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قال رسول هللا صلی هللا علیه و آله: المومن 

اذا مات و ترک ورقة واحدة علیها علم تکون 

تلک الورقة یوم القیامة سترا فیما بینه و 

النار و اعطاه هللا بکل حرف ککتوب علیها بین

و ما من  الدنیا سبع مراتمدینة اوسع من

مومن یقعد ساعة عند العالم الا ناداه ربه 

جلست الی حبیبی وعزتی و جلالی لاسکنتک 

)الامالی، شیخ صدوق،  الجنة معه و لا ابالی

 (.91ص

ای از او بماند که دانشی گاه که بمیرد و صفحهمومن آن

میان او و  در آن نوشته شده، آن صفحه در روز قیامت

خداوند در برابر هر حرفی از و ای خواهد شد آتش پرده

ختر از این دنیا به او آن دانش، شهری هفت بار فرا

و هیچ مومنی نیست که ساعتی نزد  خواهد داد

دهد:  د مگر آن که خداوند به او ندا میدانشمندی بنشین

نزد دوستم نشستی! سوگند به عزت و جاللم که تو را با 

 م!ای نداربهشت قرار خواهم داد و واهمه او در
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 دیباچه

ممتاز انسانی،  فضایل آراسته به برجسته، تأثیرگذار و های  داشتن انسان گرامی

 این از هم. است تعالی مسیر در جامعه برکشیدن مکارم و ترویج برای آزموده راهی

 زندگی نشر شرح بندیم، گردآوردی و  می استادی کمر همت تکریم به وقتی که روست

 ایام در گذر در نوعی به هریک که شاگردان و همکاران و دوستان و نظرات خویشان و

 برای که هاست  تکریم گونه   آن اند، از  ستانده و اند  داده و اند  زیسته تناور درخت آن سایه

 .بخشید خواهد ها  بهره را مخاطبان نیکبختی، مسیر در رفتن  پیش و آموختن

 ، برایپسندیده حرکتی در مازندران استان نخبگان بنیاد 8931سال  اواخر در 

 محمد دکتر استاد معرفی با مازندران، های دانشگاه اساتید تأثیرگذار از یکی پاسداشت

 را رشته پزشکی اساتید یکی از پزشکی مازندران، علوم دانشگاه سوی از صفار جعفر

 گیر  عالم بیماری شیوع اما با. شد اقدام و ریزی برنامه کار به دست درنگ بی و برگزید

 بنیاد جدید رئیس کار به شروع ایستاد تا باز برنامه این ،8931 اسفند ابتدای کرونا از

 ترین اصلی از یکی. شد گرفته  پی جدیت بامجدداً  که 8933 خرداد اواخر در نخبگان

 با است تا بوده صفار آقای دکتر جناب یادنامه کتاب تدوین تکریم، های این برنامه

 برای استاد، چراغ راهی انتتم و شخصیت از تأسی قابل و روشن تصویری نمایاندن

 .باشد جوانان به ویژه همه

 استاد صفار، محمدجعفر یادنامه دکتر متعال، خداوند از استعانت با که اکنون 

 استان نخبگان بنیاد توسط کودکان، عفونی های  بیماری تخصص فوق و دانشگاه

 دانم از می گشته، الزم آراسته طبع زیور به پزشکی علوم دانشگاه همکاری با و مازندران

مازندران استان  نخبگان بنیاد سختکوش همکاران نخبگان، ملی نیادب مؤثر های حمایت

مران رضایی، مهندس محمد حبیبی، مهندس کا فهیمه خانم سرکار خصوص به

 خانواده محترم صفار و دکتر آقای اصغری، جناب  زاده و مهندس مهرداد علی حسین

 اساتیدنور،  افشانی، مدیر مسئول انتشارات علیم جناب آقای دکتر علی گل ایشان،

 دکتر آقای جناب محمد جعفری، حمید دکتر آقای جناب خصوص به دانشگاه ارجمند



 دکتر   آقای پور و جناب افغان خانم کرمی، سرکار حسن دکتر آقای جناب رنجبر، منصور

 صمیمانه ،اند بسیارکشیده زحمت کتاب این تدوین کار در که حسینی   سعید امیر

  .نمایم سپاسگزاری

 و بپوشانند خویش لطف به دفتر را این های کاستی فضل، ارباب امیدوارم 

  .رب العالمین اوست و الحمدهلل آخر و اول. بپذیرند مهر را به کار حاصل

 

 آزادبخت محمد دکتر

 مازندران نخبگان بنیاد رئیس

 8933مهر 
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توانا پروردگار یاد و نام با  

 روستای در 83/9/8931 درتاریخ موسی فرزند صفار جعفر محمد من

 ،(گلستان حاال) مازندران استان بندرگز شهرستان به وابسته روستاهای از (Telur)تلور

 قسمت چند به نامه را زندگی این سهولت برای. آمدم به دنیا کشاورز خانواده یک در

 کردم. تقسیم مختلف

 خانوادگی موقعیت                                   

 در و داد دست از را والدینش کودکی در بود. ساخته خود فردی و کشاورز پدرم

 بمباران در. داد ادامه برادرش تنها با زندگی و کشاورزی به خواهرش 3 حمایت چتر

 به تا ها  جنگل در و سرگردانی فروپاشی ارتش از پس که بود سرباز جهانی دوم جنگ

 فوت هم با زایمان طی نوزادش همسر و ولی کند  می پدرم ازدواج .رسد می روستا

 پسری مشترک زندگی این فرزند اولین که هست مادرم با او مجدد ازدواج. کنند می

 و سپس برادرش تنها اتفاق این از اندکی فاصله در .کند  می فوت مدتی از پس که بود

 9-3 به فاصله خواهرم دو ایام، این گذر در .کنند  می فوت ناگهانی طور   به اش  برادرزاده

 عزیز بسیار لذا ،آمدم دنیا  به من خانوادگی تلخ حوادث این از پس. آمدند دنیا   به سال

 خواهر یک آن از پس شدم؛ بزرگتر و بزرگ ایام گذشت با. ام  عمه 3 برای خصوصاً  شدم

 و قد بچه 1 با بزرگی نسبتاً خانواده لذا شدند. اضافه ما خانواده جمع به دیگر برادر ۴ و

 این رغم علی .نمود  می مشکل نسبتاً  مایحتاجش تأمین که گرفت شکل قد نیم

من  بخوانیم، خصوصاً درس ما پسران حتماً که داشت اصرار شدت   به پدرم مشکالت،

  .نبود در کار کشاورزی کمک قامتم مناسب که

 روستا آموزشی -اجتمایی شرایط                           

 یک دارای (کلباد کهنه و غربی  لیوان شرقی، لیوان تلور،)منطقه  چهار روستای

 آموزش به معلم دو الی یک با که بودند استیجاری با چهار کالس درس دبستان

 با ما منزل مجاورت دلیل   به سالگی ۵ سن در .پرداختند  می روستاها این های بچه

 و معلم خواست به بنا (نداشت وجود دیوار منازل بین روستا در درگذشته)مدرسه 

 آموزش محصلین سایر مثل و شدم دبستان وارد آزاد محصل عنوان   به من، زیاد عالقه

 از ایام این در .کردم تکمیل را درسم چهارم کالس تا دیگران مانند نهایت در و گرفتم
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 برای من مشوق بردم و او فراوان بهره مختومی آقای بنام معلم یک زیاد بسیار الطاف

  .بود درس

 روستای یک به باید تحصیل ادامه برای ابتدایی سال ۴ از پس دوران آن در

 در کنار امر همین (.نوکنده) رفتیم می تلور روستای کیلومتری در هفت الی هشت دیگر

 از توجه قابل تعداد تحصیل ترک بزرگتر سبب آموزان  دانش کار نیروی از استفاده

 رفته زود صبح رفتیم. نوکنده به تحصیل ادامه برای شرایط این تحت .شد  می محصلین

 معموالً)بردیم  می نهار خودمان با و (بود عصر و صبح مدرسه) گشتیم برمی عصرها و

ای با شش   مدرسه ماه یک حدود از پس حال  ای علی. ...(و پنیر و نان یا ارده حلوا و نان

 روستای مدرسه به ما همه و کرد کار به شروع ما روستایی در مجتمع کالس درس،

 معلمان، همه زحمات بر عالوه ایام این در .برگشتیم کشاورزی مدرسه به نام خودمان

 داشت، شاخص ما آموزش برای فراوانی تالش موجرلو که اسالم یاد زنده به نام نفر یک

رسید.  پایان به استانی نهایی امتحان گذراندن با ساله ۶ دبستان دوران حال هر به .بود

 تعداد تحصیل ترک سبب و سخت روستایی های  بچه اکثر برای امتحان این گذراندن

 برای ها  تابستان تمام در دبستان ایام سال ۶طی  .شد  می آموزان دانش از قابل توجهی

در  زیادی اثر امر این که رفتم  می مجاور روستاهای در خانه  مکتب به قرآن یادگیری

 گذشت بندرگز شهر در دبیرستان تحصیلی سال شش .داشت من تحصیلی پایه تقویت

 دلیل   به زمستان در. بود کیلومتر حدود شانزده الی هجده مدرسه تا روستا فاصله که

. بود سخت العاده  فوق پیاده پای با و حتی دوچرخه آمد با و رفت و الی، گل و بارندگی

 تومان یک روزانه هزینه برای گشتیم.  بر می غروب آفتاب و رفتیم  می زود صبح

 .شد  می ها  هزینه دیگر احتماالً و نهار تغذیه خرج باید که داشتم روزانه جیره (ریال8۱)

 یک بار روز هرچند بود.( ریال ۶ جمعاً ) بربری نان با شیرین چای شامل روزانه نهار

 . نور(بود تومان یک آبگوشت قیمت) خوردیم  می آبگوشت ها بچه از یکی اشتراکی با

 قواره و جثه نظر از من دبیرستان دوم دوره در بود. فانوس یا لمپا مطالعه برای شب

 به دبیرستان کالس چهارم نام  ثبت برای که آید  می یادم بودم. کالس فرد کوچکترین

 کالس پرسید رئیس بنویسم. را اسمم خواهم  می گفتم و کردم مراجعه دبیرستان دفتر

 دبیرستان اینجا و مجاور ساختمان دبستان که کرد اشاره گاه  آن چهارم گفتم چندم؟



 

 
نامه دکرت صفارفصل اول زندگی 17  

 مراجعه نویسی   اسم برای پدر با خواست تعجب با دبیرستان چهارم گفتم وقتی هست.

  کنم.

 شهر در ها  شب اطاق، یک کردن اجاره با دوره دوم دبیرستان سال در سه

 این در (.ماه در تومان 9۱ تقریبی قیمت با ای  اجاره اطاق یک نفر دو هر) ماندیم می

 دوم دوره سال 9 هر حال به .بود (تومان 8۱) ماهیانه ما هفتگی مقرری دوران

 دوم یا اول شاگرد یا همیشه من و گردید همراه بیشتری فعالیت و کوشش با دبیرستان

دو الی  دبیرستان آخر سال در بود. عالی من تخصصی دروس نمرات و اکثر بودم کالس

 به نام شیمی دبیر یک برای سه ماه قرار شد نهایتاً  نداشتیم. شیمی دبیر سه ماه اول

 و گیر  سخت بسیار گفتند  می که جذب کنند( سابق بندرشاه)بندرترکمن  عادل از آقای

 من مقدمه بدون و شد کالس وارد و امتحان دروس پایان از پس چند روز است. جدی

 صحیح جواب پرسید چه هر کرد. پرسش به شروع فراخواند و سیاه تخته پای را به

 بار اولین که کرد اعالم آن از و پس پرسید دیگر دروس نمرات به راجع آنگاه. گرفت

 کرده تقلب شاید کردم فکر و من است شده 3۱ من شیمی درس از آموز  دانش یک

 کشاورزی شرایط خاطر  به دبیرستان در تحصیل ایام طی. کرد تشویقم خیلی و باشید

 در بهار دوم ماه و دو تحصیلی سال اول ماه معموالً دو کمک، به نیاز ضرورت و خانواده

 سپری خوبی به و موفقیت با دبیرستان آخر سال سه. کردیم می کمک باید فرصت هر

 .شد
 دانشگاهی تحصیالت دوران

 آن شدم. تهران در دانشگاه پزشکی رشته وارد تجربی دیپلم کسب از پس

 اکثر معموالً و کرد  می برگزار دانشجو کنکور انتخاب برای جداگانه دانشگاهی هر دوران

 بودم شده پذیرفته نیز تبریز شیراز و دانشگاه در من کردند.  می شرکت نیز ها  دیپلمه

 وجود دوره آن برجسته های  ویژگی از. شدم تحصیل مشغول تهران نشگاهدا در ولی

 را پزشکی علم تنها نه ما به که بود کشور پزشکی اول نسل از و واالمقام بسیار اساتید

 عنوان   به بیمار حرمت بیمار، حفظ مقابل در پذیری  مسئولیت ما به بلکه دادند آموزش

 و بیمار با عالمانه برخورد و او نجات برای تالش و سعی و حقوق، حق دارای انسان یک

 دوران این اساتید عمده. دادند آموزش را بودنپزشک  نه و بودن حکیم کالم یک در

 و علمی شاخص های  چهره از دوم، نسل چه و مملکت این پزشکی اول نسل از چه
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 دوران این بنام اساتید از ولی نگنجد مقال این در آنان توصیف که بودند اخالقی

 داروشناسی، در گیتی آناتومی، دکتر در بخش گنج و کیهانی دکتر یادان  زنده از توان  می

 و هادوی دکتر در پاتولوژی، آرمین دکتر و شمسا دکتر در فیزیولوژی، شایان دکتر

در  حسابی دکتر و عدل در کودکان، دکتر قریب محمد دکتر در داخلی، عزیزی دکتر

 محققی و دکتر عفونی در یلدا دکتر و مژدهی دکترمقتدر در زنان، دکترصالح جراحی،

 8۵۱حدود تهران در ماهیانه هزینه دانشجویی ایام در .برد نام نمونه عنوان  به در پوست

 از. شد می... و تحصیل و پوشاک و خوراک از ها  هزینه تمام شامل که تومان بود 3۱۱تا 

 بنیاد از تومان 3۱۱ ماهیانه بورسیه از A نمره معدل دلیل  به دانشجویی دوم سال

 به هر .بود کمک خانواده و من برای بسیار که کردم استفاده( فعلی علوی بنیاد)پهلوی 

 ارتش اجباری خدمت به و التحصیل  فارغ A -عالی معدل با سال هفت پس از حال

 دوستان از یکی خواهر که شدیم نامزد همسرم با سربازی ایام دوم نیمه شدم. در اعزام

( تهران دانشگاه فنی رشته)دانشگاه  تا دبستان از هایم  کالسی  هم از یکی خانم و خواهر

 تنها و عمومی پزشک عنوان  به سربازی خدمت پایان با یک سال و نیم و از پس بود.

 قبول با کرمانشاه استان کنگاور سرخ شیر و خورشید بیمارستان در زبان  فارسی پزشک

 خدمات نظر از ما بیمارستان فعالیت این طی کردم. کار سال ۵/8 مدت به آن ریاست

 مدیر تشویق و مورد شد انتخاب کشور برتر بیمارستان سه از یکی عنوان  به درمانی

 .آمد دنیا  به دخترمان اولین ایام این در گرفتم. قرار زمان آن عامل

 کودکان، رشته دستیاری ورودی امتحان گذراندن از پس 89۵۱ ماه مرداد از

 نوزادان و کودکان طب فراگیری و وارد شدم شیراز دانشگاه در امتحان اول نفر عنوان  به

 انقالب دستیاری، اول سال اواخر سراسری، در تظاهرات ماه چند از پس را آغاز نمودم.

 ایام عمده .شد متولد مان  دوم دختر روزها همین رسید. در پیروزی به اسالمی

 از زیادی تعداد شد. همراه ایران علیه عراق جنگ و انقالب اول من با دو سال دستیاری

 بر ها  این همه و تعطیل دانشگاه فرهنگی انقالب دلیل  بودند و به کرده مهاجرت اساتید

 آوارگان سیل موارد این همه بر مزید گذاشت. فاحشی تأثیر درمانی آموزشی روند

 برای درمانی بهداشتی نیاز بیشترین و امکانات کمترین با شیراز به جنوب جنگی

 و کمک دستیاران از با گروهی کودکان، در نیاز این رفع و تأمین برای. بود کودکان

 این از روزانه کودکان، سردستیار عنوان  به من ریزی  برنامه طبق پزشکی، دیگر های  گروه
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 ایام همین در. شد  می اقدام درمانی بهداشتی نیازهای تأمین به نسبت و بازدید مراکز

 تا کردیم اقدام کودکان گروه ریزی  برنامه به نسبت کارورزان، و کارآموزان برای آموزش

 . باشند ها دیده  تعطیلی دانشگاه از را آسیب کمترین دانشجویان این

 التحصیل  فارغ ،بورد امتحان در و موفقیت دستیاری دوره اتمام سال سه از پس

 به پدرم بیماری خاطر  به دانشگاه، در کار ادامه بر دانشگاه شدید اصرار رغم علی شدم.

 درمان بهداشت شبکه در کودکان متخصص عنوان  به برگشتم و مازندران استان

 شدم. خدمت مشغول گنبدکاووس شهرستان

 کاوس گنبد در خدمت

 استان شهرستان ترین  پرجمیعت و بزرگترین 89۶۱ سال در گنبد شهرستان

 در اقوام از تعدادی بود. نکرده پیشرفتی و فقیر بسیار امکانات نظر از ولی. بود مازندران

 در دادند.  می را تشکیل جمعیت از نیمی از بیش ها  ترکمن ولی کردند  می زندگی آنجا

 کزاز هپاتیت، سرخک، استفراغ، و گوارشی، اسهال عفونی، های  بیماری منطقه این

 بخش شامل که داشت بیمارستان دو شهر. کرد  می بیداد...  و نوزادی زردی نوزادی،

 ویزیت هندی متخصص توسط داخلی بخش بود که داخلی و زایمان و زنان جراحی،

 و کودکان بخش ایجاد به اقدام وضعیتی چنین در. نبود اطفال بخش از خبری شد و  می

و  بهیار پرسنل آموزش به شروع آن کادر تکمیل برای نمودم. تخت چهل با نوزادان

 تا گیری خون و ...  نمونه از نوزادان و کودکان طب های  اورژانس. نمودم بهیار دیپلم

و بخش اطفال  داده آموزش را بدحال بیماران از مراقبت چگونگی و گیری  رگ

 که نویسی باقر محمد آقای وقت فرماندار از کنم یادی اینجا شد. اندازی  راه بیمارستان

 درگنبد سال ده مدت  به. کرد زیادی کمک بخش اندازی راه به معنوی، حمایت بر عالوه

شد.. سه   می اعزام موقت طور  به طرحی پزشک گاهی چه اگر اداره کردم. را بخش تقریباً

 ویزیت بیماران به برای بار 9-3حداقل هرشب بودم. آنکال -کشیک  ماه در شب

 به مگر شد  نمی اعزام مشهد یا گرگان به درمان برای کودکی دیگر رفتم. می بیمارستان

 محل در زمانی شرایط با هماهنگ درمانی،-تشخیصی امکانات همه تقریبا. ضرورت

 سرم و بیوتیک  آنتی خصوصاً داروها از خیلی تأمین جنگی شرایط دلیل  به شد. فراهم

 خصوصاً دیگر نهادهای های  کمک موارد از این در بود. ناپذیر  امکان و گاهی سخت

 آنان همه که آن خصوص   به گرفتیم  می کمک شهرستان جمعه امام و انقالب دادگاه
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 منزل روز و و شب بیماران برای گنبد در داشتند. مکرراً مراجعه و داشتند کوچک بچه

 رغم علی .کردند  می مراجعه من به نیاز محض به و نبود مطرح بیمارستان و مطب و

شد   می انجام خطرناک درجه با نوزادان خون تعویض خون، انتقال سازمان وجود عدم

 یک هست یادم. بود معده لوله و سرم راهی سه مثل پاافتاده پیش بسیار امکانات با که

 تعویض نوبت به نوزاد ۱ خون حدود صبح، 8 الی ظهر از بعد 3 ساعت از پنجشنبه روز

 بود صد تومان معادل مربوطه آنکالی حق عبارتی  به یا اینکه دستمزدم جالب نکته شد.

 دوره 3 درگنبد خدمتم سال ده طی. گرفتم بهره آن از کمتر کارم سال ده طی که

 را میر و مرگ حداقل و هر دوره در بیمار 8۵۱ از بیش با بیماری دیفتری گیری همه

 به بیماری خطرناک بودن قبوالندن در عمده مشکل ها  گیری  همه هنگام در داشتم.

 و بستری پذیرش بیمارستان در را بیماران این بتوانیم که بود جامعه و و اطرافیان بیمار

 بستری، برای ها  خانواده قبوالندن چرا که درمان سرپایی بیماران ممکن نبود. کنیم،

 صوری طور  به دادگاه و شهر دادستان هماهنگی با مشکل رفع برای بود. جدی مشکل

 این طی .کنیم درمان و بستری را بیماران همه توانستیم و گرفته اجباری بستری مجوز

 به نسبت عوارض کمترین با خوشبختانه که افتاد اتفاق سرخک گیری  همه دو دوران

 و بستری بخش در نوزادی کزاز به بیمار مبتال همیشه .شدند کنترل قبل سالیان

 برای بهداشتی واحد پرسنل آموزش بودند. معضل و غذا آب از منتقله های  بیماری

 کردم. کار وقفه بی سال ده. کردم شروع اول های  سال همان از را صحیح واکسیناسیون

 ها زبان  فارسی به چندانی اعتماد که ترکمن اقوام حتی که بود چنان کار نتیجه

 پیشنهادی های  درمان کردند و  می ماگوش های  حرف و به داشتند اعتماد حاال نداشتند،

 صاحب حاال و داده دست از را فرزندشان چند که هایی بودند خانواده. پذیرفتند  می را

 وسیع پوشش با و گنبد در ام فعالیت های  سال اواخر بودند. در شده فرزند چند الی یک

 موارد از و سرخک اطفال فلج دیفتری، سرفه، سیاه کزاز، علیه کودکان واکسیناسیون

 اواخر در سال هر آن از قبل چه بود. شده کاسته توجهی قابل میزان  به ها  بیماری این

 این. شد می دیده کودکان در اطفال فلج بیماری از متعددی موارد پاییز اوایل و تابستان

 طی. بود سنگین نیز چه اگر است من زندگی های  سال بهترین جزو من فعالیت از دوره

 با ایام در این. بروم مرخصی به ماه یک حتی نتوانستم جمعاً  گنبد کار در سال ده

 عفونی رشته در تحصیل ادامه به وافری عالقه کشور در تخصصی فوق آموزش شروع
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 تخصصی فوق رشته وارد ورودی، امتحان در قبولی و بیشتر مطالعات با و کردم پیدا

 در موفقیت و آموزشی دوره شدن تکمیل از پس .شیراز شدم دانشگاه در کودکان عفونی

 مشغول و شدم مازندران پزشکی علوم دانشگاه وارد کار ادامه جهت بورد امتحان

 و فعال طور به هنوز قبل سال ۵ از بازنشستگی، رغم علی و شدم مربوطه های فعالیت

 دهم. کارم ادامه می به اقتصادی منفعت بدون

 علمی هیأت عنوان به فعالیت و مازندران پزشکی علوم دانشگاه   

 آموزش اصلی محل که بیمارستانی سیستم ساری در کار به شروع در بدو

 که داشت قدیمی و ساده درمانی ساختار باشد  می پزشکی رشته کارورزان و کارآموزان

 حال  ای علی بودیم. فعال علمی هیأت اعضای نفر 9زمان  آن در .کرد  می پیدا تغییر باید

 نیز دستیاری آموزش سال 3 از پس کردیم. شدن بخش آموزشی بازسازی به شروع

 و گرفت درمانی -آموزشی  و شکل ساختار بیمارستان، و بخش تدریج  به و شد شروع

 پذیرش عدم آموزشی، مشکل بزرگترین این زمان در. رسیدند واقعیت این به نیز مردم

 توسط آنان های  بچه که دادند  نمی اجازه و بود آموزش روند در کردن همکاری در مردم

 کوشش. شد  می سبب نیز را جدی مشکالت گاهی که گیرند قرار مورد معاینه فراگیران

 پس .شد برطرف تدریج  به مشکالت سرانجام و انجام مسایل این قبوالندن برای زیادی

مطالعاتی  دانشگاه، مسئوالن مساعدت و گروه همکاران سایر کمک با مراحل، این از

 آنان نتایج و شروع را کشور و منطقه بومی های  بیماری وضعیت چگونگی شناخت برای

 منتشر دانشگاه علمی مجله در مقاالت که شد  می سعی زمان آن در. کردیم را منتشر

 کارهای عمده نتایج لذا یابد؛ ارتقا سریعتر مجله پژوهشی -علمی  کیفیت تا شود

 مجله در داشتند جهانی انتشار امکان زمان، از برهه آن در بسیاری را که مان  تحقیقاتی

 گرفت. انجام کشور در بار اولین برای مطالعات این از بعضی. کردیم چاپ دانشگاه

 نقش و واکسن با پیشگیری قابل های  بیماری با ارتباط در متعددی مطالعات

 برای بیوتیکی  آنتی مقاومت وضعیت دادیم. انجام عفونت موارد کاهش در واکسیناسیون

 اولین کردیم. را تعیین مناسب داروی و انتخاب کودکان در باکتریایی های  بیماری

 و دادیم تشکیل بوعلی بیمارستان و دانشگاه در را بیمارستانی عفونت کنترل کمیته

 واکسیناسیون به نسبت و تعیین پرسنل در را Cو  A  ،B هپاتیت عفونت وضعیت

 و مسایل با ارتباط در تحقیقاتی پروژه ۵۱ از بیش ایام این طی در. کردیم اقدام آنان
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 عضویت با و مطالعات اقدامات این موازات به. شد انجام کشوری و ای  منطقه مشکالت

 کیفیت افزایش به نسبت مجله دانشگاه، پژوهشی و تحریریه -آموزشی شوراهای در

 .دادیم انجام مؤثری و کارساز مفید و اقدامات دانشگاه پژوهشی -علمی سطح

 در علمی مقاله ۴۱ از بیش انتشار بر عالوه فوق های  فعالیت ماحصل و نتیجه 

دانشکده  و دانشگاه برتر استاد و نمونه استاد عنوان  انتخاب به المللی،  بین و ملی سطح

 برتر پژوهشگر دوره، یک سال ۵ از دانشگاه در بیش برتر پژوهشگر دوره، ۱ از در بیش

 سازمان انتخاب به کشوری و استانی نمونه شهری، پزشک استان، نمونه شهروند استان،

و  (کشوری)انقالب  و یکمین سالگرد  در سی  انقالب صبح برگزیده کشور، پزشکی نظام

( بهداشت وزارت و تهران دانشگاه به وابسته کشوری و) سینا  ابن بزرگ کسب جایزه

 پایدار آن هستم  عضو دانشگاه ممیزه هیأت گیری  شکل بدو از. بوده است

 کودکان تخصصی بورد هیأت عضو بازنشستگی زمان تا سال 83 حدود(. سال8۴ -83)

 به وابسته مختلف های  کمیته عضو ایام این طی بودم. بهداشت وزارت ارزشیابی و

 گروه علمی نیروی تکمیل و تقویت برای ها  سال این در. هستم و بوده نیز دانشگاه

خصوصاً  همکاران، سایر کمک با نوزادان و کودکان بخش کارایی افزایش و کودکان

 آموزش و پژوهش به عالقمند و ساعی دستیاران بین از دانشگاه مسئوالن حمایت

 اضافه گروه جمع به تکمیلی تحصیالت از پس که انتخاب، جدید علمی هیأت نیروی

 ها و  گروه ترین و کاراترین  کامل از یکی دانشگاه کودکان حاضر گروه حال شدند. در

 نسبت درمانی -آموزشی کادر تقویت با همراه .باشد  می کشور سطح در شاخص بسیار

 شد که فراوان تالش و انکولوژی NICU، PICUکودکان،  نوزادان، بخش گسترش به

 افتاد جالبی اتفاقات گاهی سالیان این طی در .رسیدند سرانجام به مسئوالن کمک با

سخن  علمی، بحث در هنگام بار چند مثالً شود.  می آدمی غرور حتی و شادی سبب که

  که بود خون تعویض و نوزادی زردی و خاص شرایط در بیماران به کمک چگونگی از

 تعویض را ما خون نوزادی در گنبد در شما که کردند اعالم اینترن سه متفاوت بار 9

 شما با دانشجو اقای یک که کرد اعالم منشی وقت آخر در روز یک چنین  هم. کردید

 تعریف و هست عبدالصفار او اسم و ترکمن دیدم را ببیند. شما خواهد  می دارد و کار

 کرده، خدمت ترکمن مردم به که کسی عنوان   به من فامیلی از اسم انتخاب که کرد
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 شما شنیدم تازه و گردم  می صفار دکتر پی سالهاست که در و من است شده گرفته

 است. دانشگاه همین از عمومی پزشک خواهرش و شده جراح االن او البته اینجایید.

 ای وارد  ساله 9۵-9۱ قایآ خانم و روزی دارم؛ قبل سال به مربوط خاطره یک

 من اسم گنبد هستند و در دادگستری وکیل دو هر که کردند اعالم و شدند مطب

 است، چون داده شما به مجدد صفار دکتر را شما زندگی گوید  می پدرم و هست علیپور

 به را شما بهبودی عدم و در گرگان بیمارستانی در بستری و اسهال روز چند از پس

وضعیت ظاهری،  تحمل و عدم روانی شرایط دلیل  به آخر لحظات در آوردیم، ولی منزل

 با شما ولی افتد، اتفاق آنجا مرگم که به بیمارستان منتقل نمودند مادرم،مرابخاطر 

 فکر .هستم شما خدمت االن من... و درمانی سرم و گرفتید رگ من پای از جراحی

 معلم سعدی از زیبا بسیار جمله این پایان: در .هستند آور  نشاط اتفاقات این کنم  می

 :فرمود که گیرم می عاریت به را اخالق بزرگ

 .نبرند نکویی به نامش که است آن مرده           هرگز نمیرد نام نکو مرد سعدیا         

 

 در این از بیش است کم اگر دادم؛ انجام داشتم توان در چه هر من :کالم جان

 جز خدمت خلق نیست.  خدا افتد که عبادت به خلق و خدا مقبول امیدوارم نبود. توانم

 

 ایران. –ساری؛ مازندران  صفار جعفر محمد دکتر
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توان مبنا قرار داد.  های مختلفی را می ش های علمی استاد صفار، رو برای بررسی فعالیت

ها، شامل آموزشی،  علمی دانشگاه گانه اعضای هیأت های هفت ها، در حوزه این فعالیت

باشد. یکی از  اجتماعی و صنفی میتحقیقاتی، اجرایی، فرهنگی، تخصصی )درمانی(، 

های  علمی از طریق تکمیل فرم ها، ارزیابی فعالیت اعضای هیأت معتبرترین روش

ها برای ارتقا از استادیاری به دانشیاری و همچنین  باشد. اساتید دانشگاه ممیزه می هیأت

مختلف ها )جداول( مربوطه را تکمیل کرده تا در مراحل  از دانشیاری به استادی، فرم

شده  های تکمیل در این کتاب، فرم )گروه، دانشکده و دانشگاه( مورد ارزیابی قرار گیرند.

 ارائه شده است. 891۴استاد دکتر صفار، برای ارتقاء از دانشیاری به استادی در سال 
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 مراحل بررسی و تصویب پیشنهاد ارتقاء:

منتخنب دانشنکده پزشنکی اولین مرحله بررسی و تصویب پیشننهاد ارتقناء در کمیتنه 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران مطابق جدول زیر انجام شده است )تناریخ تکمینل فنرم 

کمیتنه منتخنب -9 و 8۱/1/1۴مدیر گنروه: -3 ،8۱/1/1۴عضو هیأت علمی: -8توسط: 

 (8۴/1/1۴دانشکده: 
 استادی ارتقاء آقای دکتر محمد جعفر صفار از مرتبه دانشیاری به مرتبه اعضای کمیته منخب

 رشته تخصصی مرتبه نام اعضاء کمیته منتخب

 آقای دکتر محمدصادق زمانی
رئیس کمیته ارتقاء و رئیس دانشکده  -استادیار

 پزشکی

متخصص جراحی 

 عمومی

 آقای دکتر ابوالقاسم عجمی
دبیر کمیته ارتقاء و نماینده منتخب اعضاء  -دانشیار

 هیأت علمی
 متخصص ایمونولوژی

حمید محمد آقای دکتر 

 جعفری
 مدیر گروه –استادیار گروه اطفال 

فوق تخصص کلیه 

 اطفال

خانم دکتر سیده مهرنوش 

 کوثریان
 دانشیار گروه اطفال

فوق تخصص غدد 

 اطفال

 NICUفوق تخصص  استادیار گروه اطفال خانم دکتر وجیهه غفاری

پیشنهاد ارتقاء آقای  مازندران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده منتخب کمیته

دکتر محمد جعفر صفار از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی را در جلسه مورخ 

هیأت ممیزه/ هیأت ممیزه )دانشگاه تصویب نموده و آن را معاونت آموزشی  8۴/1/1۴

کمیته منتخب دانشکده  پس از تصویب پیشنهاد ارتقاء در مرکزی( ارسال نمود.

شنهاد ارتقاء از دانشیاری به استادی آقای دکتر صفار در ، بررسی و تصویب پیپزشکی

و  8ول شماره اجددر  صورت گرفته است. 83تا  8هیأت ممیزه دانشگاه مطابق جداول 

 در زمان ارتقاء ارائه شده است. آقای دکتر صفار سوابق تحصیلی مشخصات 3

 
 مشخصات عضو هیأت علمی -8جدول شماره 

نام:  نام و نام خانوادگی: صفار

 محمدجعفر

 محل تولد: کردکوی 8931تاریخ تولد: 

 - 1/3/89۱3تاریخ آخرین ارتقاء:  8۶پایه فعلی:  مرتبه فعلی: دانشیار

 انشگاهی به ترتیب تاریخ اخذ مدرکسوابق تحصیلی د -3جدول شماره 
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مدرک تحصیلی 

 )لیسانس(

رشته 

 تحصیلی
 نام دانشگاه

تاریخ اخذ  مدت تحصیل

مدرک 

 تحصیلی

 درجه

 دانشگاهی
 تا از

پزشکی  دکتری پزشکی

 عمومی

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

دکتری  89۵۴ 89۵۴ 89۴۱

 عمومی

نوزادان و  تخصصی پزشکی

 کودکان

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

دکتری  89۶۱ 89۶۱ 89۵۱

 تخصصی

فوق تخصص 

 پزشکی

عفونی 

 کودکان

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

فوق دکتری  89۱3 89۱3 89۱۱

 تخصصی

 

 ترتیب آقای دکتر صفار به دانشگاهی غیر و دانشگاهی سوابق خدمت 9در جدول 

 تاریخ در زمان ارتقاء ارائه شده است.

 سوابق خدمت دانشگاهی و غیر دانشگاهی به ترتیب تاریخ -9جدول شماره 

نوع استخدام 

 –رسمی 

 پیمانی

تمام 

وقت یا 

پاره 

 وقت

مرتبه 

 دانشگاهی
 سمت

 مدت جمع تاریخ

محل 

 ماه سال تا از خدمت

تمام  رسمی قطعی

 وقت

فوق  دانشیار

تخصص 

عفونی 

 کودکان

ادامه  1/3/۱3

 دارد

دانشکده  88 ۴

 پزشکی
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ارزشیابی کیفیت تدریس، نوع دروس ارائه شده  به ترتیب ۱و  ۶، ۵در جداول شماره 

دکتر صفار در زمان ارتقاء ارائه شده  آقای در هر نیمسال و میزان امتیاز کسب شده

 است.
 نامه ماده یک آئین 8-8تقاء موضوع بند مربوط به ارزشیابی کیفیت تدریس، از تاریخ آخرین ار-۵جدول شماره 

 نام درس ترم تحصیلی
واحد 

 درس

واحد 

درس 

 مشترک

امتیاز فرم 

 الف

 )دانشجویان(

امتیاز فرم 

 ب

 )همکاران(

امتیاز از 

 طرف

 مسئولین

 تیازام

کمیته )

 منتخب(

نیمسال اول 

1۱-۱3 
 3/81 3۱ 3۱ ۶/8۶ 9 ۶ تئوری اطفال

نیمسال اول 

1۱-۱3 

کارآموزی و 

کارورزی و آموزش 

 دستیار )بالینی(

۴/9۱ ۴/9۱ 83 3۱ 81 83 

نیمسال دوم 

1۱-۱3 

 تئوری

 ۴/83 - ۵/83 3/83 9 ۶ تئوری اطفال

نیمسال دوم 

1۱-۱3 

 تئوری

 83 - 83 3/81 ۶/31 ۶/31 بالینی

نیمسال اول 

18-1۱ 
 83 - 83 83 9 ۶ تئوری اطفال

نیمسال اول 

18-1۱ 
 3/81 - ۱۵/81 ۱۴/83 ۶/31 ۶/31 بالینی

نیمسال دوم 

18-1۱ 

 3/81 - 83 1/81 9 ۶ تئوری اطفال

نیمسال دوم 

18-1۱ 

 9/81 - 83 ۶/8۱ ۶/31 ۶/31 بالینی

نیمسال اول 

13-18 

 3/83 - 83 1/81 3 ۶ تئوری اطفال

نیمسال اول 

13-18 
 83 ۱۴/83 ۶/31 ۶/31 بالینی

- ۱3/83 

نیمسال دوم 

13-18 
 83 1/8۶ ۶/31 ۶/31 بالینی

 
3/8۶ 

نیمسال دوم 

19-13 
 ۱/81 - 83 ۴/81 3 ۶ تئوری اطفال

نیمسال دوم 

19-13 

 3/83 - ۵/83 1/81 ۴/31 ۴/31 بالینی
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 نام درس ترم تحصیلی
واحد 

 درس

واحد 

درس 

 مشترک

امتیاز فرم 

 الف

 )دانشجویان(

امتیاز فرم 

 ب

 )همکاران(

امتیاز از 

 طرف

 مسئولین

 تیازام

کمیته )

 منتخب(

نیمسال دوم 

19-13 

 3/83 - 3۱ ۴/81 9 ۶ تئوی اطفال

نیمسال دوم 

19-13 

 83  ۵/83 ۴/81 ۴/31 ۴/31 بالینی

نیمسال اول 

1۴-19 

 83 - 83 83/83 3 ۶ تئوری اطفال

نیمسال اول 

1۴-19 
 83 - 83 ۴1/83 ۴/31 ۴/31 بالینی

 دومنیمسال 

1۴-19 
 ۱/81  ۱۵/81 ۱3/81 3 ۶ تئوری اطفال

 دومنیمسال 

1۴-19 

 1/81 - ۱۵/81 3/81 ۴/31 ۴/31 بالینی

  9۱3جمع 

 

تذکر: درسی که به صورت مشترک اجرا نشده باشد عیناً مقدار واحد درج شده در 

 .گردد منتقل می ۵به ستون  ۴ستون 
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 نامه ارتقاء ماده یک آئین 8-3ن ارتقاء موضوع تدریس در تاریخ آخری-۶جدول شماره 

ترم 

 تحصیل
 نام درس

تعداد واحد 

 درس

 تعداد مدرسین

 )درس مشترک(

نظری، (نوع درس 

 )بالینی، آزمایشگاهی

نیمسال اول 

1۱-۱3 

ساعت  9۱)۶ تئوری اطفال

 واحد( ۶از 

 نظری ۴/3

نیمسال اول 

1۱-۱3 

کارآموزی و کارورزی 

 و آموزش دستیار

 بالینی()

 بالینی 8 ۴/9۱

نیمسال دوم 

1۱-۱3 

 9۱)۶ تئوری اطفال

 ساعت(

 نظری ۴/3

نیمسال دوم 

1۱-۱3 

 بالینی 8 ۶/31 بالینی

نیمسال اول 

18-1۱ 

 9۱)۶ تئوری اطفال

 ساعت(

 نظری ۴/3

نیمسال اول 

18-1۱ 

 بالینی 8  ۶/31 بالینی

نیمسال دوم 

18-1۱ 

 9۱)۶ تئوری اطفال

 ساعت(

 نظری ۴/3

نیمسال دوم 

18-1۱ 

کارآموزی و کارورزی 

 و آموزش دستیار

 بالینی()

 بالینی 8 ۶/31

نیمسال اول 

13-18 

 9۱)۶ تئوری اطفال

 ساعت(

 نظری ۶/3

نیمسال اول 

13-18 

 بالینی 8 ۶/31 بالینی

نیمسال دوم 

13-18 

 9۱)۶ تئوری اطفال

 ساعت(

 نظری ۶/3

نیمسال دوم 

13-18 

 بالینی 8 ۶/31 بالینی

 نظری ۶/3 9۱)۶ تئوری اطفالنیمسال اول 
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ترم 

 تحصیل
 نام درس

تعداد واحد 

 درس

 تعداد مدرسین

 )درس مشترک(

نظری، (نوع درس 

 )بالینی، آزمایشگاهی

 ساعت( 19-13

نیمسال اول 

19-13 

کارآموزی و کارورزی 

 و آموزش دستیار

 بالینی()

 بالینی 8 ۴/31

نیمسال دوم 

19-13 

 9) واحد ۶ تئوری اطفال

 ساعت(

 نظری ۶/3

نیمسال دوم 

19-13 

 بالینی 8 ۴/31 بالینی

نیمسال اول 

1۴-19 

 3۶)واحد  ۶ تئوری اطفال

 ساعت(

 نظری ۶/3

نیمسال اول 

1۴-19 

 بالینی 8 ۴/31 بالینی

نیمسال دوم 

1۴-19 

 3۶)۶ تئوری اطفال

 ساعت(

 نظری ۶/3

دوم نیمسال 

1۴-19 

کارآموزی و کارورزی 

 و آموزش دستیار

 بالینی()

 

 بالینی 8 ۴/31

 امضاء مدیر گروه مربوطه: امضاء عضو هیأت علمی:
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  نامه ارتقاء آئینماده یک  1-2دریس موضوع بند مربوط به امتیازات ت-7جدول شماره 

ترم 

 تحصیلی
 نام درس

تعداد 

 واحد

قبل از تعداد واحدهای تدریس شده 

 سازی و امتیازات مکتسبه معادل
واحد 

معادل 

 درس

سبه
امتیاز مکت

 

جمع امتیاز هر ترم
 (

حداکثر
 

6)
 

امتیاز 

تبصره 

1 

امتیاز 

درس 

 مشترک 

صره امتیاز تب

5 
 التدریس( )حق

نیمسال 

-1۱اول 

۱3 

 ۴/3 8 ۶ تئوری اطفال

8 

8 9 ۵/8 ۶ 

نیمسال 

-1۱اول 

۱3 

کارآموزی و 

کارورزی 

آموزش 

دستیار 

 )بالینی(

۴/9۱ 8 8 ۴/9۱ 3/8۵  

نیمسال 

-1۱دوم 

۱3 

 ۶ ۵/8 9 8 ۴/3 8 ۶ تئوری اطفال

   

نیمسال 

-1۱دوم 

۱3 

  9/8۴ ۶/31 8 8 8 ۶/31 بالینی

نیمسال 

-18اول 

1۱ 

 ۶ ۵/8 9 8 ۴/3 8 ۶ تئوری اطفال

نیمسال 

-18اول 

1۱ 

  9/8۴ ۶/31 8 8 8 ۶/31 بالینی

نیمسال 

-18دوم 

1۱ 

 ۶ ۵/8      تئوری اطفال
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ترم 

 تحصیلی
 نام درس

تعداد 

 واحد

قبل از تعداد واحدهای تدریس شده 

 سازی و امتیازات مکتسبه معادل
واحد 

معادل 

 درس

سبه
امتیاز مکت

 

جمع امتیاز هر ترم
 (

حداکثر
 

6)
 

امتیاز 

تبصره 

1 

امتیاز 

درس 

 مشترک 

صره امتیاز تب

5 
 التدریس( )حق

نیمسال 

-18دوم 

1۱ 

 ۶/31 8 ۴/8 8 ۶/31 بالینی

9/8۴ 

 

نیمسال 

-13اول 

18 

  8 3 8 ۶/3 8 ۶ تئوری اطفال

نیمسال 

-13دوم 

18 

  8 3 8 ۶/3 8 ۶ تئوری اطفال

نیمسال 

-13دوم 

18 

 ۶ 9/8۴ ۶/31 8 8 8 ۶/31 بالینی

نیمسال 

-19اول 

13 

 ۶ 8 3 8 ۶/3 8 ۶ تئوری اطفال

نیمسال 

-19اول 

13 

  3/8۴ ۴/31 8 8 8 ۴/31 بالینی

نیمسال 

-19دوم 

13 

 ۶ 8 3 8 ۶/3 8 ۶ تئوری اطفال

نیمسال 

-19دوم 

13 

  3/8۴ ۴/31 8 8 8 ۶۴/31 بالینی

نیمسال 

-1۴اول 

19 

 ۶ 8 3 8 ۶/3 8 ۶ تئوری اطفال
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ترم 

 تحصیلی
 نام درس

تعداد 

 واحد

قبل از تعداد واحدهای تدریس شده 

 سازی و امتیازات مکتسبه معادل
واحد 

معادل 

 درس

سبه
امتیاز مکت

 

جمع امتیاز هر ترم
 (

حداکثر
 

6)
 

امتیاز 

تبصره 

1 

امتیاز 

درس 

 مشترک 

صره امتیاز تب

5 
 التدریس( )حق

نیمسال 

-1۴اول 

19 

  3/8۴ ۴/31 8 8 8 ۴/31 بالینی

نیمسال 

-1۴دوم 

19 

 ۶ 8 3 8 ۶/3 8 ۶ تئوری اطفال

نیمسال 

-1۴دوم 

19 

  3/8۴ ۴/31 8 8 8 ۴/31 بالینی

 66 جمع کل

نامه دوره  به ترتیب مربوط به سرپرستی پایان 8۶و  8۵، 8۱جداول شماره 

نشریات معتبر داخلی و مقاالت  شده در ارشد و دکتری، مقاالت منتشر کارشناسی

 باشد. می دکتر صفار در زمان ارتقاء المللی آقای نشریات معتبر بین منتشر شده در
 ارتقاءماده یک  8-۵موضوع بند  –ارشد و دکتری  نامه دوره کارشناسی مربوط به سرپرستی پایان-8۱شماره جدول 

 عنوان پایان نامه

اسامی  زمان مقطع

همکاران به 

 ترتیب اولویت

دکترای  امتیاز

 عمومی 

دوره 

 تخصصی
 پایان شروع

بررسی اثر متروئیدازول در  -8

پیشگیری از عود ژیاردیا در کودکان 

 ناقل بدون عالمت
 × ۱3 1۱ 

 دکتر صفار-8

 دکتر غفاری-3

 دکتر خلیلیان-9

 دکترکوثریان-۴

۵/8=3/9 

8۵-۱ 

8۶-۴ 

تأثیر پردنیزولون در جذب مایع -3

 گوش میانی

 × ۱3 1۱ 

 دکتر صفار-8

 دکتر نیلی-3

 دکتر خلیلیان-9

 دکتراصفهانی-۴

 دکتر کثیری-۵

۵/8=3/9 

8۵-۵ 

 

های پارا  تعیین میزان شیوع ویروس-9

انفلوانزا و آمتوویروس در عفونتهای 
 × 1۱ 18 

 دکتر صفار-8

 دکتر عشقی-3

۵/8=3/9 

8۵-8۱ 
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 عنوان پایان نامه

اسامی  زمان مقطع

همکاران به 

 ترتیب اولویت

دکترای  امتیاز

 عمومی 

دوره 

 تخصصی
 پایان شروع

مجاری تنفس تحتانی در بیماران 

 بستری شده مازندران

 دکتر نقش وار-9

 

 

بررسی میزان پاسخ دهی واکسن -۴

یادآور اضافی در افراد بدون  Bهپاتیت 

آنتی بادی ایمنی بخش دریافت کننده 

واکسیناسیون همگانی دوران نوزادی 

 8913شهرستان ساری 

×  13 1۴ 

 دکتر صفار-8

 دکتر نورانی-3

 دکتر خلیلیان-9

۵/8 

 

در  Eسرواپیدمیولوژی هپاتیت -۵

ساله ساری  3-3۵کودکان و جوانان 

8919 
 × 13 1۴ 

 دکتر صفار-8

 دکتر فرهادی-3

 دکتر عجمی-9

 دکتر خلیلیان-۴

دکتر -۵

 بابامحمودی

۵/8=3/9 

8۵-8۴ 

 

 ندارد جمع کل امتیازات

 نامه ارتقاء آئین 2ماده  2-4موضوع بند مربوط به مقاالت و نشریات، معتبر داخلی  -15جدول شماره 

 مقالهعنوان 
نوع 

 مقاله
 نام نشریه

 مشخصات نشریه و

 تاریخ انتشار

اسامی 

همکاران 

بترتیب 

 اولویت 

 امتیاز

 سال شماره دوره

اسهال حاد چگونگی  -8

 برخورد با بیمار مبتال به آن

مقاله 

 کامل

نامه دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مازندران

 ۵/۱ دکتر صفار-8 89۱3 31 دهم

بررسی وضعیت ایمنی -3

سرخجه زنان در سن 

بارداری استان مازندران در 

 ۱3-۱1سالهای 

مقاله 

 کامل

نامه دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مازندران

 دکتر صفار-8 891۱ 98 یازدهم

دکتر -3

 عجمی

دکتر -9

 پورفاطمی

۶/3 

3۵/8 

9 

 بررسی سرولوژیکی -9

توکسوپالسموزیس در 

های معرفی شده جهت  خانم

انجام آزمایش قبل از ازدواج 

استان مازندران سال  در

89۱1 

مقاله 

 کامل

نامه دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مازندران

دکتر -8 891۱ 98 یازدهم

 عجمی

دکتر -3

 شریف

 دکتر صفار-9

خانم -۴

 ضیائی

3/8 
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 مقالهعنوان 
نوع 

 مقاله
 نام نشریه

 مشخصات نشریه و

 تاریخ انتشار

اسامی 

همکاران 

بترتیب 

 اولویت 

 امتیاز

 سال شماره دوره

سنجش دوام آنتی بادی -۴

در  B ضد ویروس هپاتیت

پرسنل بهداشتی درمانی و 

 ۶بیماران تاالسمیک ساری 

 سال پس از واکسیناسیون

مقاله 

 کامل

نامه دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مازندران

 دکتر صفار-8 891۱ 93 یازدهم

دکتر -3

 نیکخواه

دکتر -9

 انوری

۶/3 

 از 3۵/8

9 

تأثیر پرد نیزولون در  -۵

 جذب مایع گوش میانی

مقاله 

 کامل

 دکتر صفار-8 891۱ 99 " "

 دکتر نیلی-3

دکتر -9

 کوثریان

دکتر -۴

 اصفهانی

دکتر -۵

 کثیری

دکتر -۶

 خلیلیان

3 

 از ۵/8

9 

سنجش پاسخ ایمنی  -۶

نوزادان به تزریق داخل 

جلدی یا دوز پایین واکسن 

 Bهپاتیت 

مقاله 

 کامل

نامه 

دانشگاعلوم 

پزشکی 

 مازندران

 دکتر صفار-8 891۱ 99 یازدهم

دکتر -3

 کوثریان

دکتر -9

 جعفری

۶/3 

۶۵/8 

  

عفونت مجدد ژیاردیایی  -۱

در ژیاردیایی بدون عالمت 

درمان با کودکان پس از 

مترونیدازول آیا باید درمان 

 کرد

مقاله 

 کامل

 دکتر صفار-8 8918 9۵ دوازدهم "

دکتر -3

 غفاری

دکتر -9

 سلیمی

دکتر -۴

 کوثریان

دکتر -۵

 خلیلیان

دکتر -۶

 غالمی

- 

 از 8 

3 

8/8۱ 

های سن  نقش ویروس-1

سی شیال تنفس و آنفلوانزا 

های حاد مجاری  در عفونت

مقاله 

 کامل

نامه 

دانشگاعلوم 

پزشکی 

 دکتر صفار-8 8918 9۱ دوازدهم

دکتر نقش -3

 وار

3۵/8=9×8۵% 

 از 9/8

 3 
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 مقالهعنوان 
نوع 

 مقاله
 نام نشریه

 مشخصات نشریه و

 تاریخ انتشار

اسامی 

همکاران 

بترتیب 

 اولویت 

 امتیاز

 سال شماره دوره

تنفسی تحتانی کودکان 

 مازندران

دکتر -9 مازندران

 عالیی

دوام و خاطره ایمنی -3

ده سال  Bواکسن هپاتیت 

پس از واکسیناسیون 

 همگانی در دوران نوزادی

مقاله 

 کامل

کومش 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 سمنان

 دکتر صفار-8 8913 8 و 3 ۵

دکتر -3

 رضایی

 

3/9 

 9 از ۴/3 

 

تعیین میزان شیوع -8۱

های پاراآنفلونزا و  ویروس

های  آمنوویروس در عفونت

بیماری تنفسی تحتانی 

بیماران بستری شده 

 مازندران

مقاله 

 کامل

  نامه دانشگاه

علوم پزشکی 

 مازندران

 دکتر صفار-8 8913 91 89

دکتر نقش -3

 وار

دکتر -9

 عشقی

 
 

 
 

بیماری کاوازاکی در -88

 ۱۶-18شرق مازندران 

مقاله 

 کامل

 دکتر صفار-8 8919 ۴3 8۴ "

دکتر -3

 رشیدی قادر

دکتر -9

 جاوردی

- 

 

واکسیناسیون هپاتیت -83

A  در بیماران مبتال به

 –بیماری مزمن کبدی 

تعیین خط مشی 

 واکسیناسیون

مقاله 

 کامل

 دکتر صفار-8 891۴ ۴۶ 8۵ "

دکتر -3

 موسی دوست

دکتر -9

 مهدوی

دکتر -۴

 کوثریان

3/3 

 

 

سرواپیدمیولوژی -89

در مراقبین  C,B,Aهپاتیت 

بهداشتی بیمارستان بوعلی 

 13سینا ساری 

مقاله 

 کامل

نامه دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مازندران

 دکتر صفار-8 1۴ ۴۱ 8۵

دکتر -3

 جویان

دکتر -9

 مهدوی

دکتر -۴

 خلیلیان

3/3 

 

 

 

سرواپیدمیولوژی -8۴

در کودکان و  Bهپاتیت 

 ساله ساری 3-3۵جوانان 

مقاله 

 کامل

 دکتر صفار-8    "

 دکتر-3

 رهادیف

دکتر -9
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 مقالهعنوان 
نوع 

 مقاله
 نام نشریه

 مشخصات نشریه و

 تاریخ انتشار

اسامی 

همکاران 

بترتیب 

 اولویت 

 امتیاز

 سال شماره دوره

 بابامحمودی

دکتر -۴

 عجمی

دکتر -۵

 خلیلیان

 مهندس-۶

 شجاعی

 

 

 

 

 بررسی توانایی وکارایی -8۵

 ده بیماری شایع با روش

OSCE  در کارورزان

در دانشکده پزشکی ساری 

 8919تابستان 

مقاله 

 کامل

 ۶نفرسوم  19   

 نفره

 9 از ۶/۱

سرواپیدمیولوژی ایمنی -8۶

واکسن سرخک و ارزیابی 

واکسیناسیون یادآور در 

 نوجوان و جوانان

مقاله 

 کامل

  نفره ۵ نفراول 13   

 8/3۵ مجموع امتیاز: 

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده:     امضاء عضو هیأت علمی:
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 موضوع  المللی ط به مقاالت و نشریات، معتبر بینمربو -16جدول شماره 

 نامه ارتقاء آئین 2ماده  2-4بند 
ب 

ن به ترتی
ی همکارا

اسام

ت 
اولوی

شار 
سال انت

 

مشخصات نشریه 

 محل انتشار

شریه
نام ن

نوع مقاله 
 

 عنوان 

امتیاز
 

شماره
سال چندم 

 

شور
ک

 

*
1

-sa
ffa

r M
J 

2
-R

a
za

ei M
S
 

2
0

0
2

 

1
1

 

2
1

 

In
d

ia
 

In
d

ia
n
 

p
ed

ia
trics 

ل
 مقاله کام

1-Long-term 

Antibdy Response 

and Immunologic 

Memory in 

Children 

Immunoized with 

Hepatitis B 

Vaccine at birth 

4 

جدول 

15-9  

16-8  

 

 

از  1/3

4 

*
1

-a
ffa

rM
J 

2
-Jo

o
ya

n
 

A
R

 

3
-M

a
h
d

a
vi 

M
R

 

2
-K

h
a

lilia
n

 

A
R

 

2
0

0
2

 

2
 

2
2

 

In
d

ia
 

In
d

ia
n

 J o
f  

G
a

stro
en

ter 

o
lo

g
y 

ل
 مقاله کام

2-Hepatitis B 

Vaccine status 

Inhealth care 

workers 

1/1  
 

 

از  1/1

2 

*
1

-sa
ffa

r M
J 

2
-a

sh
id

iq
a
d

er F
 

2
0

0
2 

1
/2

 

1
1

 

E
q

yp
t 

E
a

stern
 

M
ed

itera
n

a
n
 

H
ea

lth
 J 

ل
 مقاله کام

3-Kawasaki 

Disease in east 

Mazandaran IRI 

1991-2002 

4 

جدول 

  15-

11 

 

16-4  

2/3 

4از  
 

*
1

-S
a

ffa
rM

J 

2
-q

a
ffa

n
i 

3
-K

h
a

tilia
n

 A
R

 

2
-K

o
o

sa
rea

n
 M

 

" " " E
q

yp
t 

E
a

stern
 

M
ed

itera
n

a
n

 

H
ea

lth
 J 

ل
 مقاله کام

2-Rapid 

Reinfection by 

Giardia Lambila 

After treatment 

by In a  

hyperendemic 

Area the case 

Against treatment 

57/2  

جدول 

15-7  

 

16-1  

*
1

-S
a

ffa
r M

j 

2
-a

leza
 a

m
iri –

m
 

3
-a

ja
m

i A
 

2
-b

a
b

a
m

a
h

m
o
o

d
i f 

2
-K

h
a

lilia
n

 A
R

 

6
-va

h
id

sh
a
h

i C
 

1
-sh

a
m

siza
d

eh
 A

 

ش 
 پذیر

 E
q

yp
t 

E
a

stern
 

M
ed

itera
n

a
n
 

H
ea

lth
 J 

ل
 مقاله کام

2-Measles 

Seroepidemiology 

Among 

adolescent 

And youngadults: 

Response to 

revaccinasion 
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ب 
ن به ترتی

ی همکارا
اسام

ت 
اولوی

شار 
سال انت

 

مشخصات نشریه 

 محل انتشار

شریه
نام ن

نوع مقاله 
 

 عنوان 

امتیاز
 

شماره
سال چندم 

 

شور
ک

 

*
1

-S
a

ffa
r-M

J 

2
-A

m
iri-

A
leza

 M
 

3
-B

a
b

a
-

m
a

h
m

o
o

d
i f 

2
-sa

ffa
r-H

 

 "  E
n

g
la

n
d
 

T
ro

p
ica

l 

d
o

cto
r 

ل
 مقاله کام

6-Epidemiology 

of 

Measles in 

Mazandaran 

Province, Iran 

Year 2000-2002 

 

  امضاء مدیر گروه مربوط:

 

و فعالیت در  المللی بین و علمی مجامع در به ترتیب مربوط شرکت 83و  8۱جداول شماره 

 باشد. می صفار در زمان ارتقاء آقای دکتر امور اجرائی آموزشی، پژوهشی و خدماتی
 نامه ارتقاء آئین 3ماده  3-۴-۵و  ۴-۴بندهای  المللی موضوع شرکت در مجامع علمی و بین -8۱ره جدول شما

خ
تاری

 

موضوع 

 بحث مجمع

ی 
ل برگزار

ح
م

 

موضوع گزارش 

 با سخنرانی
 همکاراناسامی 

خالصه یا 

متن کامل 

 سخنرانی

امتیاز
 

8۴
/3

/
18

های طب  تازه 

تهران اطفال
 

نقش استروئید در 

 اوتیت سروز

8-
دکتر صفار

 

3-
ی

ی نیل
حسن

 کامل 

جدول 
8۵

-۵
 

3۱
/۱

/
18

 

همایش 

المللی  بین

های  بیماری

 کودکان

"
 

نقش ویروسهای 

تنفسی در 

های حاد  عفونت

مجاری تنفسی 

 تحتانی

8-
دکتر صفار

 

3-
ش وار

فرشاد نق
 خالصه 

جدو 
8۵

-
8۱

 

83
/

83
/

19
 

همایش 

سراسری 

ایمونولوژی 

های  بیماری

 عفونی

ی
سار

 

ی 
دوام و خاطره ایمن

ت 
ن هپاتی

واکس
B

 

8-
ی

دکتر رضای
 

3-
دکتر صفار

 خالصه 

جدول 
8۵

-3
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خ
تاری

 
موضوع 

 بحث مجمع

ی 
ل برگزار

ح
م

 

موضوع گزارش 

 با سخنرانی
 همکاراناسامی 

خالصه یا 

متن کامل 

 سخنرانی

امتیاز
 

83
/

83
/

19
 

 

"
 

ی
سرواپیدمیولوژ

ی وابسته به  
ایمن

ک
سرخ

 

8-
ی

دکتر عجم
 

3-
دکتر صفار

 

9-
ی آل رضا 

مهد

ی
امیر

 

۴-
ی

دکتر بابامحمود
 

۵-
دکتر خلیلیان

 

۶-
ی

دکتر وحید شاه
 

 

 خالصه

جدول 
8۵

-
8۵

 

83
/

83
/

19
  

"
 

واکسیناسیون 

در  Aهپاتیت 

 بیماران
8-

دکتر صفار
 

3-
ی 

دکتر موس

ت
دوس

 

9-
 

محمدرضا 

ی
مهدو

 

۴-
ش 

مهرنو

کوثریان
 خالصه 

جدول 
8۵

-
83

 

83
/

83
/

19
  

ی
سار

 

اپیدمیولوژی 

 بیماری سرخک

8-
دکتر صفار

 

3-
دکتر آل 

رضا
 

9-
دکتر 

ی
بابامحمود

 

۴-
ی

دکتر پارسای
 

۵-
دکتر 

ی
رستمکالی

 

 خالصه

جدول 
8۶

-۶
 

ی ماه 
د

8919
 

اولین 

جشنواره 

علمی 

بهداشت و 

 خانواده

تهران
 

بررسی وضعیت 

ایمنی سرخجه 

زنان در سنین 

باروری استان 

مازندران و 

-8 ۱3و  ۱1های  سال
دکتر صفار

 

 خالصه

جدو 
8۵

-3
 
 امضاء دبیر کمیته منتخب:   مدیر گروهامضاء   امضاء هیأت علمی:
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 9وهشی و خدماتی موضوع ماده مربوط به فعالیت در امور اجرائی آموزشی، پژ -83جدول شماره 

 نامه ارتقاء آئین

 نوع فعالیت
مدت بندهای  تاریخ انجام فعالیت

و  3-8و  7-3

9-3  

 امتیاز

تائید مقامات 

مسئول طبق 

آئین  3ماده 

 نامه
 تاریخ تا از تاریخ

ریاست بخش اطفال  -8

 بیمارستان بوعلی

31/۶/۱1 

 )ارتقا(1/3/۱3
33/83/13  ۵/88 ۶-9 

ریاست بخش عفونی -3

 کودکان
  ادامه دارد 8/8/19

 8 در بند

امتیاز داده 

 شد

 

معاونت مدیریت گروه -9

 اطفال
31/۶/۱1 " "  " " ۶-9 

 9-۱ 1/۱ ساعت ۴۱ جمعاً  " " 8/8/19 عضو شورای دانشگاه-۴

عضو شورای آموزشی -۵

 دانشگاه

 ادامه دارد

 

 9۱ ۱3سال 

 ساعت

 ۴۵ 18سال 

 ساعت

 ۴۵ 13سال 

 ساعت

 ۵۱ 19سال 

 ساعت

۶/۱ 

3/۱ 

8 

8 

۱-9 

" 

" 

" 

عضو شورای پژوهشی -۶

 دانشگاه

 ادامه دارد

 

 88۱ ۱3سال 

 ساعت

 83۱ 1۱سال 

 ساعت

 88۱ 18سال 

 ساعت

3/3 

۴/3 

3/3 

3 

3 

" 

" 

" 

" 

" 
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 نوع فعالیت

مدت بندهای  تاریخ انجام فعالیت

و  3-8و  7-3

9-3  

 امتیاز

تائید مقامات 

مسئول طبق 

آئین  3ماده 

 نامه
 تاریخ تا از تاریخ

 8۱۱ 13سال 

 ساعت

 8۱۱ 19سال 

 ساعت

سرپرست و عضو -۱

کمیته ارزیابی درونی 

 گروه کودکان

 ادامه دارد ۱1از سال 

 9۱۱ ۱3سال 

 ساعت

 9۱۱ 1۱سال 

 ساعت

 8۵۱ 18سال 

 ساعت

 8۱۱ 13سال 

 ساعت

 8۱۱ 19سال 

 ساعت

9 

9 

۵/8 

8 

8 

۱-9 

" 

" 

" 

" 

" 

عضوهیأت بدوی -1

رسیدگی انتظامی 

تخلفات هیأت علمی 

 دانشگاه

8/8/19 " " 
 ۴۱ 19سال 

 ساعت
1/۱ " 

عضو شورای انتشارات -3

 دانشگاه
 سال 3 8/8/1۱

 9-۱ 3/۱ ساعت ۴۵

عضو کمیته تجویز -8۱

 منطقی دارو
 یک سال 8/8/1۱

 9-3-8 3/۱ ساعت 3۱

ها و  داوری پایان نامه-88

 طرح تحقیقاتی
  

 ۴۱ 1۱سال 

 ساعت

 88۱ 18سال 

۴/۱ 

8/8 

" 

" 

" 



         

 
 استاد دکرت محمدجعفر صفار یادنامه 46

 نوع فعالیت
مدت بندهای  تاریخ انجام فعالیت

و  3-8و  7-3

9-3  

 امتیاز

تائید مقامات 

مسئول طبق 

آئین  3ماده 

 نامه
 تاریخ تا از تاریخ

 ساعت

 ۴۱ 13سال 

 ساعت

 8۵۱ 19سال 

 ساعت

۴/۱ 

۵/8 

" 

" 

داوری مقاالت مجله -83

 علمی پزوهشی دانشگاه

 83۱ ۱3سال  ادامه دارد ۱۶

 ساعت

 8۵۱ 1۱سال 

 ساعت

 8۱ 1۱سال 

 ساعت

 38۱ 18سال 

 ساعت

 38۱ 13سال 

 ساعت

 33۱ 19سال 

 ساعت

 9۱ 1۴سال 

 ساعت

 9۱ 1۴سال 

 ساعت

3/8 

۵/8 

8/۱ 

8/3 

8/3 

3/3 

9/۱ 

9/۱ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

عضو هیأت تحریریه -89

پژوهشی  -محله علمی

 9-3-۱ ۴/8نیمه دوم سال  ادامه دارد ۱3سال 
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 نوع فعالیت

مدت بندهای  تاریخ انجام فعالیت

و  3-8و  7-3

9-3  

 امتیاز

تائید مقامات 

مسئول طبق 

آئین  3ماده 

 نامه
 تاریخ تا از تاریخ

 ساعت 8۴۱ ۱3 دانشگاه

نیمه اول سال 

 ساعت 89۱ 1۱

نیمه دوم سال 

 ساعت 3۱ 1۱

 8۱۱ 18سال 

 ساعت

 88۱ 13سال 

 ساعت

نیمه اول سال 

 ساعت ۵۱ 19

نیمه دوم سال 

 ساعت ۱۱ 19

 

9/8 

3/۱ 

 

8 

8/8 

 

۵/۱ 

۱/۱ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

سمینار سراسری -8۴

 مراقبت از بیماری عفونی
3۱/3/۱3 33/3/۱3 9۱ 9/۱ 3-3-9 

های جدید در  روش-8۵

پیشگیری و درمان 

 تاالسمی

8۴/8۱/۱3 12/10/19 

 

3/۱ " 

های  سمینار روش-8۶

جدید پیشگیری از 

 تاالسمی

 همان روز

  

8/۱ " 

های  سمینار روش-8۱

جدید پیشگیری از 

 تاالسمی

 همان روز 9/1/1۱

 

8/۱ 9-9-3 

همایش بین المللی -81

 های طب کودکان تازه
8۴/3/18 81/3/18  ۵/۱ " 
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 نوع فعالیت
مدت بندهای  تاریخ انجام فعالیت

و  3-8و  7-3

9-3  

 امتیاز

تائید مقامات 

مسئول طبق 

آئین  3ماده 

 نامه
 تاریخ تا از تاریخ

برنامه مدون آموزش -83

 پزشکان عمومی
3۴/۱/18 3۶/۱/18 

 
9/۱ " 

همایش بین المللی -3۱

 های کودکان بیماری
3۱/۱/18 3۵/۱/18  ۶/۱ " 

کنگره بین المللی -38

های عفونی و  بیماری

 گرمسیری

3/83/18 89/83/18 

 

۵/۱ " 

آموزش مداوم -33

 متخصصین اطفال
3۱/3/18 33/3/18 

 
9/۱ " 

آموزش مدرن -39

 متخصصین اطفال
8/۵/13 9/۵/13 

 
9/۱ 9-9-3 

آموزش مدرن -3۴

 پزشکان عمومی
33/۱/13 3۵/۱/13  ۴/۱ " 

دارو درمانی در -3۵

 بیماریهای شایع عفونی
۱/9/19 1/9/19 

 
3/۱ " 

آموزش مداوم ویژه -3۶

 پزشکان عمومی
88/۴/19   8/۱ " 

بازآموزی مدون -3۱

 متخصصین اطفال
3/8۱/19 ۴/8۱/19 

 
9/۱ " 

 ۵۶/۶۶جمع امتیاز: 

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده:  امضاء مدیر گروه مربوطه:  امضاء عضو هیأت علمی:

 

شده دکتر محمد جعفر صفار برای ارتقاء مرتبه از دانشیاری به   جمع امتیازهای کسب

 8938در جدول زیر ارائه شده است. توضیح اینکه، از سال  891۴استادی در سال 

ی آموزشی، پژوهشی و فناوری ها تیفعالی فرهنگی نیز به امتیازات ها تیفعالامتیازات 

شده است و امتیازات نهایی اضافه  ها دانشگاهاجرایی اعضای هیأت علمی  –علمی  و

 )پژوهشی و فناوری( و  9)آموزشی(، ماده  3)فرهنگی(، ماده  8صورت ماده  به

 .شوند یماجرایی( تنظیم  –)علمی  ۴ماده 
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جدول جمع امتیازهای کسب شده دکتر محمد جعفر صفار برای ارتقاء مرتبه از 

891۴سال  ردانشیاری به استادی د  

 

امتیاز از ماده  

8 

 )آموزشی(

 3ماده امتیاز از 

)پژوهشی و 

 فناوری(

امتیاز از ماده 

9 

 –علمی )

 اجرایی(

امتیاز کل ازمجموع 

 9 تا 8مواد 

امتیاز مورد تایید 

 ت ممیزههیأ

9۵/۱9 3/91 ۴۵ 3/8۴1 

 

 

 

 

 





 

 

 

 
 

 نظرات اعضای خانواده فصل سوم
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 فصل سوم

 

 

 نظرات اعضای خانواده

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 



 

 

 مرضیه اسالمیان

 همسر استاد صفار

ها من به   دوران کمی نیست. در این سال چهل و اندی سال زندگی مشترک

شاید بارزترین  ام.  های بسیاری را تجربه کرده  عنوان همسر و همراه، فراز و نشیب

اند و به یاد   ویژگی ایشان در تمام امور زندگی این بوده که بسیار صبور و متین بوده

فرهنگی، بدون مشورت ریزی را چه از نظر اقتصادی و چه از نظر  ندارم هیچ برنامه

ترین و البته های زندگی مشترک، مهم  شاید در تمامی سال خانواده انجام داده باشند.

آورم هنگامی است که ایشان دچار ناراحتی قلبی   ای که به یاد می  ترین خاطره  سخت

شدند و پزشکان تشخیص دادند که باید بر روی قلب ایشان جراحی باز صورت گیرد. 

تر شده بودند و لذت آرامش و همراهی آنان را در   لی بود که فرزندانم بزرگاین در حا

کردیم. دخترم هیوا به تازگی وارد دانشگاه شده بود و دختر دومم  کنار خود حس می

هانا در حال آماده شدن برای کنکور سال بعد بود. ولی به لطف خدا جراحی با موفقیت 

تاب و موسیقی و عشق به خانواده و دانشجویان انجام شد و در تمامی دوران نقاهت، ک

کردیم به   و بیمارانش بودند که باعث شدند این دوران خیلی زودتر از آنچه فکر می

پایان رسد و ایشان کارشان را از سر گیرد. برای مثال، به خاطر دارم پس از بازگشت از 

هایی بود که در آن   های تلفنی ضبط شده، پیغام  بیمارستان به خانه در میان پیام

کودکانی که بیماران ایشان بودند با همان لحن معصومانه آرزوی سالمی کرده بودند. از 

به شکلی که خانه  ،های ایشان اهمیتی است که برای مطالعه قائل هستند  دیگر ویژگی

اند. از   ای کوچک است که افرادش بیشتر اوقات در حال مطالعه  ما در واقع کتابخانه

های ایشان عالقه به موسیقی سنتی است که این امر باعث شد تا فرزندان   ویژگیدیگر 

عالقه وافری به موسیقی پیدا کنند؛ خصوصاً پسرم علی که به صورت جدی موسیقی 

کاری او  و دانشجوها در اولویت برنامهدانشگاه  همواره بیماران، کند.  سنتی را دنبال می

در مرور خاطرات به یاد دارم در  کمتری برخوردار بود. بودند و اصوالً مادیات از اهمیت

ها از ما در مورد ویال و باغ پرسید   مراسم خواستگاری یکی از فرزندان، یکی از مهمان

ها شد و  که خیلی ساده پاسخ دادم ما ویال و باغی نداریم که البته موجب تعجب آن

بیمارستان خصوصی نداشتند و ادامه دادم که دکتر در دوران کاری تمایلی به کار در 
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تمام سرمایه و دارایی ایشان دانش است و دانشگاه و دانشجوها و بیماران که همواره 

دعاگوی ایشانند و تمام دغدغه ایشان همواره این بوده که پزشکان جوان آینده بتوانند 

 از جایگاه حرفه شریف پزشکی مانند گذشتگان پاسداری کنند.

 

 به کزو ماند سرای زرنگار   آدمینام نیکو گر بماند ز
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 هیوا، هانا و علی صفار

 فرزندان آقای دکتر صفار

نام پدر در فرهنگ یادآور صالبت، غرور و افتخار است. نامی که شجاعت و 

اند چرا که   سبب نیست که پدر را به کوه تشبیه کرده  در خود نهفته دارد. بیمردانگی را 

گاهی است مورد اعتماد در مواجهه با مشکالت مسیر پر پیچ و خم   برای فرزندان تکیه

در تاریکی ذهن فعال و جستجوگر کودکان، کالم و راهنمایی پدر فانوسی است  زندگی.

اما پدر برای ما نمادی از تالش و تعهد بود.  ،ها ینروشنگر و راهگشا. در کنار تمامی ا

شاید اولین نقشی که در کودکی برای پدر تصور داشتیم نقش او به عنوان یک پزشک 

 آوریم که پدر خسته از  هایی را به یاد می  بود. با مرور خاطرات کودکی، چه بسیار شب

ای گریه کودکان بیماری آمدند در حالی که راهرو خانه مملو از صد  مطب به خانه می

ای آرامش   بود که در آغوش پدر و مادر خویش منتظر نشسته بودند تا با کالم و توصیه

ای شفا یابند و پدر چه باحوصله و مهربانانه یکایک آنها را   بگیرند و به نسخه

تواند برای رفع نگرانی از ذهن آشفته و قلب پر تپش یک   پذیرفت. چه کسی می  می

کند و ارزش ازگرداندن آرامش و اطمینان به نگاه نگران یک پدر قیمتی تعیین مادر و ب

های آن پدر و مادر جاری   دعای خیری که از صمیم قلب و اعماق وجود بر لب

آموزش نظم و ن مدرسه و ورود به زندگی اجتماعی، با شروع دورا تصور کند. ،گشت  می

هایی بودند که روز به روز در ذهن ما   لیدواژهمداری، ک  نوع و قانون  ترتیب، احترام به هم

شدند. دیگر پدر یک معلم هم بودند. معلمی که تنها انتظار انجام تکالیف  تر می  برجسته

مدرسه را نداشتند؛ بلکه در کنار آن بر اهمیت ورزش، هنر و آموزش زبان انگلیسی 

رایج نبود، ما این شانس های آموزشی به شیوه امروز   تأکید داشتند. در زمانی که کالس

را داشتیم که از آموزش موسیقی، خوشنویسی، نقاشی، زبان انگلیسی و ورزش 

دادند، اهمیت به   از دیگر نکاتی که پدر همواره مورد تأکید قرار می برخوردار باشیم.

ها و   فرهنگ، تاریخ و ادب کشورمان بود. افتخار به ایرانی بودن و آشنا شدن به سنت

خاک این سرزمین دارد. با ورود و وام و آثار باستانی و ملی که ریشه در آب فرهنگ اق

، شاید نقش مشاور پدر مابه عرصه نوجوانی و زمان انتخاب رشته و شغل برای آینده 

 تر شده بود.   بسیار پررنگ
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دادند،   گیری و اعتماد به نفس می  مشاوری که در عین اینکه به ما قدرت تصمیم

گیری نهایی   های هر کدام از ما داشتند، صمیمانه در تصمیم  از ویژگی با شناختی که

در جوانی و دوران دانشگاه دیگر پدر برای ما استاد بودند و الگو.  کردند.  مشارکت می

ای، تالش، آموزش و پژوهش. ارزشمند شمردن مطالعه و کسب   الگوی زندگی حرفه

ی. این ویژگی برای اعضای جدیدتر خانواده های ماد  دانش و مقدم دانستن آنها بر ارزش

در پایان ما فرزندان از صمیم  که بعدها به جمع ما پیوستند هم بسیار جالب توجه بود.

های ارزشمند پدر و مادر در   قلب پروردگار بزرگ را شاکریم که همواره از حمایت

کنیم و وجودی  ایم که تالش  تمامی مراحل زندگی برخوردار بودیم و اگر امروز آموخته

 دریغ ایشان بوده است.   های خالصانه و بی  اثربخش داشته باشیم در سایه حمایت

 

 سایه گهر بارشان پایدار
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 آقای دکتر الهیان فر

 آقای دکتر گوهرشناسان

 دامادهای استاد دکتر صفار

نکاتی که از ترین   ، از قابل اشارهصفار در برخورد با شخصیت برجسته آقای دکتر

منطقنی های اول به یاد داریم، تواضع، آرامش و در عین حال نحوه عنوان کردن   مالقات

های یک پدر در ارتباط با سرنوشت عزیزانشان بنود. نکناتی ماننند درک متقابنل   دغدغه

شرایط مخاطب، پرهینز از ایجناد اسنترس و اضنطراب و هندایت خردمنداننه جلسنات 

های بعد که دیگر عضوی از خنانواده بنودیم، شناید بنه جنر ت   آشنایی. در روزها و سال

ای بزرگوار و   بتوان گفت که مناعت طبع در ارتباط با مسائل مالی، برخورداری از روحیه

بخشنده، صبر و حوصله، ارج نهادن به نظرات و پیشنهادات اعضای خنانواده، شنکیبایی 

ی خنرد جمعنی و پرهینز از کنارگیر هدر برخورد بنا مسنائل و مشنکالت، توصنیه بنه بن

هنا   در اینن سنال پیشداوری، ایشان را به الگویی رفتاری برای منا تبندیل کنرده اسنت.

ها و مشکالتی   های خوشایند و ماندگار، شاهد مواجهه با سختی  همچنین در کنار تجربه

و به فاصنله کمنی از آن تجربنه  وزهای سخت دومین جراحی قلب ایشانایم، ر  نیز بوده

داننیم کنه بنرای  ست و همه منیا ای باال  جراحی کرانیوتومی بدون شک نیازمند روحیه

ها آگاه اسنت، شنرایط   گونه جراحی  های این  یک پزشک که خود به عوارض و پیچیدگی

توکل بنه خندا، امیند بنه بهبنودی و انگینزه از  چه میزان مشکل و پرتنش خواهد بود. 

های روزمره، نقش مهمنی در گنذر از اینن   فتن مجدد کار، پژوهش و سایر فعالیتسرگر

ها داشتند. همچنین احساس تعهد ایشان نسبت به حرفه پزشنکی و بیمارانشنان   سختی

هایی کما بنیش مشنابه دارینم   کنیم و دغدغه  برای ما که خود در این زمینه فعالیت می

عننوان پندر و    توان گفت که حضنور ایشنان بنه  در یک جمله می بسیار تأثیرگذار است.

 ای برای ما بسیار ارزشمند است.  الگوی زندگی حرفه
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 دکتر علی اکبر رهبری منش

 فوق تخصص عفونی کودکان

 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

سال است که افتخار آشنایی با استاد صفار را دارم و از زمانی که  ۴۱اینجانب 

کردند با هم همکاری داشتیم و از هر نظر   ایشان در شهر گنبدکاووس خدمت می

خصوص در زمینه تخصصی کودکان و رفتار و منش یک طبیب حاذق برای ما الگو  به

توان گفت که استاد صفار در رشته تخصصی خودشان و همچنین   به جر ت می بودند.

روز هستند و در   های طب از دانش باالیی برخوردارند و همیشه به قسمتدر سایر 

آوری قیت و نوتند و در این زمینه خالتحقیق و درمان همواره نظراتی قابل توجه داش

توان گفت استاد صفار هم طب را خوب آموخت و هم خوب آموزش داد.   می نیز دارند.

ت مشغول اکنون در مملک  التحصیالن زیادی در محضر ایشان بودند که هم فارغ

توان گفت ایشان یک استاد   کنند. می  رسانی بوده و خدمات مؤثری ارائه می خدمت

اند. به نظر   ه در سطح کشورند؛ کما اینکه قبالً از این نظر مورد تقدیر قرار گرفتهنمون

من یک شیوه آموزشی مختص به خود دارند که تأثیر بسیار خوبی در فرگیران داشته 

های بسیار درخشان آموزشی، نگاهی ویژه به تحقیق   استاد صفار در کنار فعالیت است.

ویژه در   های عفونی کودکان به  ب کودکان و بیماریو پژوهش در مسائل مربوط به ط

اند. ما همه ساله در انجمن عفونی کودکان ایران شاهد ارائه   استان مازندران داشته

در  شویم.  مند می  مقاالت دکتر صفار هستیم و همگی از نتایج تحقیقات ایشان بهره

خانواده، با تربیت فرزندانی در سطح باالی علمی به نظر اینجانب کافی است که بگوییم 

رابطه استاد صفار با بیماران  استاد در خانواده هم مثل دانشگاه موفق بوده است.سلوک 

خیلی صمیمی بودند و  ها های آن تواند باشد و همواره با بیماران و خانواده  یک الگو می

. در محل کار نمونه یک همکار صمیمی و دانستند  را جزء خانواده خود می در واقع آنان

های ذاتی و قوی خود به   مندی  داشتنی با همکاران بودند. استاد با توجه به عالقه  دوست

کشور و طب و طب کودکان در تصمیمات سازمانی چه در سطح استان و چه کشور 

  اند.  همواره جایگاه خاصی داشته
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های بقراط حکیم را که زیبنده سردر   اینجانب استاد صفار دقیقًا گفتهبه نظر 

های پزشکی جهان است را همواره همراه خود دارند و مظهر اراده محکم و  دانشکده

، صمیمیت و رفاقت با همکاران و   گیری  قوی، دقت نظر قابل تقدیر، شجاعت در تصمیم

برای  "تمام عیار"تاد صفار یک الگوی اس باشد.  در عین حال انسانی رک و منتقد می

 باشند. رشته طب می فراگیران
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 سید باقر حسینی الریجانی

 مسئول بهداشت و رئیس شبکه بهداشت و درمان گنبد کاوس

 

اینجانب در شبکه بهداشت به عنوان مسئول مرکز  89۱۱الی  89۶8از سال 

با بخش اطفال بیمارستان بهداشت و شبکه بهداشت و درمان به تناوب ارتباط تنگاتنگ 

هزار نفر، منطقه  ۶۵۱طالقانی گنبد داشتم. گنبد در آن مقطع با جمعیتی بالغ بر 

محروم، فاقد امکانات پزشکی کافی و ... بود. جناب آقای دکتر صفار از فعاالن مؤثر و 

مؤسس دلسوز بخش اطفال بیمارستان طالقانی گنبد بوده است. تالش ایشان نقطه 

 دهد. رخشان درمان اطفال گنبد پس از انقالب اسالمی را تشکیل میعطف و خط د

جناب آقای دکتر صفار با آگاهی و اشراف و تخصصی که در طب اطفال و شناخت 

های شایع داشتند، در حقیقت مرجع تشخیص  بسیار خوبی که از منطقه و بیماری

و اعتماد سایر مندی، دقت، هوشمندی  بیماری در منطقه بودند، دید علمی و عالقه

اندازی بخش اطفال  ای قرار داده بود. در راه برجستهپزشکان ایشان را در جایگاه 

از  کننده و موثر داشتند. بیمارستان دولتی گنبد و آموزش بهیاران نقش بسیار تعیین

ها  خلق، پایبندی به ارزش مداری، حسن های جناب آقای دکتر در خانواده، اخالق ویژگی

جناب آقای دکتر صفار  باشد. خانوادگی، آراستگی و سالمت نفس میو معیارهای 

اهتمام زیادی به ادای حقوق بیماران داشتند، صداقت در ارائه خدمات، نام نیکی از 

اکنون نیز بیمارانی از این شهرستان به محضر  جای گذاشته است. هم  ایشان در گنبد به

، هماهنگی و همکاری موثری با در مقاطع مختلف همراهی شوند. استاد معرفی می

گیری، ارائه  ریزی، تصمیم مدیران مختلف شبکه بهداشت درمان گنبد در امر برنامه

اند. در اجرای ضوابط و مقررات دارویی و   تر به بیماران و شهروندان داشته خدمات جامع

 ،های خصوصی و دولتی و نظام پزشکی درمانی و جلب مساعدت و مشارکت بین بخش

ای و  لیل دارا بودن جایگاه واالی علمی بسیار مؤثر بودند و در حل مشکالت تعرفهبه د

استاد همواره در تحلیل معضالت و رفع مشکالت  اند. غیره بسیار همکاری داشته

گذاردند و  های فرهنگی جامعه احترام می نظر بودند و به ارزش مند و صاحب عالقه

 گی جامعه بودند.های واالی فرهن پایبند به اصول و ارزش
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شناسی، رعایت دقیق ضوابط اداری و پرداختن به امور درمان بیماران  وقت

روزی در بیمارستان دولتی، تعهد و پایبندی به اصول پزشکی، جدیت و  طور شبانه  به

ترین ویژگی  گیری منطقی در برابر معیارهای غیر علمی و خالف مقررات، شاخص سخت

جای قاضی وقت دادسرا در آن زمان مبنی بر  بود. اصرار بی بدیل  این استاد و پزشک بی

نگهداری یک کودک سالم در بخش اطفال بیمارستان تا پیداشدن ولی کودک و عدم 

ای از التزام   تمکین دکتر صفار از نگهداری کودک سالم در بخش بیمارستان، نمونه

ر کاشف حقایق در یک کالم جناب آقای دکتر صفا ایشان به اصول و مقررات بود.

 پراگماتیک هستند.  دانایی، دارای وجدان متعهد و آگاه پزشکی و

 هو معکم این ماکنتم
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 عقیل مازندرانی

 گنبد کاووساز همکاران و معاون اداری مالی شبکه بهداشت درمان 

 

 درمان و بهداشت در همکاری سابقه سال ده به حدود ایشان با آشنایی اینجانب

سیار متعهد بود. به کارشان ب دوستانه بسیار همکاران با ایشان گردد. برخورد  بازمی گنبد

 ایشان همت به گنبد طالقانی بیمارستان کودکان بخش که  طوری  به ،مند بودند  عالقهو 

 به را سرراهی ای  بچه انتظامی مأمور به یاد دارم یک روز. است شده اندازی  راه و فعال

 ترخیص دستور نوزاد سالمتی از اطمینان و معاینه از پس ایشان ،آورد کودکان بخش

 آقای دکتر را وقت قاضی دستور با کرد. خودداری بچه بردن از مأمور نمودند اما صادر

و  گردند  بازمی کارشان محل به ایشان شبکه، مدیر دفاع از پس بردند که دادگستری به

 در تسریع و ورود در تأخیر خدمت، مدت طول در پردازند.  می درمان امر به بالفاصله

اند. رفتار صمیمانه و پایبندی به خانواده از   بوده منضبط بسیار پزشکی و نداشته خروج

 .های بارز ایشان بود  ویژگی
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 سیدقاسم حسینی

 مهندس مکانیک

کالسی دکتر صفار از دبستان تا دبیرستان   روستایی و هم  هم  

 

خاطرات من به دوران دبیرستان و ورود ایشان به دانشکده پزشکی دانشگاه 

شمسی،  89۴۱ی تحصیلی دبیرستان ایشان در دهه   شود. در دوره  تهران مربوط می

آموزان توجهی   ای بود که به تربیت و استعدادیابی دانش  شرایط آموزشی کشور به گونه

یدا نکرد و در گاه بروز پ  دارای استعداد و خالقیت بودند که هیچ  ها  شد. شاید خیلی  نمی

ی به خاموشی گرایید. آقای دکتر صفار هدفی روشن داشتند. کوران تحصیل و زندگ

کردند، هدفشان   شته طبیعی )تجربی( دبیرستان تحصیل میمعموالً کسانی که در ر

ورود به رشته پزشکی بود. پشتکار، اعتماد به نفس و جدیت ایشان همراه با استعداد 

شان در رشته پزشکی شد که با توجه به شرایط فرهنگی و ای ذاتی، منجر به موفقیت

داد و خدمات فراوان در اقتصادی جامعه کار بسیار بزرگی بود و سرانجام شکوفایی استع

طبابت و آموزش و تحقیق و پژوهش را درپی داشت. صداقت، وفاداری به دوستان و 

آشنایان و سعی در ایجاد همبستگی میان دوستان و آشنایان از خصوصیات بارز ایشان 

  است.
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 حامد جباری

 ی دورها سالمهندس معدن و از بیماران 

 

دلیل سابقه بیماری سل در مادرم و خواهرم،    به 89۶3در زمان تولدم در سال 

اًل چنین مشکلی دارم که حدس درستی بود. نوزادی که من هم احتمازدند   س میحد

همان از  بود.مرگ گذشت درگیر تنگی نفس شدیدی تا حد  که چند روز از حیاتش می

شب و  ،وقت بی وقت وآقای دکتر صفار،  منزل چه در بیمارستان و چه در زمان نوزادی

، تحت معالجه و درمان ایشان بودم. از آنجایی که پدرم موتور داشت، زمانی که نزد روز

در حالی های سازمانی بیمارستان طالقانی،  رفتیم، در خانه جناب آقای دکتر صفار می

اصرار زحمت رساندن اینجانب را به منزل تقبل ، همیشه با بود پاسی از شب گذشتهکه 

نمودند. امکان نداشت که یک روز در میان به علت بیماری آسم، نزد آقای دکتر  می

ام،  ساله 9۱کردند. بنده که اکنون  نروم، ولی هر بار با روی گشاده از ما استقبال می

لحظاتی که آقای  زنده ماندنم را اول به خدا و بعد به آقای دکتر مدیونم. هیچ وقت

های پسر  کنم؛ چون با دوچرخه کرد را فراموش نمی خاطر من با پسرش دعوا می  دکتر به

بیوتیک، دکتر   کردم. در زمان جنگ تحمیلی و کمبود داروی آنتی آقای دکتر بازی می

همیشه حواسش به من بود و همیشه و هر جا آمپول همراهش بود. چه در زمستان و 

ه من و خواهرم بود. دو سال بعد از تولدم مادرم به رحمت خدا رفت. تابستان حواسش ب

ام و جناب آقای دکتر صفار. دکتر به پدرم قول داده بود که تا سن  من ماندم و بیماری

هفت سالگی از من مراقبت نماید که همین اتفاق هم افتاد. پس از ازدواج مجدد پدرم، 

تصد گرم وزن داشت، که باز هم دکتر برادرم هادی متولد شد که هف 89۶1در سال 

صفار در بیمارستان برزویه با مراقبت شدید و دو بار تعویض خون، عمری دوباره به 

برادرم بخشید. برادرم هم اکنون دستیار تخصصی داخلی در ساری است. ما از هر لحاظ 

های دهه شصتی منطقه گنبد، جناب آقای  مدیون آقای دکتر صفار هستیم. تمام بچه

اند و اگر   شناسند. آقای دکتر همچنان ارتباط خود را با ما قطع نکرده دکتر را می

مند  مان پیش آید، همچنان از تجربیات ارزنده ایشان بهره مشکلی برای ما و فرزندان

در یک کلمه تا به حال دکتری به این اندازه دلسوز، مهربان، فداکار و کاردان  شویم. می

.ام ندیده
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 حسین حقیقت

 جامعه شناس

 

دکتر صفار یکی از پزشکان حاذق با پشتوانه علمی باال در تشخیص بیماران 

باشد. با تکیه بر  های معتبر دنیا می همراه با مطالعه دائمی از منابع علمی دانشگاه

پذیر و همیشه پیگیر درمان  شناختی بیست ساله، ایشان را پزشکی مسئولیت

پذیری اجتماعی، در مسائل  شتکار و مسئولیتدانم. با توجه به پ بیمارانشان می

کرده )یک  اند که وجود فرزندان تحصیل خانوادگی نیز همیشه سرآمد دوستان بوده

 مهندس و دو دختر پزشک متخصص و دو داماد متخصص( گواه آن است. 

به طور قطع و یقین شخصی با این پیشینه علمی، قطعاً در روابط اجتماعی و 

که به عنوان تنها پزشک  نماید. زمانی رعایت کلیه نکات را می مراوده با همکاران

متخصص کودکان در شهر مرزی و محروم گنبدکاووس با کمترین امکانات و پشتوانه 

ام که به تنهایی بخش  روزی ایشان بوده مشغول خدمت بودند شاهد فداکاری شبانه

نمودند. امیدوارم  ر اداره میاطفال بیمارستان طالقانی گنبد را با نظم و انظباط فوق تصو

چنین پزشکان متعهد و فداکار با تحصیالت عالیه همیشه پایدار باشند که جامعه 

 نیازمند آنان است.
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 عبدالحسین احمدی جزی

 کارشناس رژیم درمانی و صنایع غذایی شبکه بهداشت و درمان گنبد کاووس

 

محمدجعفر صفار پزشک حاذق، باتجربه و از نظر علمی بسیار جناب آقای دکتر 

سال در شهرستان محروم گنبدکاووس  8۱باشد. اینجانب حداقل به مدت  باسواد می

افتخار شاگردی و همکاری با جناب آقای دکتر صفار را داشتم. البته شاید کلمه 

دت من کارشناس همکاری من با ایشان شایسته جناب آقای دکتر نباشد، زیرا در آن م

درمانی بیمارستان طالقانی گنبدکاووس و ایشان یکی از متخصصان اطفال   تغذیه و رژیم

ها بیماران بسیاری از دانش و حذاقت ایشان  حاذق شهر بودند. در طی این سال

نمونه در مورد فرزندانم که به دست و دانش ایشان  9مند گردیدند که من فقط به  بهره

فرزند سوم من که اکنون  89۶9کنم. در سال  اند بسنده می یافته از مرگ حتمی نجات

متخصص طب اورژانس است و از بدو تولد دچار بیماری شدیدی بود، با درمان به موقع 

همین فرزندم در مسافرتی که به مشهد  89۶۵ایشان از مرگ نجات یافت. در سال 

فوق تخصص مشهد از داشتیم، دچار بیماری وخیمی شد که تمام پزشکان متخصص و 

آقای  درمان وی عاجز ماندند. الجرم تلفنی با برادر بزرگوار و استاد ارجمندم جناب

دکتر صفار تماس گرفتم و بنابر توصیه ایشان چون فصل تابستان بود، در عصر که هوا 

خانواده از مشهد به سمت گنبد تر شده بود، فرزند بیمارم را به همراه  کمی خنک

یمه شب بیمارم را به آقای دکتر رساندم. از همان ابتدای مراجعه، با دم حرکت داده و ن

 مسیحایی و تشخیص درست ایشان تحت مداوا قرار گرفت و درمان شد. مورد بعدی

بسیار جالب است. البته ناگفته نماند هر سه فرزندم از بدو تولد تحت نظر آقای دکتر 

افتاد. فرزند اول من که در حال تحصیل اتفاقی جالب برایم  893۱صفار بودند. در سال 

ای دچار گردید که  در رشته تخصص زنان در بابل بود، به ناگاه به بیماری ناشناخته

کلیه پزشکان بابل نه تنها از درمان وی عاجز ماندند، بلکه در نتیجه، تشخیص و درمان 

ایشان را  به محض اطالع من از بیماری دخترم ایجاد کرده بود. نادرست مشکالتی را

ساله بودند به خدمت آقای دکتر صفار بردم و با تشخیص درست  9۴که در آن وقت 

باشد و همیشه بهبود  ایشان درمان شد که اکنون جراح و متخصص زنان و زایمان می

 داند.  خود را از آن بیماری مهلک مدیون تشخیص و درمان استاد می
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یشان بودم، هیچگاه نشنیدم سالی که در گنبدکاووس در محضر ا 8۱در همان 

که در شهر نوزادی یا طفلی تحت درمان ایشان قرار بگیرد و درمان نشود. آقای دکتر 

طالقانی و بیمارستان صفار در گنبدکاووس ریاست بخش اطفال و نوزادان بیمارستان 

بار به طور مداوم  خصوصی دیگر را به عهده داشتند و در این راه همیشه ماهی یک

های  ی بیماری  خصوص در زمینه ها و تجارب خود را به الس درس، یافتههمانند ک

دادند. ایشان در همان  ای در اختیار همکاران پزشک و عوامل درگیر قرار می منطقه

گنبدکاووس سمت استادی بر سایر متخصصین اطفال را به نحوی به عهده داشتند و 

بردند. در این مورد باید  هره میهمه پزشکان شهر حتمًا از تجارب و عملکرد ایشان ب

بگویم که فرزند دوم من که اکنون فوق تخصص اطفال و نوزادان هستند، تخصص خود 

را در دانشکده پزشکی ساری گرفته، از دانشجویان استاد بودند که همیشه کالمش این 

ت بود که هر چه از دانش و تجربه دارم از تعالیم و تدریس و به اشتراک گذاردن تجربیا

 که طی شاگردی از ایشان کسب کرده است.   جناب آقای دکتر صفار است  و دانش

طورکلی،   از نظر خانواده فردی خانواده دوست، آرام و بسیار مدیر هستند. به

خانواده آقای دکتر تحت تعالیم و رهبری ایشان قرار دارند. ایشان دارای فرزندانی موفق 

سال سابقه ایشان  8۱باشند. در طول  اد و متدین میای بسیار خوشنام و باسو و خانواده

در بیمارستان طالقانی گنبد کاووس هیچگاه ندیدم که با بیمار یا همراه بیمار برخورد 

بدی داشته باشند. در بسیاری از موارد با والدین بیمار خود همکاری داشته و پیگیر 

ن بیماران، جلساتی را برای اند. تا جایی که برای توجیه والدی درمان بیمار خود بوده

آموزش نحوه تغذیه، دارو دادن و طول درمان و به خصوص رفتار با بیمار در این دوره 

کردند. گاه این نحوه کار وقت زیادی از ساعت مطب ایشان  به صورت کالس برگزار می

از گرفت. تمام مردم شهر که دارای نوزاد یا اطفال بودند، خواهان ویزیت فرزندانشان  می

شد.  طرف آقای دکتر بودند، که خوشبختانه این امر با درایت ایشان همیشه محقق می

دانست طرف  نمود با وصف آن که می با همکاران خود همیشه با فروتنی رفتار می

صحبتشان متخصص یا پزشک عمومی است و ممکن است به اندازه ایشان تجربه 

ند که انگار آنها استادند و ایشان کرد طوری رفتار ک نداشته باشد، همیشه سعی می

 تعلیم گیرنده. 
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به همین دلیل  همین امر سبب محبوبیت ایشان در بین همکاران بوده است.

دادند، از ایشان کمک بخواهند.  همکاران در مواجه با مشکل، همیشه به خود اجازه می

کاران، همبه طور مداوم دانش و تجربیات خود را بدون هیچ چشم داشتی در اختیار 

دادند. به همین علت تا زمانی که در گنبد   قرار می   ها و دانشجویان حتی پرسنل بخش

شد.  کاووس شاغل بودند، در تمام تصمیمات بیمارستان از نظرات دکتر استفاده می

عالئق فرهنگی ایشان بیشتر به  حتی در کسوت استادی در ساری نیز چنین بوده است.

گردد. دوستدار طبیعت، کتاب خواندن و مطالعه هستند. نه  میاصالت فکری ایشان بر 

های مختلف برای باال بردن سطح معلومات خود  تنها گرایش به مقاالت علمی رشته

 مندند.   ها و مقاالت سایر علوم و ادبیات نیز عالقه دارند بلکه به کتاب

رم که با مورد است. یک در درمان دخت 3ای که از ایشان دارم  خاطره برجسته

حالت گریه با ایشان تماس گرفتم و با همان حال فرزندم را نزد ایشان بردم. قبل از هر 

تابی دخترم را کم کرد.  ام را آرام کردند. و همین آرامش بی کاری ابتدا من و خانواده

  ساعته، طبق قولی که به من داده 3۴سپس فقط با یک نسخه و با تحت نظر گرفتن 

درمان کردند. هیچگاه ندیدم در مطب خود از همراه بیماری که  بودند، دخترم را

نمودند. در این رابطه مادر  محتاج باشد ویزیت دریافت نمایند و حتی کمک نیز می

ترکمنی را یاد دارم که همسرش فوت شده بود و تنها فرزندش به شدت بیمار شد که 

های  فت. هیچگاه واکنشگونه مخارجی بهبود یا تحت نظر آقای دکتر صفار بدون هیچ

در یک شود.  آن مادر در مقابل استادم در روز ترخیص از مقابل چشمانم خارج نمی

 تر از ایشان ندیدم. ، انسانی وارستهتر، برادری بهتر کالم استادی باسوادتر، طبیبی حاذق
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 رحمن قلی سیدی

 معلم ریاضی و از بزرگان قوم ترکمن

 

گردد که در   سابقه آشنایی اینجانب با استاد ارجمند و بزرگوار به زمانی برمی

شهرستان محروم گنبدکاووس معلم بودم و برای درمان فرزندانم به آقای دکتر صفار 

کردم که البته افتخار بسیار بزرگی برای من بوده است. یکی از فرزندانم  مراجعه می

د برای درمان نزد آقای دکتر صفار بردم. ایشان با راکه به بیماری حادی مبتال شده بو

کردند که او هم فرزندم را  صداقت تمام، مرا به پزشک حاذق دیگری در تهران معرفی 

ای خندان و مقبول   درمان کرده بود. دکتر صفار بسیار رحیم و رئوف بودند. چهره

ار داشتند. آنچه داشتند. عالمی بودند اهل عمل از لحاظ دانش در مرتبه باالیی قر

دادند. جناب آقای دکتر صفار زبان بیماران خود  دانستند در اختیار همگان قرار می می

کردند. استاد صفار بسیار باگذشت  بودند و با کمترین نسخه، بیماران خود را درمان می

اینجانب حتی  هستند و به دنبال مادیات نبوده، فقط به فکر درمان بیماران خود بودند.

رفتم.  ی آقای دکتر صفار به ساری رفتند، فقط برای عرض ارادت خدمت ایشان میوقت

تا حدی که خودم شاهد بودم بیماران زیادی از شهرستان گنبدکاووس برای درمان 

رفتند. در یک کالم تکریم از دکتر صفار واقعًا  فرزندان خود به ساری نزد دکتر صفار می

 همگان و شایسته تقدیرند.برازنده ایشان است که مورد احترام 
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 پور خانم سوسن افغان

 89۶۱سال  دربهیار بازنشسته بیمارستان طالقانی شهر گنبد کاووس 

 

العاده داشتند. بخش اطفال و بزرگسال ادغام   استاد شخصیتی کاریزماتیک و قدرت فوق

واحد دیگر شبکه بهداشت فرستادند وآن شده بود، با تالش ایشان نیروهای اداری را به 

دادند   قسمت را آماده کردند، سفارش تمام تجهیزات و امکانات را شخصًا انجام می

شدند. زمانی که جناب آقای دکتر آنکال   وحتی قسمتی ازهزینه را ایشان متقبل می

ر زدیم بر بالین بیمار حاض  بار به ایشان زنگ می ۵بودند و چنانچه در شیفت شب 

تراپی و   را شخصاً جهت سرم رگ ( نوزادان و اطفال بدحال و بدIVشدند. رگ )  می

دستور داده بودند هنگام ویزیت درب ورودی و  کردند.  می           دارودرمانی برقرار

بار نگهبان برای  شد. یک  خروجی بخش قفل شود و هرگز در طی این مدت باز نمی

آقای دکتر با نگهبان برخورد کردند. کارهای خیر انم آقای دکتر درب را باز کردند. خ

ر منزلش آبگرمکن نداشت آقای ایشان حد و حساب نداشت. مثالً خدمتگزار بخش د

یا و برایش آبگرمکن نصب کن. برو به آشنایی که داشتند گفتند به این آدرس  دکتر

پیش آمد آقای دکتر همه مشکلش را حل برای پرسنلی از بیمارستان مشکل مالی 

اش را پرداخت کرد. یا مسئول بخش اطفال   کردند و او بعداً در مدتی طوالنی بدهی

بیمارستان برای عمل سزارین قبل از رسیدن خانواده به سفارش آقای دکتر در 

مثالً فامیلی یک کودک  ،به خیلی چیزها توجه داشتند بیمارستان برزویه بستری شدند.

ابلی، گرگ بود ایشان به پدر کودک گفتند فامیلی را عوض کن برای آینده فرزندت ز

سال با عزت و سالمتی  83۱خوب نیست. و خیلی خاطرات شیرین دیگر ...   الهی 

 زندگی کنند.
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 نظرات دستیاران و دانشجویان

 

 





 

 

 راد  دکتر حسین سلیمانی

 فوق تخصص نوزادان

 

 891۵آشنایی و شاگردی استاد صفار از سال  ،از الطاف خداوندی به اینجانب

جهت دقت و  خوف از. آمیخته بود خوف و رجا بارابطه دانشجویان با استاد  باشد. می

دانشجویان و رجا  در پیگیری امور درمانی بیماران و شرایط تحصیلیحساسیت استاد 

نظم در  .های ایشان ریپورت از جهت بار آموزشی باالی راندهای آموزشی و مورنینگ

 ،معاینه کامل بیماران در هر نوبت روز، برنامه آموزشی قوی و به های روزانه، فعالیت

توصیه دانشجویان به  ایشان بوده است.از نکات برجسته کاری  مطالعه مستمر روزانه،

ای به بیماران همواره   حفظ حریم پزشک و بیمار ضمن احترام حرفه آراستگی ظاهری و

 ای سنگین برای  ثلمه قطعاً بازنشستگی علمی استاد صفار، استاد بوده است. کیدأمورد ت

های  انسطح استان و نیز است دانشجویان طب و نیز کودکان نیازمند به درمان در

معلم  کالم آخر اینکه: .خواهد بود "ءال یسدوها شی"مصداق بارز باشد که مجاور می

 همیشه سالمت و پاینده باشید. عزیز و استاد خاص

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 
 استاد دکرت محمدجعفر صفار یادنامه 78

 دکتر صادق سجادی

 متخصص کودکان

 

 چهره ماندگار دانشگاه علوم پزشکی مازندراندکتر صفار 

پزشکی  در رشته اطفال دانشگاه علوم س از قبولیپکه بود  891۶مهر ماه سال 

برخورد من با استاد صفار، در گزارش  اولینم. مدآاز شهر مشهد به ساری  مازندران

وردند و مدیریت گزارش آصبح تشریف  1ساعت  س صبحگاهی بود که ایشان ر

بالینی را به  نکات علمی و، کاملسنجی و تسلط  نکته صبحگاهی را بر عهده گرفتند و با

 محضر استاد بودم، عفونی که در جلسههم در  کردند و بعداً گوشزد می خود شاگردان

موارد بسیاری بود که استاد با علم و ظن . شدم مستفیض می ایشان باز هم از بیانات

 گشودند و لبخند رضایت بر گره از بیماری اطفال معصوم می داشتند، قوی بالینی که

با رفتار  موزش نکات علمی،آاستاد عالوه بر . نشاندند و والدینش می لبان کودک

تعهد و وجدان کاری و اخالق پزشکی را به دانشجویان تعلیم  انظباط، نظم و خویش،

کارنامه پژوهشی و تحقیقاتی استاد صفار خود بیانگر همه  ،در مقام محقق. دادند می

از  همکارانی که. عیان است چه حاجت به بیان استچیزی که  الواقع، و فی ستا چیز

کید ایشان بر أت همواره از دقت عمل و بردند، نامه بهره می راهنمایی ایشان در پایان

منافع بیمار را فدای  در برخورد با بیمار،. گفتند مار میآتحقیق و صحت  درستی مراحل

م با  برخورد قاطعانه تو مار،کردند و درکنار رفتار مهربانانه با بی اندیشی نمی مصلحت

کردند و حتی اگر  نمیکودک داشتند و بدون اندیکاسیون دارو تجویز  احترام با والدین

از  پس نتی بیوتیک(آ)مثال به خاطر عدم تجویز  والدین در ابتدا ناراضی بودند بعضی از

هویدا شان  در چهرهمندی  رضایت گذشت چند روز از روند درمان و بهبود فرزندشان،

و خاطرم هست که یک  ایشان بود شناسی و نظم استاد یکی از صفات بارز وقت. شد می

کردن نکاتی به  جهت گوشزد رزیدنت ارشد روز صبح بعد از گزارش صبحگاهی،

من  و پس از اتمام صحبتش، دقایقی از وقت را گرفتند تر، های سال پایین رزیدنت

ویزیت کرده بودند و به من  را ها نصف تخت ولی استاد ،سریع خودم را به بخش رساندم

ینده موفق باشی آخواهی در  گفتند اگر می بودم، که تازه دوران رزیدنتی رو شروع کرده

ست را داشته باشی و به راستی ا آنهم یکی از ارکان  شناسی کار که وقتباید نظم در 
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علم و تعهد و  شخصیتی بودند که استاد صفار ،خالصه کالم. هم توصیه درستی کردند

 نهایشان اگر  که ست اگر بگوییمنیمیخته بودند و گزاف آنظم دربا  وجدان کاری را

علوم پزشکی مازندران بلکه افتخار  و نه تنها افتخار دانشگاه ندنظیر  حداقل کم نظیر، بی

 .جامعه پزشکی کشور هستند
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 دکتر عبدالرحمن شیری

 متخصص کودکان

 

 891۵سال  ای دکتر صفار ازقافتخار آشنایی و شاگردی استاد گرانقدر جناب آ

استاد  آمد، به وجود نم در شروع دوره دستیاری کودکان در بیمارستان بوعلی برای

وافر به  واسطه عالقهه و ببودند فردی منضبط، دقیق و تیزبین و همیشه آراسته 

در گرانقدرشان  با توجه به تجارب .از نظر علمی بسیار پربار و روز هب ،مطالعات مستمر

سالمت جامعه و حضور  خدمت با افتخار به های متمادی آموزش و تدریس و طی سال

و دانشجویان هم همیشه  تدریس و آموزش دستیارانهای علمی، در  فعال در پژوهش

و بیماران و سایر اساتید محترم، دستیاران  نظم و حقوق و حرمت .جدی و پیگیر بودند

بدون شک بازنشستگی استاد  .نمودند صورت جدی رعایت می هدانشجویان را ب

یک کمبود و چالش آموزشی برای دستیاران و  القدر از تدریس و آموزش جلیل

از  .خواهد بود استاد گرانقدربیماران از تجارب  نشجویان دانشگاه و محروم شدندا

 استاد، آرزوی سالمتی، شادی و موفقیت روزافزون دارم.  اینجا از خداوند متعال برای
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 دکتر انسیه طالیی

 متخصص کودکان 

 هو الشافی

ای دیگر نقش  ها به شیوه انسانهای قدیم  زمان کردم همیشه با خودم فکر می

فردی  د همانکردن سعی مید، قرار بود پزشک باشن راگ ، مثالًکردند ایفا میخود را 

طرف یا  بی فرد باتجربه، شناخت و هر وقت به یک که جامعه به عنوان طبیب می دباشن

برایش احترام قائل و کافر، مرد و زن مسلمان از پولدار و فقیر،  همگان اعمفردی که 

چگونه هر انسانی با هر دین و مذهبی به  .رفتند ؛ به سراغ آن فرد مینیاز بود ،باشند

افتخار  من بگذارید جواب این سوال را بدهم. زیراپس گذارد؟  چنین فردی احترام می

همیشه ."استادمحمدجعفر صفار" .داشتم رانسل از پزشکان  آناز  یشاگردی بزرگوار

چون  ،موقع برسیم ها مورنینگ با استاد بود و چقدر اضطراب داشتیم که به شنبه صبح

حتی ندارم که خود استاد  یادبه قابل قبول نبود و  استادخیر برای أحتی یک دقیقه ت

ها هر روز  تمام این سال ،دوارد سالن کنفرانس شده باشن 1یک دقیقه بعد از ساعت 

بعداظهر  3س ساعت  تا رهمیشه  و ده بودننه مشغول مطالعاکتابخ در 1قبل از ساعت 

ساعات بیکاری مشغول  در نداشتند. استاد ماندند، حتی اگر کاری در بیمارستان می

براق و  های استاد یک بار کفش یاد ندارمبه . بودندنه و نوشتن مقاله اکتابخ درمطالعه 

 رایاد ندارم بیماری به ، شلوار ایشان اتو شده نباشد، پیراهن و کت و ندزده نباش  واکس

معاینه و شرح حال رزیدنت را به و ویزیت  رده باشندمعاینه نک از فرق سر تا نوک پا

کالس درس نداشته باشم و آموزش  ایشان روتیشندر روزی  یاد ندارمبه ، دکننبسنده 

این همه  شود . چطور میدراند بیماران نداده باشن بندی شده سر تمام و کمال طبقه

شود  میچطور  ؟خسته نشد رزیدنت و همراه بیمار ،و کله زدن با اینترن سر سال از

که  از من پرسیدیک بار استاد به یاد دارم  حاشیه عاشق تدریس بود؟ اینقدر خوب و بی

گفتم:  ؟اشتباه گزارش شده و چرا کاری نکردی ات بیمار شب گذشته LPچرا جواب 

کار گفت   پرسنل شب نیز نمودم اماو پیگیری  رفتم آزمایشگاهبه  استاد دیشب حضوراً"

 ."شروع کردم راو من طبق تفسیر خودم درمان  دکنن باید پرسنل باسابقه صبح تفسیر

 خود بهبا  راموقع من  همان "!!آمدیزود کوتاه  دختر جان خیلی": فرمودنداستاد 

دارای بیمار ! برای هر نیامدندموضوع روشن نشد کوتاه  و تا تکلیف بردند آزمایشگاه
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و با اساتید بردند  میرادیولوژی  به شخصاً انخودش راگرافی   کلیشه بیماری پیچیده،

درمان کن  رادخترم بالین بیمار ": دگفتن همیشه می د.کردن می رادیولوژیست مشورت

 "...رانه عکس و آزمایش 

 ایشان آموختم:از

 ستاکلید اصلی حل معمای بیمار  ،معاینه و شرح حال کامل. 

  پرونده بیمار ثبت کنم دربا دست خودم  راای   هر نکته. 

  درمان کودک بدون آموزش به والدین کامل نیست. 

  هر روز بیاموزد، باید هر روز دیک پزشک باید همه عمرش مطالعه کن ،

 د.و انسان باشد خدمت کن

 استادراستی برازنده  به ،اگر استادی یک واژه با بار سنگینی از معانی واالست

 .ن دارمادوستت بالم و تا همیشه به شاگردی شما می ،ست... استاد صفارا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
و دانشجویان فصل پنجم نظرات دستیاران 83  

 دکتر هادی درزی

 متخصص کودکان

 ی دهقان به آفتاب سالمی از کاله گوشه

نداشتم. طبق  ام بود. با هیچ کدام از اساتید اطفال ساری آشنایی روز اول رزیدنتی

 on گذاشتن شروع به شناختن بیماران و ،م، در روز اول بخشا های قبلی آموخته

service note  ایشان روز  تا آن. وارد اتاق شدند کردم. مشغول کارم بودم که استاد

احترام پرسیدند رزیدنت جدید  شناختم. بعد از سالمی با مهربانی و به چهره نمیرا 

آهسته در  ،نکه بیمار و همراهش بشنوندای هستم؟ و من پاسخ دادم بله. استاد بدون

و بعد رفتند. چند دقیقه  "هش ننشینبیمار و همرا هیچ وقت جلوی"گوش من گفتند: 

تر اینکه متوجه شدم چقدر روز  استاد صفار هستند و مهم وجه شدم که ایشانتبعد م

 .ام درس اخالق از این بزرگوار بود خیر شد که اولین اندوخته ام به اول رزیدنتی

الزم  های احساس مسئولیت و دلسوزی استاد برای درمان بیمارانش و آموزش دانستنی

علمی استاد در  ی عملی و توانایی زدنی است. بدون تردید شیوه برای والدین آنها مثال

به تشخیص بر اساس  آوری اطالعات مورد نیاز جهت رسیدن برخورد با بیمار و جمع

کالسیک پرداختن به عالیم  های ترین نمونه از کامل شرح حال و معاینات فیزیکی، یکی

دقیق و  یمعاینات حوصله و هدفمند و های یک بیمار است. شرح حالی کامل، با و نشانه

بین ما کمرنگ شده است. این توانایی استاد  سفانه این روزها درأمتکه  ،کم و کاست بی

های  بدون عوارض و هزینه تر به تشخیص،  رسیدن سریع نه تنها برای بیمار به دلیل

بلکه برای دانشجویان ایشان  ،پاراکلینیکال یک موهبت است های غیر ضروری بررسی

ی فیزیکی  به مفیدترین کالس آموزش گرفتن شرح حال و معاینه هم ویزیت بیمار را

بدیلی در کار خود  ی درمان بیماران هم تسلط بی استاد در مرحله .تبدیل کرده است

توانایی برای ما که در روزهای رزیدنتی با خواندن خط به خط منابع درسی  دارند و این

 مشهود کامالً ،ای و کالسیک یک بیماری بودیم دنبال آموختن روش درمانی مرحله به

 استاد صفار در جایگاه یک معلم طب وسواس و حساسیت بسیار زیادی در آموزش .بود

افتخار  در بیمار دارند و برای کسانی کهها  ی صحیح پرداختن به عالیم و نشانه نحوه

ی این بزرگوار  پوشیده نیست که این امر بزرگترین دغدغه ،اند شاگردی ایشان را داشته

های کالسیک درمانی  سنجی ایشان در رعایت گام در آموزش است. عالوه بر این نکته
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به  من همیشه ملزم همکاران همیشه باعث شده است که من وشان  توسط دانشجویان

باشیم و اکنون که خارج از مرکز  خواندن و یاد گرفتن دقیق در مورد هر بیماری

ی آموزشی  مشغولیم بیشتر قدردان شیوه مان به طبابت آموزشی خود در کنار همکاران

نظیر   کم ،روز بودن  انگیز استاد به   از دیگر خصوصیات برجسته و حیرت .ایشان هستیم

ی فوق  اغلب اساتید طی زمان در رشته شان بود. معموالً  ی علمی زهحو ایشان در

کنند و در   دی پیدا مینم  به چند موضوع محدود گرایش و عالقه خود نهایتاً  تخصصی

مسایل  پردازند و بیشتر هم در مورد همان  حوزه نیز به فعالیت علمی و مطالعه می آن

ی  های رشته صفار به جرات در تمام زمینهدارند اما استاد   روز نگه می  خود را به

دوستی    ی علم  روحیه افتد مگر با  روز هستند و این اتفاق نمی  تخصصی خودشان به فوق

هیچ یک از شاگردان استاد  .و احساس مسئولیت ایشان در قبال بیماران و دانشجویان

گزارش  وقت قبل از شروع از یاد نخواهند برد که ایشان اغلب روزها صبح اول

روند و روزشان را با مطالعه   می ی بیمارستان  صبحگاهی یا ویزیت بیماران به کتابخانه

ترین   ترین و عملی  ثرترین، شفافؤاستاد م برای شخص خودم این کار .کنند  شروع می

کلمات استاد، لبخند  .هاست  در تمام زمان پژوهی و احساس مسئولیت  درس دانش

مورد دختران محترمشان  هایشان هنگام صحبت کردن در  چشمبرقی که در  رضایت و

د هستند نم  شان عالقه  خانواده یافتم که چقدر به  که پاتولوژیست هستند به وضوح درمی

اند احساس خرسندی و   مدارج باال رسیده و چه میزان از اینکه فرزندانشان در طب به

هایی از   شهوبضاعت حقیر بود از گ این چند سطر ناقص و ناتمام تنها .کنند  رضایت می

 گرامی. معلمی که بسیار از او آموختم، چه انسانیت، چهواالی استاد صفار  شخصیت

شاگردیم نزد  اخالق و چه طب. معلمی که در بین همکارانم همواره به ذکر خاطراتی از

یک هایی از   ای به ما قسمت  گاهی استاد برای گوشزد کردن نکته .بالم  ایشان می

الرحمه   علیهی آشنایی خوب ایشان با شیخ   کردند که نشانه  نثارمان می حکایت گلستان

ی استاد شاگردی در مورد این اسطوره   خواهم احساسم را از این رابطه  می است. من نیز

  :گونه از زبان شیخ بگویم  این

سایه بر سرش انداخت چون تو سلطانی        که  دهقان به آفتاب رسید ی کاله گوشه
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 دکتر عاطفه حجتی لمراسکی

 متخصص کودکان

 ای کوتاه برای او که جان است قصیده

، دیروزی که برای من حکم امروز و فردا را 8913گردد به سال   برمیهمه چیز 

یافت یا اندازد که کودکی شفا   خواهد داشت، دیدن فردی که مرا یاد تمام روزهایی می

بدیلم آقای دکتر صفار. در مقام   دردی التیام. او کسی نیست جز جان جانان استاد بی

طبیب او مرا مبارزی ساخت که همیشه آرزویش را داشتم. او مرا دوباره با نگاهم و 

کشند   استاد برای من نقاشی است که هر چه که می دستانم برای تشخیص آشتی داد.

 داشتنی می مانم.   شتری و عاشق این نقاشی دوستقیمتی است و من همیشه م

 خاطره: 

در روزهای اول شاگردی در خدمت استاد، بیماری را در مرحله اول بنده ویزیت 

نمودم از نظر خودم شرح کاملی گرفته و به استاد عرض نمودم و ایشان بر اساس 

به درمان جواب نداد، های من درمان را آغاز نمودند ولی متأسفانه بیمار تا دو روز  گفته

استاد مجدداً خود بر بالین بیمار حاضر شد و شرح حال کاملی از بیمار اخذ نمودند که 

کنم که بعد از شرح حال استاد،   در ادامه به آن اشاره می نمایم و قبل از آن اعتراف می

دنیای سؤال و جواب برای من دیگر جزئی از روند اصلی درمان بود و استاد در شرح 

هایی رسید که روند درمان به کل تغییر کرد و آن نکته   الی که از بیمار گرفت به نکتهح

خانواده بود. آری برای اینکه تبدیل به چنین  کوچک، سابقه خانوادگی بیماری سل در

 گوهری در دانشگاه شوی، استاد همان مسیری است که باید رفت. 
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 ورشوئیدکتر فاطمه 

 متخصص کودکان

 استاد و انسانی دلسوز

ی شاگردی در محضر  کنم، تجربه گاه فراموش نمی را هیچ 31تا  3۴های   سال

درس زندگی عنوان دستیار کودکان، برایم   استاد در بیمارستان بوعلی سینای ساری به

چشمانم تجلی سوزی ایشان بر بالین بیماران همواره پیش  است. صبر، متانت و دل بوده

های جدید علمی همواره برایم   پایانشان برای ارتباطی مداوم با یافته  کند. تالش بی  می

قابل ستایش بوده است. سایه پر مهرشان برآسمان طبابت این مرزو بوم مستدام باد. 

درستی و   استاد با کودکان بیمار بسیار مهربانند و با کالم نافذ خود همواره به

 نمایند.  اصول الزم و واجب در مورد بیماری کودک را به والدین گوشزد میشایستگی  به

استاد در برخورد با همکاران جوان خود بسیار فروتن، مهربان و باوقار هستند و از هیچ 

کنند. از خاطرات به یادماندنی من با استاد   کمکی جهت مشاوره و کمک فرو گذار نمی

ستاد در دوران دستیاری بود که ایشان علیرغم های آموزشی من با ا  یکی از دوره

نداشتن بیمار در برخی روزها در بخش با انگیزه تمام و با خوشحالی فقط و فقط جهت 

 آمد.   آموزش من به بخش می

 در یک کالم: 

 دست و متعهد ایران و مازندران هستند  دکتر محمد جعفر صفار پزشک چیره

 اند، نامشان ماندگار.  که عمری را در راه درمان و آموزش پزشکی صرف نموده
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 دکتر نسیم مه

 متخصص اطفال

 

 درس مایی بشوی اوراق اگر هم

 یبسم اهلل اگر حریف مای

بسم اهلل شاهد آن است که من حق راکه پروردگار جهان است پیش چشم دارم 

وشا آنان که چون عزیز قلب ما          ام و خ  او چشم ندوخته مقام و ثروتی جزو به هیچ 

ای در جهان برتر از   حکمت و موعظه بخشند. هیچ  در اعمال خود جلوه میاهلل را بسم 

آن نیست که کارها به نام و خاطره حضرت حق آغاز شود و من آغاز راه پر فراز و 

. نگریستن به شروع کردمدر محضر استاد عزیزم  نشیب علم را با نام خالقی علیم و

شود که خداوند در همه ذرات هستی حضور دارد.   بعضی، عجیب به انسان یادآور می

ها که عجیب شبیه   هایی که یکسره از جنس ایمان و عمل هستند، همان  آن

م کنند که چگونه انسان شوی  هایی که بر خاطرمان حک می  هایشان هستند. همان  حرف

و انسان بمانیم. استاد عزیزجان ما، چه زیبا دانه معرفت و علم را در دل شاگردانت 

کنی و به   نهی و هر روز قطره قطره علم را چون آب حیات نثار ما فرزندانت می  می

 نشینی.  می انتظار شکفتن نهال علم و باور و وجدان در وادی وجود ما

 خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد    استدر محفلی که خورشید در شمار ذره     

کند که   انسان به عنوان جانشین الهی بر زمین انتخاب شده و این جانشینی اقتضا می 

کس که جانشین اوست آراسته شود و استاد جان ما چه زیبا   آدمی به همه اوصاف آن

ی که صدای غروری را به ما آموختی. همان روز اول گفت  عشق به هم نوع، زاللی و بی

کودکان را نوایی شاعرانه بشنویم. بارها گفتی که قرار است جانشین تو باشم، ما کجا و 

شما کجا مهربان استاد عزیز که داشتن صفات شما، ما را به سر منزل علم و ادب 

خواهد رساند. برای چون شمایی شدن باید غرور را کشت و هر روز برای آموختن 

ها و   اهد رفت که هر روز در آن کتابخانه کوچک بین کتابتالش کرد. از خاطرمان نخو

جستی و همچون پدری مهربان ما را در مسیر رسیدن به   ذره علم را می  ها ذره  مقاله

تر و ساده   کردی. کمی ساده بگویم کلمات را کودکانه  عالمی چون شما شدن هدایت می

 بیان کنم:
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با کودکان، کودکانه باشم، وجدانم را استاد عزیزم همیشه به من آموختند که ما 

نگه دارم که درد هر بیمار را با معاینه کامل و دقیق بیابم. جدیت و ابهت همیشه زنده 

نشست که هر جا نام استادم را بشنوم سر تنظیم و   استاد عزیز جانم آنقدر بر جانم می

ود گویای حق شان به همین بسنده کنم که خ آموزی   احترام خم خواهم کرد. در علم

است که هیچ صبحی کتابخانه از حضور استاد خالی نیست وکتب و مقاالت هر صبح به 

ای به حقیقت  ذره، شوند. کاش بتوانم این جمله را روزی  دیدار استاد عزیزمان نائل می

  تبدیل کنم.

 

 بسازم تا جانشین دکتر صفار شوید. )استاد صفار( من باید از شما استاد صفار

 کوچک استادشاگرد 
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 دکتر مهنوش ابوطالبی

 دستیار سال سوم رشته کودکان

 

 بخت باز آید از آن در که یکی چون تو درآید

 روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید

 صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را

 تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

 ها بفریبد این لطافت که تو داری همه دل

 ها بزدارید داری همه غموین بشاشت که تو 

 گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبی

 چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید

 

کنار استاد صفار بودن و آموختن از ایشان و استفاده از تجربیات در 

ایشان انسانی  باشد. یادماندنی و شیرین زندگی من می ارزشمندشان، از خاطرات به

پذیر، مهربان و فروتن هستند و همچون پدری دلسوز در  مسئولیتواالمقام، دانشمند، 

اند. مسلماً از افتخارات دوران زندگی  ها همواره کنار دانشجویان بوده  ی این سال همه

من، شاگردی استاد صفار خواهد بود. برای ایشان سالمتی از درگاه خداوند متعال 

ان همیشه بر سر جامعه پزشکی ی مهربان و دلسوز ایش خواستارم و امیدوارم سایه

 کشورم باشد.
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 دکتر سیده غزاله ابراهیمی

 دستیار سال سوم رشته کودکان

 

 ی ماست استاد صفار، مایه دلگرمی و پشتوانه

استاد، با کرامتی همچون خورشید سرزمین علم را روشنی بخشیدند و سرای 

در باب وقف علم و خدمت  باز به شاگردان خود ارزانی داشتند.دانش خود را با آغوشی 

ترین مناطق،  داشت، در دورافتاده چشمکه ایشان با فراغ بال و بدون هیچ  دانم این را می

برقراری ارتباطی صمیمانه و ایجاد فضایی آرام  اند.  به مردم این مرز و بوم خدمت کرده

منش  ،ی مقدس درمان اران، در کنار فریضهی بیم با همکاران، دانشجویان و خانواده

در طول این مدت که در محضر  ی ماست. ستودنی ایشان است که الگو و سرلوحه

ام که تلخی درد و بیماری کودکان را به کام پدر   کردم، بسیار دیده استاد کسب علم می

آنها  بهبخش،  بخش و کالمی آرامش دیده، شیرین کرده و با دستانی شفا و مادری رنج

دانم که در   ی خود می  نه فقط سالمتی، بلکه زندگی بخشیده است. اینجانب وظیفه

کنم که شاگرد ایشان  کسوت شاگردی از زحمات ایشان قدردانی کنم. افتخار می

ام و امیدوارم با خدمت درست در این راه مقدس، حق اعتماد بزرگوارانه ایشان را  بوده

 ن از ایشان یاد گرفتم که:در کالم آخر اینکه م ادا کنم.

 

 چگونه زنده بمانم، چگونه زندگی کنم و چگونه زندگی ببخشم.
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 دکتر نیلوفر معتمدی

 دستیار سال سوم اطفال

 

 استاد صفار، استاد خوبم!

بخشید.  تاریکی جان هستید و ظلمت اندیشه را نور میبخش   شما روشنایی

مهربانی و لطف شما را که سرشار از محبت و یقین است. چگونه  چگونه سپاس گویم

آموزی شما را که چراغ روشن هدایت را در کلبه محقر وجودم   سپاس گویم تأثیر علم

فروزان ساخته است. آری در مقابل این همه عظمت و شکوه نه توان سپاس است و نه 

حق تعالی از ارزشی  شگاهشک تالش و قلب مهربان و دلسوز شما در پی بی کالم وصف.

 واال برخوردار است و پاداشی عظیم دارد.
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 دکتر مریم حجتی لمراسکی

 دستیار سال سوم کودکان

 برای آنکس که بهاری است

 

های قبل،  گردد به سال نگارم، شروع آن برمی  ای که بر این کاغذ می  هر کلمه

ها نشان   ها گرفت و راه  ها کردیم از روی دست استاد و غلط  زمان دانشجویی که مشق

نشانی آن روزگارم. در مقام طبیب، درد را درمان کردن هنر او نیست، او   داد در بی

ایشان در مقام معلم، هم  کرد، با او درمان را رنگ دیگری است.  درمان را نیز درمان می

انسانیت را به ما آموخت. درمیان همه هم علم و نیز  ،طریق راه رفتن، هم حرف زدن

های قطور قفسه کتابمان. آرزویش افق جدیدی است برای   خطی کتاب  های خط  خط

است که برای آینده باشد. گاهی او را کنار   سالمتی همه کودکان سرزمینم. او آمده

با درد  کنم او نیز آن بیماری را دارد و چگونه خود را  بینم و احساس می  تخت بیمار می

استادم بودنت هر  .کند. با همکاران همراه، با همراهان همدل  آن کودک هماهنگ می

 ای.  جا که باشی مثل االنی است که کنارم ایستاده

 

 

 

 
 



 

های کودکان دانشگاه علوم  نظرات اساتید گروه بیماری فصل ششم

 پزشکی مازندران

 
  

 

 

 فصل ششم

 

اهینظرات اساتید گروه بیماری   

 کودکان 

 دااگشنه علوم زپشکی مازندران

صص عفونی کودکان دااگشنه  استاد و فوق تخ

 علوم زپشکی مازندران

 
 





 

 محمدجعفریدکتر حمید 

 های کودکان نفرولوژیست اطفال و استاد بیماری 

 های کودکان دانشگاه علوم پزشکی مازندران مدیر گروه بیماری

 

 استاد صفار

حدود بیست و پنج سال پیش بود. تازه دوره طرح پزشک عمومی را تمام کرده 

پزشکی های کودکان وارد گروه اطفال دانشگاه علوم   و به عنوان دستیار بیماری

مازندران شده بودم. در جلسه اول و معرفی، در ردیف اساتید مردی میانسال با چهره 

ترین شاگردان مدرسه و دانشجویان دانشگاه   علمی و جدی که آدم را یاد زرنگ

علمی و استداللی  کرد. صدای محکم و بیان دقیق،  انداخت خیلی جلب توجه می  می

به هر حرفی و هر عملی را  داد.  معلم را نشان میخصوصیات کامل یک استاد و  ایشان،

پذیرفت. حرف بدون استدالل و منبع و عمل بدون دلیل را مستحق هر  نمی سادگی

متصدی  گیر و موشکاف و رادیکال بود.  دانست. در آموزش بسیار سخت  تنبیهی می

گیرد   ا امانت میهر کتاب جدید مرتبطی ر .ام  تر از او ندیده  گفت کتابخوان  کتابخانه می

با خود گفتم استادی چنین جدی و  گرداند.  می کند و بر  و در اندک زمانی مطالعه می

گیر چگونه با رشته ظریفی مانند اطفال و بیماران حساسی مانند کودکان کنار   سخت

ای   زبان ساده .دیدی  آمده است؟ پاسخ این بود: در بالین بیمار، دکتر صفار دیگری می

یک کودک تازه به حرف آمده و روحیه شاد و شوخی مانند طفل نوپای فارغ از مانند 

نمای یک استاد کالسیک متعلق به نسل اول و دوم   دنیای بیرون داشت. آینه تمام

هم اعتقاد عمیق به پژوهش با ابزارها  اساتید طب مدرن ایرانی، با یک تفاوت عمده و آن

ال بالینی تحقیق ؤکه کسی فقط برای پاسخ به س و متد جدید. اولین بار در اینجا دیدم

کند و از صفر تا صد   از مشاوران آگاه استفاده می ؛کند  مدرن هم تحقیق می ؛کند  می

اینکه اخالق در پژوهش خط  تر و مهم کند  اش را نظارت و دخالت می  قالهتحقیق و م

ود در استاد صفار به ش "شعار"ها قبل از اینکه   قرمزش است. اخالق در پژوهش را سال

که دخالت  ای  نداد در لیست نویسندگان مقالهوقت رضایت    عینه و دقیق دیدم. هیچ

کاری در آمار و   ترین دست  وقت اجازه نداد کوچک   فعالی در آن ندارد قرار بگیرد هیچ

 اطالعات تحقیقاتش صورت گیرد.
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هیچ  کهدانشگاه بود  ایشان یکی از اولین دانشیاران و یکی از اولین استادان

ت أایشان با عنوان عضو هی ها بعد همکار  سال پست اجرایی و مدیریتی را نپذیرفت.

های آموزشی و پژوهشی   شد در تمام برنامه  علمی دانشگاه شدم. ردپای استاد را می

گروه مشاهده کرد. هر وقت بحث از کیفیت آموزشی و ارتقای فرآیندهای آموزشی بود 

دیدی و هرجا قرار   قدم می  انگیز، پیش  ا با یک فکر جوان و خالقیت شگفتدکتر صفار ر

بود استادی در فرآیندی، فعالیت فیزیکی، فکری و حتی اجرایی خارج از برنامه و خارج 

از شرح وظیفه و بدون اجر مادی انجام دهد نام استاد صفار در ابتدای لیست داوطلبان 

پرسیدم  .روز مدیر گروه را کالفه و نگران دیدم چند سال پیش یک خورد.  به چشم می

شود گروه کودکان   موضوع چیست؟ گفت: قرار است دکتر صفار بازنشسته شود. مگر می

تان کنار   را بدون استاد صفار تصور کرد؟ از استاد پرسیدیم چگونه با بازنشستگی

قتی بیرونم فرمودند حکم بازنشستگی یک کاغذ است تا و بیاییم؟ هم ما و هم شما.

بدون اجر و مزد  کامالً ،دهند دهند، کارانه نمی  ستاد حقوقی نمیآیم. گفتیم ا  نکنند می

 "آیم  می "است. اگر همین ساعات را در مطب بگذرانی درآمد مطلوبی داری. پاسخ داد 

برای من این بود که هنوز برای شما زود است چیزی را که من  "آیم   می"و ترجمه این 

 رایگان ،استاد آمد خواهم ببینید و درک کنید. این عین واقعیت بود.  م و من میبین  می

. ، تالش کردکاریشتر از یک استادیار جوان و تازهحتی ب ،ماند ،منظم هم آمد ،هم آمد

درمان، پای کار آموزش، پای کار پژوهش، پای کار  .قد پای کار است  استاد هنوز تمام

  اخالق. پای کار پای کار پیشگیری و

ارزشمندی  ی  زیرا بازمانده ،ها بمانند  و ما دوست داریم و آرزومندیم ایشان سال

اند با   از نسل استادان واقعی طب ایرانند که خود را به نسل جدید تحمیل کرده

نظیر آن نسل و تطبیق هنرمندانه با امکانات   ها و خصوصیات بی  مندی از توانمندی  بهره

  کنونی.و مقتضیات عصر 
 

 پاینده باشند و سرفراز
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 دکتر جواد غفاری

 فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی 

 استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 بنام خدا

وارد  89۱۱در مهر سال  یکه بعد از قبولست انام استاد صفار از زمانی ام با   آشتایی

از بخش  ام  دستیاری آغازیناز افتخارات اینجانب است که روزهای . بخش کودکان شدم

دانم   که الزم می دارنداستاد خصوصیاتی  عفونی و تحت آموزش استاد صفار بوده است.

آشنایی دارند به همه اینها  ایشانگرچه افرادی که از نزدیک با  کنمدر اینجا ذکر 

موزنده باشد. اولین نکته نظم و انضباط استاد تواند بسیار آ  اند اما برای دیگران می  واقف

و چه در قالب همکار خللی  سال اخیر چه در زمان دستیاری 33که بنده در طول  ستا

باشد که   میموفقیت هر فرد نظم و انضباط  باره ندیدم. یکی ازدالیل  در این و یا تعللی

امر آموزش که استاد با باشد. نکته بعدی اهتمام در  بسیار مهم میاستاد صفار برای 

های خود را در اختیار   تمام داشته ای  تمام وجود و با خلوص نیت و بدون هیچ مالحظه

دهند. نکته بعدی   کارورز و دستیار قرار می ز،های دانشجویی اعم از کارآمو  تمام رده

در این  چندانی که بسیاری از همکاران شاید رغبت جایی ستااهتمام در امر پژوهش 

استاد با تمام وجود در پی یافتن ابهامات پزشکی در زمینه  .مینه نداشته باشندز

نامه را هدایت و رهبری   های تحقیقاتی و یا پایان از صفر تا صد طرح ،شان بوده  تخصصی

برای ما که در زمینه پژوهشی گام برداریم و تالش مضاعف  ستادرسی این کنند و   می

نامه بنده به راهنمایی استاد به پایان   داشته باشیم. از افتخارات اینجانب است که پایان

مندان قرار گرفته است. اخالق و کردار   رسید و مقاله آن مورد استفاده بسیاری از عالقه

داشته  همکاران و پرسنل تعامل ،با بیماران که چگونه ستااستاد نیز الگویی برای ما 

 باشیم. در نهایت آرزوی سالمتی و تندرستی برای استاد صفار دارم. 
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 دکتر محمدصادق رضائی

 عفونی کودکانفوق تخصص 

 استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

پراکند بر   کند از آن سوی هجوم سیاهی، نور می  امیدوارانه مهر مشرق طلوع می

های فردا زنده نگه دارد، تا علم و فرهیختگی را   اریکه عالم تا شوق روییدن را در جوانه

و تا فردا بداند که جهل و دروغ، جایشان را به  در جای جای جان انسان بگستراند

ها باز   شان را در زندگی انسان های حقیقی جایگاه  دانایی و صداقت خواهند داد و ارزش

درخشد تا   استاد محمدجعفر صفار، همچون آفتابی بر تارک هستی می خواهند یافت.

از تاریکی و رنج برهاند و  های هزاران انسان بیمار را  تابش دل تابش انوار زرین و عالم

 شان بشکفد.  روشنائی وگرما ببخشد و لبخند بر لبان

سار زالل وجود ایشان   تا طالبان دانش طب و تشنگان معرفت بتوانند از چشمه

برای هستی و فردای عالم، چنین وجود درخشانی را باید آرزو کرد. برای  سیراب شوند.

اطفال الزم است چنین گوهرنایابی را از خداوند اعتال و سربلندی ایران و علم طب 

 شود ستاره رخشان.  بزرگ طلبید که در میان کواکب آسمان یکی می
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 دکتر حسن کرمی

 گوارش کودکانفوق تخصص  

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشیار

 

ها. و آنچه   ها به فعلیت  خواستنها و از   زندگی، گذاری است از تفکر به خواستن

زند. این گذار به جبر،   اصالت دارد، چگونه اندیشیدن است که چگونه بودن را رقم می

گیرد ولی آنچه مهم است صِرف سپری کردن عمر و   در زمانی و مکانی صورت می

از  سکنی در مکانتی نیست، که ارزشِ زمان، در زمانیات است و قدر مکان به مکانیات.

ای است که در آن رفع آالم و   ها، اشتغال در حرفه  ترین انواع چگونه گذراندن  جمله عالی

گیرد و تو مان مزّین است به تعلیم و تعّلم و انتقال   دردهای دیگران، هدف قرار می

های جوان و... تو گویی، چنین حضوری، نه در حصر زمان   ها و تجارب به نسل  دانسته

  یابد.  نسل به نسل، جریان و سریان می بلکه بدعتی است که

یین شده، ترند و فارغ از شرحِ وظایف و الزامات تع  ای شاخص  در این بین، عده

و همراه هستند به حکم عقل، که نشان از آن دارد که  حاضر هستند به خواست دل

زد، عشق به کار و شوق به آموختن و آموزش   آنچه تا بدین جا حضورشان را رقم می

بوده است که زیبندۀ مقام انسانی است چرا که حضرت حق، بواسطه عَّلَمَ آدم االسماِء 

گوید... چون حکم به کوتاهی کالم است،   کُلَّها، به خود فتبارک اهلل احسن الخالقین می

شوم که از جمله این فرهیختگان، استاد بزرگوارم، جناب آقای دکتر صفار   متذکر می

اند. تداوم   ای و شوق به تعلیم  ایبندی کامل به تعهد و اخالق حرفههستند که نمادی از پ

 حضور، سالمتی و عافیت را برایشان آرزومندم.
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 دکتر حسین کرمی

 خون و انکولوژی کودکانفوق تخصص 

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشیار

 

 زندگی صحنۀ یکتای هنرمندی ماست

 هرکسی نغمۀ خود خواند و از صحنه رود 

 صحنه پیوسته بجاست

 خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد....

 

اند زندگی   ای که بزرگان گفته  تاریخ سرشار است از تأثیرات صاحبان اندیشه، به گونه

ها و آرزوها و   هاست که آرمان  نسنجیده، ارزش زیستن ندارد و در این سنجش

ها، اشتغال در   گیرند. و از جملۀ نیکوترین این خواسته  ها شکل می  مشغله ها و  خواستن

حرفۀ شریف پزشکی است که در آن رفع آالم و دردمندی نوع بشر در صدر 

زند. در این بین   گیرد و بودنی را از برای بود دیگران رقم می  ها قرار می  مشغولی دل

مت به دیگران و اعطای آسایش و که به توفیق عالیه در خدهستند پیشکسوتانی 

اند از   گاه بوده  راز و تکیه اند و همراه و هم  ترین خالیق دست یافته  خوشی به معصوم دل

شمار، که عنایت حضرت حق را از دست و گفت و فعل این بزرگان   برای جماعتی بی

و آرام انتظار دارند. و چه زیباست چنین حضوری که دلگرمی بخشد پریشان خاطران را 

 سازد دل شوریدگان را.

 حضوری که به ظاهر مفرد و به واقع خود جمعیتی است.

کسوتان هستند. که   استاد گرامی جناب آقای دکتر صفار از جملۀ این پیشروان و پیش

باشند. آرزومندم سایه حضورشان   ای برای بنده می  الگوی نظم و انظباط و اخالق حرفه

 عه باشد.های سال امید بخش جام  سال
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 زاده دکتر عباس دباغ

ص ایمونولوژی و آلرژیفوق تخص  

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

های امروز و سروهای سرافراز فردایید.   ای استاد! ... شما باغبان دلسوز نهال

های نورس و   ساقهدست کریم و قلب پرمهرتان را از سر و جان دانشجویان، این 

تان باشد و بویندگان   های جوان، دریغ مدارید تا عطر فردایشان یادگار بذرافشانی  شکوفه

تان، به پاس   به پاس ایثار و از خودگذشتگی های زیبا، به باغبان آفرین گویند.  این گل

 دریغتان، سر  های بی  گرمای امیدبخش وجودتان به پاس قلب بزرگتان، به پاس محبت

باشد که شاگردان شما نیز، راه مقدس شما را در پیش گرفته و  تعظیم فرود می آورم.

در جهت رشد و اعتالی پزشکی، در این مرز و بوم کوشا باشند و فرشتگان نجاتی 

 رسانند.  باشند که هموطنان خود را یاری می
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 دکتر وجیه غفاری

 فوق تخصص نوزادان 

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران استادیار

 

نان آثیرگذارند ولی نوشتن درباره أبزرگوارانی هستند که در زندگی ما بسیار ت

درمان در کنار نظم و  تسلط در امر آموزش و .نهاستآسان نیست و استاد یکی از آ

و جدیت در کار و در عین حال مهربانی نسبت به بیمار و دانشجو  شناسی و  وقت

من خدا را  ای از صفات پسندیده ایشان است و  صداقت در رفتار و گفتارگوشههمچنین 

 .مند گردم  بدیل بهره  شاکرم که این توفیق را داشتم که از وجود این استاد بی
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 فرهادی رؤیا دکتر

 نوزادان تخصص فوق 

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشیار

 

 دستیاری دوره شروع روز اولین یک، و هشتاد و سیصد و هزار  یک سال مهرماه یکم

 و جدید مهری ماه. گشت آغاز کودکان عفونی های  بیماری بخش با که تخصصی

 :بزرگ استادی محضر در شاگردی از شیرین ای دلهره

 صفار جعفر محمد دکتر آقای جناب

 محضر در است شگرف آموختنی تصویر است، مانده ذهنم در نظیر  بی آغاز آن از آنچه

. آموخت من به شفاف منطقی و درست بنیادی با را کودکان طب مبانی که استادی

استاد،  چهره بر خمی رؤیت بدون بیمار بالین بر آموزشی راندهای طوالنی ساعات

 در را صبوری و استقامت درس پذیری،  مسئولیت و کاری انضباط و نظم شناسی،  وقت

. نشد بالینی مهارت و دانش به محدود آموختم ایشان از آنچه. نمود معنا برایم راه آغاز

 دوستی  انسان و گذشت ای،  حرفه اخالق ناپذیر،  خستگی تالش صدر، سعه بسیط، بینش

 این کودکان، دستیاری دوره انتهای در اینکه تا. گشت استاد شاگردی از من راه توشه

 به "صفار جعفر محمد دکتر" نام به مزین ام  تخصصی دکترای رساله که یافتم را افتخار

 و اصولی نگاهی برای شد من مشق و درس اولین خود این گردد و راهنما استاد عنوان

 استاد شیوه به نزدیک ای  سیره با مسیر این که تحقیقات و پژوهش دنیای به سالم

 بر تقدیر خدا لطف به و گذرد  می سال هجده شیرین مهر آن از اکنون. شود دار  ادامه

 دلگرم های  حمایت و پدرانه های  دلسوزی ارزشمند، های  راهنمایی از کماکان که بود این

 است موهبتی دارم یادگار به ایشان از آنچه. باشم برخوردار گرانقدر استاد این کننده

 ش،ا کالم هم هنوز که استادی مکتب در شاگردی. است داشته ارزانی من به خداوند که

 .  قاصر مفصل این شرح و بیان در من ناتوان قلم و است آموزش برایم شا قلم و شا قدم

سر  بر را اخالق معلم و طبیب و استاد این وجود برکت خواستارم منان خداوند از

 مهر من، چون شاگردانی مهرماه در سال سالیان و بدارد مستدام بیماران و شاگردان

 به بوم مرز و این در را ایشان نایاب سیره و علم و مهربانی و کنند تجربه را استاد

 . دهند نشر درستی
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 بهزادنیا ساالر دکتر

 متخصص کودکان

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران یاراستاد

 

 رسد می قبل دهه چند حدود به صفار دکتر استاد با اینجانب آشنایی سابقه

 سالیان طی بیماران و پزشکی جامعه استاد به عالی خدمات بر و شاهد گواه تاریخ

 آموزش خدمت در همیشه و تجربه  دانش از باری  کوله با ایشان. باشد می متمادی

دانشگاه  کودکان گروه کیفی ارتقای در مهمی بوده و نقش بیماران و درمان پزشکی

 های  کمیته در کودکان، مشارکت تخصصی بورد هیأت در مستمر حضور .اند  داشته

 مقاالت علمی و نگارش های  و کنفرانس  سمینارها در فعال دانشگاه، حضور علمی

 .است ساخته متمایزی استاد ایشان از المللی  و بین کشور سطح در علمی متعدد

و  بوده صفار استاد های اولویت در همیشه مجرب و متخصصین عمومی پزشکان پرورش

 معظم گروه در ایشان همکار که است اینجانب افتخار باعث است. ایشان مشغولی   دل

 استفاده ایشان تجربه و  علم از و همواره ستمه مازندران پزشکی علوم دانشگاه کودکان

 خداپسندانه حرکت این امیدوارم دارم. ایشان برای عمر و طول  سالمتی آرزوی .ام  برده

  .نماید را جبران ایشان زحمات از ای  ذره

 

 

 

 

 

 



 

مازندران علوم پزشکی نظرات اساتید دانشگاه فصل هفتم   

 

 

 فصل هفتم

 

نظرات اساتید دااگشنه علوم زپشکی 

 مازندران

 

 
 





 

 موسوی دکترسید عباس

گروه روانپزشکی استاد  

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

«هوالحکیم»  

دوستان از من خواستند چند سطری در مورد استاد گرانقدر جناب آقای دکتر 

فکر ، راستش کار سختی بود. چندین روز در مورد اینکه چگونه و چطورصفار بنویسم. 

 شاگردی در وصف استاد خود درکردم. سختی این کار برای من این بود که باید 

یادگیری درمحضر  افتخار ۱9-۱۴در سال های نوشت.   جایگاه ریاست دانشگاه می

ما وجود دارد، پزشکی  تصویری که از استاد از آن زمان در ذهن اکثر. استاد را داشتم

پاکدست، به شدت دلسوز بیماران و استادی منظم و دقیق که به جز دروس است 

 ذکر خاطراتیداد.    یز به دانشجویان پزشکی میوقعیتی درس زندگی نپزشکی در هر م

راندهای استاد در بخش اطفال برای دانشجویان و ، از آن زمان خالی از لطف نیست

کشید و دراین مدت ایشان و همه   میساعت طول  ۴-9کارورزان پزشکی حدود 

روی تخت بیماران ایستادیم. به شدت با نشستن دانشجویان   دانشجویان سرپا می

دانستند. روی آراستگی چهره و لباس مناسب   مخالفت بودند و این را خالف ادب می

روزی یکی از دانشجویان به دیوار تکیه داده بود و پس از  کید داشتند.أدانشجویان ت

هایش را به پایین دیوار بیمارستان   خسته شده بود کف یکی از کفش مدتی که احتماالً 

به شدت ناراحت شد و اظهار داشتند که حفظ  ،استاد متوجه شد قتی کهو تکیه داد.

ای   تمیزی بیمارستان وظیفه همه ماست. اینکه ما در و دیوار را کثیف کنیم که خدمه

رئیس دانشگاهی  ،سال 33پس از  .بیاید و دائم تمیز کند دور از شأن پزشک است

نامه خود بودم و افتخار   و پایانشدم که روزی در آن مشغول گذراندن دوره اینترنتی 

حضور استاد را درک کنم. پس از این همه سال جایگاه  این را پیدا کردم که مجدداً

 . تر یافتم  نظیر  کمرا تر و نقش ایشان   شکوهدر دانشگاه علوم پزشکی مازندران با را  ایشان
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گیری   سازی و تصمیم  ترین جایگاه تصمیم استادی که مورد اعتماد همه بود در مهم

نظیر داشت همه کارکنان ایشان را به عنوان   علمی دانشگاه، هیأت ممیزه حضوری کم

نظیر   نظر و حاذق و انسانی دلسوز و صریح و در عین حال معلمی کم  پزشکی صاحب

 شک دکتر صفار نامی ماندگار و پرافتخار در عرصه پزشکی کشور،  شناختند. بی  می

 علوم پزشکی مازندران خواهد بود.  استان و دانشگاه
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 دکتر غالمعلی گدازنده

 دانشیار و فوق تخصص جراحی توراکس

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

گردد یعنی از   سال قبل بر می83شنایی اینجانب با استاد صفار به آافتخار 

واسطه داشتن دو دختر کوچک ه حضور اینجانب در ساری که ب روزهای ابتدایی

در  ،قدرت ارتباطی بسیار عالی با کودکان ،شدیم. فروتنی  ایشان میگاهی مزاحم   گه

تبدیل  متدریج ایشان را به فرد مورد عالقه کودکانبه زدنی  کنار دانش و تبحر مثال

القمندی و دلسوزی ع عشق و نچه که از ایشان در خصوص حسن اخالق وآ کرد.

بسیار دقیق و باانگیزه که  ،انسانی منظم. شد  بیماران شنیده بودیم در عمل دیده می

ها طبیب   ده ،و در کنار مداوای هزاران بیمار را دنبال نموده ها با عالقه کار خود  سال

تری با   ارتباط نزدیکاست که مدت سه سالی  .اند  ارزشمند و متخصص را تربیت نموده

انسانی و ایشان را  ت ممیزه دانشگاه دارمأدلیل مشارکت فعال ایشان در هی  هستاد با

 بی شک .یافتمی  استقالل رو بسیار دقیق و با ریزبینی مثال زدنی در کنار ثبات 

از ن دانشجویان و دستیارا، اساتید ارزشی برای با بسیار قای دکتر صفار الگویآ جناب

و تجارب  هستندپژوهش  موزش وآ در حوزهدقت و تالش مستمر ، حیث نظم

 .استموزش آحوزه  استفاده مدیرانبرای  گرانقدر یمنبع ارزشمندشان
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 دکتر حافظ تیرگر فاخری

 فوق تخصص گوارش

 استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

 مرد علم، تجربه و عمل

سال قبل، زمانی که در کسوت هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی  3۵از 

مازندران شروع به کار کردند، با جناب آقای دکتر صفار آشنا شدم. حضور در جلسات 

نموده است تا ایشان را از نزدیک اداری دانشگاهی، برای من فرصت مناسبی فراهم 

 یک پزشکایشان  ،اکلنیک استبشناسم. در دورانی که پزشکی به شدت وابسته به پار

واقعی است، به شدت وابسته به شرح حال و معاینه بیماران است و با استناد از علم و 

شود، به عبارت دیگر علم و عمل هر  خود مانع از صرف هزینه و وقت بیماران می تجربه

ایشان عالوه بر آموزش و تربیت پزشکان عمومی، در تربیت  دو در ایشان جمع است.

تیاران تخصصی اطفال هم مهارت دارند، آنقدر مستدل، علمی و جذاب بر بالین دس

های منطقی، راه درمان را بیان  کنند و بر همان پایه بیمار مشکل را باز و تشریح می

ها هم دانشجویان از بخش های دیگر داوطلبانه در راند  کنند که حتی پنجشنبه می

نامه و تبدیل آن به  ایشان از مسیر پایانکارهای پژوهشی  یافتند. ایشان حضور می

آوردهای جدید به پزشکان نسل  مقاالت علمی طی شده است و در این مسیر دست

طور مستقیم منتقل شده است. تعداد قابل توجهی از مقاالت ایشان در  بعد، به

نمایه شده است. مقاالت کاماًل  Pubmed و ISIهای درجه یک همچون  پایگاه

آور تلفیق علم و تجربه ایشان است  کاربردی در حیطه بالینی است و برای پزشکان پیام

در زمینه منش استاد در برخورد  که نشانگر شناخت عمیق استاد از علوم پزشکی است.

با بیمار، چون حیطه کار تخصصی و فوق تخصص استاد صفار در محدوده اطفال است 

اخذ شرح حال در بخش مهمی بر عهده والدین است، صبوری و برخورد انسانی و 

اساس  ایشان با کودکان و والدین، الگوی مناسبی برای پزشکان نسل جدید خواهد بود.

های علمی  برخورد ایشان، احترام به همکاران در هر شرایطی بوده است، البته در بحث

ن شنوندگان حاضر در بحث را با مقوالت کنند و ذه بسیار منطقی و مستدل شرکت می

 کنند.  جدیدی آشنا می
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دکتر  کشاند. جذابیت در استدالل تا پایان بحث شنونده را به دنبال خود می

های دانشگاهی و  ها و هیأت صفار در طول خدمت خود، در بسیاری از شوراها، کمیته

سازی برای  میماند و سیستم از تجربیات ارزشمندشان در تص وزارت حضور داشته

مند گردیده است. در زمینه مدیریتی نیز ایشان منطقی و قاطع  امورات کالن بهره

ای از دکتر صفار به یاد دارم که در سالیان دور شاهد حضور ایشان  خاطره هستند.

های مفصل هیپ، نظر برخی از همکاران  بربالین کودکی بودم که به خاطر درگیری

بود که آقای دکتر صفار بر اساس شرح حال، معاینه و ارتوپد بر باز کردن مفصل 

آزمایشات ساده استدالل نمودند که التهاب عمومی در این مفصل گذراست و بدون 

گیری برای والدین مشکل  جراحی و با اقدامات حیاتی مشکل حل خواهد شد. تصمیم

پذیرم و به  ام مسئولیت این تشخیص را می بود ولی دکتر صفار فرمودند بر اساس تجربه

توان این مشکل کودک را حل کرد و بدین ترتیب  دهم بدون جراحی می شما قول می

 والدین به آرامش رسیدند و بدون جراحی مشکل کودکشان بر طرف شد. 

 

 حسن ختام: استاد مرد علم، تجربه و عمل است.
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 دکتر مهران ضرغامی

 متخصص روانپزشکی

 استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

 پدر معنوی دانشگاه

همان سال اولی که کارم را در این دانشگاه آغاز کردم، از همکاران گروه  از

آمدن شنیدم که قرار است دکتر صفار بیاید. یعنی پیش از  اطفال با خوشحالی می

به حدی که  مشتاق آمدن ایشان. همکاران، فردی خوشنام بودند و ایشان به دانشگاه

وقتی ایشان آمدند، برای من که خود در این دانشگاه غریب بودم، آشنا به نظر 

وفیق این را من ت رسیدند. چیزی که گذر زمان بر صحت آن مهر تأیید گذاشت. می

کنند  ام که با ایشان در یک گروه کار کنم اما از کسانی که با استاد کار می نداشته

طبیبی توانا هستند که طب را به طور اصولی و منطقی انسانی ستودنی و "ام که  شنیده

ی دانشگاه به  ت ممیزهأها حضور در هی ای که بنده نیز طی سال . شنیده"دانند  می

عالقه زیاد به انتقال دانش پزشکی به صورت منطقی و اصولی به  ام. دهآن پی بر درستی

ادعای اخالق پزشکی به صورت   طور مستقیم و آموزش بی  همکاران جوان این رشته به

در اولویت قرار دادن سالمتی شناسی، نظم و دقت در کار و  غیر مستقیم با رعایت وقت

ی  ی رایج در جامعه ایشان بر خالف رویه های کم نظیر ایشان است. بیماران از ویژگی

کنند و به عبارت  علمی امروز، به پژوهش به عنوان ابزاری برای ارتقاء خود نگاه نمی

در امر اند، و به موازات آموزش و درمان،   نشده "زده  پژوهش"دیگر در عین حال که 

و اخالق را ؛ به هیچ وجه، آموزش و درمان سرآمد گروه و دانشگاه هستند نیز پژوهش

که استادی سرآمد هستند و وقت زیادی حال  نیدر عایشان  اند. قربانی پژوهش نکرده

که در امر باشند  می مهربان یهمسر و پدرکنند،   صرف آموزش و درمان و پژوهش می

عنوان   را به مارانیبجناب آقای دکتر صفار  .ندا  هموفق بود اریبسنیز پرورش فرزندان 

هدف غایی از آموزش و کنند. بلکه  یبه اهداف خود نگاه نم دنیرس یبرا یا لهیوس

 . ی آنها است پژوهش در نظر استاد، درمان بیماران و رسیدگی به آالم آنان و خانواده
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های  پرهیز از حواشی و احترام به همکاران و میدان دادن به جوانان، از ویژگی

نقش یک پدر معنوی را برای آنها نظیر استاد است و همین ویژگی موجب شده که   کم

تابند و به  های خالف اخالق را از هیچ کس برنمی ایفا کنند. البته در عین حال روش

پردازند،  گذار می ای تأثیر ی خود به شیوه طبعی ویژه  ی آنها با شوخ پرده نقد آشکار و بی

همیشه منافع  با توجه به اینکه استاد شود. ای که هیچگاه منجر به تنش نمی به گونه

همیشه به  نظرهای ایشان   دهند، نقطه سازمانی را بر منافع شخصی خود ترجیح می

استاد صفار  های سازمانی تاثیرگذار بوده است. گیری صورت غیرمستقیم بر تصمیم

ادعا هستند که با فرهنگ جامعه آشنایی کافی دارند و در آموزش، پژوهش و   فردی بی

تداوم امور آموزشی، پژوهشی و  ها توجه کافی دارند. بهدرمان، همیشه به این جن

توانست منجر به ازکارافتادگی ایشان  درمانی علیرغم چند مورد بیماری که هر یک می

 شود، حاکی از عشق استاد به اهداف مقدس خود است.

 : عالم، خستگی ناپذیر، اخالق مدار و بی ادعا.کالم یک در
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 دکتر ابوالقاسم عجمی

 نولوژیومتخصص ایم

 استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

 ای ما بقی خود استخوان و ریشه              ای ای برادر تو همان اندیشه

 ور بود خاری تو هیمه گلخنی     گر گل است اندیشه تو گلشنی

 )مولوی(

مسئولیت یا تعهد برای واند فرصت ت  هیچ سرنوشتی بیش از پزشک بودن نمی

های تکنیکی، اطالعات علمی و   انسان مقدر کند. مراقبت از دردمندان، نیاز به مهارت

گیری از شجاعت، تواضع و عقالنیت، خدمتی   درک انسانی دارد و اوست که با بهره

کند و عمارتی ماندگار از صفات ممتاز در   منحصر به فرد برای همنوعان خود فراهم می

های   توانم یکی از فرصت  به جر ت می کند. )مقدمه هاریسون(  ود بنا میدرون خ

، همنشینی و دوستی نزدیک با استاد ارجمند جناب   همکاری استثنائی زندگی خود را

 89۱3علوم پزشکی مازندران در سال آقای دکتر صفار از بدو شروع به کار در دانشگاه 

به معنی واقعی کلمه )تعریف جامع هاریسون( یک پزشک  بدانم. دوستی با کسی که

است، برای من فرصتی فراهم کرد که بتوانم از دانش عمیق، اخالق نیکو، تالش و 

های حرفه   استاد در کلیه جنبه پشتکار و سلوک خانوادگی ایشان کسب تجربه کنم.

به روز علمی و های تکنیکی، اطالعات   ها، مهارت  پزشکی سرآمد بوده و هست. تشخیص

به او  درک انسانی او زبانزد هر پدر و مادری است که برای شفای بیماری فرزند خود

ام و خود نیز از   با پدر و مادرانی از این دست مواجه بوده مراجعه کرده است. به کرات

ر نیز از دانش پزشکی و اخالق نیکوی یاین قاعده مستثنی نیسستم و فرزندان این حق

ها و   به دانشجویان، شنیده زش پزشکیدر بعد آمو اند.  های زیادی برده  ایشان بهره

های به روز   وقفه ایشان در آموزش دانش و مهارت  ها همه حاکی از تالش بی  دیده

پذیری و در یک کالم مصداق چوب معلم ار بود  کاری، مسئولیت پزشکی، نظم و انضباط

 باشند.  زمزمه محبتی می
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توان یکی از   شود، استاد را می  ژوهش و تحقیق مطرح میآنجا که موضوع پ

گذاران امر پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانست. حقیر به عنوان  بنیان

های تحقیقاتی استاد، تعهد، صداقت و   و همراهان در بسیاری از پروژهیکی از همکاران 

فاخر پژوهشی را لمس ه چشم خود دیده و لذت انجام کار پژوهش واقعی و صحیح را ب

ای از   اند نشانه  موفقیت فرزندان استاد که دو نفر از آنان راه پدر را ادامه داده ام.  کرده

باشد. استاد فرهیخته دکتر صفار عزیز را   اندیشه واالی ایشان در محیط خانواده می

تیزبین و دوستی با مرام  ، پژوهشگریتوان پزشکی ماهر و دلسوز، معلمی نمونه  می

دانست. باشد که معرفی ایشان به جامعه و جوانان کشور عزیزمان ایران بتواند به عنوان 

 ای موفق مورد استفاده آنان قرار گیرد.  الگو و نمونه
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 دکتر مجید شیخ رضایی

پزشکی متخصص چشم  

پزشکی مازندراناستادیار دانشگاه علوم   

 

 بنام خداوند مهر و وفا

 نسخه درمان بیماران نوشت پیر ما صفار از انبان عشق،

 بذرهای مهربانی را کشت کودکان با دیدنش سرحال وشاد،

 جوهر علمی که با تقوی سرشت او پزشکان جوان تعلیم کرد،

 تردید جز باغ بهشت جایگاهش بعد از این یک قرن و بیست، نیست بی

 

 سال پیش که معاون دو   و   توفیق آشنایی با استاد صفار را از حدود بیستمن 

در  در جلسات مشترک بهداشتی پیدا کردم و دوستی با ایشان بهداشتی دانشگاه بودم،

ایشان  ها از علم و اخالق  طی این سال .بیمارستان بوعلی ادامه یافت و تحکیم شد

 ایشان بودم. رشته  رسیدم، امروز هم شان میبسیار آموختم و شاید اگر زودتر خدمت ای

واالیشان، اخالق و ادب  از علم باالتر پزشکی اطفال آموختم.  از ایشان حتی نکات چشم

چنانکه حتی  آموختن و آموزش دادن. و حلم ایشان است و البته عالقه وافر ایشان به

 اندانشجو و دستیارتدریس اثر بخش دنبال به  در ایام سخت کرونا همیشه حاضرند و

بالین  بر ایشان حضور تا آنجا کهدر جهت علم آموزی بیشتر تالش وافری دارند. 

  .سالمت بداردشان خداوند شد. 83منجر به ابتال به کووید بیماران و در درمانگاه،

 هنگام نوشتن نسخه ها پیش شخص جوانی با پدرش به مطبم مراجعه کرد.  سال

 پرسیدم دکتر چون اهل استان گلستان بود، است.« فارص»کوچکش  نامدیدم  عینک،

صفار عزیز  شناسید؟ پدرش گفت: من نام صفار را برای تقدیر از دکتر جعفر  صفار را می

مرا از مرگ نجات  دکتر صفار بود که فرزند، بر روی پسرم گذاردم، چون بعد تولد وی

خداوند  .برآن پدر قدرشناسهم بر استاد صفار و هم  و من بر هر دو آفرین گفتم، داد

شهروندان، مستدام  سر خانواده و دانشجویان و پزشکان و همکاران و سایه استاد را بر

 .گرداند

 



 

 
علوم پزشکی مازندارنفصل هفمت نظرات اسایتد دانشگاه  117  

 

 فر دکتر اسداهلل فرخ

پزشکی متخصص چشم  

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

 بنام خدای قلم وخدای نون:

، دوم روش تعلیم، اول علم دهد که جایگاه استاد را نشان میچهار شاخص مهم 

 هر یک استاد نمونه باید در. شناسی است چهارم وقت ،به اخالق انسانیمتخلق سوم  و

استاددکتر صفار به معنای واقعی برازنده . دارا باشد امتیاز کامل را ،چهار شاخص

این ارزشمند  گذارند و ه صحه میاکثریت اساتید دانشگا این مقام واال را استادی است و

کند اما بدنه دانشگاه که اساتید محترم  نمونه انتخاب می، استاد گاهی دانشگاه .است

استاد محترم جناب  در مورد لیکننیستند  نظر  هممحترم دانشگاه  مدیران با ،هستند

 این قریب به اتفاق با مدیران دانشگاه همراه هستند و ،اساتید محترم، آقای دکتر صفار

است  این مقام که لباسش برازنده دکتر صفار .به حقیقت نزدیک است ارزشمند و

استاد  خود، فرستاد بیمار را برای اتاق عمل میکه بارها مشاهده کردم . مبارکشان باشد

 های الزم را راهنمایی و داز نزدیک پیگیر بیمارشان بودن آمدند و به اتاق عمل مینیز 

 شک ، بیکند می برا کس استاد نمونهافتخار ، مقام استادی کسانی که در . کردند می

 .شامل حالشان خواهد بود همیشه رضای خداوند و ندخصلت پیامبران را دار
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 ملکشاه پور دکتر عباسعلی کریم

شناسی پزشکی جنین و بافت متخصص  

 دانشگاه علوم پزشکی مازندراناستاد 

 ستوده باد نام او
انجامد   تربیت میدانشمندان تعلیم و تربیت می گویند، علم و معرفت آنگاه به 

ته و در وجودش نهادینه شود. نشانه سبه جان و باطن او نش آدمیذهن انبان که از 

نهادینه، عقل باطنی را نهادینه شدن علم در وجود عالم، همانا تغییر رفتار اوست. علم 

سازد که نمود آن در تواضع عالم خود را   افزاید و اخالق انسانی را شکوفاتر می قدرت می

دهد. همچنین علم به جان نشسته، منش و روش فرد را علمی و عالمانه   می نشان

 سازد.   می

در ای از عالمانی است که دانش و معرفت   استاد بزرگوار جناب دکتر صفار نمونه

ر حوزه پژوهشی دانشگاه، ایشان م دا های مسئولیت  وجودش نهادینه شده است. در سال

. برای ارتقاء پژوهش دانشگاه بهره بردم شاناز وجودکه  بودند بزرگانی ترین  از برجسته

معرفت در یک عالم است، از جمله خصوصیات بارز ایشان  شدن تواضع که نشانه باطنی

ریزی شده بود که به  وقتی برنامه ۱۶و  ۱۵های   کنم در سال  باشد. فراموش نمی  می

سرعت، چند شماره از جمله دانشگاه را مطابق استانداردهای وزرات متبوع منتشر 

پژوهشی شویم، استاد دکتر صفار یکی از اساتیدی  –نماییم تا موفق به اخذ رتبه علمی 

پاداش مادی، با حضور در   ی، بیبودند که فروتنانه دعوت ما را پذیرفته و روزهای متوال

ساختند. در   میکردند و آنها را برای چاپ آماده   حوزه پژوهشی روی مقاالت کار می

جلسات شورای پژوهشی و تحریریه مجله، هرگز برخورد ایشان با مسائل علمی را، 

 احساسی و غیرعلمی ندیدم. 

پژوهشی را های علمی و   روش و منش عالمانه در قضاوت و تحلیل مقوله

بندی پایانی همین خصوصیات   آلودند.  در جمع  هیچگاه به حب و بغض احساسی نمی

استاد صفار را به عنوان الگویی برای جوانان و دانشگاهیان مورد تأکید قرار داده و برای 

 کنم:  ایشان تندرستی و طول عمر و توفیق خدمت بیشتر آرزو می

   ادب رفتاری و فروتنی اخالقی 

 پذیری و جدیت در کار   مسئولیت 
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 های مرتبط با فعالیت   ها و قضاوت  رعایت موازین علمی و اخالقی در ارزیابی

 ای   حرفه
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 دکتر نرگس کریمی

 متخصص مغز و اعصاب

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

 اخالقمعلم  واالیمقام 

به نام آقای دکتر صفار  پرتالشجوان بودم و جویای علم که با استادی فرزانه و 

و با  باصالبتهای عفونی اطفال آشنا شدم. استادی مصمم و  فوق تخصص بیماری

دادند و من افتخار  که با اشتیاق تمام به دانشجویان پزشکی آموزش می به نفساعتماد 

در مقطع کارآموزی و کارورزی رشته  891۱و  89۱3آن را داشتم که در سال های 

 . تاد کسب علم نمایمپزشکی در مکتب اس

ی استاد و همچنین شور و اشتیاق فراوان ایشان در باالتوجه به تسلط علمی  با

به  عالقمندآموزش درس عفونی اطفال، من و تمامی دانشجویان پزشکی بیش از پیش 

های خوب آموزش استاد این بود که  یکی از روشم. شدی مطالعه و کسب دانش می

ی  ایستادند و از تک تک دانشجویان درباره دایره در بخش می به صورت نیم یاندانشجو

شتر و این روش باعث توجه و یادگیری بی ندکرد یک موضوع خاص سوال و جواب می

شد. درس عفونی اطفال با بودن ایشان با صفا و صمیمیت در کنارمان  دانشجویان می

 شد.به خوبی سپری 

یک دهه گذشت و این بار سرنوشت من بر آن شد که به عنوان عضو  تقریباً

اشم. به یاد علمی گروه نورولوژی در خدمت دانشگاه علوم پزشکی مازندران ب هیئت

استاد  ی عجیبی به دنبال  گونه هب ،دارم که وقتی وارد بیمارستان بوعلی ساری شدم

روز ناگهان پس از چند ینم. بب دوست داشتم هر چه زودتر ایشان راگشتم و  صفار می

سرعت به  ه. در فاصله دو متری من بود و من بهای بیمارستان دیدم استاد را در کنار پله

بر پشت، بر  زدههای گره  ی محکم و با دستها حرکت کردم. استاد با قدم سمت ایشان

م. در کرد سالمداشت و من هم پشت سر او بودم. به او رسیدم و  ها قدم بر می پله باالی

گذشته دیدار او که چندین سال آخرین  من از ورا داد  ام سالمجایش ایستاد و جواب 

شناسد  ایشان من را می یادانستم آ نمی .خیلی خوشحال بودم بود، از دیدار مجدد استاد

شناختم و صحبت کردن با او به من  ولی مهم این بود که من ایشان را می ؛خیریا 
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از هم  ،قای دکتر صفارآبا  صحبت را معرفی کردم و پس از خودداد.  اعتماد به نفس می

ص و حکتابخانه مشغول تحقیق و تفیز کردیم. از آن پس استاد را پشت م خداحافظی

 .دیدم خواندن کتاب می

 .باشد و حسن خلق او قابل تحسین می اخالقرفتار و  در یک کالم:





 

 

 ها سایر دانشگاه نظرات اساتید فصل هشتم
 

ٚ  
 

  

 

 

 فصل هشتم

 

 

اهید ساری دااگشنهنظرات اسات   

 

 

 

 
 

 





 

 

 دکتر علی اصغر میرسعید قاضی

 بهشتیاستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 و عضو مرکز تحقیقات غدد درون ریز ایران

 

که ایشان   گردد وقتی  ال قبل بازمیس ۵3سابقه مالقات من با ایشان به بیش از 

و هر دو  مثل من درامتحانات ورودی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شده

شد و همچنان  درحال گذراندن ترم اول بودیم. این دوستی برادرانه از همان روزها آغاز

ا شناختی که از ایشان دارم در مواجهه یافت. ببیش از نیم قرن ادامه ، با گرمی و مودت

که در بسیاری از   طوری  هبا بیماران بسیار رئوف و مهربان و در عین حال دقیق هستند. ب

د. نس یاد می کننعنوان رفربسیاری از همکاران از ایشان به  موارد پیچیده بیماری،

آنچه خود آموخته است به شاگردانش  انتقال شوق وافر به صفار در مقام معلمدکتر 

تربیت  باشد. حاصل این خصلت نیکو،  و همیشه پاسخگوی سؤاالت پزشکی آنها می دارد

در . باشند  شاگردانی است که همگی در جامعه پزشکی کودکان مورد تأیید و احترام می

ی ایشان اطالع کامل دارم. ایشان مقاالت های تحقیق  من از فعالیت مقام تحقیق،

المللی به   های کودکان در مجالت داخلی و بین  های مختلف بیماری  متعددی در زمینه

عقد زندگی  بانوییشانس بودند و با   دکتر صفار در ازدواج بسیار خوش. اند  چاپ رسانیده

حاصل این  .کند  میاخالق فرشتگان را در خاطر زنده  بست که در مهربانی و مالطفت،

دکتر . های علمی به مقام باالیی رسیدند  که همگی در رشته استفرزند  ازدواج سه

سال بین این دو  ۵3صفار روحی بسیار بلند و خلقی بسیار آرام دارد و من در طول این 

دکتر صفار با بیماران نیز بسیار مهربان و  .فرد جز رابطه عاشقانه چیز دیگری ندیدم

های   هایشان اطمینان تام به توصیه  به همین دلیل بیماران و خانواده مسئول است

سبب عاملی است که  شخصیت آرام و مهربان و روح بزرگ دکتر صفار،. ایشان دارند

 ان و سایررابطه بسیار خوبی با همکار ها خدمت در مراکز دانشگاهی،  در طول سالشده 

تا آنجا که اطالع دارم ایشان مکرراً توسط مسئولین باشند.    اساتید دانشگاه داشته

بیمارستان و دانشگاه جهت بهبود وضعیت بیمارستان و ارتقاء کیفیت آموزشی مورد 

 . اند  مشاوره قرار گرفته
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دکتر صفار عالقه فراوانی به موسیقی کالسیک ایرانی خصوصًا کارهای استاد 

تمام زندگی من با دکتر صفار خاطره است . ریان و استاد عبدالوهاب شهیدی دارندشج

انترنی را به پایان رسانده بودم و به  ترین آنها زمانی است که دوره  و یکی از شیرین

و از پذیرایی گرم  دعوت ایشان چند روزی به محل تولدشان در روستای لیوان رفتم

 که دکتر صفار، کنم  تأکید میدر پایان . ار شدمایشان و خانواده مهربانش برخورد

و این افتخاری برای مردم  پزشکی شرافتمند، آموزگاری توانا و محققی شایسته است

تشخیص و درمان برای ن است که این انسان شریف تمام عمر خود را رامازند

 . است های مردم آن سرزمین وقف نموده  بیماری
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 دکتر محمدرحیم کدیور

 تخصصی عفونی کودکانفوق 

 استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 

 قلب در را صفار دکتر ارجمندم برادر حضور سعادت که است سال ۴۱ از بیش

 زمان در ایشان دانشجوی عنوان به ابتدا در .دارم قدر  گران عزیزی عنوان به خود

 عنوان به روزگار اتفاق از ،بعد ها  سال و شیراز پزشکی علوم دانشگاه در ایشان دستیاری

 هر که هستند کسانی. ایشان کودکان عفونی تخصص فوق زمان در باالتر سال دستیار

در  قند اصطالح   به آید، می شما همراه تلفن صفحه بر حتی یا و ذهن در ها  آن نام وقت

 کسان آن از صفار دکتر ما عزیز و کنید می مزمزه را آن شیرینی و شود  می آب دلتان

 و بوده اوج در دلسوزی و کاری وجدان نظر از و زدنی مثال آداب و ادب نظر از .است

 بیماری درد بند از ها  آن رهایی و شمرد  می خود عزیزان چون را دردمند کودکان .هست

  .داند  می خود انسانی و وجدانی را وظیفه

 چون را آنان و گیرد  می کار به را خود کوشش تمامی فراگیران آموزش در

 کوشا یادگیری نحوه بر نظارت در و است پیشرو آموزش نحوه در .داند  می خود عزیزان

بر  را دردمندان درد تسکین وظیفه ها  سال فراگیران که داند  می چون گیر،  سخت و

 و کرده معصوم اطفال دردمند به خدمت وقف را خود زندگی تمامی .دارند عهده

 پرافتخار، ایران شمال خطه عزیز مردم به. است یافته گونه  این را خود خاطر آرامش

 برادر این بیشتر چه هر موفقیت و گفته تبریک را دیار آن در ایشان گرامی حضور

 .آرزومندم را فرهیخته

 .باد راهش بدرقه ها شکفته نو خیر دعای
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 دکتر عبداله کریمی

 فوق تخصص عفونی کودکان

 استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

که سردستیار بخش کودکان بودم و ایشان به  ۶3اینجانب آقای دکتر صفار را از سال 

شناسم.  میعنوان اولین دستیار فوق تخصص عفونی کودکان به شیراز تشریف آوردند، 

از نظر رفتاری و  التحصیل شدند. که فوق تخصص را شروع کردم، ایشان فارغ زمانی

ای آرام ندارند. استادی پرمحبت و  منش فردی پرجنب و جوش هستند و لحظه

های  نویسی امان هستند. به طوری که اینجانب از خالصه پرتالش و اهل مطالعه بی

. استاد صفار پیوسته سعی داشتند درمان کردم ایشان از کتب مرجع، استفاده می

به پرسش و پاسخ بر سر راندهای آموزشی عالقه وافری  بیماران بر اساس علم روز باشد.

کشید. ایشان  های روز می دارند. گاهی بر سر مطالب علمی کار به مراجعه به رفرنس

و های مطرح در حیطه کاری خودشان بودند  اهل تحقیق برای یافتن پاسخ پرسش

تعداد مقاالت و کارشان در امور تحقیقاتی به حدی بود که در مدت زمان کوتاهی به 

داری و رعایت اصول اخالق  مرتبه استادی نائل شدند. از خصوصیات بارز ایشان مردم

ای در مورد همکاران و بیماران است و در ضمن از اقدامات غیرضروری برای  حرفه

از دستیاران فوق تخصصی که از خطه  ا هستند.ه بیماران اجتناب کرده و دلسوز آن

ام که ایشان الگوی مناسبی برای دانشجویان و  آیند، بارها شنیده ساری به مطب می

  دستیاران کودکان بوده است.
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 ی( البرزرجیعبدالوهاب )ا دکتر

 فوق تخصص عفونی کودکان

 شیرازاستاد دانشگاه علوم پزشکی 

 یپزشک انیدانشجو یبرا ییالگو

اطفال  یرشته عفون یتخصص فوق ارانیدست نیاز بهتر یکیدکتر صفار  یآقا

. افتی یگریبخش، رونق د نیاند، که با ورودشان، ا بوده رازیش یدانشگاه علوم پزشک

 با اند. بهره فراوان برده یو تیآن زمان از دانش و اخالق و انسان ارانیو دست انیدانشجو

مانده  یبا احترام در خاطرات باق ادشی خ،یسال از آن تار یاز س شیوجود گذشت ب

 یبند حد واالست و در جمعدر ،یماریب صیدر تشخ شانیو دقت نظر ا یزهوشیت است.

  استاد صفار و به عیوس ی احاطه خاص دارد. یمهارت ماریب یها  و صحبت یماریعالئم ب

به سرعت از رنج و  مارانیکودکان باعث شده که ب یعفون یها یماریروز بودن به علم ب

و کاربرد آن در امر  ینظر دانش پزشک از و شفا حاصل کنند. افتهیعذاب نجات 

را  شانیبا ا یکه شانس همراه یانیدانشجو یبود برا ییو درمان الگو صیتشخ

 تیاز خصوص آشناست و یمن استاد صفار کاماًل به فوت و فن استاد نظر  به اند. داشته

شده  نیعج شانیامر در وجود ا نیآن صفات آگاهند و ا یریکارگ هاستاد خوب و ب کی

سهل و  اریدارند بس مارانیدرمان ب یکه برا یتیبا تمام جدّ یکردن با و کار است.

 نیکه ا باشد یم دست رهیچ یجستجوگر یماریکردن علت ب دایپ در است. بخش یشاد

به  اگر ساخته است. یکاربرد یها  خصوصًا در پژوهش یعال یاز او پژوهشگر تیخاص

چه  یکه و دیشو یمتوجه م دیکودکان نظاره کن یمراجع پژوهشگران در رشته عفون

 شانیگرانبها یها  پژوهش .هاست  یماریب لیحل مسا یکوشا و عاشقانه در پ زانیم

است که همواره پرتوان و مانا  دیام .رازیش یدانشگاه علوم پزشک یبرا ستا یافتخار

و  میبا خانواده دکتر صفار و تفکر او نسبت به خانواده کاماًل آشنا نجانبیا باشند.

و  یعلم یها دوست است و با تمام مشغله استاد صفار عاشقانه خانواده میبگو توانم یم

 یمنسجم و فرزندان اریبس یا خانواده امر مهم توجه کامل دارند. نیکه دارند به ا یدرمان

کامل،  یگفت استاد صفار انسان توان یم اند. نموده یمعرف رانیمحترم و موفق به ا اریبس
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 یو یِخواه یشجاع و صادقند و آزاد یمرد شانی. اندا شیدر حد ستا یدانا و پژوهشگر

 ستود. دیرا با
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 دکتر محمدمهدی ناصحی

 اعصاب کودکان و نوجوانانفوق تخصص مغز و 

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

استاد دکتر صفار، متخصص کودکان و فوق تخصص عفونی کودکان، همواره 

اند. فعالیت پزشکی خود را در مناطق   طبیبی عالم و متعهد و دلسوز بیماران بوده

خذ درجه فوق تخصصی، محروم و نیازمند به خدمات اولیه پزشکی گذراندند و بعد از ا

در بیمارستان بوعلی سینا در ساری مشغول طبابت و آموزش و پژوهش شدند و به 

های  درجه استادی نائل آمد. حسن خلق، تعهد به بیمار و آموزش فرآگیران از ویژگی

بورد عضو  باشد. استاد از نظر علمی در رشته خود بسیار توانا و شاخص استاد می

اند. دقت زیادی در اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی بیماران  ودهب کودکان رشتهکشوری 

کنند. کارهای پژوهشی ایشان در  دارند و از تجویز بیش از حد دارو به شدت پرهیز می

رفتار دوستانه و صمیمی با همکاران و  باشد. رشته مربوط قابل توجه و ارزشمند می

 های بارز استاد است. بیماران از ویژگیدانشجویان و تعهد به کار و دقت در رسیدگی به 

های ارزشمند استاد نظم قابل تحسین ایشان و همچنین دلسوزی و  از دیگر ویژگی

 توجه وافر به امور بیماران و آموزش دانشجویان پزشکی بوده است.



 

 

 دکتر محمدرضا فریبرزی

 فوق تخصص گوارش کودکان

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهراستادیار 

 

 افتخار شاگردی استاد صفار را در دانشگاه علوم 891۱تا  891۴های   بین سال

استاد عاشق آموزش و تدریس . پزشکی مازندران و بیمارستان بوعلی ساری داشتم

دستیاران و  فعال داشتند و به آموزش ها و راندها حضور  بودند و همیشه در مورنینگ

و بود راندهای آموزشی ایشان بسیار پربار و آموزنده . پرداختند  پزشکی میدانشجویان 

من که در حال حاضر فوق تخصص  .بردند استفاده فراوان می دستیاران و دانشجویان

و آموزش دوره دستیاری  کنم  مییاد  گوارش کودکان هستم همیشه از ایشان به نیکی

در درمان بیماران نیز حاذق و ایشان  .هستم کودکان را مدیون ایشان و سایر اساتید

نکات مهم در معاینه و درمان  البته و شدند و بیماران به خوبی درمان می ندمتبحر بود

مطالعه و همچنین در امر پژوهش خیلی اهل استاد  .کردند به ما گوشزد میرا بیمار 

  .بسیار فعال بودند

 
 

 

 

 



 

 ضمائم
 

 
 

 

 

 اساتید از تعدادی جمع در تخصص فوق ایام تحصیل در دوره -8 شماره عکس

 و زاده، پیشوا کرمی دکتر ها خانم راست از نشسته :شیراز دانشگاه کودکان گروه

مدنی،  برزویی، ،(قریب دکتر محمد کوچک برادر) قریب رضا دکتر قایانآ و هاشمی

دکتر  کلیه(، )فلوی اسماعیلی دکتر ایستاده از چپ آقایان فر، کرمی و درخشان امین،

 89۱۱سال  ..... کریمیهلل عبدا و دکتر زاده فالح دکتر صفار،
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  به اتفاق دانشگاه علوم پزشکی مازندران کودکان گروه اساتید جمع -3 شماره عکس

 891۱-8918سال  -دستیاران التحصیلی فارغ جشن در گروه دستیاران و خانواده
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 شورای مجلس رییس از دستان تهران دانشگاه در سینا ابن بزرگ جایزه دریافت مراسم -9 شماره عکس

8933سال  -بهداشت وزیر و اسالمی



         

 
 استاد دکرت محمدجعفر صفار یادنامه 136

 

 

 

گروه  به همت اساتید عفونی بخش در دکتر صفار تولد جشن مراسم -۴ شماره عکس

 893۶-893۱سال – دانشگاه علوم پزشکی مازندران کودکان



 

 
 ضمائم 137

 

 حضور با کودکان سالمت ارتقاء کنگره دکتر صفار در تجلیل از مراسم -۵ شماره عکس

در دانشگاه علوم پزشکی  کنگره دبیر و دانشگاه در فقیه ولی دانشگاه، نماینده ریاست

 893۱سال  -مازندران
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 8933سال -مقدس مشهد در بالینی شناسیمیکروب کنگره در گروهی عکس -۶ شماره عکس
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