با کار در کارخانه در کالس

ام بعود از   کرج در رشته علوم طبیعی به تحصیل پرداختم. به پیشنهاد مادرم با فرزند دختر عموه 

روسوتای محول تولودم در طوی مراسومی ازدواج       در 14/5/1349سال نامزدی، در روز  2حدود 

در کارخانه نساجی کشومیر کوه متعلوق بوه      1348کردم و متاهل شدم. باید یادآور شوم از سال 

بخش خصوصی بود با خالقیت و توانمندی که کارفرما از من دیده بود، به عنوان متصودی یکوی   

محول امیودی بورای هوم      های سه گانه انتخاب شودم. دیگور جایگواه شوغلی و منوزلم      از شیفت

کردنود و سوپس بوا     های جویای کار شده بود و در منزلی استیجاری من مدتی زندگی می والیتی

کردنود   دریافت اولین حقوق خود از کارخانه برای خود به تنهاهی و یا چند نفری منزلی اجاره می
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می حاملگی یوا  همسرم در ایام بارداری دچار توکس 1351شدند. در سال  و به تدریج مستقل می

ای  پره اکالمپسی شد و سپس در شب نیمه رمضان وارد اکالمپسی و تشنج شد. با ماشین کرایوه 

ام، شبانه به بیمارستان کمالی کرج مراجعه کردیم اما به علت عودم پوذیرش بوه عنووان      همسایه

مارستان فردی مشرف به فوت، بدون آمبوالنس و با ماشین سواری کرایه، ایشان را به تهران و بی

فرح سابق )اکبرآبادی( منتقل کردم. در اورژانس آن مرکز، بعود از اینکوه ایشوان را کوه بیهووش      

ی خواهرم کوه هموراه    بودند بر روی تخت معاینه قرار دادم، مرا به بیرون هدایت کردند. به گفته

بیموار بوه   ایشان بود، دوباره تشنج کردند و از تخت به زمین افتادند. با آمدن پزشوک بور بوالین    

عنوان فردی که در اوایل زندگیم در حال از دست دادن همسر بودم برای استمداد جهت درموان  

بیمارم، خود را بر روی پای ایشان انداختم که بدادش برسند و اینجا بود کوه بوه اهمیوت حرفوه     

تواننود بوا عنایوت پروردگوار جوان       مقدس پزشکی پی بردم که تا چه حدی با اقدام به موقع موی 

انسانها را از مرگ نجات دهند. آن ماجرا با ختم حاملگی، پس ازمدتها منجر به سالمت مادر شد 

ولی متاسفانه فرزند از دست رفت.  در همان سال با قبوولی دیوپلم طبیعوی و امتحانوات کنکوور      

سراسری در دانشکده الهیات دانشگاه مشهد پذیرفته شدم اما به علت عدم وجود امکانات مالی و 

ام برآیم، موفق بوه ثبوت    اپسی از اینکه چگونه با  تحصیل و دانشجوهی از پس مخارج خانوادهدلو

در کنکور شرکت کردم ولوی بوه دلیول     "نام و حضور در کالس دانشکده نشدم. سال بعد مجددا

سواعت در روز در محول کوار، در کنکوور قبوول       16مشکالت عدیده مالی و صرف زمان بیش از 

خداوند مهربان اولین فرزندم زهرا خانم را به خانواده موا عنایوت فرموود و     1352نشدم. در سال 

در رشته مهندسوی مکانیوک پذیرفتوه شودم و      1353چراغ گرما بخش محفل ما شد و در سال 

شدگان دانشکده علوم تندرسوتی اعوالم شود     اسمم در فهرست پذیرفته "پس از چند روز مجددا

سال آمووزش مقودماتی    4رت دو مرحله ای بود؛ پس از ای پزشکی به صو که دوره دکتری حرفه

فارغ التحصیالن با عنوان بهدار در مراکز روستاهی به اجرای ویایا درمانی موی پرداختنود )کوه    

طراح آن مرحوم دکتر محسن ضیاهی داماد مرحوم  دکتر قریوب بودنود و بورای جبوران کمبوود      

و بنگالدشی برنامه ریوزی شوده بوود و    پزشک در کشور و جایگزینی پزشکان هندی و پاکستانی 

موی بایسوت دوره هوای آموزشوی تکمیلوی را در       "سال کار در مراکز روستاهی مجوددا  3پس از 

 1354کردند تا به درجه پزشک عمومی ناهل شوند. در سوال   ها سپری می دانشکده و بیمارستان

با داشتن دو فرزند و در عین خداوند فرزند دومم که عبدالرضا نام دارد را به ما عنایت کرد. حال 

حال مسیولیت تامین مخارج برادر و مادرم در آن دانشکده با کمک هزینوه انودک دانشوجویی )    

حدود چهارصد تومان در ماه( در تهران شروع به تحصیل کردم و روزانوه از حصوارک کورج کوه     
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م دوره مقودماتی و بوا   رساندم. پس از اتما منزلم بوده با وسایل نقلیه عمومی خود را به تهران می

برای انجام کار به شهرستان علی آباد کتوول کوه از نوواحی     1358آغاز انقالب فرهنگی در سال 

در آنجوا بوه    1362تحت پوشش سازمان بهداری استان مازندران بود، معرفوی شودم و توا سوال     

رستان کردم. همچنین مدتی در سمت مسیول بیما همراه پزشکان خارجی  بیماران را درمان می

هوای خودمت در آن شوهر، خداونود      کوچک آن شهر به اراهه خدمات مشغول بودم. در طول سال

متعال بار دیگر به خانواده ما دختری مهربان و خوش زبان عنایت کرد که نامش را زهوره خوانم   

برای اتمام  دوره آموزش پزشکی با سه فرزنود و همسورم بوه تهوران      1363گذاشتیم و در سال 

 دانشجو بودم. 1365یم و  در دانشکده پزشکی شهید بهشتی تا سال عزیمت کرد

کردم، عضو بسویج   هاهی که در بیمارستان علی آباد انجام وییفه می قابل ذکر است در طول سال

مسجد امام موسی بن جعفر )ع( بودم و در یکی از روزهای جمعه در ایامی کوه حجوت االسوالم    

عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعوه در موورد    شاهرودی امام جمعه آن شهر بودند به

های ابتداهی  نیاز بیمارستان جهت بهبود فضا و تجهیزات از خیرین استمداد خواستم. در آن سال

پیروزی انقالب اسالمی، خلوص و فداکاری مردم مثال زدنی بود و این مردم با کرامت و سخاوت 

های نبرد حق علیه ستمکاران و متجواوزان، در   ههضمن فرستادن فرزندان و همسران خود به جب

کردنود. در آن نمواز جمعوه     های پشتیبانی مالی و رفاهی نیز با تمام امکاناتشان تالش می صحنه

ها با اهدای انگشتری و گلوبند و النگوهای طالی خود و آقایان هم با پرداخت مبوالغ قابول    خانم

ای شود   بیمارستان نشان دادند و ایون کوار زمینوه   توجهی،  عالقه و تمایل خود را برای گسترش 

 ها ساخته شد.   برای احداث بیمارستانی که پس از سال

های آموزشی در  آموزش بالینی، یکی از بهترین بخشبا شروع مجدد ادامه تحصیل و آغاز دوران 

این دوران را باید بخش داخلی فیروزگر دانست که از محضر اسوتاد ارجمنود آقوای دکتور سوید      

های کالژن در  جمال الدین سجادی بهره مند شدم و با ایشان پایان نامه ای تحت عنوان بیماری

ام بورای   هوای ایشوان انگیوزه    هوا و ترغیوب   ایام بارداری را انتخاب و به انجام رساندم و از تشوویق 

شد و در دوره آموزشی بیمارستان لبافی نوژاد در بخوش اورولووژی از اسوتاد      فراگیری تقویت می

فروش و در بخش چشم از استاد محتورم آقوای دکتور سوید حمیود       محترم آقای دکترناصر سیم

سجادی مطالب بسیاری آموختم. این مرکز محل مداوای رزمندگان مجروح شویمیایی بوه ویوژه    

گازخردل بود که قسمت زیادی از بدن مجروحین پر ازتاول بود و گواهی خبرنگواران کشوورهای    

 کردند. از آنها مراجعه میخارجی برای تهیه تصویر 
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های جنگ دولت بعثی عراق علیه کشوور انقالبوی موا بوود بوا       در ایام اینترنی که مصادف با سال

های دیگرم آقایان دکتر عباس یوسا نژادکموال و   مراجعه به ستاد اعزام نیرو همراه با همکالسی

م جبهوه بوه چنگولوه اعوزام     مرحوم آقای دکتر عباس زواره برای اولین بار به ایالم و در خط مقد

ای که ستاد تقسیم نیروها بود، صرف کردیم و منتظور مانودیم کوه چوه      شدیم. شام را در مدرسه

شب بود که اسامی ما از طریوق بلنودگو جهوت حرکوت و      12زمانی حرکت کنیم. حدود ساعت 

ا اشورافی  های مورد نظر اعالم کردند. به طرف مهران حرکت کردیم و باید ب سوار شدن به ماشین

رفتیم. از کنار شوهر   که ارتش دشمن بعثی به منطقه داشت، تمامی مسیر را با چراغ خاموش می

مهران عبور کردیم و با شلیک منورهای دشمن، فضای جنگی را احساس کوردیم و سورانجام بوه    

منطقه چنگوله رسیدیم. پس از به جا آوردن نماز صب  در زیر چادری که برای ما در نظر گرفته 

هوا بوود بوه     بودند برای چند ساعتی استراحت کردیم و سپس به جایی که محل مداوای زخموی 

ها و وسایل پانسمان را ارزیوابی و خوود    ها، پایه سرم عنوان اورژانس وارد شدیم. امدادگران، تخت

را برای خدمت به رزمندگان مهیا کردیم. همان شب نیروهای خودی بوه خوط زدنود و عملیوات     

بود. پس از ساعاتی از شوب و رفوتن رزمنودگان     5تمال می دهم نام عملیات والفجر آغاز شد. اح

به خط مقدم مجروحی را آوردند که دستش بر اثر ترکش قطع شده بوود. زموانی کوه موا بورای      

شستشو و پانسمان دست قطع شده به برادر ایشان نزدیک شدیم  برادر به ما گفوت ایون دسوت    

به خط مقدم عملیات بروم. موا از ایون هموه دلودادگی و      "ید فوراجداشده برادرم تحویل شما، با

ایثار متحیر شدیم. در منطقه چنگولوه روزی در کنوار دره ای کوه آب جواری داشوت، در حوال       

انود.   های خود بودم که از اورژانس صدایم کردند و گفتند که مجروحی  را آورده شستشوی لباس

یه گونه او شییی فلزی و مدور که زواهد فلوزی داشوت،   وقتی بیمار را مشاهده کردم دیدم به ناح

ت و موا بوا اسوپری گزیلوکواهین و     چسبیده است. رزمندگان حاضر گفتند باقیمانده نارنجک اسو 

روز دوبواره   20موضعی آن را خارج کردیم. پس از اتمام عملیات با سپری شدن حودود  حسی  بی

،  بوه  8مرحلوه بعود در عملیوات والفجور     های تهران برگشتیم.  های آموزشی بیمارستان به بخش

منطقه عملیاتی خوزستان که مجروحین را از جزیره فاو می آوردنود رفتویم. در آن عملیوات بوه     

های  های شیمیایی استفاده کرده بودند و اکثر مجروحین با تاول ها از بمب ای عراقی طور گسترده

تی اهوواز مسوتقر شودیم، ایوام مواه      کردند. در ورزشگاه تخ پوستی ناشی از گازخردل مراجعه می

رجب بود و پس از نمازهای یومیه جماعت، دعای مخصوص تعقیبات )) یا من ارجوه لکل خیر(( 

شد. مدتی بعد به پادگوان حواج احمود متوسولیان دو      با عشق و سوزی به طور جمعی قراهت می

دزفول موشک  ها که دشمن به شهر مقاوم کوهه اندیمشک برای انجام خدمت مستقر شدم. شب
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بوا لورزش آن    "کیلومتری که موا مسوتقر بوودیم کوامال     15-20کرد، در فاصله حدود  شلیک می

شدیم و به یاد دارم که اولین باری که در گرموای طاقوت فرسوای جنووب بوه خودمت        جابجا می

شودکه از شودت    رزمندگان اسالم مشغول شدم، از آب تانکرهایی بورای اسوتحمام اسوتفاده موی    

آب آنها کامال گرم شده بود. در واقع رزمنودگان و بسویجیان در چنوین شورایطی از      گرمای هوا،

کردند. همچنوین روزهوا وقتوی درنمواز جمعوه دزفوول شورکت         انقالب و کشور و مردم دفاع می

کردیم پس از اتمام نماز، مردم باوفا و بزرگوار دزفول با اصرار ما را برای صرف غوذا بوه منوزل     می

 د.کردن خود دعوت می

بهشوتی تهوران بوه پایوان      دردانشگاه علوم پزشوکی شوهید  1365من پزشکی عمومی را در سال 

رساندم و برای انجام خدمت و ایام طرح به مازنودران معرفوی و در شهرسوتان تنکوابن در مرکوز      

 بهداشت درمانی نشتارود مشغول کار شدم.

تان شهید رجایی کوه در دسوت   با شروع به کار در آن مرکز بهداشتی درمانی، در روبروی بیمارس

هوای مختلوا بیمارسوتانی بوه اراهوه       بوه عنووان بخوش     ساخت بود، در یک پاساژ، تعدادی مغازه

خدمات درمانی اختصاص یافته بود و هر روزبعد از یهر در اورژانس آنجا برای ویزیت بیماران به 

در اورژانوس کوار   طبابت مشغول بودم و در هفتوه دو شوب نیوز در بیمارسوتان احمودنژادکتالم      

کردم و بعضی از روزها نیز در درمانگاه سپاه پاسداران انقوالب اسوالمی آن شوهر بوه خودمت       می

کردند و مون هوم    ام در مهرشهرکرج در منزل برادرم زندگی می مشغول بودم. در آن ایام خانواده

ین های در دست ساخت بیمارستان جدید شوهید رجوایی، بودون کمتور     ی یکی از اطاق درگوشه

 امکانات سکونت داشتم.

آراموش   و صوبوری  شیرین طعم خودش با که خانم زینب فرزندم، تولد چهارمین 1365در سال 

 عملیواتی  درجبهوه  احمودی  آقا وردی اهلل شهید همسرم برادر شهادت به ارمغان آورده بود، با را

 مهران، همزمان شد.  

ان با درخواست امام جمعه و فرمانودار  ماه از ماندن من در غرب استان مازندر 5با گذشت حدود 

شهرستان آمل به سازمان بهداشت و درمان استان مازندران، مجاب شدم که برای انجوام وییفوه   

ی آموول کووه آن زمووان مسوویولیت شووبکه را یکووی از  در سوومت معوواون بهداشووتی شووبکه نمونووه

 م.هایم آقای دکتر عباس یوسا نژاد کمال عهده دار بودند، منتقل شو همکالسی

هوای   عهوده گورفتم کوه خانوه     در حالی این مسویولیت را بور    27/6/1365قابل ذکر است که در 

گرفت و بهورزان در حال آموزش بودند و هر روز باید برای بازدیود و   بهداشت با سرعت شکل می
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های بهداشت و شرکت در جلسات شورای بهداشت روستاها به آنجا رفت  نظارت بر عملکرد خانه

ام این بود که با کار در سوط  اول اراهوه خودمات      کردم. یکی از زیباترین دوران زندگی و آمد می

هوای فعوال در انجوام     ها و بهداشت اماکن و کنترل موالید و پیگیوری  بهداشتی و انواع پیشگیری

شدم کوه از ویوایا    واکسیناسیون افراد واجد شرایطی که به موقع مراجعه نکرده بودند، آشنا می

هوای   هورزان بود و گاهی هم برای مذاکره با روستاهیان جهت تهیه زمین و احداث خانوه روزمره ب

 بهداشت جلسات مستمری داشتم.

 شورکت  جنگوی  مناطق در رزمندگان یاری برای که باری و سومین داشت ادامه جنگ های سال

ومی در آن عم پزشک و به عنوان مازندران استان از تیمی با بود. من همراه زمستان فصل کردم،

گوروه موا   . وارد شودم  10 کربالی عملیات مریوان، در زمان در کردستان عملیاتی منطقه ایام، به

بوود،   سورد  و مرطووب  "کوامال  و بوود  شده سیمان روز همان آن کا صحراهی که بیمارستان در

 جبهوه  مقودم  خط نزدیکی در که شد مهیا اورژانسی دزلی، گردنه در روز آن فردای و شد مستقر

 هموان  در و شود  شوروع  عملیوات  بود. شده احاطه اورژانس محل برف، از انبوهی با و رار داشتق

در ایون زموان اهوالی حلبچوه را کوه       و کورد  شویمیایی  بمباران را حلبچه بعثی دشمن عملیات،

وقتی ما مشوغول شستشوو و   . آوردند می ما مقدم خط اورژانس به مداوا مجروح شده بودند، برای

 بوه  زدن صودمه  قصود  کورد  موی  همراه فرزنود مجوروحش بوود، فکور     که ، خانمیپانسمان بودیم

 فهمانودیم  او به اشاره و ایما با باشیم؛ نداشته کاری که کرد می التماس مرتب داریم و را فرزندش

 اگر گیریم حتی مجروح انتقام نمی از دشمن پزشکان ما و است درمانی رسالت انجام ما هدف که

 جنوگ  ایون  در گنواهی  کوه  عادی مردم شما طرفی از و است کرده حمله ما به که باشد سربازی

 خوورده  قسوم  دشومنان  از پیوروی  و اطاعت برای یالمانه شما حکومت ندارید و درواقع تحمیلی

 است. کرده تجاوز  ما کشور به اسالمی، انقالب

ضا مرنودی  در دوران وزارت آقای دکتر علیر 1367همزمان با بسیج سالمت کودکان در تیر ماه  

هوای   های اسهالی و استفاده از نمک به جهت اهمیت آموزش تغذیه با شیر مادر و کنترل بیماری

کنوی  ایون بیمواری بوه درب      یددار برای مبارزه با گواتر و خوراندن قطره فلج اطفال برای ریشوه 

مختلوا  کردیم. برای اجرای صحی  و کامل این کار با شورای اصناف و حرَف  ها مراجعه می خانه

کردم. در ایوام اشوتغالم در ایون معاونوت، آقوای       جهت حمایت مالی جلسات متعددی برگزار می

هوای علووم    دکتر نوحی در ستمَت معاونت وزارت بهداشت و درموان هموراه بوا روسوای دانشوگاه     

های بهداشتی درمانی در آمل حضووریافته   های واالی شبکه پزشکی کشور جهت آشنایی با ارزش

ی زیوج حیواتی و دفواتر و     های بهداشت مراجعه کردنود. مشواهده   ای چندنفره به خانهه و در تیم
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های خانوار و نظم آن و تسلط بهورزان به تمامی اموور مربوطوه و پاسوخگویی بوه تموامی       پرونده

سواالت، باعث اعجاب آنها شد که چگونه افرادی با تحصیالت نوه چنودان زیواد و فقوط بوا یوک       

اند در کاهش مورگ و میور    انه روزی در مراکز آموزش بهورزی توانستهآموزش تیوری عملی، شب

توانود اثوربخش    کودکان و امر سالمت موثر باشند و برکات گسترش شبکه ها تا چه میوزان موی  

باشد. از همان تجارب موفق روستاها سرشماری و اراهه خودمات الزم در شوهرها نیوز بوه وسویله      

اما بعلت کاهش انگیوزه، در ایون کوار چنودان تووفیقی       مراقبان بهداشت مدارس شروع شده بود

حاصل نشد و سرانجام تمامی مراقبان بهداشت مدارس به آموزش و پورورش منتقول شودند. در    

کال و مالکال که کانون انتقال ماالریا بوود بارهوا جهوت آمووزش      طول این دوسال در منطقه معلم

پاشی منازل و پرسه نوزدن افوراد در سواعات    اهالی برای استفاده از پشه بند و پذیرش برای سم 

هوا و درب منوازل    غروب آفتاب یعنی زمان فعالیت پشه ناقول انگول ماالریوا )آنوفول( بوه کوچوه      

سال پس از پیروزی انقالب اسالمی بوا وجوود گسوترش دانشوکده      9رفتم.  روستاهای مذکور می

بنگالدشی و پاکستانی که های پزشکی، هنوز در مراکز روستاهی و حتی شهری، پزشکان هندی، 

با شرکت در امتحوان پوذیرش دسوتیاری،     1366چندان مهارتی نداشتند، مستقر بودند. در سال 

در رشته داخلی پذیرفته شدم ولی برای ثبت نام و شروع دوره آموزشی، وزارت بهداشت ودرمان 

هوای عفوونی در    مخالفت کرده و ازتحصیل بازماندم. سال بعد با قبولی در رشته تخصصی بیماری

دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز آموزشی درمانی امام خمینی )ره( دستیاری را در اول مهر ماه 

شروع کردم و در محضر استاد علم و اخالق مرحوم دکتر یلدا و دیگر اساتید ایون دوره را    1367

پوی بوردم.    های پزشوکی  های عفونی و سیطره آن بر تمام حوزه سپری کردم و به اهمیت بیماری

در امتحانات بورد تخصصی بارتبه خووب قبوول شودم. بوه ازای هرسوال       1370در شهریور سال 

سوال در   کوردم. یوک   ی طرح را درمناطق محوروم خودمت موی    ماهه دستیاری باید یک دوره یک

سال در شهرستان ایذه خوزستان و سال بعد مقارن با روزهای عملیوات   بیمارستان سنندج و یک

کوه امتحانوات بوورد تخصصوی را      در حالی 14/11/1370الم حضور داشتم. در تاریخ مرصاد در ای

گذرانده بودم در حال پیاده شدن از اتوبوس شهری شرکت واحد در کنوار دانشوکده دامپزشوکی    

دانشگاه تهران موتورسواری که از یک چشم نابینا بود با من تصادف کرد و بوا برخوورد سورم بوه     

ونریزی مغزی اپوی دورال شودم و بوه بیمارسوتان اموام خمینوی )ره(       جدول کنارخیابان دچار خ

بخش جراحی اعصاب منتقل و مورد عمل جراحی قورار گورفتم و پوس از اتموام ایوام نقاهوت از       

 وزارت بهداشت ودرمان به دانشگاه علوم پزشکی مازندران معرفی شدم.
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ه ریاسوت دانشوگاهی آقوای    که روز تجلیل از معلم و اساتید اسوت در دور  12/2/1371در تاریخ 

دکتر احمد خالق نژاد طبری طی حکمی برای انجام وییفه به دانشکده پزشوکی سواری کوه در    

هوای   کهای تخصصی طوبی مستقر بود، معرفی و محول کوارم بخوش بیمواری     محل فعلی کلینی

ها در پواویون محول اقاموت اعضواء      شهر تعیین شد. شب عفونی مرکز آموزشی درمانی رازی قاهم

هوای کرایوه رفوت و     ییت علمی سکونت داشتم و هر روز از ساری تا بیمارستان رازی با ماشینه

ها بیماران بستری را ویزیت کرده و عصرها در کلینیک ویوژه بیمارسوتان بوه     کردم. صب  آمد می

هوا مراجعوان زیوادی نداشوتم. منشوی مربوطوه بورای         پرداختم. تا ماه ویزیت بیماران سرپایی می

طور کامل آموزشی نشده بود  آورد. هنوز بخش به های متفاوتی را برایم می نم روزنامهسرگرم کرد

شودند. در ایون    های دیگر کشور گاهی به طور میهمان معرفوی موی   و کارورزان مهمان از دانشگاه

ایام با یکی از همکاران دیگر )آقای دکتر اسحاقی( که بعدها به علوم پزشکی ایران منتقل شودند  

وبتی آنکال بودیم. پس از ایشان خانم دکتر نرگس نجفی و خانم دکترها عامری و زادسر  طور ن به

به مجموعه ما اضافه شدند. بعدها پس از رفتن دو نفر دیگر به تهران، فقوط بنوده و خوانم دکتور     

های بعد همکاران دیگری بوه   کردیم . با گذشت زمان در سال بایست بخش را اداره می نجفی می

قای دکتر شهرام عالیان و خانم دکتر رویا قاسمیان و آقای دکتر احمد علیخانی و آقوای  های آ نام

 دکتر علیرضا داودی و آقای دکترلطا اهلل داودی به جمع ما اضافه شدند. 

چند ماهی از شروع به کارم نگذشته بود که به معاونت دانشجوهی دانشگاه منصوب شودم. مودت   

بودم و بوا دانشوجویان پزشوکی بورای آمووزش بوه مراکوز         چندسالی مدیرگروه پزشک اجتماعی

به عنووان رهویس    1371کردم. در روزهای پایانی سال  بهداشتی درمانی روستایی رفت و آمد می

دانشگاه و قاهم مقام وزیر در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران منصووب  

 شدم.

ز آموزشی درمانی بوعلی سینا که احداث آن با وام بوانکی  ی مرک در اوایل مسیولیتم، مالکان اولیه

ها قبل در اختیارسازمان بهداری استان  علت عدم اجرای تعهدات از مدت به اتمام رسیده بود و به

قرار داشت، با تشکیل دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی از مراکز مهم آموزشوی و درموانی، بوا    

ند و با انتقال دعاوی به تهران دانشوگاه محکووم و حکوم    حکم محاکم  قضایی استان محکوم شد

های منحصوربه   کارکنان، دانشجویان و بخش تخلیه صادر شد. اگر این حکم انجام می شد تمامی 

شدند و در آن زموان مکوانی بورای     فرد اراهه خدمات درمانی و آموزشی با چالش جدی روبرو می

مشورت و بازنگری در حکم قضاهی را درخواست جایگزینی آن وجود نداشت. با مشاوران حقوقی 

کردم. از طرف دیگر ضمن مطلع نمودن  وزیر محترم بهداشت وقت آقای دکتر علیرضا مرندی و 
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معاونت حقوقی مجلس، آقای دکتر باقر الریجانی مالقات حضوری با ریاست محترم قووه قضواهی   

لسه حضوری اهمیوت موضووع   کشور مرحوم حضرت آیت اهلل یزدی را درخواست کردم. در آن ج

را مطرح و تاخیر در اجرای حکم را درخواست کردم. همچنین در شورای تامین اسوتان در ایوام   

استانداری آقای گرانمایه، برای جلوگیری از سرگردانی دانشوجویان ذینفوع، عواقوب آن حکوم را     

ضووع را درمیوان   مطرح کردم و با نماینده محترم ولی فقیه مرحوم آیوت اهلل نووراهلل طبرسوی مو   

گذاشتم و از ایشان برای عدم تخلیه استمداد کردم. بهرحال با خوف و رجا کارها پیش رفوت توا   

ها از سوی وزارت بهداشت ودرمان وآمووزش پزشوکی، حوق و حقووق موالکین       اینکه پس از سال

      پرداخت و مرکز آموزشی درمانی مذکور به طور رسمی به مالکیت دانشگاه درآمد.

زمان مسیولیت هیات تخلفات اداری دانشگاه را نیز بر عهوده   های ریاست دانشگاهیم هم لدر سا 

داشتم و با انواع تخلفات و جراهم و جزای آن آگاه شدم. در آن زموان در خیابوان فرهنوگ شوهر     

ساری در ساختمانی که در ملکیت دانشگاه بود، سوکونت داشوتم  و بوه محوض برکنواری ازایون       

لیه از طرف معاونت توسعه وقت صادر شد و با وجود فاصله بسیار توا محول   سمت، فورا حکم تخ

متوری دردو   209ها قبول درزمینوی    که در آمل ازسال  کارم در ساری، به ساختمان نیمه تمامی

طبقه بناکرده بودم به ناچار اسباب کشی کردم. هرچند تا به امروز همچنان هرروز در رفت وآمد 

در آن است این باشد که در طول حضور در محل کارم تا شب هنگام  هستم اما شاید توفیقی که

کنم؛ مگر نه اینکه باید تمام وقت در خدمت دولوت باشوم. البتوه درتموام ایوام       کارم را ترک نمی

عمرم پس از الطاف بیکران الهی  به مادر و همسر و فرزندانم در قناعت، بردباری، صبر و تحمول  

ایوم. بوا    ها به هفوده منوزل اسوتیجاری اسوباب کشوی کورده       سال ها مدیونم؛ در طول این سختی

گستردگی و حجم کاری که قبل از جدا شدن استان گلستان داشتم زمانی که از اینچوه بورون و   

داشلی برون و مینو دشت تا شهرستان رامسر حوزه اراهه انجام وییفه ام بود بارها در ایام تعطیل 

هوا وزیور    ام. در یکوی از هموین سوال    تلا بازدید داشوته های مخ و روزهای عادی کاری از قسمت

محترم بهداشت و درمان وقت آقای دکتر علیرضا مرندی برای بازدید از استان مازندران بوه ایون   

های مختلفی را مورد بازدید قرار دادیم و زموانی   استان مراجعه کردند. همراه با ایشان شهرستان

ای بورای خوشودمدگویی در خیابوان     فرمانداری پارچهکه  به شهرستان چالوس رسیدیم از طرف 

ابتدای شهر نصب شده بود و از جانب ما نبود؛ ایشان کوه از جایگواه خلووص و تقووای بسویاری      

جای این کار، پارچه مذکور را برای مالفه بیمواران   برخوردار بودند، به من گفتند آیا بهتر نبود به

ی و اعتقادی مسویوالن نبایود کمتورین غفلتوی را در     های مردم کردید؟ آری در نظام استفاده می

استفاده درست از منابع اقتصادی، انسانی و زمانی داشته باشند و باید خداونود را همیشوه نوایر    
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ها تعدادی از نمایندگان مجلوس شوورای اسوالمی اسوتان مازنودران، طوی        بدانند. در همان سال

ی بیمارسوتان بووعلی سوینا     کم قضاهی تخلیهای به وزیر به جهت عدم تمکین اینجانب از ح نامه

ساری برای واگذاری آن به مالکان خصوصی، خواستار برکناری مون از سومت ریاسوت دانشوگاه     

 شدند اما پاسخ وزیر وقت منفی بود.

های پزشوکی و افوزایش تعوداد      که با گسترش دانشکده 1374پس از انقالب در اوایل آبان سال 

یاز به حضور پزشکان خارجی و با اعالم پایان کار آنهوا، ایون پزشوکان    فارغ التحصیالن،  با رفع ن

 کشور را ترک کردند.

در سال دوم مسیولیتم با اتمام ساختمان نیمه تمام سازمان بهوداری سوابق در سوه راه جویبوار     

شهر ساری سازمان اداری دانشگاه از میدان معلم به آنجا منتقل شد و برای نصب کتیبه آخورین  

سوره مبارکه فواطر )انمایخشوی اهلل    28روبروی درب اصلی ورودی است قسمتی ازآیه  طبقه که

دانشگاه مبدا هموه  "من عباده العلماء (و برای ضلع جنوبی، سخن ارزشمند امام خمینی )ره( که 

را انتخاب کوردم تاجایگواه دانشوگاهیان و اندیشومندان و رسوالت دانشوگاه را در        "تحوالت است

 خاطر تداعی کند.

های پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و بهداشت در زمین صد هکتواری   برای ایجاد بنای دانشکده

شورط   ای به ) مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم )ص(( بسیار تالش کردم.  ابتدا در ساختمانی اجاره

های داروسازی و پیراپزشکی را افتتاح کردیم. برای حفظ  تملیک در بخش هشت ساری دانشکده

هکتاری ماهفروجک که مورد ادعای اهالی و حتی استانداری به منظور احداث  16زمین تملیک 

بناهای دیگری بود را همراه با معاون پشتیبانی وقوت آقوای مهنودس کیوومرثی بوا توالش زیواد        

 تثبیت کردیم.

برای ایجاد بیمارستان مرحوم عزیوزی جویبوار و تبودیل زیربنوای مرکوز بهداشوتی درموانی بوه         

ی مرحووم عزیوزی، بارهوا بورای متقاعود کوردن مسویوالن بوه          ، با پیگیری بورادرزاده بیمارستان

ها بوده که استان گلستان از استان مازندران جدا شود و   وزارتخانه  مراجعه کردم. در همین سال

 صورت مستقل درآمد.    به

اشوت و  عنووان وزیور بهد   با تغییر دولت و انتخاب آقوای دکتور فرهوادی بوه     5/8/1376در تاریخ 

جوای بنوده     درمان، پایان مسیولیتم از ریاست دانشگاه اعالم و آقای دکتر سیدعبداهلل مودنی بوه  

منصوب شدند. در همان روز اول ضمن عرض تبریک به ایشان اشاره صری  کردم که امروز شوما  

توانم کموک کونم، آموادگی     فرمانده هستید و من فرمانبردار؛ هر جاهی که احساس کنید من می
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م. پس از مدتی مسیولیت مرکز آموزشی درمانی رازی قاهمشهر به اینجانوب واگوذار شود . در    دار

عالی نظام پزشکی کشوور از اسوتان مازنودران     نفره شورای 27به عنوان یکی از اعضا  1374سال 

شهر بودم. درتموامی ایوام    زمان عضو هییت مدیره نظام پزشکی شهرستان قاهم انتخاب شدم و هم

ی کردم عالوه بر رسالت مقدس تدریس به دانشجویان و درموان بیمواران، از طریوق    اشتغالم سع

ها و سمینارها و تحیق و انتشار مقاالت  ها، کنگره ها و شرکت در کنفرانس صدا وسیما و بازآموزی

و تجاربم را به دیگران انتقال دهم.ت دریس دروس اخالق پزشوکی در درجوه اول     وکتب، آگاهی

ر لحظه بدانم آیا کارهایم منطبق با اصول اخالقی هست یا خیر بسیار مهم بوود  برای خودم که ه

ای دانشگاه ومدیریت ایون    و اینکه آیا من شایستگی جایگاه دبیری شورای اخالق پزشکی وحرفه

 گروه و عضویت درشورای اخالق در پژوهش رادارم؟ اللهم زین آدابنا واخالقنا بالقرآن.

فیق زیارت حرم نبوی )ص( و مکه مکرمه در ایام حوج تمتوع را بورای    پروردگار تو1374در سال 

سورعت   عنوان پزشک زاهران خانه خدا قسمتم کرد تا در خدمت حجاج باشم. زمان به اولین بار به

شود  و آن چیزی که ثمره گذران عمرآدمی است بور حسوب کوالم حضورت حوق در       سپری می

صوورت فقوط خسوران و زیانکواری      و در غیور ایون  سوره مبارکه والعصر ایمان و عمل صال  است 

ی سوخنرانی عرفوانی    است. در آن سفر روحانی هر شوب در محول بیمارسوتان مدینوه شونونده     

حضرت آیت اهلل مظاهری بودم که مراحل سفر حج را ابتدا بیداری و توبه ازگناهان وسپس سوفر  

م مناسوک و فراغوت از ایون    از خلق به حق با محرم شدن و در پایان از حق به خلق پس از انجوا 

 دانستند. نوعان می سفر و ادای دین و ویایا تکمیلی انسانی برای هم

با اتمام مسیولیت ریاست آقای دکتر مدنی، مدت کوتاهی آقای دکتر شهابی ریاسوت دانشوگاه را   

بر عهده داشتند و سپس در زمان ریاسوت آقوای دکتور یونسوی اینجانوب بوه معواون بهداشوتی         

ها بود که اقدام کشوری برای انجام واکسیناسیون سورخک و   وب شدم. در این سالدانشگاه منص

منظور ریشه کنی سرخک و به صفر رساندن وقوع سندرم روبال در نوزادان بوا ایمون     سرخجه به

شد و من تصومیم   شدن مادران و عدم تولد با نقایص قلبی، چشمی و گوشی در اثر آن انجام می

های  ره آموزشی به یکی از کشورهای اروپاهی بروم. با راهنماهی و حمایتگرفتم برای گذراندن دو

عزیزانم آقایان دکتر اشرفی و دکتر حق شوناس، هموراه بوا همسور و دو فرزنودم زهوره و زینوب        

های گارتناول و یورکیل بوه   که در بیمارستان رهسپار شهر کالسکو در  انگلستان شدم. در ایامی 

ام نظم حضور و رابطه منطقی و صحی  پزشکان بوا   باالترین مشاهده تجربه اندوزی مشغول بودم

 بیماران بود.
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شدم. عوزاداری   ها حاضر می ها و پاکستانی در دهه محرم و ایام عاشورا در حسینه مشترک ایرانی

انود مفهووم خاصوی     ها است از کشور مهاجرت کرده حضرت سیدالشهدا )ع( کنار افرادی که سال

د که ما هیچگاه در هیچ سرزمین وکشووری، از راه، مونش و سویره  پیوامبر     دا داشت و نشان می

ها بسویار حماسوی بوود. در     زنی و عزاداری پاکستانی شویم. سینه اکرم)ص( و فرزندانش جدا نمی

هوا و بواالی پشوت     ها درگالسکو، افراد بومی از پنجره روز عاشورا در هنگام دسته روی در خیابان

پرسیدند که تظاهرات ما بر علیه چه کسی اسوت و   دند و زمانی که از ما میکر بام ما را نظاره می

 شنیدند، واکنش آنها عجیب بود. در پاسخ فلسفه یلم ستیزی و قیام حضرت اباعبداهلل )ع( را می

پس از بازگشت از سفر غرب دوباره به کار قبلی در مرکز آموزشی درمانی رازی مشوغول شودم و   

های قاهم مقوامی دانشوگاه و معاونوت     دکتر ناصحی و جان بابایی در سمتدر ایام ریاست آقایان 

هوای عفوونی و در چنود دوره     اجتماعی انجام وییفه کردم و اکنوون در جایگواه اسوتاد بیمواری    

عنووان مسویول مرکوز تحقیقوات      های عفونی و پوست و اکنون نیز به عنوان مدیر گروه بیماری به

از دانشوگاه   1387مشغول انجام وییفوه هسوتم. در سوال      1391های میکروبی از سال  مقاومت

های عفونی اعوالم بوه وزارت    درخواست کردم آمادگی این بخش را برای پذیرش دستیار بیماری

دوره تخصصوی   4با آن موافقت شد که تواکنون   1389بهداشت و درمان اعالم کنند که درسال 

که پاندمی بیمواری   1398های پایانی سال اند. از ماه دستیاری از این بخش فارغ التحصیل شده

کشور و استان ما را نیز درگیر کرده است،  عضوو کووچکی از جامعوه پزشوکی فوکوال       19کوید 

( 1400توا امسوال )   1365پوینت علمی ستاد کرونای این دانشگاه علوم پزشکی هستم. از سوال  

ام و هرگزکار خصوصی  دهطور تمام وقت در خدمت دولت بو که در امر طبابت مشغولم همیشه به

ام. امید به عنایوت حضورت حوق دارم کوه هور گونوه کوتواهی و         و رابطه مالی با بیماران نداشته

قصوری را که در زندگی وکوار، در عبودیوت وب نودگی و ارایوه خودمت صوادقانه و عالمانوه بوه         

م از این جهان ام، مورد عفو وگذشت قرار دهد و امیدوارم افرادی که پس از رفتن بندگانش داشته

حقی به گردنم داشتند و من کوتاهی کردم و تووان ادای آن را نداشوتم در یووم الحسوره و یووم      

 المعاد برحقیر ببخشایند.

 

 رستگار ما و باشی خشنود تو                                          کار سرانجام کن چنان الهی

 ))اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا((
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توان مبنا قورار   های مختلفی را می ش های علمی استاد دکتر بابامحمودی، رو برای بررسی فعالیت

هوا، شوامل آموزشوی،     علموی دانشوگاه   گانه اعضای هیوأت  های هفت ها، در حوزه داد. این فعالیت

صونفی اسوت. یکوی از معتبرتورین     تحقیقاتی، اجرایی، فرهنگی، تخصصی )درمانی(، اجتماعی و 

ممیزه است. اسواتید   های هیأت علمی از طریق تکمیل فرم ها، ارزیابی فعالیت اعضای هیأت روش

هوای   ها برای ارتقا از استادیاری به دانشیاری و همچنین از دانشویاری بوه اسوتادی، فورم     دانشگاه

انشوکده و دانشوگاه( موورد    کنند تا در مراحول مختلوا )گوروه، د    )جداول( مربوطه را تکمیل می

شده استاد دکتر بابوامحمودی، بورای ارتقواء از     های تکمیل ارزیابی قرار گیرند. در این کتاب، فرم

 آمده است. 1393دانشیاری به استادی در سال 

 مراحل بررسی و تصویب پیشنهاد ارتقاء:

کی دانشگاه علووم  اولین مرحله بررسی و تصویب پیشنهاد ارتقاء در کمیته منتخب دانشکده پزش

عضوو هیوأت   -1پزشکی مازندران مطابق جدول زیر انجام شده است )تاریخ تکمیل فرم توسوط:  

  (.16/9/1393 کمیته منتخب دانشکده:-3 و 12/9/1393 مدیر گروه:-2 ،15/8/1393:  علمی: 
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 های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضاء هیأت علمی گزارش فعالیت

  علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندراندانشگاه:     پزشکی دانشکده:   عفونی و پوست    گروه آموزشی:

 تاریخ تکمیل فرم توسط:

 15/8/1393عضو هیأت علمی:   -1

  12/9/1393مدیر گروه:  -2

 16/9/1393کمیته منتخب دانشکده:  -3

 مشخصات عضو هیأت علمی: :1جدول شماره 

ام    نام ن

 خانوادگی

تاریخ 

دتول  

محل 

 تولد

مرتبه 

 فعلی

پایه 

 فعلی

تاریخ عضویت هیأت 

 علمی

تاریخ آخرین 

 ارتقاء
 توضیحات

دکتر فرهنگ 

 بابامحمودی
12/2/71 24 دانشیار طالقان 1328  18/7/86  

10/oct/2007 
 

  

 سوابق تحصیلی دانشگاهی به ترتیب تاریخ اخذ مدرک: :2جدول شماره 

ا
دی
 ر

مدرک 

تحصیلی 

 )لیسانس...(

رشته 

صیلیتح  
 نام دانشگاه

 محل دانشگاه
مدرک 

 تحصیلی
تاریخ 

اخذ 

مدرک 

 تحصیلی

درجه 
B.S… 

عنوان 

ارزشیابی 

شده 

مدرک 

 تحصیلی

 تا از کشور شهر

1 
دکتری 

 عمومی
 پزشکی

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

 65 65 59 ایران تهران
دکتری 

 عمومی

دکتری 

 عمومی

2 
دکتری 

 تخصصی

های  بیماری

 عفونی

انشگاه علوم د

 پزشکی تهران
 70 70 67 ایران تهران

دکتری 

 تخصصی

دکتری 

 تخصصی

 امضاء عضو هیأت علمی:

 دکتر فرهنگ بابامحمودی
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 سوابق خدمت دانشگاهی و غیردانشگاهی به ترتیب تاریخ: :3جدول شماره 

ا
دی
 ر

نوع  

 استخدام

 –رسمی 

 پیمانی

 تمام وقت

 یا پاره وقت

مرتبه 

 دانشگاهی
 سمت

 جمع مدت تاریخ

 مالحظات محل خدمت
 ماه سال تا از

1 
متعهد 

 خدمت

تمام 

 وقت
 استادیار

عضو هیأت 

 علمی
12/2/71 16/2/73    

دانشکده 

 پزشکی ساری
 

2 
رسمی 

 آزمایشی

تمام 

 وقت
 استادیار

عضو هیأت 

 علمی
17/2/73 18/6/80    

دانشکده 

 پزشکی ساری
 

3 
رسمی 

 قطعی

تمام 

 وقت
 استادیار

ت عضو هیأ

 علمی
19/6/80  17/7/86    

دانشکده 

 پزشکی ساری
 

4 
رسمی 

 قطعی

تمام 

 وقت
 دانشیار

عضو هیأت 

 علمی
18/7/86  

 تاکنون

12/9/93  
  

دانشکده 

 پزشکی ساری

ارتقامرتبه به 

 دانشیاری

 امضاء عضو هیأت علمی:

 دکتر فرهنگ بابامحمودی

 امضاء مدیر گروه:

 دکتر فرهنگ بابامحمودی 

:امضاء دبیر کمیته  

 دکتر فاطمه اسپهبدی

 

های  ماده یک )فعالیت 9مربوط به شرکت در کارگاههای دانش افزایی و توانمند سازی موضوع بند  :4جدول شماره

 فرهنگی، تربیتی، اجتماعی(اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی

ا
دی
 ر

 محل برگزاری نام دوره
 امتیاز شماره مجوز

   تاریخ شماره

مسابقه فرهنگی ماه شرکت در دومین 1   5464  - 1/0  

2 
شرکت در کارگاه طرح انطباق امور پزشکی با 

 موازین شرعی
/آ/د6686/4    5 63/0  

4/ف/د/763  شرکت در اولین دوره توانمند سازی اساتید 3   6 75/0  

4/د/60/1  شرکت در کارگاه معرفت افزایی اساتید 4   4 5/0  

جاکارگاه دانش افزایی در پردیس نا 5 /م/ن/د3209     4 5/0  

6 
کارگاه دانش افزایی سیره پیامبر اکرم در آیات 

 وروایات
/م/ن/د473    4 5/0  

4/ا/د/425  جلسه هم اندیشی اساتید 7   4 5/0  

/م319/245/571  شرکت در اردوی فرهنگی راهیان نور 8   
2 2 

691/1/21  تقدیر نامه همراهی در اردوی راهیان نور 9   

10 
رفتار با حیوان آزمایشگاهی و " کتاب داوری

 "گیاه ازدیدگاه قرآن
 2185  - 3/0  
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8: 
ن ارتقاء موضوع بند دو ماده دو آیی

س از تاریخ آخری
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ط به ارزشیاب
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 های دانش پژوهی آموزشی( نامه ارتقاء: )فعالیت ماده دو آیین 6موضوع بند: 10جدول شماره 

 محل بکارگیری عنوان بند
 تاریخ

 تمالحظا امتیاز محل انتشار
 ماه سال

1-6-1 

اراهه واجرای طرح 

 درس

دانشگاه علوم پزشکی 

 مازندران
   35/0 

35/1 
سخنرانی در 

 کنفرانس
"    5/0 

تدریس در کارگاه 

 آموزشی
"    5/0 

6-6-1 
 OSCE "    3/0سواالت 

3/1 
 MCQ "    1 سواالت

بند سایر 

 موارد

شرکت در کارگاه 

 آموزشی
"    5/0 5/0 

 بند همایش

مشارکت در کمیته 

 علمی واجرایی
"    48/0 

98/0 
مشارکت در تدوین 

کتابچه به عنوان 

نویسنده در 

 محورهای تخصصی 

"    5/0 

 13/4 جمع امتیازات

 دانشگاه: EDCامضاء مسیول 

 

 امضاء مدیر گروه:

 دکتر فرهنگ بابامحمودی 

 امضاء دبیر کمیته:

 دکتر فاطمه اسپهبدی
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 75/50مجموع امتیاز مقاالت انگلیسی  )شرطی(= 

 31/0مروری شده التین = 

 غیر مازندران   شرطی         غیرشرطی         مازندران                                                

 18/5             65/18                 8/3           17/18          97/21 =19مجموع جدول

 -                     -                      -             95/49        95/49= 20مجموع جدول 

 92/71انگلیسی =     مجموع کل امتیازات مقاالت فارسی و

 12/68=      التین مجموع کل شرطی های فارسی و

 8/3 - 8/1=2مجموع کل غیرشرطی =  

 76/66( =  case-مجموع مقاالت شرطی)مقاالت تحقیقی

 8/1مجموع مقاالت مروری نشده = 

 36/1=مروری شده  

 ( هدر رفته مجالت داخلی ندارد65/18مقاالت داخلی)                >  2 32/2=% 30

 = کل امتیاز 19+     20+ 21کتاب + داوری +   

 92/78= 97/21+ 95/49+ 2+ 5کتاب + 

 12/75=17/18+ 95/49+ 2+ 5کتاب + 

 12/75+ 2=)غیرشرطی( 12/77بدون احتساب امتیاز کتاب               2ده  ما
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 –های پژوهشی  نامه ارتقا ء: )فعالیت آیین 20و  17و  15و  14و  12موضوع بند  –مربوط به کتابها : 15ه جدول شمار

 فناوری( اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی

ا
دی
عنوان کتاب به  ر

 زبان اصلی

 نوع فعالیت

چاپ 

 چندم
 ناشر

تاریخ انتشار یا 

قبولی برای چاپ 

توسط هیأت 

مؤسسه مورد تاهید 

یزههیأت مم  

اسامی همکاران به 

ترتیب اولویت )شامل 

 نام متقاضی(

 امتیاز

ف
ألی

 ت
مه

رج
 ت

پ
چا

د 
دی

تج
 

ی
ار

ست
را

وی
 

ی
اد

تق
ح ان

حی
ص

 ت

1 

لپتوسپیروزیس 

 انسانی

تشخیص، »

پایش و 

«کنترل  

 اول     *
انتشارات 

 تیمورزاده
1387 

فرهنگ  -1

 بابامحمودی

عبدالرضا  -2

 بابامحمودی

 

2 

ها  بیوتیک آنتی

رمانی و دارو د

های  بیمار

 عفونی

 1390 شلفین اول     *

 اهلل آهنگر نعمت -1

 مریم اطمینانی -2

فرهنگ  -3

 بابامحمودی

السادات  شیرین -4

 بدری

5- ... 

نرگس نجفی -30  

سیده زهرا نورانی -31  

 

  جمع امتیازات

 امضاء عضو هیأت علمی:

 دکتر فرهنگ بابامحمودی

 امضاء مدیر گروه:

 دکتر فرهنگ بابامحمودی

ر کمیته:امضاء دبی  

 دکتر فاطمه اسپهبدی
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ماده  12و  9، 1حضور فعال و تمام وقت در موسسه و مشارکت بر اساس تکالیا تعیین شده موضوع بند  :17جدول شماره 

 اجرایی( -های علمی  چهار )فعالیت

 (oct/2007/10)  7/86/ 18 :تاریخ آخرین ارتقاء 

ا
دی
نوع  ر

 فعالیت
 محل

ریخ انجام فعالیتتا مشخصات ابالغ  مدت 

 توضیحات امتیاز
 تاریخ شماره 

از 

 تاریخ

تا 

 تاریخ
 روز ماه  سال 

1 

مدیر گروه 

آموزشی 

عفونی و 

 پوست

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 مازندران

4/آ/11354  2/10/86  2/10/86  18/11/88  2 1 6 39/8  

بند 

هرسال 1

امتیاز4  

2 

معاون 

دانشجویی 

 فرهنگی

دانشگاه علوم 

 پزشکی

 مازندران

/پ/د/پ1315/4  19/11/88  19/11/88  13/7/90  1 7 24 13/13   

3 

قاهم مقام 

رهیس 

 دانشگاه

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 مازندران

/هو/ص3069/4  13/7/90  14/7/90  3/9/93  3 1 11 89/24  

بند 

هرسال 1

امتیاز 8  

4 

مدیر گروه 

آموزشی 

عفونی و 

 پوست

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 مازندران

/ص1/د/6065/4  17/8/91  - 29 5 1 تاکنون  

همزمان 

با ردیا 

3 

 

 امتیاز مورد قبول

41/46  

40 
 

 امضاء عضو هیأت علمی:

 دکتر فرهنگ بابامحمودی

 امضاء مدیر گروه:

 دکتر فرهنگ بابامحمودی 

 امضاء دبیر کمیته:

 دکتر فاطمه اسپهبدی
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 3های جدید و ... موضوع بند  فنی، واحد پژوهشی و ایجاد رشتهاندازی آزمایشگاه یا کارگاه  طراحی و راه  :18جدول شماره 

 اجرایی( -های علمی  ماده چهار )فعالیت 4و 

ا
دی
نام آزمایشگاه، کارگاه فنی ، واحد  ر

 پژوهشی و ...
 مالحظات امتیاز اسامی همکاران* محل ایجاد تاریخ تکمیل

های میکروبی مرکز تحقیقات مقاومت 1   

مرکز آموزشی 

رازی درمانی 

شهر قاهم  

 4/0  16 %  

4/0  "  دستیاری رشته تخصصی عفونی 2  16 %  

ای ثبت خالصه پرونده سیستم رایانه 3   "  4/0  16 %  

سیستم رایانه ای ثبت مراجعه وعالهم  4

 بالینی

 "  4/0  16%  

2/1 مجموع امتیاز   

 امضاء عضو هیأت علمی:

 دکتر فرهنگ بابامحمودی

 امضاء مدیر گروه:

رهنگ بابامحمودی دکتر ف  

 امضاء دبیر کمیته:

 دکتر فاطمه اسپهبدی
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  (  اجرایی –های علمی  ماده چهار  )فعالیت  10المللی موضوع بند  های علمی ملی و بین دبیری همایش  :21جدول شماره 

 *اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی *  

ا
دی
موضوع  ر

 همایش

ن سازما

 برگزار کننده

 تاریخ برگزاری مشخصات ابالغ
نوع 

 همایش

ی
کار
هم
ت 
ساع

 

یاز
مت
 ا

ت
حا
ضی
تو

 

 تا تاریخ از تاریخ تاریخ شماره 

ی
اه
شگ
دان

 

ن
 بی
ی و
مل

 
ی
ملل
ال

 

1 

دبیر علمی 

سمینار 

تظاهرات 

های  بیماری

عفونی در 

 پوست

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 مازندران

/پ/ص372/4  27/11/88  15/11/88  16/11/88  *  
100 

 ساعت
10بند  1  

 امضاء عضو هیأت علمی:

 دکتر فرهنگ بابامحمودی

 امضاء مدیر گروه:

 دکتر فرهنگ بابامحمودی 

 امضاء دبیر کمیته:

 دکتر فاطمه اسپهبدی
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 «موسسه» : حداقل امتیازهای الزم برای ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی 24جدول 

 

ز حداقل امتیا

  1الزم از ماده 

) فرهنگی، 

تربیتی، 

 اجتماعی(

حداقل 

امتیاز الزم 

 2از ماده 

 )آموزشی(

حداقل امتیاز 

 3الزم از ماده

)پژوهشی و 

 فناوری(

حداقل امتیاز 

الزم از ماده 

4  

 –) علمی 

 اجرایی(

حداقل 

امتیاز کل 

ازمجموع 

  4تا 1مواد 

 

امتیاز مورد تایید کمیته 

منتخب ذیربط)بدون 

 اب کتاب(احتس

07/23 70 12/75 40 19/208 

امتیاز مورد تایید کمیسیون 

 تخصصی ذیربط
07/23 70 

26/63 

 89/61شرطی: 
40 33/196 

امتیاز مورد تایید هیات 

 ممیزه ذیربط

7/11/93 

07/23 70 
26/63 

 89/61شرطی: 
40 33/196 
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 فعالیت های علمی استاد دکتر بابامحمودی کلیاتی از 

 نام: فرهنگ

 یمودحبابام : یم خانوادگنا

 یریو گرمس یعفون یها یماریب دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گروه: استاد یدرجه علم

 02/11/1328تولد:  خیتار

 زانید-تولد: طالقان محل

  متاهل: متاهل تیوضع

  فرزند 4تعداد فرزندان: 

مرکوز  زشوکی ،  آدرس:دانشگاه علوم پزشکی وخودمات بهداشوتی درموانی مازنودران دانشوکده پ     

مقاوموت   قوات یمرکز تحق ی وگرمسیری.عفون یها یماریگروه ب.قاهمشهر  یراز یدرمان یآموزش

 یکروبیم یها

 00981142316319تلفن:

 00981142218231فکس: 

  Farhang.baba@yahoo.comایمیل

   از دانشوگاه علووم پزشوکی شوهید      1365فارغ التحصیل شدن در پزشکی عمومی در سال

 بهشتی تهران

  20/6/67لغایت  20/6/65معاونت بهداشتی شبکه بهداشتی درمانی شهرستان آمل از 

  گذراندن همزمان دوره معادلMPH    1369در دانشکده بهداشت دانشگاه تهوران در سوال 

 ماه. 9بمدت 

 های عفونی و گرمسیری در دانشگاه علووم پزشوکی تهوران از     شروع دوره تخصصی بیماری

 و اخذ بورد تخصصی 31/1/71لغایت پایان سال  1/7/67

  86تا حال  71عضو کمیته تحریریه مجله علمی معاونت پژوهشی این دانشگاه از سال 

 و تودریس   12/2/71هوای عفوونی در دانشوکده پزشوکی سواری از تواریخ        استادیار بیماری

های دانشکده و بخش عفونی مرکوز   های عفونی در کالس های تیوری و عملی بیماری درس

عنوان عضو هیات علمی تموام وقوت بودون     شهر. انجام ویایا به مانی رازی قاهمآموزشی در

 (1400اشتغال در بخش خصوصی از ابتدای شروع کار تا به حال)

 71عضو کمیته علمی ریشه کنی فلج اطفال در سال 
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     و  86لغایوت سوال    71رهیس بخش عفونی مرکز آموزشی درموانی رازی قاهمشوهر از سوال

 1400تاکنون 4/2/97جددا ازو م 4/11/95مجددا 

  1400تا13/10/71پزشک معتمد دانشگاه در بیمارستان رازی قاهمشهر از 

 لغایوت   71های بهداشت در مقاطع علوم پایه دانشوجویان پزشوکی سواری از     تدریس درس

80 

  82لغایت  72مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی ساری از سال 

 لغایوت   72اگیر برای دانشجویان پزشکی ساری از سوال  های و تدریس اپیدمیولوژی بیماری

 84سال 

    ریاست شورای وام ستاد امور شاهد و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خودمات بهداشوتی

 72درمانی مازندران در سال 

  5/8/76لغایت  9/12/72رهیس دانشگاه علوم پزشکی و قاهم مقام وزیر در مازندران از   

 19/1/82تا  16/11/72ات کارکنان دانشگاه از تاریخ مسیول هییت بدوی تخلف 

  پزشک مسیول درمان بیماری(Focal point) AIDS  96تا  74استان مازندران از سال 

    عضو کمیته پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشوتی درموانی

 85تا  74مازندران از سال 

 23/5/74ور پزشکی با موازین شرع مقدس از عضو هییت برنامه ریزی کشوری انطباق ام 

  79تا  75مسیولیت هییت مدیره نظام پزشکی شهرستان قاهمشهر از سال 

  26/12/75عضو شورای آموزشی و پژوهشی مرکز مدیریت دولتی استان مازندران از تاریخ 

  28/9/75عضو شورای پایان نامه و علوم پایه دانشکده پزشکی ساری از 

 1400 75خالق پزشکی برای دانشجویان پزشکی از سال های ا تدریس درس 

 29/7/77عضو کمیته پزشکی اجتماعی کشوری درسال 

      فرماندهی پایگاه بسیج مقاومت امام باقر )ع( دانشگاه علووم پزشوکی و خودمات بهداشوتی

  79تا  7/11/77درمانی مازندران   از 

  1400تا  78سال عضو کمیته کنترل نسخ معاونت دارو و غذا این دانشگاه از 

 79و  78های  عضو کمیته تألیا و ترجمه معاونت پژوهشی این دانشگاه در سال 

 12/4/79ها از  ی بیمارستان عضو هییت عالی نظارت بر حسن اجرای طرح نظام نوین اداره 

          رهیس بیمارستان صوحراهی حضورت زهورا )س( در رزموایش میثواق بوا والیوت در تواریخ

 10/6/79و9
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 ستگذاری و نظارت بر پژوهشهای کاربردی عضو شورای سیا(HSR)  27/6/79دانشگاه از 

  27/2/79عضو کمیته آموزش مبارزه با ایدز از 

  2/9/79لغایت  2/9/75عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور از 

   25/12/80تا سال  22/1/78مسیول مرکز آموزشی درمانی رازی قاهمشهر از 

 24/4/71و خدمات بهداشتی درموانی مازنودران از    معاون دانشجوهی دانشگاه علوم پزشکی 

 13/7/90لغایت  27/11/88و مجددا معاون دانشجویی فرهنگی از تاریخ  9/12/79تا 

    26/12/80معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درموانی مازنودران از  

 9/8/83تا 

 و سرخجه  عضو کمیته علمی واکسیناسیون سراسری کشور در مورد سرخک(MR) 81  در

 سال

  83تا  81عضو کمیته های ترویج تغذیه با شیر مادر و کاهش مرگ مادران و کودکان از 

  1400تا حال  81عضو کمیته اخالق در پژوهش معاونت پژوهشی این دانشگاه از سال 

  83دبیر کارگروه استانی ایدز در مازندران درسال 

 ن رابط علمی کار گروه فنی مراقبت و درماHIV/AIDS  83در استان مازندران از سال 

       گذراندن دوره فلوشویپی در انگلسوتان )دانشوگاه گالسوکو( در بیمارسوتانهایBrownlee  و

yorkhill  2005تا فوریه  2004از ابتدای  نوامبر 

  84عضو کمیته علمی آنفلوانزا و کنترل آن در معاونت بهداشتی این دانشگاه در سال  

 1384ها، آمار و اسناد بیمارستان آموزشی رازی درسال عالیتعضوکمیته پرسنل، ف 

  عضو کمیته های اخالق و ارزشهای متعالی و موازین شرعی در مرکز آموزشی درمانی رازی

 1400تا  84قاهمشهر از سال 

     عضو کمیته فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درموانی مازنودران از سوال

 87تا  85

 مه نماز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازنودران از سوال   عضو کمیته اقا

 1400تا  85

  87تا  85عضو هییت انتظامی استادان )اعضای هییت علمی( دانشگاه از سال 

  توا   85عضو کمیته کنترل عفونت بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی رازی قاهمشهر از سال

 4/4/98یس تیم کنترل عفونت ازعنوان ره  و به 13/3/95و از  93سال 

  1400تا حال 86عضو کمیته کنترل سل در استان مازندران از سال 



 65 زنند                                                                                   فرشتگان بر دستان استاد بوسه می

 

  86عضو کمیته کنترل سل در شهرستان قاهمشهر در سال 

  26/8/86عضو کمیته آموزش مداوم دانشگاه از تاریخ 

  سال2تا  86عضو شورای دانشگاه از سال 

 86انشگاه در سال عضو کمیته تخصصی بالینی هییت ممیزه این د 

 18/7/86های عفونی و گرمسیری از تاریخ  ارتقاء از استادیاری به دانشیاری بیماری 

  1387عضوکمیته علمی کنگره بین المللی طب سنتی ومکمل درسال 

  1389دبیر شورای راهبردی دانشگاههای مازندران در سال 

 1390شگاه از سال عضو کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو معاونت غذا و داروی دان 

  1400تا حال1390عضو هییت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال 

 ساله 4در سه دوره 1390عضو هییت امنای دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال 

  2/10/1396لغایت  2/10/1390مدیرگروه آموزشی عفونی و پوست از 

 18/10/95لغایت 13/7/1390قاهم مقام ریاست دانشگاه از 

 1390ها در سال  قایم مقام رییس کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیک 

         عضو هیات اجرایی جذب دانشوگاه علووم پزشوکی وخودمات بهداشوتی درموانی مازنودران

 1400تاحال 1/8/90از

  22/5/1390عضوشورای سیاستگذاری سیزدهمین همایش آموزش پزشکی کشور 

 1400تا کنون 1391ی از سال های میکروب ریاست مرکز تحقیقات مقاومت 

 1391ها درحوزه دارویی از سال عضوکمیته اعتباربخشی بیمارستان 

 توا   1391سوال از مازنودران   یدانشگاه علووم پزشوک   یعموم تیصالح کارگروه بررسیعضو

 1400کنون

  1392عضو و نایب رهیس هیات مدیره مجمع خیرین سالمت استان مازندران از سال 

 ه علمی پژوهشی )فارسی( دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سوال  عضو هیات تحریریه مجل

 93تا  92

 29/7/92مدیر مسیول مجله علمی تعالی بالینی از 

  7/11/1393ارتقاء ازمرتبه دانشیاری به استادی از  

  1393عضوکمیته علمی پنجمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سالمت سال 

 روه عفونی در آزمونهای ارتقای گواهینامه دستیاران عضو کمیته طراحی سواالت امتحانی گ

 93سال
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 9/3/1393تا  7های عفونی مقاوم به آنتی میکروبیال از دبیرعلمی کنگره بیماری 

 1394عضو هیات امنای مسجد حضرت ابوالفضل)ع( آمل ازسال 

  1394عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش از سال 

 1394کان ایران استان مازندران سال دبیر انجمن اسالمی پزش 

   1394ای دانشوگاه علووم پزشوکی مازنودران از سوال       عضو شورای اخالق پزشوکی وحرفوه 

 1400تاکنون

    عضو گروه آینده نگری و نظریه پردازی درصد کالن سالمت فرهنگستان علووم پزشوکی از

 1395سال 

 مشاور سوالمت  1395سال  ریاست شعبه استانی شبکه هپاتیت ایران در استان مازندران از

 95ریاست دانشگاه علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی مازندران ازسال 

 1395دبیرعلمی اولین کنگره بیماری لپتوسپیروزیس دررامسر 

       عضوکمیسوویون دایمووی هیووات امنووای دانشووگاه دردانشووگاه علوووم پزشووکی مازنوودران

 1400تا27/5/1395از

  16/3/95انطباق مرکزآموزشی درمانی رازی ازعضوکمیته تکریم ارباب رجوع و طرح 

 18/3/95عضوکمیته بهداشت محیط مرکز آموزشی درمانی رازی از 

 18/3/95عضوکمیته بهبودکیفیت مرکز آموزشی درمانی رازی از 

 1400تا28/11/95عضوشورای امر به معروف ونهی از منکر مرکزآموزشی درمانی رازی از 

 14/3/95ز آموزشی درمانی رازی ازعضوکمیته تعیین تکلیا بیماران مرک 

 13/3/95عضوکمیته دارو، درمان وتجهیزات پزشکی مرکزآموزشی درمانی رازی از 

 شوهر   عضو تیم مدیریت آموزش براساس سنجه اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان رازی قاهم

 1400تا  1395از 

  دران سوال  ماهه دانشگاه علوم پزشوکی مازنو   1-59مراقبت مرگ کودک عضو کمیته نظام

1395 

  1395عضو کارگروه خبرگان علمی سال 

  1395عضوشورای پژوهشی مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری دانشکده پزشکی از 

 14/1/1397لغایت  19/10/1395معاون امور اجتماعی دانشگاه از تاریخ 

  95-96عضو کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان در سال تحصیلی 

 1396ته ارزیابی درونی گروه عفونی بیمارستان رازی در سال عضو کمی 
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  1396عضو کار گروه مشاوره در مامایی در سال 

  1396عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در سال 

 آذر 24و23 1396دبیرعلمی دومین کنگره علمی لپتوسپیروزیس درساری 

 1396های ویروسی دبیرعلمی کنگره بیماری هپاتیت  

 20/4/97تا  20/4/96وزشی دانشکده پزشکی ازعضوشورای آم 

 27/2/96عضوکمیته و مسیول حیطه های اعتبار بخشی گروه عفونی 

   25/11/96عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی مازندران از 

  1396قاهم مقام رهیس دانشگاه در کارگروه تدوین برنامه جامع سالمت توسعه استان سال 

 1397کمیته برنامه درسی آداب پزشکی از سال  عضو 

 1400تا1397/ 17/9مدیر گروه اخالق پزشکی دانشکده پزشکی از سال از 

  1400تا1397دبیر و عضو شورای اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال 

 97/ 6سال / 22عضوکارگروه پیاده سازی و اجرای راهنمای بالینی از 

 اه علووووم پزشوووکی وخووودمات بهداشوووتی درموووانی مازنووودران مشووواور ریووویس دانشوووگ

 1400تا15/1/1397از

   عضوووکارگروه کمیتووه موودیریت بهووره بوورداری از خوودمات آزمایشووگاهی بیمارسووتان رازی

 24/1/98ازسال

 /4/1398مسیول فنی کلینیک طوبی قاهم بیمارستان طوبی و  رازی ا 

 1398ن ماه  های واگیر دانشگاه از بهم فوکال پوینت استانی بیماری 

  98رهیس بخش عفونی بیمارستان رازی از سال  

  سال 2برای  25/8/1398عضو شورای پژوهشی وفناوری دانشکده پزشکی ساری از 

 9/2/98عضوکمیته )اورژانس/تعیین وتکلیا بیماران/تریاژ(از 

 های عفونی وگرمسیری ایران درسوال   ای بیماری رییس علمی هجدهمین کنگره میان دوره

98 

 98بهمن ماه 18و17و16های رعلمی هفتمین کنگره ملی اخالق پزشکی درتاریخدبی 

 27/4/1398نایب رییس شورای هماهنگی تربیت بدنی وطب ورزشی دانشگاه درتاریخ 

 99/ 30/2عضوکمیته ارتقای راهبردی خدمات بخش اورژانس از 

 تدریس درس ویروس شناسی دانشجویان داروسازی برای دو دوره 
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 های عفونی برای دانشجویان پرستاری مامایی نسویبه سواری در سوه     اریتدریس درس بیم

 دوره

 های عفونی و اخالق پزشکی برای دانشجویان واحدبین الملل رامسر  تدریس دروس بیماری

 سه دوره

 های غیرواگیر برای دانشجویان شبانه دانشکده بهداشت بورای   تدریس اپیدمیولوژی بیماری

 سه دوره

 هوای عفوونی بوه     یک در کمیته مشوورتی علموی مبوارزه بوا بیمواری      نماینده کالن منطقه

خصوص کرونا ویروس ستاد مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از اردیبهشت 

1399 

 های آموزشی عضو تیم ارزیابی و واکنش سریع دانشگاهی و مدرس کارگاه 

 19گیری کوید متخصص فنی پزشکی درچارت فرماندهی عملیات کنترل همه 

 جوایز و افتخارات: 

 (1372استاد نمونه دانشگاهی)

 (1381استاد نمونه دانشگاهی)

 (1389استاد نمونه دانشگاهی)

 (1391استاد نمونه کشوری)

 (1391پژوهشگر برتر استان مازندران )

 (1393چهره شاخص اخالق فرهنگستان علوم پزشکی کشور)

 (1394اخالق پزشکی) استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در زمینه

 (1398استاد نمونه مرکزآموزشی درمانی رازی)

 (1400استاد برتر دانشگاه )

 کسب عنوان مقاله برتر علمی کنگره کشوری سالمت و پیامبر اعظم

ایوران و گوزارش درسویزدهمین     تشخیص اولین موورد رخوداد بیمواری ارلیشویوزیس درکشوور     

 های عفونی وگرمسیری کشور بیماریی  کنگره
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کوه بورای    Ehrlichiosisهای نوپدید و بازپدید عفونی فصل ششم درمورد بیماری بنوام   بیماری-1

 اولین بار درایران گزارش شده است.

 ؛ اولین کتاب دراین باره در ایرانو کنترل شیپا ص،ی: تشخیانسان سیروزیلپتوسپ-2

 های عفونی ها و دارو درمانی بیماری آنتی بیوتیک-3
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 معتبر فارسیمقاالت  چاپ شده در مجالت بعضی از 

در کارکنان پرسوتاری    Bبررسی سط  آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت بابامحمودی فرهنگ. .1

و تغییرات آن با گذشت زموان از واکسوینه شودن     1378بیمارستان رازی قاهم شهر در تابستان 

  53-48( :27) 10 ;1379علیه این ویروس. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 

در کارکنوان    Cو  Bبررسوی وضوعیت آلوودگی بوه ویوروس هپاتیوت       .بابامحمودی فرهنوگ  .2

. 3751بیمارستان های رازی و حضرت فاطمه )س( دانشگاه علووم پزشوکی مازنودران در سوال     

  30-25( :25) 9 ;1378مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 

بررسوی میوزان شویوع     حق شناس محمدرضا، میرمبینی سیدمهدی، بابامحمودی فرهنوگ.  .3

مجله دانشگاه علووم پزشوکی   . 1376-77در زندانیان شهرستان ساری در سال های   HIVسل و

  39-33( :26) 10 ;1379مازندران . 

در    Cبررسوی شویوع هپاتیوت موزمن     امحمودی فرهنوگ عزیوزی سوهیل.   نجفی نرگس، باب .4

مثبت مراجعه کننوده بوه درمانگواه بیمارسوتان رازی قواهم شوهر در        Ab -HCVبیماران تاالسمی

  43 -38( :30) 11 ;1380مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . . 1377سال

د سرخجه در سورم دختوران   بررسی و تعیین میزان تیتر آنتی بادی ض بابامحمودی فرهنگ. .5

مجلوه دانشوگاه علووم پزشوکی مازنودران .      . 1376دبیرستان های شهرستان قاهم شهر در سوال  

1381; 12 (36: )59- .65 

بابامحمودی فرهنگ ، عجمی ابوالقاسم، کلهر محسن، خلیلیان علیرضا، شفیعی غوالم رضوا.    .6

مجلوه   .1380ن ساری در سال بررسی سرواپیدمیولوژیک آلودگی به هلیکوباکترپیلوری شهرستا

 50-39( :43) 14 ;1383دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 

توا چوه انودازه در برناموه کشووری       کوثریان مهرنوش، اخوتیان علی، بابوامحمودی فرهنوگ.   .7

موفق بوده ایوم؟.  ( 1371-1381پیشگیری از تاالسمی ماژور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران )

 54-47( :41) 13 ;1382شکی مازندران . مجله دانشگاه علوم پز

بابامحمودی فرهنگ ، آقابراری فرشته، ارجمند عباس.  گزارش سه مورد نادر از سیاه زخوم   .8

 110-104( :45) 14 ;1383ناشی از یک مواجهه. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 
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امحمودی فرهنوگ ،  صفار محمدجعفر، فرهادی رویا، عجمی ابوالقاسم، خلیلیان علیرضا، بابو  .9

سواله سواروی    2-25در جمعیوت    Eشجاعی جلیل.  سرواپیدمیولوژی عفونت ویوروس هپاتیوت  

 75-60( :50) 15 ;1384. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 1383

پارسوایی محمدرضوا، رسوتم    ، صفار محمدجعفر،آل رضاامیری مهدی، بابامحمودی فرهنوگ  .10

. 1379-81یماری سرخک در استان مازندران، سال های شناسی ب گیری همه .کالیی سیدمحمود

 59-48( :52) 16 ;1385مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.  

بنیوه خدیجوه.     بابامحمودی فرهنگ، معتمد نیلوفر، مهدوی محمدرضا، نیکخواه فاطمه، قوی .11

شهریور گیری شناسی لپتوسپیروزیس در مناطق روستایی شهرستان قاهم شهر مازندران در  همه

 56-51( :53) 16 ;1385مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . . 1383و مهرماه 

تیمووری سومیه،    عالیان شهریار، بابامحمودی فرهنگ، نجفی نرگس، قاسمیان رویوا، سوادات   .12

های آزمایشگاهی بیماران مبتال بوه لپتوسوپیروزیس    شهبازنژاد لیال.  بررسی عالهم بالینی و یافته

مجله دانشوگاه علووم پزشوکی    . 1383به مراکز درمانی ساری و قاهم شهر در سال  مراجعه کننده

 85-78( :53) 16 ;1385مازندران . 

رابطوه بوین    شناس محمدرضا، بابامحمودی فرهنوگ، رفیعوی علیرضوا، واحودی وحیود.      حق .13

وم مجله دانشوگاه علو    .Cهای کبدی در بیماران مبتال به هپاتیت با آسیب  Cهای هپاتیت ژنوتایپ

 83-76( :85) 21 ;1390پزشکی مازندران .  

با محمودی فرهنگ، داوودی علیرضا. بررسی فراوانی  اعابدی سماکوش محمد، آقایی نیره، ب .14

ها در بیماران مبوتال بوه عفونوت ادراری.     بیوتیکی آن عوامل پاتوژن ادراری و الگوی مقاومت آنتی

 158-155( :311) 25 ;1394مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 

بابامحمودی فرهنگ، افضلیان اشکذری الهام، آهنگرکانی فاطمه، داودی لطوا اهلل، شویردل    .15

در شومال   1394در اپیدمی سال  H 1N1صادق. گزارش یک مورد آنسفالیت ناشی از آنفوالنزای

 215-209( :139) 26 ;1395ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 

ضیاءپور سید پیمان، خیری صادق، محمدپور رضوا علوی، چینوی کوار     بابامحمودی فرهنگ،  .16

صادق، عسگریان فاطمه، مصطفوی احسان، و همکاران...  بررسوی رفتارهوای پرخطور و عملکورد     

کنگوو در  -دهنوده کریموه   افراد شاغل در صنعت دام و گوشت در رابطه با بیماری تب خوونریزی 

     61-49( :132) 25 ;1394م پزشکی مازندران . شهرستان نور، شمال ایران. مجله دانشگاه علو
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بابا محمودی فرهنگ، صادقیان ایمان، اعرابی محسن، آهنگرکانی فاطمه، شیخ پور محسون،   .17

. بررسی علل عفونی منجر به بستری در سالمندان. مجله دانشگاه علوم پزشوکی  داودی لطا اهلل

 323-318( :134) 25 ;1394مازندران . 

گ، داودی لطا اهلل، آهنگرکانی فاطمه، دالوریان لویال، حواتمی محبوبوه،    بابامحمودی فرهن .18

های بالینی بیماران بستری شده با تشخیص اولیه ماستیت. مجلوه   کوهکن فاطمه. بررسی ویژگی

 116-108( :142) 26 ;1395دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

ه، قربوانی علیرضوا،   علیخانی احمد، بابوامحمودی فرهنوگ، عالیوان شوهریار، ضوامنی فاطمو       .19

فر آرمان.  بررسی سرو اپیدمیولوژیک لپتوسپیروزیس در افراد سالم شهرستان قاهم شوهر   شجاعی

 84-78( :140) 26 ;1395مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . . 1394سال 

 ی، موسوو ، شیخ پور محسون اهلل لطا یحق شناس محمدرضا، داوود ،بابامحمودی فرهنگ .20

و آزمایشوگاهی بیمواران    . بررسوی خصوصویات بوالینی   اطمهف ی، آهنگرکانوجار آیین طهورا، نیک

مجلوه   یطبور  .علت عوارض مرتبط با ایدز در بیمارستان رازی اسوتان مازنودران   بستری شده به

  .8-1(: 2) 2؛  2016 رانهیشگیپ یپزشک

زاده محموود، حوق شوناس     بابامحمودی فرهنگ ، اعرابی محسن، مهدوی محمدرضا، موسی .21

حمدرضا، ابراهیم نژاد احمد، و همکاران... بررسی سط  آگاهی پزشکان خانواده شوهری شواغل   م

مجله دانشگاه علووم پزشوکی مازنودران .     .H 1N1در استان مازندران در مورد بیماری آنفوالنزای

1396; 27 (151: )130-139 

عموت الوه.   ابامحمودی فرهنگ، کمال آبادی فراهوانی سومانه، رمضوانی داریووش، آهنگور ن     ب .22

در  NAT 2ارزیابی آسیب کبدی ناشوی از مصورف دارو و ارتبواط آن بوا پلوی مرفیسوم هوای ژن       

 61-52( :151) 27 ;1396مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران .  بیماران مبتال به سل . 

بابا محمودی فرهنگ، قاسمیان رویوا، یزدانوی چراتوی جمشوید، افضولیان اشوکذری الهوام،         .23

مجلوه دانشوگاه    .های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتال بوه سول   بررسی یافته. دالوریان لیال

 87-72( :152) 27 ;1396علوم پزشکی مازندران . 

رکنوی قاسوم،     پوور  بابا محمودی فرهنگ، عمادی سید ناصر، حق شناس محمدرضا، رحموت  .24

هوای   ی و بیماریبررسی تظاهرات پوست  .محسن، یزدانی چراتی جمشید و همکاران.. جامعی میر

های ویروسی بستری شده در یک بیمارسوتان ارجواعی    عفونی همراه در بیماران مبتال به هپاتیت

  175-170( :150) 27 ;1396 در شمال ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران .
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میرابووی علووی، محمدحسووینی ابووراهیم.  بررسووی ، فرهنووگ بابووامحمودی ،داودی لطووا اهلل .25

.  1394-96تست پوستی سل در پرسنل بیمارستان رازی قاهم شهر در سال هوای  سروکانورشن 

 163-158( :164) 28 ;1397مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 

داداشی آزاده، بابا محمودی فرهنگ، فخار مهدی، ضیایی هزار جریبی هاجر، اموین نیلووفر،    .26

یمواران مبوتال بوه کیسوت هیوداتیک      رحیمی بهمن و همکاران.. بررسی بالینی و آزمایشوگاهی ب 

 246-242( :157) 27 ;1396جراحی شده. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 

فور نادیوا،    بابا محمودی فرهنگ، عابدی قاسم، حق شناس محمدرضا، نادی قرا اصغر، پودرام  .27

یوت  های بهداشتی، درمانی و اجتماعی انجوام شوده بور کیف    بررسی تاثیر مراقبت .کوهکن فاطمه

مثبت تحت درموان اسوتان مازنودران. مجلوه دانشوگاه        HIVزندگی عمومی و اختصاصی بیماران

 106-94( :181) 29 ;1398علوم پزشکی مازندران . 

پور گلمایی فاطمه، دالوریوان   بابا محمودی فرهنگ، موسی زاده محمود، حدادی انیس، فالح .28

 ;1399ه دانشگاه علوم پزشکی مازنودران .  ای از مازندران. مجل در منطقه  Aلیال.  طغیان هپاتیت

30 (186: )176-184 

، نجفی نرگس، داودی علیرضوا، آهنگرکوانی فاطموه، مجیودی هوادی،       بابامحمودی فرهنگ .29

 کجا؟ چوه زموانی؟ و چوه کسوی؟ پنوموونی مطوابق بوا        :COVID 19-دالوریان لیال.  بیمار صفر

-COVID19 مواری در دنیوا؛ گوزارش موورد. مجلوه      در ایران پیش از زمان گزارش اولین مورد بی

 117-112( :195) 31 ;1400 دانشگاه علوم پزشکی مازندران .

، آزادبخت محمد، حسینی مهور سویدجالل، اکبوری فاطموه، علیوزاده       بابامحمودی فرهنگ .30

تاثیر داروی گیاهی حاوی سعتر، هوفاریقون و رازیانه در  .پور علی، و همکاران.. نوایی رضا، شریا

-1( :194) 30 ;1399مجلوه دانشوگاه علووم پزشوکی مازنودران .      . 19-مبتال به کوویدبیماران 

10184184  
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 نظر اعضای خانواده
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 همسر فداکار

زندگی مشترک بنده با دکتر فرهنوگ بابوامحمودی بویش از پنجواه سوال اسوت کوه بوه طوول          

ودند که ما زندگی مان را از یک اتاق سوه در چهوار   ساله ب 20ساله و همسرم  17انجامیده.  من 

ای با نهایت سادگی شروع کردیم. شغل ایشان در آن زمان کارگری کارخانه ریسندگی بوود   اجاره

ی چهار نفره ما )ما دو نفر و مادر دکتور و بورادر کوچکترشوان( از طریوق در آمود کوم        و خانواده

ا غیر از خدا هویچ پنواه و پشوتیبانی نداشوتیم اموا      ه شد، حقیقتا ما در آن سال کارگری اداره می

های پیواپی ناهول شودند؛     دکتر در زندگی چند شاه کلید داشتند که با استفاده از آنها به موفقیت

رگ و قانع نبودن به وضوعیت فعلوی؛   ها توکل مطلق به خدا بود؛ دوم داشتن اهداف بز یکی از آن

داف بزرگ و چهارم عالقه وافر به کسوب علوم در   سوم تالش و پشتکار بی وقفه در رسیدن به اه

طول زندگی. در همان زمان کارگری در کارخانه ایشان مودام شویفت شوب را بورای کارانتخواب      

ها بوه دلیول نبوود نوور الموپ در       آید برخی شب کرد تا بتواند روزها را درس بخواند. یادم می می

خوانود. شواه کلیود پونجم      و درس موی  زد منزل ایشان تا صب  زیر نور چراغ برق کوچه قدم موی 

داشتن امید مطلق در رسیدن به اهداف و نبود هیچ نوع ناامیدی در شرایط شکست بود. ایشوان  

های  قبل از قبولی در رشته پزشکی در شهر تهران، چندین رشته دیگر در شهرستان قبوول   سال

شدند از آنها صورفنظر کننود    شدند اما به دلیل نبود امکانات مالی برای رفتن به شهرستان ناچار

کردنود. شواه کلیود ششوم      ولی باز بدون خستگی و ناامیدی برای سال بعد خودشان را آماده می

ناپذیری در تالش و خدمت به خلق خودا بووده اسوت. همسورم از هموان       زندگی ایشان، خستگی

ی اول زندگی سال دارند، هنوز هم مثل همان روزها 70ابتدای جوانی تا همین حاال که بیش از 

مان با همان انرژی، انگیزه و شادابی صب  علی الطلوع از منزل بیرون می روند و تا غروب آفتواب  

آیند بعد از صرف شوام و   چه بسا تا پاسی از شب مشغول کار هستند؛ تازه وقتی هم  به منزل می

نشوان موی   اندکی استراحت مشغول مطالعه و رسیدگی به اموور مربووط بوه بیمواران و دانشجویا    

شوند. در خانه با این همه خستگی بسیار خوش اخالق، مهربوان و اهول بگوو بخنود بوا اعضوای       

خانواده هستند و یک عادت خوبی هم که از جوانی دارند این است کوه مشوکالت را تبودیل بوه     

دهند. حاال به حموداهلل موا دیگور مشوکالت      کنند و آن ها را مایه شادی خانواده قرار می طنز می
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ی نداریم ولی باز همان خوی ساده زیستی و پرهیز از اشرافیت درخوانواده موا و بوه خصووص     مال

ایشان وجود دارد. هیچوقت برای مادیات کار نکردند و جز خدا از هویچ احدالناسوی طلوب روزی    

 نکردند. 

 احمدی)همسر استاد دکتر فرهنگ بابامحمودی( آقا لیال ام خانم
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 پدر

 .دارم یاد به پدر از که است چیزی آن تمام خلق، این به خدمت و خداوند رضایت جلب برای تالش

آمووزش.   حوال  در یوا  بودنود  یادگیری حال در نگذشت. یا شان به بطالت زندگی از ای لحظه هرگز

 گذاشوته  اختیارموان  در خداونود  که هایی ن زما و ها لحظه بابت که بودند این مسیله نگران همواره

 سووی  بوه  را موا  عمول  در همواره ایشان بدهیم.  دست از را فرصت ها نباید و شد واهیممؤاخذه خ

 مطالعه، باال و خواندن درس و وقت اول خصوص نماز به دینی فراهض انجام مانند درستی کارهای

 اصولی  مشووق  نیوک  کارهای انجام تمام در هم شدند. مادر می رهنمون معرفت و علم سط  بردن

 . بود بهشت از ای قطعهما  خانه بودند.

 گفتگوو  باب کردند می مطرح پدر که "ممنوع قلدری آزاد، انتقاد"شعار صمیمیت و  با توأم احترام

 . بود باز گذاشته خانه در را

 ها سمت و استان در درمان و بهداشت وزیر مقام قاهم به عنوان پدر مسیولیت های سال در چند هر

 بودیم هم با که لحظاتی همان ولی نداشتیم پدر با بودن ایبر زیادی فرصت های دیگر مسیولیت و

 در را جمله خدمت. این تالش و عشق، زندگی: خدا، عمیق انتقال مفاهیم برای بود مناسبی فضای

 کوه  وقتوی  بودیم؛ شنیده بارها بود ایشان با استان مازندران درمان و بهداشت مسیولیت که زمانی

 مسیولیت ی حوزه ناحیه دورترین گفتند: اگر در ، می بدهید استراحت کمی خودتان به گفتیم می

 پروردگوار  در پیشوگاه  من ببیند، آسیب بیمارستانی پزشکی کادر انگاری سهل اثر در کودکی من،

 . باشم پاسخگو باید

 موی  ییالق به که زمانی. بود خویشاوندان و دوستان خانوادگی اختالفات حل برای محلی ما منزل

 به روستا مربوط مساهل فصل و حل و روستا مردم رایگان درمان برای زمان از ادیزی بخش رفتیم،

 باشوند. هرگوز   دیگوران  درد بر مرهمی تا بودند مردم خدمت در همواره گشاده رویی گذشت. با می

 خستگی ناپذیر. و مصمم موحّد، شخصیتی کالم، یک ندیدیم. در ناامید و را مایوس ایشان

 د اول استاد(زهرا بابامحمودی)فرزن
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 آنچه من از پدرم دیده ام ...

در جمع دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوودیم و بوا   

یکی از دانشجویان پدر که امروز درحال گذراندن دوره فوق تخصص در دانشگاه شوهید بهشوتی   

ابامحمودی داشتند، حرف می زدند و کردم و ایشان از خاطراتی که با استاد ب هستند صحبت می

می گفتند: دانشجوی سال یک بودم که یک روز از سواختمان مرکوزی دانشوگاه بیورون آمودم و      

منتظر تاکسی بودم تا به دانشکده بروم، دیدم ماشینی چند متر جلوتر ایستاد و از طورف مقابول   

رویود؟ گفوتم    کجوا موی   راننده،کسی پیاده شد و به من گفت: دانشجو هستید ؟ گفتم بله گفوت: 

بابوامحمودی هسوتم. مون هوم بوه      "دانشکده پزشکی و ایشان ضمن معرفوی خودشوان گفتنود:    

... تا اسم ایشان را شنیدم فهمیدم این رییس دانشگاه است  "دانشکده می روم بیاید با هم برویم

 خواهد من را برساند ... . که بخاطر من از خودرو ، خودش پیاده شده و می

انشجویان دیگر ایشان که رزیدنت سال آخر ارتوپدی هستند سر رشوته کوالم را دسوت    یکی از د

هوا در بخوش    گرفتند و گفتند در ایامی که بیمارستان رازی دستیار عفونی نداشوت، موا اینتورن   

بودیم و مستقیم با استاد تماس داشتیم. آخر شب استاد گفتنود از بیموار بودحال تخوت شوماره      

خواست کنید و پس از آماده شدن نتایج بوه مون زنوگ بزنیود ... نتوایج      هایی را در هفت آزمایش

آماده شد؛ من گفتم نتایج خوب است و استاد را بیدار نکنم اما سواعت دو نیموه شوب بوود کوه      

دیدم استاد تماس گرفتند و گفتند چرا تماس نگرفتید و من دلیل را گفتم اما ایشان گفتنود توا   

ساعت پنج صوب  بورای دیودن بیموار در بیمارسوتان حاضور        االن منتظر جواب بودم و خودشان

 شدند... .

ای دارم بوه   یکی دیگر از دوستان که اکنون استادیار نورولوژی هستند، گفتنود مون هوم خواطره    

استاد مراجعه کردم و گفتم من پدر ندارم و در خانواده، فردی که بتواند جای ایشان را برای من 

ام اموا متاسوفانه کسوی را نودارم کوه بورای مون بوه          نمی شوده پر کند نیست ... عاشق دختر خا

آیوم بوا    خواستگاری ایشان برود. آقای دکتر بابامحمودی فورا گفتنود مون بوه خواسوتگاری موی     

خانواده دختر خانم هماهنگ کنید توا زموان جلسوه معوین شوود و ایشوان آمدنود و موا اکنوون          

 کنیم... . تعریا می هاست که این خاطره را برای عزیزان و دوستانمان سال

دوستان حاضر در جمع به من گفتنود شوما کوه پسور اسوتاد هسوتید ایشوان را چطوور تعریوا          

کوردم   های شاگردان پدر، خودرا کنترل موی  کنید؟ من که از اول داستان با شنیدن این حرف می

 کنم:   تا اشک نریزم گفتم پدر را از چند جنبه برای شما تعریا می
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های زندگی مادربزرگم، ایشان بخشی از سال را بوا موا زنودگی     : در تمام سالاول به عنوان فرزند

مثول یوک    دیودم. هموواره در مقابول موادر     کردند و بنده رفتار پدر با ایشان را بوه دقوت موی    می

خدمتگزار بودند؛ همیشه مودب و آماده به خدمت. مادر بزرگ ما همیشوه در حوال دعوا کوردن     

های وفات پودر و بعود از آن بورای موا تعریوا       برای پدر بودند و مرتب از زحمات ایشان در سال

کردنود توا    کردند و عشق ایشان به معنویت، علم و خانواده را در خاطرات مختلوا بیوان موی    می

گفتند نام پدرتان را بدون وضو نبرید ) البته با لبخند و لحنی که معلووم بوود    که به ما می جایی

کمی مطایبه هم در آن مستتر بود( این حال پدر در خدمتگزاری مادر، تا روزی که موادر بوزرگ   

 ( برقرار بود. 1385از دنیا رفتند )سال 

این بود که به لطا پرورگوار مهربوان،   دوم به عنوان همسر: آنچه من و خواهرانم شاهدش بودیم 

ای داشتند و دارند. احترام، نظم، امید و محبت چهار ستون رابطه پدر  پدر و مادر زندگی عاشقانه

توان در ارتباط آنان دیود. همیشوه محترمانوه     و مادر بود و هست. این چهار رکن را به وضوح می

وفادار به زمان. امیود در سوخن ایون    گویند و همیشه منظم هستند. هردو سحر خیز و  سخن می

ای کوه بووی نوا امیودی بدهود از ایشوان        زند. ما فرزندان ایشان هرگز حتی کلمه دو نفر موج می

ام هموه دردهوا را بوا     ایم و رکن چهارم محبت. هرچه از محبت ایشان بگوویم کوم گفتوه    نشنیده

و دشوواری را در خانوه   کنند. خانه ما دارالشفای فرزندان است هر گونوه سوختی    محبت حل می

 گاه امن مادر هستند. کنیم. مادر یاور دیرین پدر و پدر تکیه پدری با محبت ایشان درمان می

سوم به عنوان یک طبیب: من که به دنیا آمدم، پدرم دانشجوی پزشکی شودند و توا اکنوون کوه     

تور نسوبت بوه     خودم در کسوت یک پزشک مشغول خدمت هسوتم از ایشوان عاشوقتر و خودوم    

تاب هستند. بدون اینکه بیمار ببیننود حتوی    بیماران ندیدم. پدر برای رسیدن خدمت بیماران بی

رویوم ایشوان بخشوی از     یک روز از زندگی ایشان سپری نشده است. هرگاه به مسافرت هوم موی  

دهند. پودر هویچ شوبی را بودون      زمان خودشان را به دیدن بیماران محروم منطقه تخصیص می

هستند. تکه کالمی دارند  "به روز  "کنند و همواره برای خدمت به بیمارانشان مطالعه سحر نمی

)  "ما با مریض زنده ایم "ایم و آن سخن این است که:  که من و خواهرانم بسیار از ایشان شنیده

 آهنگین بخوانید(.

چهارم به عنوان مسلمان: پدر در اجتماع به عنوان یوک فورد مسولمان و معتقود بودون در نظور       

گرفتن جایگاه و شان استادی و یا طبابت هستند؛ یعنی وقتوی ایشوان را در مسوجد یوا مراسوم      

ورزی ندارند؛ از گفتن اذان و پهون   کنید ایشان هیچ شانی غیر از دین بینید گمان می مذهبی می
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کردن فرش و آماده کردن تمهیدات نماز جماعت تا مداحی کردن برای اهل بیت علیهم السوالم  

انی کردن و امام جماعت بودن و یا خرج کردن فراوان در این راه ... هرچوه الزم باشود   و یا سخنر

 ام... . تا محفل دینی گرم بشود از ایشان دیده

های عجیبوی بوود. پودر کوه خوود از نعموت        های زندگی ما با پدر سال پنجم به عنوان پدر: سال

ن و خواهران خود تبدیل شده بودنود،  بدیل پدر محروم بوده و در کودکی به پدری برای برادرا بی

های تولد و رشود   ساله بودند که خودشان پدر شدند. در تمام سال 24خیلی زود ازدواج کردند و 

هوای   و جنگ ده ساله و سپس سوال  1357ما چهار فرزند ایشان  که حوادثی چون انقالب سال 

فه خودشوان را بوه خووبی ایفوا     سازندگی و ... اتفاق افتاد، پدر در تمامی این حوادث نقش و ویی

هوا را   کردند و در عین حال پدری استوار مهربان و الگو بودنود و هسوتند. ایشوان تموام سوختی     

تحمل کردند ولی هرگز اجازه ندادند ما سختی بکشیم. پودر در پودر بوودن بوی نظیور هسوتند.       

ا اینکه بوه دلیول   خدای مهربان به ایشان استعداد عجیبی در محبت به فرزندان قرار داده است ب

اشتغال فراوان به امور درسی و طبابت و تدریس فرصت بسیار کمی داشتند اما در انودک زموان   

کنند تا آنجا کوه بزرگتورین آرزوی    کنند و ما را مست محبت خودشان می حضورشان معجزه می

 ما و بزرگترین تجدید قوای ما بودن کنار ایشان است. 

از ایشان به یاد دارم این است که ایشان همواره در حال مطالعوه  ششم به عنوان شاگرد: آنچه    

ام و  فرمایند که من همیشه دانشجوی طب هسوتم و هرگوز فوارغ التحصویل نشوده      هستند و می

که ایشان برای اساتید خود قایل هسوتند واقعوا مثوال زدنوی اسوت. هموه        نخواهم شد. احترامی 

اند. چنان از استاد یلدا یواد   لیرضا یلدا را از ایشان شنیدهشاگردان ایشان بارها و بارها نام استاد ع

ایم. استاد هوم بوه ایشوان     کنند که ما قداست و بزرگی استاد یلدا را در جان خود درک کرده می

رود وقتوی پودر بوه دلیول ضوربه مغوزی ناشوی از تصوادف در          بسیار محبت داشتند. یوادم نموی  

یلدا به دیدار ایشان آمدند و به مادرم خطاب کردنود   بیمارستان امام خمینی بستری بودند استاد

نظیر هستند، خیلی مراقب ایشان باشوید ... .   که ما فقط یک دکتر بابامحمودی داریم و ایشان بی

حتی پدر در دعاهای همیشگی در نماز هرگز  طلوب مغفورت و راحوت و شوادی روح اسواتید و      

 کنند.   معلمان خود را فراموش نمی

ینکه دکتر فرهنگ بابامحمودی تنها پدر من نیستند بلکه مراد من، الگووی مون و   خالصه کالم ا

 منبع جاری مهربانی و عشق من هستند... .
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سخن که به اینجا رسید دیدم چشم چند نفر از شاگردان ایشان خیس اشک اسوت و بوا بهوت و    

غودد در آمریکوا    هوای  کنند یکی از شاگردان بابا که امروز اسوتاد بیمواری   حسرت به من نگاه می

های ما شواگران ایشوان اسوت و     هستند گفتند یاد استاد بابا محمودی بخش ثابت همه دورهمی

 شود که ما دور هم باشیم و یاد ایشان به میان نیاید... . نمی

ی افتخار است اموا بورای مون کوه خوود بوه        فرزند استاد بودن همیشه برای فرزندان اساتید مایه

تور ، اسوتادی دلسووزتر و     دهم که طبیبی عاشوق  ام شهادت می رشته آمده تاسی از ایشان به این

 کنم که : ام و تنها به این کالم حضرت لسان الغیب بسنده می مسلمانی متعهدتر از ایشان ندیده

 ما نرسود  یاربه حسن و خلق و وفا کس به 

 انود  چه حسن فروشان بوه جلووه آموده    اگر

 محورم راز  یچکه ه یرینحق صحبت د به 

 یکوی ز کلوک صونع و    یود نقوش برآ  هزار 

 دوووات آرنوواهنووازار کوود به بووونق زاروه

  سخن انکوار کوار موا نرسود     ینرا در ا تو 

 ما نرسود  یاربه حسن و مالحت به  کسی

 دگوزار موا نرسو    جهوت حوق   یوک  یوار  به

 نقووش نگووار مووا نرسوود   یریدلپووذ بووه

 دوونرسا م اروویاحب عووبه سکه ص یکی

 بامحمودی)فرزند دوم استاد(        دکتر عبدالرضا با
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 دریا از ای قطره

 النَّاس بَیْنَ وَ بَیْنَهُ مَا اللَّهُ أَصْلَ َ اللَّهت بَیْنَ وَ بَیْنَهُ مَا أَصْلَ َ مَنْ

 .سازد نیکو مردم با را او رابطه نیز خداوند سازد نیکو را خدا و خود میان رابطه هرکس

 را آن کوودکی  هموان  از کوه  بوودم  شنیده پدر از آنقدر را ع علی امیرمومنان موالیمان از کالم این

 ایون  عملوی  تجسم واقع به پدر رفتار و سلوک و است نشسته پدر در جان حدیث کردم. این حفظ

 .است ارزشمند کالم

 بوه  قورآن  روزانوه  و هانوه آگا مطالعه و وقت اول نماز ادای و خداوند ممتازانه بندگی بر همواره پدر

 بوه  موضووع  داننود. ایون   موی  خود وییفه را آن به عمل و کنند تاکید می ساز انسان کتابی عنوان

 .بخشد می مضاعا انرژی مردم، به خدمت جهت در ایشان

 بیمواران،  معالجوه  بورای  را صوت  فر و کردند می بسنده حداقل ستراحت ا و خواب به ابتدا همان از

 موی  مغتونم  ، موردم  مشونکال  حول  هود  بوا  سوننبین  های پذیرش مسنلولیت و آموزش یادگیری،

 جواب در پدر .شد می اطرافیان موجب نگرانی پدر، های بیداری و شب کار حجم بارها .دانسنتند

 (بورای اسوتراحت بسویار    صوت  فور  بعودها  و سوت  ا تالش وقت گفتند: اکنون می ما های نگرانی

 .)باد دراز عمرشان

 و دستیاری فرسای طاقت دوران به مربوط دارم یاد به که دیگری پررنگ تصویر خردسالی دوران از

 مون  گشوتند،  می باز ستان بیمار از خسته کشیک، ها ساعت از بعد گاه پدر شود. هر می تخصص

 مراجعوه  کوه  کوردم  موی  حوس  را پودر  گرمای آغوش دویدم. هنوز می پدر ستقبال ا به شحال خو

 موادر  موی شودند و   آنها درمان مشغول باز روی با همیشه . ایشانشد می آغاز بضاعت بی بیماران

 اموور  هوای  بیشترمسویولیت  قبول و با بودند خدا بندگان به سانی ر خدمت در پدر مشوق بهترین

 چقودر  و برسند بیماران طبابت به کوتاه زمان آن در تا میکردند کمک پدر به حد امکان، در منزل

 از بودنود. دعاهوای   یواور  و هموراه  خلوق  به خدمت و حق طاعت امرا در مادر و پدر ها سال این در

 .بود پدر مزد تنها و ،بهترین بیماران قلب صمیم

 هسوتند،  مطالعوه  مشغول شب از پاسی تا همیشه دارند، برنمی مطالعه از ست د شرایطی هیج در

 همیشوبی  موراه ه ، کتواب  تفری  و ها مسافرت در روند. حتی نمی به خواب خود اراده به پدر گویا

 .هست و بوده ایشان



 ستان استاد بوسه می زنند                         فرشتگان بر د                                                                                         88

 

 بوودم  غمگوین  مدتها بپذیرند را جدیدی مسیولیت که شد می خواسته پدر از وقت هر دارم یاد به

 را پودر  دیودار  توفیوق  ، تعطویالت  و هوا  عیود  و دیگور  میشود  کوم  برای ما دیدارشان فرصت چون

 بوا  خیلوی  موا  خانوه  مهور  از پور  داشتنی و دوست فضای در پدر حضور های لحظه اگرچه.نداشتیم

محبوت   از شوار  سور  رفتوار  از نشوان  هوا  این همه پدربودیم و دیدار تشنه همچنان ولی بود کیفیت

 خودمت  در پودر  فرصوت  ولیکن ترم تشنه شان دیدار به نگارم می را متن این که دارد. االن ایشان

 .مندار را ایشان دیدار توفیق من و شود می صرف بیماران کرونایی به روزی شبانه

 دریوا  گویوای  قطوره،  این که کردن. امید خالصه سطر چند در را خوبی همه آن است سخت چه و

 باشد.

 زهره بابا محمودی)فرزند سوم استاد(
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 پدر

 السالم:   هیامام صادق عل

 .  یبْقیَأدَبُ وَ الْ ذْهَبُیَماوَرَّثَ اآلباءُ لتأبناهتهمْ أألدَبُ الَالْمالُ، فَإنَّ الْمالَ  رَیْخَ إنَّ

موال از   رایو گذارند، ادب است نه موال؛ ز  یفرزندان خود به ارث م یکه پدران برا یزیچ نیبهتر

 (150ص  8جلد  یکاف) ماند. یم یرود و ادب باق یم نیب

 شوگاه یدر پ یو بنودگ  تیو آداب عبود تیرعاام ادب است.  گرفته ادیکه از پدر  یخصلت نیتر مهم

 پدر مشهود است. یبا مردم در تمام شیونات زندگآداب معاشرت  تیخدا و رعا

 یو عرفوان  یپدر به اشعار اخالق ی عالقهاست.  شانیبارز ادب در رفتار ا یها و تواضع نمونه توکل

در منزل باعوث   یشخص یاشعار هنگام انجام کارها نیا یشگیهم ی و زمزمه یبزرگان ادب پارس

 .شد اتیما با ادب انسو  ییآشنا

به هوم   شهی. همما هدیحوصله ند یفراوان، پدر را هرگز آشفته و ب یها و مشغله تیلوجود مسیو با

ورود به خانه با نشاط از  یهر شب از ابتدا آرام و شاد اهتمام دارند. ییبا خانواده در فضا یصحبت

خانواده در محضور   یشدند. هر جمعه به اتفاق اعضا یم ایو دوستان جو لیاحوال ما اوضاع تحص

گورم و   یموا بوا صودا    ی. جلسه قرآنمیپرداخت یکتاب خدا م اتیو به تالوت آ مینشست یقرآن م

 اتیو آ یدربواره نکتوه هوا    تیو در نها میخواند یم هیگشت. هر کدام چند آ یپدر آغاز م نیدلنش

 .میکرد یقراهت شده گفتگو م

راه  نیو ا گواه از گوام برداشوتن در    چیباعث شود هو   یتعال ریبه رشد و حرکت در مس لیو م اراده

 ریمسو  نیو در ا هیهمچنان با همان روح پدر دست نکشند. یریادگیخسته و دل زده نشوند و از 

 . روند... یم شیپ

 زینب بابا محمودی)فرزند چهارم استاد(

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم:

 نظر دستیاران و دانشجویان
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 استاد همدل و گشاده رو

ترین یافتوه هوای    دانشمند و آشنا با تازهدر مقام طبیب : استاد بابامحمودی استادی فرهیخته و 

علمی جهان و در تشخیص و درمان و پیگیری بیماران بسیار دقیق ، دلسوز، مهربوان و  توانمنود   

پردازنود و چوه بسویار دردمنودانی کوه بوا        ها با شکیبایی به درمان بیماران می هستند که ساعت

 اند. دستان شفابخش استاد طعم صحت و سالمت را چشیده

هوای نووین، کارآمود و بسویار جوذاب، سوخاوتمندانه بوه         مقام معلم : ایشان طوب را بوا روش   در

دهند.  سالهاست که دانشجویان بسیار زیادی از مطالوب علموی جدیود و     دانشجویان آموزش می

 کاربردی نوشته شده در کتب نگارش شده استاد سود می برند. 

دی در امر تحقیق و پوژوهش فعالیوت داشوته و    در مقام محقق : استاد بابامحمودی سالهای متما

های معتبر پزشوکی دنیوا چواپ شوده      دارند. از ایشان مقاالت بسیار ارزشمند در مجالت و سایت

هوای   هوای عفوونی و در حیطوه اخوالق پزشوکی پوژوهش       است. در موضوعات مختلوا بیمواری  

 های کشور تدریس می شود.  ارزشمندی از ایشان چاپ و در دانشگاه

نواده : زبان از توصیا انسانی که موالی موحودان اموام علوی )ع(، الگووی مونش و رفتوار،       در خا

انصاف و مهربانی، همسرداری، وفاداری و حبّ والدین و فرزندان باشود، قاصور اسوت. ایون تنهوا      

 .  توانم با آن استاد را توصیا کنم عبارتی است که می

دانوم   ام کوه نموی   امبرگونه اسوتاد قورار گرفتوه   با  بیماران : بنده به حدی واله و شیدای منش پی

توانم عظمت این همه محبت، احترام، تواضع و فروتنی، دلسوزی و همدلی استاد را بوا   چگونه می

بیماران و همراهان همیشه نگران بیماران به نمایش بگذارم. شهری که از یک روز ندیدن اسوتاد  

اسوتاد لبخنود بوه لوب موی آورنود و        غصه دار می شود؛ بیمارانی که حتوی بوا شونیدن صودای    

گیرند  دانشجویان و پرسنل بیمارستان یا درمانگاه که با مالقات استاد، انرژی و انگیزه خدمت می

 این همه نشان از منشی مثال زدنی از استاد بزرگوار، استاد بابامحمودی است. 

سطوره اخوالق اسوالمی و   با همکاران : برای بنده به عنوان دانشجوی ایشان، استاد بابامحمودی ا

ها، در جلسات آموزشی و امور اداری و  انسانی هستند. ایشان در تمام محافل علمی درگردهمایی

درمانی بسیار متواضع ، محترم و با اخالق هستند. رفتار دوستانه و پدرانه استاد دلها را شوادمان  

کوه مثول همیشوه سورزنده و      کند. صوب  را بوه امیود دیودار اسوتاد      ها را لبریز از امید می و قلب



 93 فرشتگان بر دستان استاد بوسه می زنند                                                                                  

 

کنویم و خودا را شواکریم کوه در معیوت اسوتاد،        سحرخیز در بیمارستان حضور دارند شروع  می

 کنیم.   شاگردی می

در تصمیمات سازمانی، همواره دقت و وجدان کاری استاد بوا درایوت و عودالت پوروری ایشوان،      

در نظر گرفتن تمام جوانوب موی   های درست و به جا و البته منصفانه و با  منجر به تصمیم گیری

 شود. استاد در یک کالم، مدیر مدبر و با وجدان هستند.  

استاد بابامحمودی انسان مومن، معتقد و پرهیزکاری هستند که همیشه در تمام اموور زنودگی و   

گیرنود. در کنوار ایون مونش انسوانی بسویار شواداب،         کاری رضایت خداوند متعال را در نظر می

هستند. وجود ایشان در هر مکانی که باشند چوون گلوی خوشوبو هموه جوا را      خوشرو و متبسم 

 کند. عالقمندی استاد به اهمه و مقدسات اسالمی زبانزد است.  معطر می

ای از  ای دارد. چطور خواطره  خاطرات زیبا و شنیدنی از استاد بسیار است و هرکدام جذابیت ویژه

ای شویرین و بوه یواد     ادبودن برای مون خواطره  استاد بگویم وقتی لحظه به لحظه در خدمت است

ماندنی است. این اولین خاطره من از اولین دیدار و آشنایی با استاد بابامحمودی عزیز است کوه  

 همیشه در ذهن داشته و خواهم داشت:

های روز بود، همه در سالن کنفرانس دانشکده منتظر استاد بنامی بودیم که مون توا آن روز    نیمه

از تعالیم و دانش و اخالق ایشان شنیده بودم و نمی دانستم چقدر شنیده هوایم در   فقط دورادور

ای گشواده و محاسون    مقابل آن واقعیت زیبا حقیر هستند. درب باز شد، مردی مهربان با چهوره 

سفید با دستی بر سینه به نشانه احترام و سالم وارد شدند. در کالم شیرین و با نفوذ استاد، خدا 

 . .را دیدم..

آن زمان که می فرمودند با بیماران مهربان باشید؛ در تشخیص و درمان و همدلی با آنهوا سونگ   

هوایش را جلووی پاهوایش     تمام بگذارید ... وفتی بیمارتان ناتوان است ... چه اشکالی دارد کفوش 

 جفت کنید و ایشان خم شدند و این محبت و فروتنی را به نمایش گذاشتند. باور بفرمایید اشک

 که قطعا فرشتگان بر دستان استاد بوسه می زنند. مانم سرازیر شد آن لحظه حس کردم از چش

 در یک کالم استاد بابا محمودی، دانشمند شیعه علوی با منشی پیامبرگونه است.

 (یسرشت)متخصص عفون کیدکترآزاده ن
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 بابا تکرار شدنی نیست

حضرت استاد، جناب آقای دکتور فرهنوگ    ،هافتخار آشنایی با این بزرگ مرد فرزان 1386از سال 

 ای در علم و ادب و انسانیت است، در کسوت دانشجوی ایشان دارم. بابامحمودی را که اسطوره

حضرت استاد غیر از تسلط کامل بر رشته تخصصی خود ) بیماریهای عفونی و تب دار( بر رشوته  

به طوری کوه باعوث    ،ه دارندهای تخصصی دیگر پزشکی مرتبط با علم عفونی نیز تسلط و احاط

 غبطه و تعجب ما دانشجویان و عاشقان علوم پزشکی می شوند.

یاد دارم یکی از اساتید برجسته رشته عفونی در مورد حضرت استاد فرمودند که من خیلی دلوم  

شوود ولوی بوه شوما توصویه       کنم اموا نموی   تالش می ،میخواهد شبیه به استاد بابامحمودی باشم

 را بکنید. کنم این کار می

در یکی از جلسات بررسی متون تخصصوی رشوته عفوونی     ،همچنین در مقام علم و تسلط استاد

های مختلفوی   کتاب مندل قسمت »یکی از اساتید نامدار این رشته به ما دستیاران می فرمودند: 

هوای   فهمید و می توانیود از آنهوا سووال طورح کنیود و قسومت       هایی را شما می دارد که قسمت

هایی در کتاب هسوت کوه شواید     فهمند و سوال طرح می کنند اما قسمت ش را استادان میدیگر

گویم گوهرهای ارزشمندی مثول   خود نویسنده هم دقیقا نداند چه نوشته و اینها رو به جرات می

پوس قودر بدانیود و     ،توانند درک کنند و برای ما تفسیر کننود  دکتر بابامحمودی هستند که می

 .  «استفاده کنید

بعد از این هموه کوار    »فرمودند:  یکی از اساتید بزرگوار با خشوع می ،در مقام علم حضرت استاد

هنوز هم ممکن است برای من سواالتی مطرح شود کوه از اسوتاد بابوامحمودی و اسوتاد نجفوی      

راهنمایی بخواهم؛ پس شما دسوتیاران از سووال کوردن و راهنموایی خواسوتن هراسوی نداشوته        

 .«باشید

استاد در هنگام معاینه بیماران ) علی الخصوص افراد فقیر و یا مسن( جووری مهربوان و   حضرت 

رسد درحال معاینه و درمان پودر و موادر و یوا نزدیکوان خوود       دقیق هستند که واقعا به نظر می

 هستند.

یادم هست در دورانی که در حال گذراندن دوره ) انترنی( پزشک عمومی بودیم با حضرت استاد 

ش، مشغول ویزیت بیماران بودیم؛ خانم بسیار مسنی بودند که به خاطر زخم پای دیوابتی  در بخ

بستری و درمان شده بودند و قرار بود مرخص شوند که لحظه آخر قبل از ترخیص گفتند گوشم 

سنگین است و جرم دارد که من پیش دستی کردم ) البته به خاطر خوام بوودن و جووانی( و بوا     
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ان انشااهلل مرخص که شدی باید به درمانگاه گوش و حلق و بینی بوروی توا   لبخند گفتم مادر ج

برم که حضرت استاد با لبخند گفتنود   وقت از یادم نمی برایت شستشو بدهند تا سبک شود. هیچ

مادرجان کمی صبر کون و خودشوان وسوایل شستشووی گووش را آوردنود و شخصوا اقودام بوه          

های بیموار خوارج شود )جووری کوه       زیادی از گوششستشوی گوش بیمار نمودند و جرم بسیار 

برای ما که دانشجو بودیم دیدن خروج این حجم از واکس از گوش قابل تحمل نبود( بعد اسوتاد  

بترس از بیمواری   ،دکتر ارجمند»جمله ای را فرمودند که همیشه آویزه گوش بنده شد و هست: 

کنود کوه  چوه     دا به شوما نگواه موی   که غیر از خدا کسی را ندارد و مطمین باش در آن لحظه خ

رود و حرموت مووی سوپید را نگوه      کنید و دعا و آه این افراد مستقیم تا عرش آسمان باال می می

 .«توانید انجام بدهید  دارید که حرمت پیامبر خداست و برای این افراد هرکاری که می

ی هستند که علوی  های تخصصی مختلا پزشکی نیز بیماران یادم هست و شاهدیم گاهی از رشته

الرغم اقدامات تشخیصی و درمانی متفواوت توسوط همکواران عزیوز بوه دوراهوی یوا بون بسوت          

 اند و جهت مشورت و دریافت نظر حضرت استاد ارجاع می گردند. رسیده

باید با شرح حال گرفتن و معاینوه  »فرمایند:  حضرت استاد همیشه به دانشجویان و دستیاران می

برسیم و آزمایشات و سایر اقدامات بایود بورای تاییود تشوخیص باشود و       دقیق به تشخیص اولیه

همیشه از ساده ترین و ارزانترین و در دسترس ترین و بی خطرترین درمان برای بیمار اسوتفاده  

 "کنید تا بیمارراحت باشد.

کنم: حضرت استاد موردی بسویار شوجاع هسوتند کوه حتوی از        به جرات و با قاطعیت عرض می

ها برای نجات جان بیموار هویچ ترسوی ندارنود و بوا       ترین بیماری ترین و مهلک مسری مواجهه با

کنند و الگویی مثال زدنی برای همه  کمال شجاعت و انگیزه بیماران را معاینه کامل و درمان می

 ما هستند.  

استاد سرلوحه ای مثال زدنی هستند. هر وقوت اسوتاد نوام و     ،درمورد خشوع و خضوع و معرفت

نماینود و   دست برسینه ادای احتورام موی   ،فرمایند استاد فقید استاد یلدا را بر زبان جاری مییاد 

 ،نمایود  نگرند و همچون طفلی که در حضور پدر عرض ادب و خاکساری می خاضعانه به زمین می

 نمایند که برای همه ما درسی بزرگ است. عرض ارادت و ادب می

استاد همیشه پرطرفدار بوده و هست؛ چرا که فقط کالس و مباحث و جلسات سخنرانی حضرت 

درس زندگی و درس اخالق و انسانیت است. استاد مطالب پیچیوده   ،کالس درس پزشکی نیست

علمی را به زبانی بسیارساده و قابل درک و طبقه بندی شوده در فضوایی دلنشوین و شواد بورای      
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هوای   هوای بابوا اسوتخوان    کالس دهند که به قول دوستان در دستیاران و دانشجویان آموزش می

کند و موی شوود    کنند و مطالب علمی و اخالق در عمق و جان انسان نفوذ می آدم هم گوش می

 ."درس معلم ار بود زمزمه محبتی/ جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را "مصداق کاملِ

دارنود کوه    ای برای مطالعه و کارهوای پژوهشوی داشوته و    حضرت استاد همیشه و هر روز برنامه

برای ما که دستیار ایشان هستیم این نظم و برنامه ریزی اسوتاد فووق العواده جالوب و تحسوین      

 برانگیز است.

شاید گذر ایام توانسته باشد گرد سپیدی برموهای حضرت اسوتاد نشوانده باشود اموا بوه جورات       

عوا هموه   تورین اسواتید کشوور هسوتند و واق     دل تورین و زنوده   دل کونم اسوتاد از جووان    عرض می

بابوا خیلوی   »گوینود   دانشجویان و دستیاران ایشان، حس قرابت با ایشان دارنود و اصوطالحا موی   

 .«باحاله واز خودمونه

اول بابای  ،حضرت استاد بابامحمودی برخوردشان با دانشجویان طوری است که همچون نامشان

المتی بچوه  ماست بعد معلم ما. همانطوری که یک پدر حواسش بوه درس و مشوق و حوال و سو    

هایش هست استاد نیز همیشه دلسوز حال و احوال دانشوجوهایش بووده و هسوتند و هور وقوت      

انود و   اند برداشته جویا شده و هر قدمی توانسته ،اند حال دل هرکداممان خوب نیست حس کرده

 بسیاری از ما مدیون محبتهای استاد هستیم.

کنند؛ رفتار و سکنات استاد به عنوان نمونوه   میگاهی بعضی از انسانها دیگران را به خدا نزدیکتر 

عملی و کامل مسلمان واقعی و عامل به دین، جوری است کوه باعوث جوذب دیگوران مخصوصوا      

 گونه افراد در این حوزه بیشتر بودند. شود که کاش این جوانان به سمت دین و دینداری می

ن خصوصویت نتوانسوته هویچ    بسیاری از ما ممکن است گاهی دچار تکبر و غرور شویم ولوی ایو  

نفوذی در وجود حضرت استاد داشته باشد و همیشه ایشان رفتار و متانتی پیغمبر گونه داشته و 

دارند. به عنوان مثال همچون رسول خدا همیشه گشاده رو و مهربان هستند و در سوالم کوردن   

نده بزرگواری استاد شوند و تعللی ندارند و غالبا غافلگیر و شرم به کوچک و بزرگ  پیش قدم می

 می شویم.

کنود عزیزتورین فورد     رفتار استاد با کلیه همکاران و بیماران طوری است که الحق انسان فکر می

نزد حضرت استاد است) همانند رفتار رسول خدا با یارانش( و همه همکاران و دانشجویان ایشان 

 را از صمیم قلب دوست دارند.  

و طبابت استاد از نوابغ روزگار باشوند ولوی بوه جورات بیوان      شاید فکر کنید فقط در زمینه طب 
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کارشناس و مفسّری زبده و حافظ کالم خودا   ،کنم که ایشان حتی در مسایل دینی و مذهبی می

نیز هستند و به چشم شاهد بودم بیماری که تحصیالت عالیه در حوزه مسایل دینی داشتند، در 

در مقابل شما تسلیمم و کم آوردم. جالوب اینکوه   مباحثه ای در مقابل حضرت استاد گفتند من 

درمورد مسایل فرهنگی ) همچون نام مبارکشان( و شعر و ادبیات دستی بر آتش دارند و حوافظ  

ای  اشعار بسیار زیادی هستند و برای هرچیزی که در مخیله انسان بگنجد استاد غزلی یا قصویده 

های خوود را موزین بوه     تدریس و یا سخنرانی یا بیتی یا جمالت نغزی ازبر دارند و غالبا جلسات

فرمایند و بیشتر جلساتی که با حضور حضرت استاد برگوزار   احادیث و یا اشعار زیبا و آموزنده می

شود به خاطر تسلط و فن بیان و شیوایی و نفوذ کالم و اسوتفاده از کلموات قصوار و شویرین      می

 توسط ایشان بسیار عالی و پر طرفدار است.

مدت هفت سال در استان گلستان مشغول خدمت در سیستم بهداشوتی بوودم و در دور    بنده به

دانستند و به نیکوی و   ترین روستاها نیز همکاران محترم بهورز نام دکتر بابامحمودی را می افتاده

 ،گفتند از زمانی که استان مازندران و گلستان یکپارچه بود کردند و می با احترام از ایشان یاد می

های بهداشت بهوورزان هوم سور     ا مسیول بلندپایه سیستم دانشگاهی که شخصا به تمام خانهتنه

دکتر بابا محمودی بوده و بوا وجوود جودایی دو اسوتان، هنووز هویچ معواون بهداشوتی          ،زده می

 های بهداشت در روستاهای دور افتاده سر بزند. نتوانسته مثل ایشان شخصا به تمامی خانه

شبها قبل از خواب که برای سالمتی و طول عمر عزیزانموان بوه درگواه     ،گویمصادقانه و بی ریا ب

. آقای عرب معلوم دینوی   1برای دو نفر دیگر هم خیلی دعا می کنم  ،خداوند متعال دعا می کنم

. 2دوران دبیرستانم که تاثیر بسزایی در جهان بینوی و خداشناسوی مون و دوسوتانم داشوتند و      

 پدر بر گردنم حق دارند.استاد بابا محمودی که چون 

درود ابدی خدا و رسولش بر پدر و مادر ایشان که همچنین فرزند رشید و برومندی را تربیوت و  

اند و خوشا به سعادت ما که توانستیم در محضر ایشان حضور داشوته باشویم.    تحویل جامعه داده

ن را درک و عمول  انشااهلل سعادت این را هم داشته باشیم که گوشوه هوایی از خصوصویات ایشوا    

 کنیم.

توانم حضرت استاد را در یوک جملوه توصویا کونم و       هفته ها فکر کردم در مورد این که آیا می

 توانم بگویم: بابا تکرار شدنی نیست. فقط یک جمله در مورد حضرت استاد می

 متخصص عفونی -دکتر ارجمند
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 مجادله(11) خبیر تعملون ما به واهلل درجات العلم اوتوا والذین منکم آمنوا الذین اهلل یرفع

 خدای آگه هست همه ضمیر سر به درند، دانش بحر در که آنان بر بلند ببخشد مقامی ایزد که"

 "خبیر

( در خدمت 92-96ام از سال ) خدا را شاکرم افتخار این را داشتم که دوران چهار ساله دستیاری

ستمر استاد در اشاعه تعلیم و تربیوت و  های م استاد گرانقدر دکتر بابامحمودی عزیز باشم. تالش

بسط و توسعه علم و دانش و کارگشایی ثمربخش در درموان بیمواران از نکوات برجسوته کواری      

 ایشان بود. 

های آموزش دانشجویان و  دقت نظر و حساسیت استاد دکتر بابامحمودی در امور درمان و برنامه

 ود.های روزانه مثال زدنی ب دستیاران، نظم در فعالیت

های کاری روزانه زیادی به جهت حضور موثر در جلسات آموزش، درمان،  با این که ایشان مشغله

فرهنگی و اداری داشتند ولوی حضوور اول وقوت در بیمارسوتان و ویزیوت و معاینوه بیمواران از        

 های اصلی و اولویت اول کارهای استاد بود.  دغدغه

نامه بنده بوه راهنموایی    ای علمی و همچنین پایانه جانب است که چندین مقاله از افتخارات این

 استاد عزیز بود. 

خالصه کالم اینکه استاد دکتر بابامحمودی شخصیتی متعهد، با وجدان کواری، هموراه بوا نظوم     

 خاص بود که باعث افتخار دانشگاه علوم پزشکی مازندران و جامعه پزشکی کشورم  هستند.  

ی مهربوان و   کونم و امیوداوارم سوایه    دی شما افتخوار موی  استاد بابامحمودی تا همیشه به شاگر

 دلسوز شما همیشه بر سر جامعه پزشکی کشورم باشد.  

 دکتر الهام افضلیان)متخصص عفونی(

            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم:

 علوم دانشگاه یعفون نظر استادان گروه

 مازندران پزشکی
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 باد مبارک باالت باالیی، طالب ای

اسوت.   بوده عفونی متخصص عنوان به التحصیلی فارغ بعد محمودی بابا دکتر آقای با من آشنایی

 سواده  بسویار  و رفوتم  ایشان دیدار به بودند مازندران دانشگاه رییس دکتر که زمانی 1374 سال

 ایشوان  و روم می تهران به صورت این غیر در و بمانم دارد نیاز من به مازندران دانشگاه اگر گفتم

 .شدند من پذیرای شاد روی و تواضع با

 هیچوقوت »: گفتند یلدا دکتر قول از رفتیم و نصیحتی ایشان بدیدار همسرم قاتفا به ازدواج بعد

 «.نشوید دیوانه تایی دو

 عالقوه  بوا  و نیت خلوص با است. استاد بوده آموزش امر در اهتمام ایشان برجسته صفات از یکی

 را خوود  دانوش  و کورده  شورکت  دستیاران و کارورزان، کارآموزان، با درس های کالس در فراوان

 هوای  کود  و شویرین  اصوطالحات  بوا  و سواده  زبوانی  به .دادند می قرار عزیزان اختیار در صادقانه

 .اند داشته فراگیران به مطالب تفهیم در سعی ماندگار

 آموزشوی  های کالس.هستند ماندگار کدها این.است بوده فرد به منحصر استاد تشخیصی های کد

 اشوعار  فهویم  اسوتاد   مناسوبتی   هر برای .نبود دهکنن خسته وقت هیچ استاد زیبای گویی بذله با

 .خواندند می و انتخاب را زیبایی

 و حوال  شرح ایراد ایشان در .است بیماران با متواضعانه برخورد ایشان دیگر ممتاز های ویژگی از

  عواطفی  ارتبواط  و کنند رفتار می بیماران با محترمانه  بسیار .هستند دقیق بسیار فیزیکی معاینه

 است. فراگیران برای خوبی سرمشق خود که کنند می برقرار آنان با خوبی

 .اند داده ادامه عالقه با سالها تمام در که است پژوهش امر در اهتمام ایشان بارز صفات دیگر از

 آمووزش  امر در هنرمند و مجرب استاد یک بیماران، با مهربان و متواضع انسان یک نمونه استاد

 فورد،  بوه  منحصور  تشخیصوی  هوای  کود  شویرین،  های المثل ضرب خود، روز به دانش هستند با

 یوک  نمونوه  نموود. ایشوان   موی  مجذوب را همگی که زیبایی خاطرات بیان و زیبا اشعار خواندن

 هستند. فرد به منحصر استاد

 شوی هنر اهل درگه خاک که باید                  حافظ ست وصال هوای سرت در گر

 نجفی نرگس دکتر
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 برجستهاستاد 

 :ها اشاره کنم توانم به این نمونه استاد می برجسته های ویژگی از

نماینود و زموان    نموی  کوتواهی  اقودامی  هیچ از زمینه این در بیماران؛ ایشان آالم و درد درمان -

 در کننود  موی  توالش  و نماینود  موی  پیگیوری  را نمووده و آن  درموانی  اموورات  بسیاری را صورف 

 .بیمار درمان کنند  ها هزینه کمترین با و ممکن زمان ترین سریع

 و درموانی  اموورات  زمینوه  در کوه  استاد است در توجه قابل های از دیگر ویژگی انضباط و نظم -

 .است بارز بسیار ها بخش ساختار سازی بهینه در و آموزشی

 و پرسوتاران  و ی همکواران  که در برابور هموه   است استاد محاسن دیگر از مخاطبین به احترام -

 تامول  قابول  شورایط،  ی هموه  در استاد مهم خصوصیت این شود. بیمار دیده می بیمار و همراهان

 حسون  ایون  هوم  باز بودند، روحی و فشارکاری تحت دلیلی به استاد که خاص مقاطع در و است

 .شد دیده می استاد در خلق

 بسویار  مووارد  از آموزشی وجوهات همه گرفتن نظر در و آموزشی های پروسه آموزش، به توجه -

 این گواه دانشجویان تمامی و اند داشته  ویژه فعالیت مقام، این در سالها و استاد است توجه قابل

 لحوا   آموزش امر در را زمان مدت طول مساله وقت هیچ ایشان. هستند استاد خاص خصوصیت

 .دگرفتن می نظر در معلم عنوان به خود امورات راس در را آموزش پیوسته و کردند نمی

 بورای  شوده  باعوث  کوه   اسوت  فرهنگی مساهل به پرداختن استاد، در توجه قابل موارد دیگر از -

 نقوش  دانشگاه فرهنگی معاونت عنوان به هم مدتی و کشوری فرهنگستان عضو طوالنی مدتهای

 .نمایند ایفا  را ای سازنده بسیار

  یخانیدکتراحمدعل
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 زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست

 زیش رقص شعله اش در هر کران پیداستگر بیفرو

 ور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست

ی حیات بشری مملو است از بزرگمردان و شیرزنانی که شعله زنودگی را در آتشوگاه    سراسر دوره

 اند و به راستی که  کار مردان روشنی و گرمی است. دنیا زنده نگه داشته

هوایی را در زنودگی درک کونم و     حضور چنوین انسوان  بخت یار و اقبال نیک همراه من بوده که 

استاد دکتر بابوامحمودی یکوی از موردان بوزرگ روزگوار، معلموی دلسووز، اسوتادی برجسوته و          

دانشمند، بزرگمردی متخلق به اخالق حسنه، مدیری منضبط و مدبر و مسیولی پاسخگو و مدبر 

 دارد.   یاش را به همگان عرضه م است که در عین فروتنی روشنی و گرمی

استادی که در عین آموزگاری، آموزنده بودن را به ما آموخت؛ در عوین دانوش، پوذیرش را و در     

 ها اخالق را؛ در تندرستی ، همدلی را و در کالم ، شعر را ... عین بلندی، فروتنی را ؛ در بزنگاه

 که می فرمود : 

 ی آموختن / گنج عشق جاودان اندوختن می توان در سایه

 استاد، یاد آموختیم / پس سویدای سواد آموختیم  اول از 

تعالی و صحّت و سالمت دنیا و شعله زندگانیش پر نور  جسم و جانش عجین محبت و عزت باری

 و عمرش دراز باد!  

 دکتر رویا قاسمیان
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 الگویی در رفتار  و گفتار

 سوال  به گردد برمی امحمودیباب دکتر اقای جناب گرانقدر استاد با بنده نزدیک از اشنایی افتخار

 معارفوه  بورای  مازنودران  پزشوکی  علوم دانشگاه عفونی دستیار اولین به عنوان که زمانی 1389،

 برخوورد  و تشوویق  بوا  کردنود و  اسوتقبال  پدرانوه  و باز آغوشی با ایشان و شدم شرفیاب نزدشان

 را دسوتیاری  دوران عفونی رشته به عالقه و عشق با که شد ایجاد من در شوقی و انرژی گرمشان

 بوه  عشق در چه و بیماران با برخورد و طبابتشان روش درمان، امر در چه ایشان رفتار .کنم طی

 .بوود  دانشوجویان  هموه  و من برای الگویی کار، در بودنشان ناپذیر خستگی و دانشجویان آموزش

 هرمووردی  در و یوا  فرهنگوی  یا اموزشی و علمی البداهه فی سخنرانی در ایشان آمادگی همیشه

 .شودند  می ای شنونده هر نشدن خسته و توجه جلب باعث ذاتی طبعی شوخ با و بوده زدنی مثال

 دو ارادت کوه  داشته یلدا دکتر یعنی اساتید همه بزرگ استاد به را شباهت بیشترین رفتارها این

 مباهات ایهم شک بی عفونی گروه در ایشان با همکارشدن افتخار .بود ایشان بین همواره ای طرفه

 .  دارم مسالت تعالی حق پیشگاه از عزت با عمر طول و سالمتی برای ایشان است. جانب این

 دکتر لطا اله داودی
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 فصل ششم : 
  پزشکی علوم نظر استادان دانشگاه

 مازندران
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 فرهنگ بابا دکتر مشی معنوی و اخالق حرفه ای استاد نگاهی به سلوک اخالقی،

 محمودی

 مقدمه 

ز مشهورترین و با سابقه ترین اساتید دانشگاه علوم پزشکی مازندران که سوالیان متموادی   یکی ا

در کسوت معلم، مدیر و طبیب برای استان مازندران خدمت کرده و همه اسواتید، دانشوجویان و   

دانشومند و اسوتاد فرهیختوه جنواب دکتور      "کارکنان دانشگاه با نام شریا ایشان آشنا هسوتند  

وارد دانشوگاه علووم پزشوکی     1383اسوت. ایون جانوب نیوز کوه از سوال        "دیفرهنگ بابامحمو

سال است که با نام و نشوان ایون اسوتاد ارجمنود      17مازندران شدم، از آن زمان تاکنون نزدیک 

ام. حال که کنگره تجلیل از این اسوتاد   آشنا هستم و فراوان با ایشان مجالست و مصاحبت داشته

گیری و برگزاری اسوت، ضومن قودردانی از برگزارکننودگان      کلدانشمند و پیشکسوت در حال ش

هوایم را بوه عنووان یوک      این همایش، بر خود فرض دانستم توا بخشوی از مشواهدات و برداشوت    

خدمتگزار کوچک در دانشگاه درباره سلوک اخالقی و مشی معنوی آن دانشمند خدوم در قالوب  

 هفت نکته به عرض برسانم. 

 

فرهنگ  دکتر مشی معنوی و اخالق حرفه ای استاد خالقی،سلوک ا درباره نکته هفت

 محمودی بابا

 اصالت و کرامت خاندان -1

های سالم افزون بر جسم حتوی در خلوق و خووی انسوان هوم       های علم ژنتیک، ژن براساس داده

های اسالمی اصالب شوامخه و ارحوام مطهوره و اوصواف کریموه       تاثیرگذار است و به تعبیر آموزه

آیود.   لسله علل و معدات محسنات اخالقی و سعادتمندی فطری آدمی به شمار موی عشیره در س

اسوت.   منسووب  طالقوانی  مرتضی شیخ خاندان به مادری نسب جهت از بابامحمودی دکتر استاد

 و الهوی  آیوات  از آیتی طالقانی شیخ مرتضی روزگار، سلمان عابد، زاهد حکیم، فقیه بزرگ، عالمه

 بود. نجا حوزه آور نام استادان از
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  باطن طهارت -2

رشحاتی از دم آن خال صاحب نفس و داهی باکرامت در طبیب واالمقام استاد بابامحمودی نفووذ  

یافت و او نیز از طهارت باطن برخوردار شد. به تعبیر ضرب المثل عامیانوه کوه بوه درسوتی هوم      

تایی موذهبی بوه داهوی    ، دکتر در بُعد معنویی و هم«حالل زاده به داهی خود می رود»گفته شد: 

 و تامول در حقوایق   نفس تکمیل و خویش شیخ مرتضی طالقانی رفت و سرشت رغبت به تهذیب

جان و تن در وی هویدا شد. واقعیت این است که این نفحوه رحموانی در کوالم و رفتوار جنواب      

دکتر هم مشهود است. به رغم سال هوا حضوور در مسوند تودریس، پوژوهش و مودیریت کوالن        

و درمانی، پیوسته در صراط مستقیم عدالت و شرافت بواقی مانود و عنواوین و القواب      دانشگاهی

دانشگاهی و مدیریتی پرزرق و برق که لغزشگاه برخی ها شده، تغییری در صفای بواطن ایشوان   

هوا بوا    به وجود نیاورد. او بدون توجه به پرستیژ استادی و ریاستی همچنان بعد از نماز جماعوت 

 الَّوذتینَ  أَیُّهَوا  یوا  النَّبِیِّ عَلَى یُصَلُّونَ مَالهتکَتَهُ وَ اهللَ إِنَّ»د یک نمازگزار ساده آیه تمام خلوص همانن

خواند و صلوات فوق العاده رفیع نمازگزاران  را با صدای رسا می« تَسْلتیماً سَلتّمُوا وَ عَلَیْهت صَلُّوا آمَنُوا

های پس از اقاموه نمواز، سوه سوالم بور سوید        هنشان از تایید و پذیرش سلوک او دارد. زیارت نام

شهیدان، پیشوای کریمان و امام منتظران )علیهم السالم( را دست به سر و با تمام اشوتیاق و بوا   

خواند که نشانگر دلداگی او به اهل بیت عصمت و طهوارات از آل محمود )ص(    صدای خوش می

ب آیات بسیار مناسب همیشه سبب است. تالوت قرآن در آغاز جلسات با صدای دلنشین و انتخا

ی پیدای دینداری و یواهر شریعت است کوه هور انسوان موومن      ها الیه ها است. این فرح اجالس

بدان پایبند است. بی شک خدمت به مردم، دستگیری از بیماران، اشتیاق به تعالی و توانمنودی  

جنواب بابوامحمودی    علمی جوانان این مرز و بوم در سوی دیگر حیات طیبه این طبیب محبوب

 قرار دارد که از سوی همکاران ارجمند ایشان در این مجموعه اراهه گشته است.   

 ای حرفه اخالق  -3

 اجتمواعی،  هنجارهوای  و هوا  ارزش هماننود رعایوت   قواعودی  مجموعه ای حرفه اخالق از مقصود

گران، وفواداری  دی با و همدردی تکریم و احترام بودن، صادق مسیولیت، احساس انصاف، و عدالت

 انجوام  در خوارجی  الزام و بدون وجدان ندای براساس و داوطلبانه باید افراد که و نظایر آن است

 نمایند.   آن تالش کنند و رعایت

استاد دکتر بابامحمودی که سالیان دراز خود معلم و مدرس درس اخالق پزشکی و اخالق حرفه 

یده شد که دکتر بسیار حساس در این عرصوه  ای است، عامل به آن نیز هست. بسیار دیده و شن
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بوده و شاید هم سختگیر! این نویسنده بارها از او شونیده اسوت از ایون کوه برخوی از پزشوکان       

ترین آن مثل پوشیدن روپوش سوفید، نصوب اتیکوت بور لبواس،       ای، از ساده جوان، اخالق حرفه

کننود بسویار    را رعایوت نموی   احترام به استاد پیشکسوت، احوال پرسی با مریض تا مساهل دیگور 

کرد وقتی بیمار موی   استادم وقتی بیمارش را روی تخت معاینه می»گفت  غصه می خورند. او می

کرد تا بیمار کفوش خوود را    کرد و کمک می خواست از تخت پایین بیاید، کفش وی را جفت می

ه این جمله آخر وی البت«. بپوشد! او ادامه می داد که خاک بر سر من که چرا من چنین نیستم!!

از سر فروتنی است، چرا که تکریم و رضایت بیمار بورای دکتور بابوامحمودی از بودیهیات مشوی      

 طبی و اصول اولیه اخالق اسالمی و حرفه ای او است.

  تحلیل قدرت و بیان فن بودن دارا -4

 خَلَوقَ » اسوت:  بیوان  قودرت  کرده عطا انسان به جهان آفریدگار که ارزشمند های نعمت جمله از

و انتقوال   انسوان  تکامل در مهمی عامل بیان گفتن و قدرت سخن نعمت«. الْبَیانَ االْءتنسَانَ عَلَّمَهُ

 بور  یوک  کودام  سوکوت  و سوخن  از: پرسویدند  (ع) سوجاد  امام از. است دیگران به تفکر و دانش

 سوالم  و مصوون  آفوت  از اگور  ولوی  است، هایی آفت یک هر برای» :فرمودند دارد؟ برتری دیگری

 نکورده  مبعووث  سکوت به را پیامبرانش از یک هیچ خداوند زیرا است؛ برتر و افضل سخن باشند،

 و صوالح  بوه  را آنوان  خوود  بیوان  با و بگویند سخن مردم با که داشتند ماموریت آنان بلکه است،

 دوزخ عوذاب  از و شوود  نموی  بهشوت  مسوتحق  سوکوت  با کس هیچ نیز و کنند دعوت رستگاری

 (  274 ص 7 نوار،ج اال بحار)اند. م نمی مصون

دکتر بابامحمودی دارای فن بیان، رفعت صوت و تن صدا همراه با قدرت و انرژی است. وی ایون  

نعمت خدادادی را با دانش فراوان خویش، صنایع ادبی تلمی ، طنز و مطایبوه هوایی درهوم موی     

نایی کامل بوه زبوان علوم    کند. آگاهی دینی، آش ای را مجذوب سخن خود می آمیزد و هر شنونده

آید. النهایه این همه، بوه سوخن وی لطافوت و     روز دنیا از دیگر محسنات سخن وی به شمار می

دهد و در انتقال دانش و مهوارت وی بوه مخاطبوان، دانشوجویان و دسوتیاران       جذابیت خاص می

 نقش مهمی دارد.  

های ملی و موذهبی،   مناسبسال گذشته در  17های عمومی فراوانی را طی  این جانب سخنرانی

همایش عمره دانشجویی، مراسم ورودی دانشجویان جدید، روز پزشک، روز پرسوتار و ماننود آن   

های مختلا از ایشان به خاطر دارم. همچنین در دو سال اخیور در جلسوات مسوتمر     در دانشگاه

از وضوعیت  هفتگی ستاد دانشگاهی پیشگیری از بیماری کرونا، سحنان علمی و آمارهوای دقیوق   
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در دنیا، تشری  دیدگاه و شعارهای سوازمان جهوانی بهداشوت     19دارو و وضعیت بیماری کووید 

 ها بوده است.  در قالب جمالت کوتاه و ادبی از بخش های آموزنده و جذاب آن نشست

گفوت   کنم. او موی  ای از نفوذ کالم و بیان معنوی ایشان اشاره می در ختام این موضوع، به خاطره

ای برای عمره مجدد با چند تن از زاهران از کشور های اسالمی به مسوجد تنعویم    ب جمعهدر ش

 یَوا »خوانودم:  رفتم، با صوت حزین این دعا و ذکر وارده در شب جمعوه را موی   در مکه مکرمه می

 آلتوهت  وَ مُحَمَّدٍ عَلَى السَّنتیَّةِ صَلِّ اهتبِالْمَوَ صَاحتبَ یَا بِالْعَطتیَّةِ الْیَدَیْنِ بَاستطَ یَا الْبَرِیَّةِ عَلَى الْفَضْلِ دَاهتمَ

 «:الْعَشتیَّةِ هَذتهت فتی الْعُلَى ذَا یَا لَنَا اغْفترْ وَ سَجِیَّةً الْوَرَى خَیْرِ

 بنودگان  جانوب  بوه  بخششوت  و عطا  دست دو و است دایم خلق بر کرمت و فضل که خدایى اى

 و خلقوت  اصول  در کوه  آلوش  و محمد رب فرست بزرگ، درود هاى بخشش صاحب اى است؛ دراز

 .ببخش را ما )جمعه( گناه شب همین در مرتبه بلند خداى اى خلقند؛ بهترین فطرت

 لَوکَ  النَعمهَ و الحَمدَ اتنَّ لَبَّیک لَکَ شریکَ ال لَبَّیک لَبَّیک، اَللّهُمَ لَبَّیک،»زاهرانی که مترنّم به ذکر 

کردند و گویا تا کنون این دعا را نشنیده بودند، بوا شوگفتی    بودند، ذکر لَبَّیک را رها...« المُلک  و

به من گفتند این دعای عالیه المضامین از کجا و از کیست؟ گفوتم در کتواب مفواتی  الجنوان از     

 کتب ادعیه و ذکر شیعیان است!

 آری بیان او برای زاهران آفریقایی حج هم جذاب است.

 اساتید به ویژه احترام -5

 از اسوتاد  اخالقوی  و علموی  کماالت ذکر و معلم مقابل در فروتنی و تکریم سالمیا های آموزه در

 شواگرد  بورای  الهوی  توفیقات مبنای خود روش این و است دانشجویان و شاگردان ویایا جمله

 را او کوه  اسوت  ایون  آمووزد  می علم تو به که کسی حق» می فرمایند( ع) سجاد امام .خواهد شد

 او متوجوه  کاملًوا  و کنوی  گووش  او سخنان به دقت به و بداری رامیگ را او مجلس و کنی تعظیم

 (معلم حق شانزدهم، حق حقوق، رساله) «نکنی بلند را صدایت او برابر در و باشی

هوای   از اخالق حسنه و درس آموز استاد دکتر بابامحمودی آن اسوت کوه پیوسوته در مناسوبت    

د. شاید هیچ سخنرانی از این ایشان ایوراد  کن مختلا از اساتید و معلمان خویش به نیکی یاد می

 1396)متوفی سال  یلدا علیرضا ای از اساتید خود همانند استاد پرفسور نشد، مگر آن که خاطره

و دیگر بزرگان طوب و اخوالق    تهران پزشکی علوم دانشگاه در عفونی های بیماری استاد( شمسی

های دکتور بابوامحمودی    همه سخنرانیای و دستوری را نقل کرده است! دعای پایان بخش  نکته
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بارالها! والدین ما، ذوی الحقوق ما، اسواتید و معلموین را   »عزیر، دعا برای معلمان و اساتید است: 

 «.ببخش و بیامرز

و تربیت دانشجویان  تزکیه به دادن های استاد دکتر بابامحمودی اهمیت از دیگر ویژگی _7و  6

ش است. کوتاه سخن آن که، نشانه ایون ادعوا صورف تموام     آموز به تعلیم دانش و عشق کنار در

هوای آموزشوی و درموانی دولتوی و      وقت در آموزش به دستیاران و درمان بیماران در بیمارستان

 نداشتن مطب خصوصی است! 

به جهت رعایت اختصار در مقال و پرهیز از تطویل در گفتار از تبیین بیشتر این ویژگی و دیگور  

عنوی آن استاد بزرگوار صرف نظر شوده اسوت. باشود کوه سونت تکوریم از       سجایای اخالقی و م

دانشمندان و عالمان جامعه نهادینه گردد و سجای اخالقی، روش علمی و متودد آموزشوی آنوان    

 برای اساتید جوان و دانشجویان عزیز الگو قرار گیرد؛ ان شاء اهلل. 

 حَی ّا یُبْعَثُ یَوْمَوَ یَمُوتُ وَیَوْمَ وُلتدَ یَوْمَ عَلَیْهت وَسَلَامٌ

 (حدیث و قرآن علوممتخصص کارنامی ) حسینی حسین سید دکتر المسلمین و االسالم حجت

 اسوتاد  بابوامحمودی،  فرهنوگ  دکتور  بزرگووار  اسوتاد  از را خودم شناخت که شده خواسته من از

 مون  ادبیوات  و قلوم . بنویسم کشور عفونی بنام اساتید از و مازندران پزشکی علوم دانشگاه عفونی

 کوالم  از و نرفتوه  بیراهوه  بوه  کوه  امیدوارم و کنم می سعی است ولی حقیقت کامل بیان از قاصر

 .باشم فاصله نگرفته حقیقت

 آن)  اسواتید  جموع  به 1372 سال اول نیمه از کودکان، عفونی تخصصی فوق دوره پایان از پس

 بوا . پیوسوتم  مازنودران  پزشوکی  علوم دانشگاه( نبودند دانشجویان اموزش برای کافی تعداد زمان

 هوای  برناموه  در عفوونی،  رشوته  بوا  مون  تخصصی فوق رشته باالی بسیار اشتراک وجوه به توجه

 و پایوه  بوالینی،  آموزشوی  مشوترک  کارهوای  وابسوته  هوای  رشوته  و پزشکی دانشجویان آموزشی

 .بود ایشان با من آشنایی ابتدای این و شد شروع استاد با پژوهشی

 مودیریتی -پژوهشی -آموزشی مسایل به راجع طوالنی را ساعات و فراوان بسیار تجلسا استاد با

 نقوش  ایشوان،  سنگین مشغله و استاد توسط دانشگاه ریاست مسیولیت پذیرش متعاقب. داشتیم

  کردم. پیدا خصوص این در استاد از جامع و کامل شناخت لذا .شد بارزتر من آموزشی

 علوم  بیوان،  خووش  و اخوالق  خووش  عالقمنود،  بسیار علمیبه عنوان م ایشان معلمی، کسوت در

 و کننود  جوذاب  شونوندگان  و فراگیوران  بورای  را آن توا  رایج آمیختند امثال و عرفان با را هدف
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 .باشد کارسازتر تر و راحت را بحث مورد علمی مفاهیم انتقال

 جاو در "نیسووت کووردار نوویم چووون گفتووه صوود دو" معووروف مثوول اسوواس بیمووار، بوور بووالین بوور

 بور  چگوونگی  فراگیران به عمل، در بیمار حرمت حفظ و خویش بیمار به نسبت پذیری مسیولیت

 سوعی  تمام و دهد می و داد می آموزش را کاال یک نه و نیازمند انسان یک عنوان به بیمار با خورد

 پوارا  از مناسوب  اسوتفاده  و بیموار  بالین بر هنگام به حضور  شناسی، وییفه تقویت در را خویش

  گیرد. می و گرفت می کار به مناسب درمان و لینیکک

 بوه  حتی و اصل یک به متاسفانه پیشرفت، و ترقی دیگران، برای تخطیه و تخریب که دورانی در

 حرموت  حسونه  فرهنوگ  دار طالیوه  بابامحمودی استاد شده، تبدیل غلط و نامناسب فرهنگ یک

همکار خوود حتوی اگور     ی ریب و تخطیههستند و از تخ و بوده اساتیدشان و معلمان به گذاشتن

 خطاپوشوی بوه  خصولت   اموزش در وافری سعی و خطایی مرتکب شده باشد روی گردان هستند

 .دارند دیگران

 خصووص  بوه  بنیادی های پژوهش آموزش، از امر در العاده فوق تالش بر عالوه بابامحمودی استاد

 شوناخت،  بورای  زیوادی  ه، توالش نبوود  غافل نیز کشوری و ای منطقه درمانی بهداشتی مشکالت

 است و بوده جهانی و ملی متعدد علمی مقاالت حاصل این تالش که نمودند اصالح آن و کاهش

 بردند. بهره آنان از مردم عمل در

 هوای  دیودگاه  و تفواوت  آنوان  اجتمواعی  -بهداشتی نیازهای تعدد و توسعه حال در کشورهای در

 هسوتند کوه   باور این بر اساتید از بعضی بودجه، امینت و بندی اولویت چگونگی در سیاستمداران

 هوای  مسویولیت  پوذیرش  بوا  اسوت  بهتر تخصصی، نیازهای تامین روند در تسهیل و تسریع برای

 پژوهشوی  - آموزشوی  هوای  فعالیت ادامه بر عالوه سیاستمداران بر گذاری تاثیر امکان و مدیریتی

 اجتمواعی  نامناسوب  تبعوات  بوه  منجور  تالش نوع این اگر حتی شوند ها مسیولیت گونه این وارد

 و دوستان بین متفاوتی دیدگاه بابت این از و داشتند را تجربه این نیز محمودی بابا استاد. شوند

 پوا  توازه  دانشگاه یک برای ایام آن در ایشان مسیولیت فواید به نظرم. دارد وجود ایشان همکاران

 .دارد تقدیر جای و بوده مناسب فرونتر نیروهای و امکانات تهیه و

 دانشوجویان  و موردم  کوه  امیدوارم محترمشان، خانواده و ایشان برای سالمتی آرزوی با پایان در

  .گیرند بهره حاذق پزشک و بزرگ استاد این وجود از چنان هم
 مازندران( پزشکی علوم دانشگاه کودکان عفونی استاد صفار) جعفر محمد دکتر

 1400 شهریور 12
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 عمل و اخالق استاد علم و

 ابقه آشنایی:سبت یا سگزارش ن

بوود. در آن زموان ایشوان رهویس      1373اولین آشنایی من با جناب استاد بابامحمودی در سوال  

کاری در کسوت مربی هیأت علمی کوه از   دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند و من جوانک تازه

ی کوالس درس،   زی در میانوه در دانشکده بهداشت ساری مشغول خدمت بوودم. رو  1371سال 

مسیول آموزش وقت، سرکار خانم آهینی به من اطوالع دادنود کوه آقوای دکتور مودنی )معواون        

دانشجویی فرهنگی وقت دانشگاه( پشت خط تلفن هستند. آقای دکتر تلفنی پیشنهاد کردند که 

ر را به عنوان مدیر دانشجویی به ایشان کمک کنم. من یک هفته وقوت خواسوتم توا جوانوب امو     

بررسی کنم. یکی دو روزی نگذشته بود که دوباره این صحنه تکرار شد و خانم آهینی بوه کوالس   

اند! گوشی را برداشوتم و   درس من مراجعه کردند و گفتند دکتر بابامحمودی تماس تلفنی گرفته

آقای دکتر بابامحمودی با لحنی بسیار جدی از من سؤال کردند که چرا جوواب ایون سوید خودا     

دهید. عرض کردم من یک هفتوه وقوت خواسوتم موضووع را بررسوی کونم؛        ر مدنی( را نمی)دکت

تر شدند و گفتند که مگر کار در نظام مقدس جمهوری اسوالمی بررسوی و اسوتخاره موی      جدی

کنم. من رأس سواعت   خواهد! فردا ساعت هفت صب  دانشگاه باشید و من ابالغ شما را صادر می

تور ایشوان حاضور بوودم، از ایون نظور دو دل کوه آیوا اصوال بشوود در           مقرر البته با دودلی در دف

دانشووگاهی کووه ایشووان ریاسووتش را بووه عهووده دارنوود کووار کوورد؟! وقتووی ایشووان را دیوودم و بووه 

فرمایشاتشان گوش کردم، تمام تصورات من عوض شد و با مردی مهربان، دلسوز، دقیق، خودوم،  

ه شدم. این اولین مالقوات مون بوا اسوتاد     خوش صحبت، متخلق به اخالق حسنه و متدین مواج

طور که گفته بودند ابالغ من را هوم صوادر شوده بوود و      بود. بسیار شیرین و به یاد ماندنی. همان

من با ستمَت مدیر امور دانشجویی و در ادامه معاون دانشجویی فرهنگی، ارتباطم با ایشان بیشتر 

 شد.  

 د در تشخیص و درمان بیماران تاسدر مقام طبیب: گزارشی از قابلیت علمی ا

هوای عفوونی و گرمسویری     در مقام یک طبیب، ایشان را بسیار حواذق دیودم. در موورد بیمواری    

تشخیص بسیار دقیق و درسوتی دارنود. بوا توجوه بوه تجربوه شخصوی مون و نیوز بوه شوهادت            

شان سبک اسوت. در تموام    های ایشان شفابخش است و به قول معروف دست بیمارانشان، نسخه

اند.  بوا   طور تمام وقت و از بام تا شام در بخش دانشگاهی مشغول اراهه خدمت بوده ها به این سال

های خطرناک عفونی هراسوی   توجه به نوع تخصص ایشان، از مشکالت مربوط به ابتال به بیماری
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خصووص در دوره   زننود. ایون موضووع بوه     ندارند و به قول خودشان داهم به دریای مشکالت موی 

یری کرونا بیشتر نمایان شده است و ک ایشوان یکوی از محورهوای مودیریت بیمواری در      گ همه

 اند. استان  بوده

 تاد در تربیت دانشجویانسدر مقام معلم: گزارشی از توانایی علمی و شیوه آموزشی ا

هوای علموی ایشوان و نیوز      من افتخار شاگردی مستقیم ایشان را نداشتم ولی بر اساس سخنرانی

هوای عفوونی منتقلوه بوه وسویله       ی مشترکی که با توجه بوه تخصوص خوودم )بیمواری    ها کارگاه

شد و نیز چند بار حضوور در جلسوه گرنود رانود ایشوان و نیوز بوه شوهادت          بندپایان( برگزار می

دانشجویان و همکارانشان، ایشان به معنای واقعی یک استاد تمام عیار هستند و به نیکوویی هور   

یریا علمی را در سطوح مختلا به زیبایی و دقوت و بوه شویرینی و     تر مطالب دقیق و چه تمام

کننود. در انجوام ایون کوار از اصوطالحات، عبوارات، اختصوارات و         حالوت به مخاطب منتقل می

زودی  کنند که محال است دانشجویان و متعلمین آن موارد را به ترتیبات و ترکیباتی استفاده می

خصوص در رسانه نیز سخنان ایشان بسیار متناسب و  به فراموش کنند. در حوزه آموزش عمومی

 شوند. مند می های ایشان بهره گرم است و مردم از هر سطحی از بیانات و تمثیل

 تاد سدر مقام محقق: گزارشی از کار و کارنامه پژوهشی ا

انود و در   هاسوت بوه مرتبوه اسوتادی ناهول آموده       در اراهه کار پژوهشی همین بس که ایشان سال

اند. به عنوان کسی که هشت سال معواون تحقیقوات و    های بسیاری نقش محوری داشته وهشپژ

هایی که ایشان نقش تسهیل کننده و  کنم که مثل همه جایگاه ام، عرض می فناوری دانشگاه بوده

صورت گروهی در سط   راه انداز داشتند، در حوزه پژوهش نیز چه به محوریت خودشان و چه به

اند. به دلیل همین سوابق درخشان در پوژوهش بوود کوه بوا      بسیار تأثیر گذار بودهاستانی و ملی 

های میکربی در مرکز آموزشی درموانی رازی قواهم شوهر     محوریت ایشان مرکز تحقیقات مقاومت

هوای مسوری در    راه اندازی شد که خود یکی از مراکز اصلی برای تأسویس پژوهشوکده بیمواری   

 دانشگاه شد. 

 تاد در خانواده سلوک اسه: گزارشی از منش در خانواد

در چند جلسه تقریبا غیر اداری که خانواده استاد هم حضور داشتند، چهره دیگر ایشان را دیدم. 

در محل کار بسیار قواطع و دارای سوایر خصوصویت مودیریت ولوی در حضوور خوانواده در ایون         
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ه خوانواده را داشوتند. احتورام    جلسات غیر رسمی، بسیار مهربان و متواضع بودند و بسیار مالحظ

 ایشان به خانواده، در بین همکاران مشهور است. 

وبینشاان و اهتماام باه ادای    ستاد با بیماران و منسبا بیماران: گزارشی از نحوه رفتار ا

 حقوق آنان 

احترامی که ایشان برای بیماران و بستگان آنها قاهل هستند و تواضع بسویار زیوادی کوه جنواب     

دهند زبانزد است. مشاهده شخصی خودم و گزارشات سوایرین   مقابل بیماران نشان میاستاد در 

در این خصوص نشان دهنده احترام حداکثری جناب استاد برای بیماران و همراهان آنها اسوت.  

در همدردی با بیمار و با همراهان، دادن اطالعات به بیمار و همراهان در مورد بیماری، سیر آن، 

های بعدی بسیار شاخص هستند. صبر و حوصله بسیار زیاد ایشان بورای پاسوخ    بتدرمان و مراق

هوای تلفنوی و در    های اخیر اراهه مشواوره  خصوص در سال به سؤاالت بیماران و همراهان و نیز به

صوورت مسوتقیم بوه بیمواران و چوه بوه        فضای مجازی در مورد مدیریت بیماری کرونوا چوه بوه   

 گیرند. تودنی است و در این راه از حداکثر انرژی خود بهره میهمکارانشان در کل استان، س

 تاد در محل کار و مراوده با همکاران سلوک اسبا همکاران: گزارشی از 

پرهیز از تجمل، سیاست درهای باز، گوش شنوا و پناهگاه و مأمن بورای مشوکالت دانشوجویان،    

محوری، یلم سوتیزی و همودردی    اعضاء هیأت علمی، پرسنل، مسیوالن واحدها و مردم، عدالت

 با ضعفا از خصوصیات سلوکی استاد است. 

هاای ایشاان در ایان    ازمانی و ویژگیستاد در تصمیمات سگزارشی از جایگاه و نقش ا

 امور

اند. برای گسترش دانشوگاه   بسیار عالقمند به ارتقاء جایگاه سازمانی دانشگاه، استان و کشور بوده

اراهه خدمات به مردم در راستای حفوظ و ارتقواء سوالمت آنهوا و نیوز      و افزایش جایگاه آن برای 

انود. در دوران   جایگاه آموزش عالی برای تضمین اراهوه خودمات عالمانوه بسویار مجاهودت کورده      

کردند. در تمام مراکوز بهداشوتی،    ریاست دانشگاه، بیشتر وقت خود را در اداره دانشگاه صرف می

شد  صی نقاط استان حضور پررنگ و همیشگی داشتند. بارها میدرمانی و آموزشی دانشگاه در اق

هوا   دیدم در گنبود کواووس هسوتند )در آن سوال     کردیم، می که صب  با ایشان مذاکره تلفنی می

هنوز گلستان از مازندران تفکیک نشده بود( و بعدازیهر برای کار دیگری خدمت ایشوان تمواس   

طور خستگی ناپذیری تمام مراکز را موورد   ستند، بهشدیم که در رامسر ه گرفتیم و متوجه می می
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دادند تا از نزدیک در جریان اراهه خدمت همکاران به مردم باشوند و از چگوونگی    بازدید قرار می

اجرای تصمیمات و مصوبات مطلع شوند و اگر نیواز بوه تصومیم جدیودی در مرکوز اسوتان و در       

شته باشوند. بارهوا موی شود کوه در هیوأت       جلسه هیأت رهیسه بود، اطالعات کافی از موضوع دا

شدیم که اطالعات ایشان از مراکز و موضوعات حتی کوچوک در حووزه هوا،  از     رهیسه متوجه می

 معاونان تخصصی مربوطه بیشتر و دقیقتر و روزآمدتر بود. 

 تاد و کار و کارنامه ایشان در این زمینهسهای فرهنگی اگزارشی از عالئق و گرایش

ی کارهای استاد بوده است. به عنوان معاون دانشجویی فرهنگوی،   ی همه ، آویزهپیوست فرهنگی

، تأکیودات بسویاری بوه اموور فرهنگوی نوه تنهوا بورای         70هوای نیموه اول دهوه     ایشان در سال

دانشجویان، بلکه برای پرسنل، اعضاء هیأت علمی و حتی مردم داشته اند. به استفاده تلفیقوی از  

دانشجویان و عموم مردم به همراه پیوست فرهنگی بوه صوورت دقیوق،     اراهه خدمت و یا آموزش

خصوص اقاموه نمواز در    اند. به ستادهای فرهنگی به زیبا و جذاب بسیار مقید بوده و تأکید داشته

آید حتی در یک جلسه از آن،  دادند، به طوری که یادم نمی سراسر استان، بسیار زیاد اهمیت می

الودوام بورای اجورای     گونه جلسات و پیگیری علوی  د موتور محرک اینغایب بوده باشند؛ بلکه خو

ها بودند. نسبت به سوایر اموور فرهنگوی نیوز بسویار موایبوت و موداومت داشوتند.          مصوّبات آن

خداترسی از صفات همیشگی حضرت استاد در همه کارها بووده اسوت و بوا رفتوار و کردارشوان      

 اموزند.کردند این خصوصیت را به دیگران بی سعی می

 تادسای از شخصیت و رفتار اته برای بازنمایی جنبهسای برجیک خاطره: روایت خاطره

کوه در صودر ایون     طووری  گرایی از خصوصیات استاد در انتخاب مدیران دانشگاه بود. همان جوان

های اول حضور من در دانشگاه، ایشان بنده را بوه عنووان مودیر و سوپس      ام در سال نوشته آورده

زمان با انتصاب من به عنوان مودیر دانشوجویی،    دانشجویی و فرهنگی منصوب کردند. هم معاون

آقای محمدعلی محسنی را به عنوان مدیر آموزش و آقای محمدرضا حوق شوناس را بوه عنووان     

مدیر پژوهش به خدمت گرفتند. جالب این بود که به ما سه نفر که در آن موقع همگی جووان و  

وصیات جوانی بودیم )همگی در کسوت عضو هیأت علموی مرتبوه مربوی(،    پرانرژی و با سایر خص

بردند، شاید  را برای ما به کار می "تی ان تی!"گفتند و یا گاهی به شوخی لفظ  مدیران جوان می

 کردیم.   به دلیل  اینکه انرژی زیادی در سیستم ایجاد می
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جلسه بازآموزی اضافه مانوده  ی کوچک قهوه فوری  سه در یک را که از یک  روزی تعدادی بسته

ها را کوه معمووال    ای با حضور ایشان آوردند، ایشان یکی از این بسته بود، برای پذیرایی در جلسه

های سه نفر از حضوار ریختنود. بوه ایشوان عورض       برای یک فنجان است  باز کردند و در فنجان

هوا بوا    شوود! توا مودت    کردیم که هر بسته قهوه برای یک فنجان است، فرمودند خیر اصراف می

ایشان برای پرداخت بهای شیرموز که برای تیم قهرمانی ورزشی دانشجویان تهیوه کورده بوودیم    

دچار چالش بودیم، همه اینها از نگرانی برای خرج بی مورد از بیت المال بود که ایشوان هموواره   

 به شدت برای آن دغدغه داشتند.  

هایی از اهوالی روسوتای خوود بورای بیوان نغوز        همیشه به صورت حقیقی یا مجازی از شخصیت

آیود کوه در موورد     کردند که بسیار مورد توجه بود. به طور مثال یادم موی  موضوعات استفاده می

یک موضوع اختالفی که در دانشگاه به وجود آمده بود، از روستای خود در طالقان مثال آوردنود  

ی انصواف بورای    پیدا کردند و به خانه که روزی مشهدی تقی با کربالیی نقی در موردی اختالف

دانستند که حق با مشهدی تقی بود ولی در خانه انصاف به زور ایون   حل موضوع رفتند. همه می

گفوت کوه    ها مشهدی تقی در روستا موی  فرمودند که تا سال دو را به سازش واداشتند، استاد می

این لطیفه این بود که اگر در جایگواه  من را قانع کردند ولی من قانع نشدم! منظور استاد از بیان 

باالتر قرار دارید، دیگران را به زور قانع نکنید تا حرف شما را قبول کنند. البته بوه نظورم اسوتاد    

حکمت دیگری نیز در بیان این لطیفه های روستای خویش داشتند و آن اینکه در ضومن بیوان   

 اند، ابایی ندارند.  ار اینکه روستایی بودهداهمی این لطیفه ها به همگی نشان می دادند که از ایه

 ن ختام سعنوان ح تاد با بیانی مجمل بهسدر یک کالم: توصیف منزلت ا

استاد بابامحمودی نماد خدمت عالمانه، خالصانه، مجاهدانه، صادقانه و عاشقانه و اخالق مدار بوه  

مت نگوه دارد و توفیوق   دانشجویان، بیماران و آحاد مردم هستند. خداونود کوریم ایشوان را سوال    

 بیشتر عنایت بفرماید.

 )متخصص حشره شناسی پزشکی(دکتر احمدعلی عنایتی
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 به نام خداوند جان و خرد

 برتر اندیشه بر نگذرد ینکز

استاد عزیز جناب آقای دکتور بابوامحمودی بنویسوم     را در موردای  اینکه افتخار دارم چند جمله

د دانشگاه شدم آقای دکتر بابامحمودی به صورت تموام وقوت   مایه مباهات است. از زمانی که وار

های اجراهوی کوه   مشغول آموزش، پژوهش و طبابت در بخش دولتی بودند و همینطور مسیولیت

 ترین آن ریاست دانشگاه بوده را داشتند.مهم

کوه  های متون علمی را  ها و نانوشته در مقام استاد همواره در همه سطوح با شور و هیجان نوشته

گذاشوتند. ایشوان بوا هموه      ترکیبی از تجربیات ایشان با علوم بوود، در اختیوار دانشوجویان موی     

کارهوای خوویش    ی ای که داشتند ترغیب و تشویق دانشجویان برای تحقیوق را سورلوحه   مشغله

 قرار دادند و در مقام استادی نیز همچنان همان روند را ادامه دادند.

ها، دیگران را  طهار و آیات قران کریم در ابتدای جلسات و سخنرانیایشان همواره از بیانات اهمه ا

 کردند و در مسیر اعتقادی خویش در تمام این مدت ثابت قدم هستند. بهره مند می

ناپوذیری و   کوشوی، خسوتگی   نکته حاهز اهمیت در منش و روش ایشان در طبابت، توکل، سوخت 

 اعتقاد به آموزش در تمام سطوح است.

 ادق رضاییدکتر محمدص

 )متخصص عفونی اطفال(
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 استاد اخالق و معلمی توانا

های اولوی کوه بوه عنووان عضوو هیوات        اینجانب استاد گرامی دکتر بابامحمودی را از همان سال

شناسوم. وجوود چنوین انسوان فرهیختوه و ارزشومندی در هور         علمی فعالیتم را شروع کردم می

ت. در واقوع ایشوان الگوویی شایسوته از طبیبوی حواذق       ی مباهات و افتخار اسو  ای مایه مجموعه

 کردند، پایبند هستند. های متمادی تدریس می هستند که به اصول اخالقی که خود در سال

هوا و مقاوموت    توفیق داشوتم در چنودین برناموه بوازآموزی مشوترک در زمینوه آنتوی بیوتیوک        

هوای متعوددی در شوهرهای مختلوا      ها با استاد همسفر باشم و  با ایشان برنامه میکروارگانیسم

شود چنود دقیقوه اول    برگزار کردیم. بیان ایشان بسیار شیوا، رسا و تاثیرگذار بود. اغلب گفته می

کند و بعد دیگر حواسش پرت می شود ولی بیوان هنرمندانوه اسوتاد     کالس را مخاطب گوش می

ای را بوا خوود    ت، هر شنوندههای نغز اس که اغلب آمیخته با خاطرات به یادماندنی و اشعار و مثل

باشود   کند. اگر گفته شود هر جلسه از تدریس ایشان الگویی از نحوه تدریس موفق می همراه می

 خیزد و الجرم بر دل می نشیند. مبالغه نیست. سخن شان از دل بر می

سال شناختی که از ایشان  18گرچه سن و سال استاد رو به فزونی است ولی من در طی تقریباً 

ام. شوخ طبعی و لطیفه های استاد هم در نووع   ارم، همیشه ایشان را پر از انرژی و شادابی دیدهد

 خودش شنیدنی است و حکایت از جوانی و شادابی باطن ایشان دارد.  

های آموزشی، در درمان هوم از حیوث رعایوت حقووق بیموار و صوحی  بوودن         در کنار توانمندی

 تشخیص، زبانزد هستند.  

کردنود. در   کردند و خود نیز به آن عمول موی   ه به رعایت حقوق بیماران توصیه میایشان همیش

بیماری در بیمارستان رازی داشتم و از نزدیک شاهد آن  1398گیری کرونا در اسفند  اوایل همه

و  12های عفونی و یکی دو دانشجوی دیگر از ابتدای صب  توا حووالی    بودم که با دستیار بیماری

شان حاضر شدند و علیورغم پراکنودگی زیواد بیمواران در بیمارسوتان       مام بیماراننیم در بالین ت

کنود،   رازی و با آن ماسک و دستکش و گان که خود زحمت مضاعفی بورای پزشوک ایجواد موی    

 چندین ساعت با عشق و عالقه وافر به ویزیت بیماران پرداختند.  

ت بود. در واقع حضور ایشان فرصوت  همیشه هر جا که دانشگاه به ایشان نیاز داشت، آماده خدم

مغتنمی برای مجموعه مدیریتی دانشگاه در دوره های مختلا بود و هر جوا کوه قورار بوود یوک      

پیشکسوت پزشکی برای دانشجویان سخنرانی کند مثال در آیین استقبال از دانشوجویان ورودی  
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یکوی از اولوین    جدید و یا جشن فارغ التحصیلی و مناسبت هوای دیگور دانشوجویی و فرهنگوی،    

منوت موی    شد استاد گرانقدر دکتور بابوامحمودی بوود. ایشوان بوی      افرادی که به ذهن متبادر می

 کرد.   پذیرفت و عاشقانه سخنرانی می

ما حداقل تا زمانی که فضای مجازی تا این حد توسعه نیافته بوود، قسومت عموده و بلکوه تموام      

شد ولوی اسوتاد توک بعودی نبودنود. در       مان صرف مطالعه مباحث علمی رشته خودمان می وقت

استاد شوما کوه   » های بسیار شیوای ایشان در روز استاد از ایشان سیوال کردم: یکی از سخنرانی

ایشوان  « گذارید تا این مطالب را به خواطر داشوته باشوید؟    این همه مطالب نغز ، چقدر وقت می

 «شکی دارم. ساعت مطالعه خارج از مباحث تخصصی پز 2روزی حدود » فرمودند:

،  های استاد گرامی در پژوهش هوم، سوتودنی اسوت. ضومن پورداختن بوه تحقیقوات پایوه         تالش

های عفونی استان است، نظیور لپتوسوپیروز متمرکوز     همیشه روی موضوعاتی که دغدغه بیماری

ای  های عفونی، خدمات شایسته و ارزنوده  شده و با همراهی سایر اعضا هیات علمی گروه بیماری

 اند.     اهه دادهرا ار

در زمان مسیولیتم در معاونت غذا و دارو، از حضوور اسوتاد گراموی در کمیتوه تجوویز و مصورف       

نویسوی پزشوکان بور اسواس      هوای نسوخه   مند بودیم. روال این بود که شواخص  منطقی دارو بهره

فاصله های آنها،  شد و از پزشکانی که شاخص شد و بازخورد داده می های آنها استخراج می نسخه

صوورت حضووری در خصووص     زیادی با متوسط استانی و کشوری داشت، دعووت میشود توا بوه    

های نسخه نویسی آنها با حضور اساتید رشته هوای مختلوا، مباحثوه ای علموی داشوته       شاخص

باشیم. حضور استاد گرامی در جلسات تجویز و مصرف منطقوی دارو بوه واقوع یوک نقطوه قووت       

شان را به عنوان یک مرجع معتبر بیماری های عفونی باور داشوتند  مهمی بود؛ چرا که همگان ای

 های ایشان را نیز  با دل و جان می پذیرفتند.   و توصیه

ضمن ادای احترام به مقام واالی استاد گرامی و آرزوی صحت و سوالمت بورای ایشوان، خداونود     

م و امیودوارم  کون  های ارزشومندی در دانشوگاه شوکر موی     بزرگ را به سبب داشتن چنین نعمت

خداوند توفیق دهد تا همگی همچون استاد گرامی در مسیر دانش، اخالق مداری و نوع دوسوتی  

 گام برداریم.       

 دکتر ابراهیم صالحی فر) متخصص داروسازی بالینی(
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 استاد آموزگار علم ، اخالق، وانسان دوستی

جانوب بوه عنووان     کوار ایون   کمی بعد از شروع به 1371ابقه آشنایی: در سال سبت یا سگزارش ن

هییت علمی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، استاد به جمع ما اضافه شدند. 

در آن زمان به دلیل کمبود هییت علمی، عالوه بر اراهه درس قارچ شناسی، با توجه به  تحصویل  

ی من  ها بر عهده تدریس دروس بهداشت  در دانشکده پزشکی و سایر دانشکده  ،MPHدر دوره 

دلیول   بود و همچنین مدیریت گروه پزشکی اجتماعی را به من پیشونهاد کورده بودنود. مون بوه     

جوانی و بی تجربگی از پذیرش این مسیولیت امتناع کرده بودم و در همین اوان بود کوه اسوتاد   

ن به بعد در گیری نجات دادند. از آ با آمدنشان و پذیرش این مسیولیت، مرا از این بحران تصمیم

ریزی و اراهه دروس بهداشت و کارآموزی بهداشت  اداموه دادم توا اینکوه بوا      کنار استاد به برنامه

جذب اعضای هییت علمی متخصص در این رشته، اراهه این دروس به آنان واگذارشود؛ از آن بوه   

ا ادامه های مشکوک به عفونت قارچی همکاری نزدیکی ر بعد با استاد در زمینه تشخیص بیماری

 دادم.  

 دانش:

بورد بایود از مسویر      خواهد به بهشت برود و از نعمات الهی بهره هر کس که می"در روایت آمده 

و استاد بابامحمودی این مسیر را به خوبی انتخاب و درنوردیدند. ایشوان طبیبوی    "علم گذر کند

م خمینوی تهوران، اسوتاد    در بیمارسوتان اموا  پروفسور یلدا عالم و اگاه و از تربیت یافتگان مکتب 

به تشوخیص   نگر هجامع یپزشکو نگرش  های عفونی ایران هستند. استاد با اعتقاد کرسی بیماری

های مناسب درمان هر بیمار  به عنوان نمودی از وضعیت بیمواری در   بالینی دقیق و اتخاذ روش

انتقوال بیمواری و    ی ی نحووه  جامعه پرداخته و همواره تالش بر آگاهی و آموزش بیماران دربواره 

حول مشوکالت   و خودمت   بوه دانش و تجوارب خوود را   های عفونی داشته و  پیشگیری از بیماری

معطوف داشته و گامهای بلندی را در جهت ارتقاء سط  سالمت جامعه اسوتان مازنودران   جامعه 

 اند. و کشور برداشته

 در مقام معلم:

ان با بیان شیوا، نافذ و   مدلل بوه حوق   استاد بابامحمودی به حق سخنوری توانمند هستند ایش 

ام. ایشان ضمن احترام به مخاطبان خوود   یکی از تاثیرگذارترین معلمانی هستند که تاکنون دیده

ی علمی را بوا بیوانی    های بسیار زیبا، موضوعات پیچیده های دینی و تمثیل گیری از آموزه با بهره
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هوا در تربیوت دانشوجویان نقوش بوی       ایون روش  تر، با کنند و از آن مهم ساده درآموزش بیان می

 بدلیلی دارند.

هوای عفوونی مهوم ماننود      ی بیمواری  ی پژوهشی خود تحقیقات زیادی در زمینه استاد درکارنامه

 یآنت زیتجو تیریمدهای قارچی و  سل، هپاتیت، ایدز، بروسلوز، لپتوسیپروز و سیاه زخم، عفونت

مکاری علوم پایه و علوم بالینی داشوته و بوا بسویاری از    دارند. ایشان اعتقاد راسخی به ه کیوتیب

انود. اینجانوب نیوز     های عفونی انجام داده های بنیادی در زمینه بیماری اساتید علوم پایه پژوهش

 هوای جلودی، زیرجلودی و    هوای قوارچ   عفونوت  ی هوای مشوترک در زمینوه    افتخار انجام پژوهش

ها، کریپتوکوکوزیس در مبتالیان به ایودز،   ژوهشترین آن پ ام که از برجسته سیستمیک را داشته

 ها و آسپرژیلوزیس ... است. موکورمایکوزیس در دیابتیک

 منش:

، رویوی  کمال خوشهای استاد یلدا با بیماران خود در  اهمه و آموزه ةحسن ۀریبه س یتأسّاستاد با 

هوا و   حورف بوه   عشوق  بیماران هستند. ایشوان بوا  غمخوار و دلسوز  تواضع و فروتنی رفتار کرده ،

کوار  تسکین آالم آنان بوه  و  خود را برای ایجاد آرامشتوان  داده و تمامیگوش  بیماران دردهای

 می برند.

استاد ضمن رعایت اصوول اخالقوی و انسوانی و حفوظ حرموت و کراموت بوا همکواران خوود بوا           

ت الهی را مود  رویی و تواضع برخورد نموده و همواره کسب رضایت آنان و در نهایت رضای گشاده

دهند. نکات برجسته شخصیت اداری ایشان، حضور به موقوع و همیشوگی در محول     نظر قرار می

کار، تالش در تسریع و تسهیل امور محوله و رسیدگی سریع به مشوکالت و شوکایات و داشوتن    

 سعه صدر و گذشت در مقابل همکاران است.

ه، معاونوت آموزشوی دانشوگاه ، مودیریت     های باالی مدیریتی مانند ریاست دانشوگا  استاد جایگاه

هوای عفوونی و عضوویت در     مرکزتحقیقات مقاومت میکروبی، مودیریت گوروه، اسوتادی بیمواری    

اند و هموواره   باالترین شوراها و کمیته ها در سط  دانشگاه و وزارتخانه را در کارنامه خود داشته

ل اخالقوی، همیشوه جانوب حوق را     به اصوو اهمه  ةحسن ی هریبه س یتأسّترین جایگاه با  در عالی

 .  کنند بسیار قاطع عمل میگیری  دقیق مشکل، در تصمیمگرفته و ضمن کالبدشکافی  

دوسوتی،   های برجسته، کار بسیار سختی است. شرح نوع تاد با این همه ویژگیستوصیا منزلت ا

بگوویم کوه    گنجد. در یک کالم  بایود  بیماران و همکاران در بیان نمی در حق یمحبت و دلسوز
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بدیل هستند. از خدای بوزرگ بوه پواس ایون      انسانی تاثیرگذار و بیاخالق، و آموزگار علم  استاد،

 کنم. همه خوبی، درازی عمر با برکت توام با سالمتی  طلب می

 دکتر طاهره شکوهی)متخصص قارچ شناسی پزشکی( 
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 فصل هفتم:
 نظر استادان کشور
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 مازندران و شیراز

دکتر بابامحمودی مسیولیت دانشوگاه   گردد؛ می بر 70 ی ا دکتر بابامحمودی به دههآشنایی من ب

. در جلساتی که انشگاه علوم پزشکی شیراز راو من مسیولیت د دداشتنرا علوم پزشکی مازندران 

کوار یکودیگر بوه    در مورد ریاست دانشگاهها در تهران تشکیل می شد فرصتی بود که افوراد از اف 

خیلی خوالص اسوت و    را انسانی یافتم که و در این میان دکتر بابامحمودی دازه ای آشنا شوندان

عا و احادیوث و قورآن خیلوی وارد    مساهل د د و به قول معروف دربه اهمه اطهار عشق می ورزیدن

و به طور کلی از خصوصیات اخالقی استاد  دو در جلساتی هم ما را حتی ارشاد می کردن هستند

آن ارتباط را قطع نکوردم و بوه هموین     ند،و از آن به بعد که از ریاست دانشگاه کنار رفت این بود

هایی کوه توسوط ایشوان و دکتور مودنی و       دلیل چند بار به مازندران مسافرت کردم و در کارگاه

و  شودیم  رف یواب موی  خودمت ایشوان شو    ،همچنین این اواخر دکتر جان بابایی تشکیل می شد

متخصص روان پزشوکی  بته فرزند بزرگ ایشان که االن دادیم و خوب ال م میتبادل نظرهایی انجا

با ایشان بعد از فوارغ التحصویلی،     از دانشجویان ما در شیراز بود که در بیمارستان بقیه اهلل است

از افکار بابامحمودی بزرگ و بابوامحمودی کوچوک   . امیدوارم که بتوانیم علمی داریم ایه مراوده

اهلل بوه سور و سوامان    شوا ء طب متعالی در آینده استفاده کنیم و ایون کوار را ان  برای شکا گیری 

ت توضی  بودم. البتوه   که در حد من نیس برسانیم. مرد بزرگ آنقدر سجایای اخالقی درونی دارد

استان فارس وجود دارد یهور علمای بوزرگ   بین استان مازندران وکه و اشتراکاتی  یکی از مزایا

 ده آملی و عالمه جوادی آملی داریوم کوه  مرحوم حسن زا عرفای بزرگی ماننداست. در مازندران 

استان فوارس داریوم مثول     تایپوت. که البته خوب پروداز رجال فلسفی و عرفانی مازندران هستن

بوده کوه علویوان در آن بووده    . مشخص است که مازندران اولین استانی مالصدرا، حافظ، سعدی

تان فوارس  اس که این از مزایای دگرفتن های حکومتی خلفا فاصله می سیستم معموال از اند و آنها

د. می بینیم که این دو دلی باهم داشتنمثل اینکه دو استان یک نوع هم است؛ استان مازندران و

یعنوی اینکوه    ایون خیلوی خووب نبوود؛     د هرچنددل شدنهمنیز، در مورد پزشک خانواده  استان

 یلی خوب انجام شد نه در استان مازندران.پزشک خانواده نه در استان فارس خ

 والسالم علیکم و رحمه اهلل برکاته

 دکتر تابعی استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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 " ماست مباهات و فخر مایه محمودی، بابا استاد حضرت"

 : آشنایی  سابقه* 

 گوروه  در یاریدسوت  دوره ابتودای  از اسوتاد  بوا  برادرانوه  و دوستانه نزدیک، بسیار آشنایی افتخار

 .ام داشته کنون تا تهران پزشکی علوم دانشگاه(  ره)  خمینی امام بیمارستان عفونی

 : شغلی دانش حیطه در* 

 پیگیوری  و درموانی  تشخیصوی،  اقودامات  مراحول  تموام  در حاذق دقیق، علمی، طبیبی را ایشان

 .یافتم مطلوب نتایج حصول تا بیماران

 : پژوهشی و علمی های حیطه در *

 تخصصوی  رشوته  در روز علوم  به مسلط مسیله، حل جویای نگر، جامعه پزشکی نگرش با ستادیا

 انجوام  در فعوال  و علموی  محافول  در فعوال  حضوور  به عالقمند گرمسیری، و عفونی های بیماری

 . است کاربردی و علمی های پژوهش

 : استاد سلوک و منش* 

 دوسوتانه  انسان های انگیزه با و آمیز محبت ،هدلسوزان بسیار ،در پذیرش بیماران و برخورد با آنها

 موقوع  هبو  و درست درمان و تشخیص به منجر خدمات تمام انجام قبال درایشان  رفتار می کنند.

 پایبندند. اسالمی اخالق و شرعی حدود رعایت و حفظ به بخصوص وپذیر هستند  مسیولیت

 مسواعدت  و بورادری  ، شیونات حفظ ، لمتقاب احترام مبنای بر دوستان و همکاران با استاد رفتار

 .است بوده نیت خلوص با و مربوطه امور در

 سوازمانی  های مسیولیت و اداری مدیریت مختلا سطوح در استاد گیری تصمیم و سازی تصمیم

 نتوایج  بوه  منجور  بحموداهلل  کوه  بووده  کشووری  و ای منطقوه  های برنامه و ها سیاست بر منطبق ،

 .است گردیده مطلوبی

 بوه  مقید و متعهد ،( ع)  بیت اهل محب و شیعه مسلمان، فردی عنوان به را محمودی بابا استاد

 .شناسم می مستحبات انجام و الناس حق شرعی، ضوابط و حدود رعایت
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 بیمارسوتان  پواویون  در سه سال و نویم  بمدت را رزیدنتی دوران همزیستی و زندگی افتخار بنده

 توسوالت،  روزه، وقت، اول نماز موقع هب انجام بر شاهدی و ام گذرانده ایشان با تهران خمینی امام

 .ام بوده شنبه سه شبهای در بخصوص

 بورای  بخصووص  ،دانشوگاهی  جامعه برای مطلوب و مناسب  بسیار الگویی را محمودی بابا استاد

 .دانم می پرستاران و  پیراپزشکان و پزشکان تخصصی، های رشته دستیاران دانشجویان،

 خوی نیک لرسولعبدا دکتر

 اهواز( شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه  پزشکی دانشکده علمی هیات )عضو
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 گواه  و... نوامردمی  نیشوتر  تیوزی  از زخمی و ناالن ام افتاده گاه..... ام دویده بسیار عشق دروادی

 صوبوری  و جوت لجا و دوسوتان  یواری  و مهوردار  ایزد لطا به ام رسیده مقصد به استوار و پرتوان

 به رقصان ای پروانه عمر کوتاهی به ام داشته دل درخلوت را زیادی های شب و روزها...... خویشتن

 ....یلدا شب درازی به یا و شمع دور

 پرورگووار اذن بووه غیووب علووم از جوووهری بووا را آدمووی سرنوشووت فرشووتگان گوینوود مووی

 از رسویده  ارث به و است وخیال وهم ای فراتر علم از و است متافیزیک این دانم نمی....نویسند می

 درشوبی  فرشوتگان  شواید  و....نودارم  بیوانش  از باکی که دارم باوری دل به هست هرچه.... نیاکان

 درمحضور  دسوتیاری  دوران کوتواهی  بوه  کوتواه  ای دوره در که... نوشتند می من سرنوشت یلدایی

 یلودا  چوون  کوه  شوویم  عهد هم یدوستان با یلدا وجود یمن به و...یلدا بنام باشم سترگ استادی

 اسوتاد  و شواگرد  بوین  هرچنود ....شوویم  دردمندان فریادرس....انسانیت شمع دور به شویم پروانه

 چوه  و...شویم استاد از ای بارقه کنیم هنر خیلی و...است فاصله معلمی و دراخالق نوری های سال

 . ...داشت من هب چشمی گوشه یلدایی شب درهمان  "کاتب فرشته" که بودم شانس خوش

 اموام  بیمارسوتان  در عفوونی  دسوتیاری  دوران کوه  وگشوتند  گشتند چنان خورشید مه و ابروباد 

 ،بابوامحمودی  فرهنوگ  دکتور  ارشودم  رزیدنت و.... شد نصیبم یلدا استاد درمحضر حضور افتخار

 پیگیوری  و درکوار  جودیت  ...عمول  در چوه  و علوم  در چوه ...داد یوادم  چیزهوا  خیلی که رزیدنتی

 کوه  مهربانی و نرمی و بود سربازی دوره آور یاد که نظمی ....بخشش و منش و اخالق  ....ارانبیم

 . ...بود مولوی مثنوی ترجمان

 اموام  بیمارسوتان  عفوونی  بخوش   درس کوالس  در صوبحگاهی  گوزارش ....رپورت مورنینگ هنوز

 ذهونم  در الس سی گذشت علیرغم که ست ای پرخاطره دوران کننده تداعی برایم تهران خمینی

 آن معنوایی  بوار  توربیتش  ...چربود  موی  آموزشوش  بر اخالقش که درسی کالس...دارد تازگی بوی

 . ...فرمود می سعدی که داشت

 و تصوادف  خبر  ...بود ما سوای یرفیتی شدن یلدا برای یرفیتش گویی محمودی بابا فرهنگ اما

 بخوش   بوه  را خوود  رسوید  مون ه بو  امام بیمارستان روبروی درخیابان شدنش مصدوم و مضروب

 در... بودند کرده تخلیه تازه را مغزی هماتوم گویا... رساندم بود بستری که اعصاب و مغز جراحی

 بوود  گفتوه  آمودن  هووش ه ب هنگام که ای جمله اولین ...بود بالینش بر بزرگوارشان همسر اطاق

 ایون  از اکبور  اهلل ...بوود  ضارب نگران خانواده نگران او ....بود سوار موتور جوان خالصی و رضایت

 ....بخشش و جوانمردی
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بوه عنووان    مون  ...بوودیم  رفتوه  سواری  بوه  اهواز دانشگاه از تیهیا بهمراه 73 سال حوالی بار یک

 رسویدم  کردکووی  بوه  وقتی ...است کردکوی گفتند...گرفتم را بابامحمودی دکتر سراغسرپرست 

 چاشونی  تنودگویی  و عجلوه  قودری  که بیانش خاص سبک و باحرارت داشت توجیهی کالس در

 گفوت  موی  PHC از اموام،  بیمارسوتان  رپوورت  مورنینوگ  صبحگاهی؛ گزارش عین .....و است اش

 . ...جدیت و حرارت همان با.... قزاقستان آتای آلما وکنفرانس

 عهوده  و بودم اهواز شاپور جندی دانشگاه آموزشی معاون ...دیدمش "نور راهیان" در دیگر بار یک

 بوا  آن شویرینی  و حوالوت  کوه  داشوتم  وگفتوی  گوپ ....کشور سراسر پزشکی اساتید انیمیزب دار

 . ...است آور خلسه برایم کردنش مزه مزه هنوز ها سال گذشت

 رازی بیمارسوتان  عفوونی  دربخش بیماری گویا...زد تلفن منه ب رفت می اهواز از داشت که شبی

 توب ...گفت می ایکتریک و تب بیماران در بشتجار از ...بود کرده ویزیت فردی سفارشه ب را اهواز

 اسوتاد  بورایم  همیشوه  "محموودی  بابا" پروفسور. ... نباشم غافل لپتوسپیروز از اینکه و... شالیزار

 تموامی  اسوتاد  درکسوت حاال چه و تهران امام بیمارستان در دستیاری زمان چه... هست و بوده

 .پزشکی دانشکده

 دکتر سید محمد علوی

 (اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه لمیع هیات )عضو
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 باسمه تعالی
 عکس های استاد دکتر بابامحمودی در دوران مختلف زندگی

 

 
 1342دوران تحصیلی کالس ششم ابتدایی. سال  :1عکس شماره 

 

 
 1349سال  -سال ازدواج  :2عکس شماره 
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 1354سال  -کرج  -شروع دوران دانشجویی :3عکس شماره 

 
 1362بهمن سال27 -چنگوله  -5عملیات والفجر  :4عکس شماره 

 

 
 1362بهمن  28 –چنگوله  -5عملیات والفجر  :5عکس شماره 
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 1364بیستم بهمن  –ورزشگاه تختی اهواز  -فاو -8عملیات والفجر  :6عکس شماره 

 

 
 1366سال  - گرگان -کالس مدیریت خدمات بهداشتی اولیه :7عکس شماره 

 

 
 1367تیرماه سال -آمل  -طرح بسیج سالمت کودکان :8عکس شماره 
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 1371سال  -ساری  -برنامه آموزش ایدز :9عکس شماره 

 

 
 1372سال  -مدینه منوره  -زیارت حضرت رسول اهلل )ص( :10عکس شماره 

 

 
 1372سال  -هفته بسیج :11عکس شماره 



 فرشتگان بر دستان استاد بوسه می زنند                                                                                                                  134

 

 
 1372سال  -مازندران انبهداشت است مرکز: 12ه عکس شمار

 

 
 1372سال  -مرکز بهداشت استان :13عکس شماره 

 

 
 1373سال  -ایمن سازی فلج اطفال  :14عکس شماره 
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 73سال –قاهمشهر  -برنامه بازآموزی در خدمت استاد یلدا :15عکس شماره 

 
 1375سال  -شهر مهنماز جمعه مصالی قا :16عکس شماره 

 
  1387سال  -در رامسر  انی  اولین کنگره تب شالیزارسخنر :17عکس شماره 
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 1389 سال -های عفونی علمی پیشگیری ازبیماری کنفرانس :18عکس شماره 

 
 1390اسال  -اگیری آنفلوانز مصاحبه باخبر نگاران در موردهمه :19عکس شماره 

 
 1393سال  -سخنرانی در ایام عاشورا :20عکس شماره 
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 1394سال  -پیامبر اعظم)ص(مصباح مجتمع سالن  :21عکس شماره 

 
 1394سال  -مرکز بهداشت استان  :22 عکس شماره

 
 1394سال  -جلسه ارتقاء سالمت و امنیت غذایی :23هعکس شمار
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 1394سال  -جلسه با اساتید گروه عفونی دانشگاه  :24ه عکس شمار

 
 1394 سال -ای فهوحر پزشکی اخالق مورد در سخنرانی :25عکس شماره 

 
 1394سخنرانی تجلیل از خیرین سالمت رامسر  :26عکس شماره 
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 1395سال  -نمازخانه ستاد دانشگاه در تجلیل از جانبازان :27عکس شماره 

 

  1395ال س -هیات رییسه دانشکاه :28عکس شماره 

 

 1395سال  -جانبازان قطع نخاعی ساریدیدار از  :29عکس شماره
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 1395سال  -ساری - سالمت و غذا کنگره :30اره عکس شم

 
  1396دیماه  22 -در ساری آنفلوانزا سخنرانی  سمینار :31عکس شماره 

 
 1398 -بابلسر  -های عفونی ای بیماری کنگره میان دوره :32عکس شماره 
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 1398 سفند سالا -19سخنرانی برای کوید  :33عکس شماره 

 
 1398بهمن ماه  -در چین  19شروع کوید چگونگی  علمیسخنرانی  :34عکس شماره 

 

 
 1399 سال -برنامه صدا و سیما موضوع آنفلوانزا و کرونا :35عکس شماره 
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 1399 سال -جامعه برای افراد19سخنرانی درمورد بیماری کوید  :36عکس شماره 

 
 1399سال  -19درمورد کووید علمی سخنرانی :37عکس شماره 

 
 1399سال  -ویروسی های هپاتیت بازآموزی سخنرانی :38 عکس شماره
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 1399 اسفند -شورای اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران :39عکس شماره 

 

 
با حضور آیت اهلل ” جناب آقای دکتر بابامحمودی”مراسم تقدیر از پزشک شاخص استان مازندران :40عکس شماره 

 1399شهر شهریور  بیمارستان رازی قاهم -” شهر اهمامام جمعه قعضو مجلس خبرگان رهبری و ”معلمی
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مرکز آموزشی  -کارورزان دستیاران و رسانی استفاده منطقی از داروهای آنتی میکروبیال با هفته اطالع :41عکس شماره 

 1400سال  -درمانی رازی قاهمشهر
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 برخی از احکام استاد دکتر بابامحمودی

 
 1381 -هداشتی و عضو کمیته اخالق پژوهشی دانشگاهمعاون ب :1حکم شماره

 
 1390 -عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه :2حکم شماره 
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 1390 -قاهم مقام ریاست دانشگاه :3حکم شماره 

 
 1394 -استاد نمونه دانشگاه :4 هحکم شمار
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 1394 -خیرین سالمت استان هیات مدیره مجمع ناهب رهیس و عضو :5 هحکم شمار

 

 1395 -عضو ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دانشگاه :6حکم شماره 
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 1395 -معاون امور اجتماعی دانشگاه :7حکم شماره 

 
 1395 -عضو کارگروه صالحیت عمومی  دانشگاه :8حکم شماره 
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 1395 –ریاست شعبه استانی شبکه هپاتیت ایران در مازندران  :9 هحکم شمار

 
 1399 -مازندران  عضو کمیسیون داهمی هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی :10 هحکم شمار
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های عفونی بخصوص کرونا ویروس  کالن منطقه یک در کمیته مشورتی علمی مبارزه با بیماری ی نماینده :11 هحکم شمار

 1399 -ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 
در قطب آموزشی  COVID-19های عفونی بخصوص  عضو کمیته مشورتی علمی مبارزه با بیماری :12 هشمارحکم 

 1399 -منطقه یک 


