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 دیباچه
فرصتی حاصل شد تا برای پاسداشت و تکريم انديشمندی فرزانه و  اين کهپروردگارا از 

در قالب برگزاری مراسم  ، استاد گرامی جناب آقای دکتر زاهد پاشا،متخلق به اخالق اسالمی

 یم تاکنو دعا می مانجام وظیفه کنیم، شکرگزاري "پرفروغ ستاره ی"و چاپ کتابی با عنوان 

اهلل اليق و قدردان زحمات و ءهای بیکران الهی، ان شای نعمتهمه از ضمن حمد و سپاس

 ی ايشان باشیم.نقش برجسته

و ارائه الگويی برای  زاهد پاشاهدف از اين تکريم، سپاسگزاری از زحمات پروفسور دکتر 

خصوص در قالب کتاب، اين ويژگی را دارد که صورت نوشتاری و به جامعه است. ارائه الگو به

ند از بینش، رفتار، تجربیات و عملکرد اين توانمیها و نسل استندگار سالیان متمادی ما

 استاد عزيز بهره بگیرند.

 یارهمک ی اين کتابهاهای بعضی از عزيزان که در نوشتن تکريم نامهاز نوشته ایخالصه

  ردد.گدر ادامه خدمتتان تقديم می ،است زاهد پاشا دکتر ی زندگی سیرهبیانگر  وداشتند 

جناب آقای دکتر زاهد پاشا برای حل معضل و مشکل بزرگی  دکتر سیدعلیرضا مرندی:

که نوزادان نارس و يا بسیار بیمار، پیوسته با آن مواجه بودند، همت گماشتند. قبل از آن 

های معمولی میسر بود که امکان گرم نگاه داشتن و امکان انتقال نوزادان فقط با آمبوالنس

 در ان بدحال و نظارت مستمر بر عالئم حیاتی آنان فراهم نبود. لذاکمک به تنفس نوزاد

بسیاری اوقات نوزادان پس از رسیدن به بیمارستان مقصد، وضعیتی به مراتب بدتر از 

و  دادندحرارت بدن خود را به آسانی و به شدت از دست می ،کردندپیدا می أبیمارستان مبد

کتر زاهد پاشا با يک اقدام ابداعی، آمبوالنسی را تهیه شد. جناب آقای دتر میحال آنان وخیم

ه کرد و در نتیجای عالمانه مجهز کردند که مشکالت مورد اشاره را کامالً  برطرف میو به گونه

و  اهدانشگاهپذيرفت. پس از آن بود که به تدريج ساير انتقال نوزاد به درستی صورت می

تر نوزادان را فراهم داعی ايشان امکان انتقال مطلوببا تبعیت از اقدامات اب آن هابیمارست

 .کردند

نخبه  و کاردان مدبر، ر،يمد یانساناستاد دکتر زاهدپاشا  ی:اکین یدکتر محمدرضا خصوص

   ی هستند.در حرفه پزشک

 استاد دکتر زاهد پاشا اسوه علم و تقوی هستند. دکتر سیدابولفضل افجه:



فرهنگ و اخالق دانشگاه علوم  قدریعال میعنوان زع نژادگنجی:دکتر سیدمختار اسمعیل

 تیترب یطرف ست، که ازا زاهد پاشا داهلليچون استاد دکتر  یشخص ستهيبابل، شا یپزشک

 یهانوس با ارزشأمحشور و م گرياست و از طرف د یروحان لیخانواده اص کيدر  افتهي

 ی است.و اجتماع یانسان ی،علم ی،معنو

ذيری، پای از نظر علم، اخالق، مسئولیتايشان الگوی تمام عیار و شايسته دکتر زیبا مسیبی:

ی کلیه برا ساير رفتارهای خداپسندانهپشتکار، تواضع، وقت شناسی، انرژی، صبر و حوصله و 

 آحاد جامعه پزشکی کشور هستند.

 فن ،منصف متواضع، فکر، خوش تیزبین، فردی را ايشان بنده نیا:دکتر علی اکبر مقدم

 هب هاسال که دانممی خود تخصصی رشته در مبرز و پژوه آينده دانشگاه، به دلسوز ساالر،

 .اندکرده خدمت فرامنطقه و منطقه در علمی جامعه

 ته،خیانسان فره کياز  یانمونه زيعز یزاهد پاشادکتر استاد  ی:لیدکتر محمدرضا اسماع

 ه خانواد و یاجتماع ،یدانشگاه ،یو موفق در عرصه پزشک ريناپذ ینخبه، پرتالش، خستگ

جامعه  یراب دهيو فا ریخ أبتوانند منش شانياز ا یریبا الگوگ دينسل جد دوارمیباشند که امیم

 .باشند زيعز رانيو ا

 یپزشک یو برجسته در جامعه جهان رانياستاد تراز اول در اايشان  اصغر درزی:دکتر علی

 باشند.میاطفال 

به  ۷ها ساعت صبح ،هايی که مدير گروه کودکان بودمدر دوره دکتر ایرج محمدزاده:

ايی هبیمارستان امیرکال برای بازديد و کنترل کار دوستان کارورز و دستیار به اورژانس و بخش

زدم. يک روز صبح ايشان را در بیمارستان ديدم. آن وقتی که مريض بدحال داشتند سر می

پرسیدم استاد صبح زود اينجا تشريف  .نداشتندی بود که استاد هنوز دستیار فوق تخصص

نصف  6/۲شان با مزاح و آوردن مثال مازندرانی گفتند من از ساعت داريد؟ با لحن همیشگی

دان نافی برای کت هم چنینو  Chest tubeشب تا حاال برای تنظیم ونتیالتور و گذاشتن 

نجا اي ،بیمار را تعويض خون کندست از راه وريد نافی می تواننوزادی که دستیار کودکان ن

شب چنین مشکالتی در  ۶۴تا  ۱6روم. ايشان حداقل در ماه بودم و حاال دارم به منزل می

ها بخش نوزادان را سرپا نگه پیگیری و خون جگر خوردن ،بخش نوزادان داشتند و با تالش

 ای که دستیار فوق تخصصی نوزادان گرفتند.تا مرحله داشتند



جناب آقای دکتر زاهد پاشا از جمله نوادر روزگار  حضرت استاد  حسینی: قرمحمدبا دکتر

 اخالق و تواضع اند.ی ت  طب نوزادان کشور و در يک کالم  ملکهمايه مباهاو 

ل برای بابعلوم پزشکی ای پرفروغ در آسمان دانشگاه استاد چون ستاره اکبریان:زهرا دکتر 

 همیشه خواهد درخشید.

  باعث افتخار داشت مقام استاد بزرگ، فرهیخته و گرانقدرگرامی ی:موعود نیمیدکتر س

 .است جاودان یحاذق و نام یبیاخالق مدار، طب یبزرگ، معلم یزاهدپاشا مرد دکتر استاد می باشد.

استاد بسیار از دستم  ،در يکی از روزهای دستیاری فوق تخصصی عالئی:احسان دکتر 

موضوع مرگ يک  .ايشان از دستم عصبانی بود خیلی ناراحت شدم اين کهاز  .عصبانی شد

ديگر اتفاق افتاد و ايشان مرا  استادانبود که اشتباه توسط يکی از  (NICU) نوزاد در بخش

طور که موضوع را ب بنده نیز در جمع به گردن گرفتم و چیزی نگفتم ولی بعد. صر شناختقم

دچار کسالت  فردای آن روز استاد. ناراحت شدبسیار  ،خصوصی با ايشان در میان گذاشتم

اوند خد .دارندبین نکتهو حساس بسیار روحیات ايشان  .نددرمان شدمند جسمی شديد، نیاز

 شان دارد.در سالمت نگه

از طرف رياست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  زاهد پاشايداله دکتر پیرو معرفی 

ی سال، با موافقت شورای علمی بنیاد نخبگان به عنوان استاد برگزيده بابلبهداشتی درمانی 

ید بنیاد ملی نخبگان، جهت تکريم ايشان الزم است أيت و۶۱/۰/۱۰۴۴مازندران در تاريخ

، اشازاهدپکتاب يادنامه استاد  نوشتن و انتشار آن هاهای متعددی اجرا شود که يکی از برنامه

اين رو، کتاب حاضر با حمايت بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه  است. از ۱۰۴۱سال  ماه آذردر 

رياست ) مظفرپورسیدعلی ، به ويژه آقای دکتر بابلعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

)معاون  نیا رجبمهدی (، دکتر بابلمحترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

اران ( و همکبابلمحترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

زاده، خانم بنیاد نخبگان مازندران )مهندس حبیبی، مهندس علی اصغری، مهندس حسین

ی اين عزيزان سپاسگزاری رضايی و آقای برارجانی( آماده شده است که صمیمانه از همه

 کنم.می

 آزادبخت محمد دکتر                                                                 

   مازندران نخبگان بنیاد رئیس                                                                                   
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 مقدمه
 قرار ايران شمال در ترنجه قديمی شهر محل و تبرستان سرزمین در بابل، شهرستان

 )که ترنجه المسالک و الممالک، کتاب ( در. قه ۲۰۴)متوفی  اصطخری قول به. است گرفته

 تبرستان شهر ترينقديمی شود(،می خوانده...  رجه، تجیر، ترجی، هاینام با محلی زبان در

 هایکاوش در البته. شد نهاده بنا( میالد از پس ۷ قرن) ساسانی سلسله زمان در و بوده

 تعددم قطعات کشف بر عالوه. رسدنیز می مفرغ عصر به منطقه اين تاريخ شناسیباستان

. دارد وجود منطقه اين در...  و امامزاده شهر، قلعه عنوان با تاريخی اماکن تاريخی، اجسام

 امروزه که اترج، يا ترنج میوه. شد خوانده نام اين به ترنج، میوه وفور خاطر به ترنجه شهر

 ایمیوه ترنج. باشدمی کنونی مرکبات جد نوعی به و دارد تاريخی قدمت شود،می نامیده بالنگ

 حضرت ديدن با را خويش دستهای آنان و داد مصر زنان دست به مصر فرعون همسر بود که

 بعد، رونق طی در...  پرتقال و نارنگی، نارنج، همانند کنونی مرکبات از بسیاری .بريدند يوسف

 رينتنزديک تاريخی قدمت نظر از نارنج، بین اين از. اندآمده پديد کشاورزی، هایروش انواع با

 .است مشهود نیز نارنج و ترنج هایواژه در نزديکی اين. دارد ترنج با را قرابت

 گسترش و پرورش هایکانون از يکی تاريخی نظر از ترنجه شهر اين که به توجه با لذا

 در لیلد همین به. باشدمی منتسب منشا، همین به نیز نارنج تاريخی، نظر از است، بوده ترنج

 .ودشمی شناخته بهار نارنج شهر عنوان به بابل، شهر و جغرافیايی منطقه اين تاريخ طول

 هرش اين ترنجه، شهر در سیل بروز يا تبرستان به تیمور حمله دنبال به هجری 8 قرن در

 در شهر اين. شد نهاده بنا ترنجه، شهر جنوب کیلومتری ۱۲ در جديد، شهر و شد تخريب

 بابل، رودخانه با مجاورت علت به نهايت در و بارفروش ده، بارفروش ترتیب به صفويه زمان

 تاريخ طول در همواره نیز جديد شهر ترنجه، شهر تاريخی قدمت خاطر به. شد نامیده بابل

 .استبوده کشور شمال در تجارت و علم مهم مراکز از يکی و بوده توجه مورد

 رينتمهم از يکی. اندکرده رشد و ندشد متولد منطقه اين در بزرگی اطبای و دانشمندان

 که است( میالدی ده قرن قمری، هجری ۲۲۲ تا ۶8۲( )طبری) ترنجی ابوالحسن اطبا، اين

 داندانشمن برخی. است بقراطیه معالجات معروف کتاب نويسنده و شد متولد ترنجه شهر در

 نکته ناي به توجه با. انددانسته سیناابن قانون کتاب از ارزشمندتر طب، در را او کتاب ادبا، و

 را طبری ابوالحسن بتوان شايد وی، از( االطفال عالج) اطفال طب در مستقل کتابی وجود و



 دچن و می باشد موجود اکنون هم کتاب اين. کرد معرفی دنیا در کودکان طب پیشگامان از

 يختار در بار اولین برای را جرب درمان و بیماری وی. استشده منتشر و تصحیح آن از نسخه

 فی العین العین، طب فی مقاله قاروره، ذکر فی رساله: از عبارتند او آثار ساير .داد شرح

طب، در طی قرون و اعصار  یاهمیت تاريخی شهر بابل در حیطه. قرابادين و المعالجات

گذشته ادامه يافت و تا به امروز امتداد داشته است. دانشگاه علوم پزشکی بابل که در سال 

ی شمالی کشور، در اين شهر افتتاح شد و تا سالها ن هاااست به عنوان اولین دانشگاه ۱۲۲۶

اعتبار علمی است  عنوان دانشگاه علوم پزشکی مازندران را بر سر در خود داشت، امتداد همان

 ها پیش توسط اسالف مردم اين سرزمین ايجاد شد. که از قرن

سال قبل(،  ۰۴تاريخی تاسیس آن )حدود ی دانشگاه علوم پزشکی بابل، به مدد سابقه

های درخشان سرآمدی . يکی از حیطهاست های مختلف طبی، سرآمدهم اکنون نیز در حیطه

باشد که در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ن آن میاين دانشگاه در گروه آموزشی کودکا

است. اين بیمارستان ارائه خدمات زاده امیرکال، به منصه ظهور رسیدهکودکان مرحوم شفیع

طب کودکان را برای بیماران کودک شهرستان بابل و بسیاری از  یفوق تخصصی در حیطه

 ی همجوار برعهده دارد.آن هاو است آن هاشهرست

های مختلف مبرز و دانشمند در طی سالیان متمادی تربیت دانشجويان در رده استادان

 ند.اای تا مقاطع تخصصی و فوق تخصصی را برعهده داشتهتحصیلی، از مقاطع دکترای حرفه

ی که نقش محوری در تاسیس و ارتقای علمی اين مرکز مهم استادانترين يکی از شاخص

یتی شخص که دنکشور را برعهده داشته است، جناب آقای دکتر يداله زاهدپاشا می باش علمی

جا پای اطبايی چون اند و مدار از منطقه تاريخی شهر ترنجهدانشمند، مدير، مهربان و اخالق

طقه پزشکی را در اين من یو توانستند کانونی ارزشمند در حیطه ندابوالحسن ترنجی گذاشت

 کنند. پرور احیاعالم

و با آرزوی سالمت و بهروزی برای  ماينجانب افتخار شاگردی اين استاد فرزانه را داشت

ی در اين منطقه تاريخی و تمام ايران تداوم استادانپرور چنین ايشان، امیدوارم مسیر دانش

 يابد.

 دکتر سید علی مظفرپور                                                                              

  رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                                                             
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 حیم و به نستعینحمن الرّبسم اهلل الرّ

-ريگ ،درختانهای برگ ،ی بارانهاقطره ،شکر و سپاس فراوان، به عدد ستارگان آسمان

 ،عظمت ،کبريا ،جالل، های زمین و آسمان مر آن خدای را که يگانگی صفتذرّه بیابان و های

 مجد و بها خاصیّت اوست . عال،

به  ،(۲۱سوره بقره آيه  ,)وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاَء کُلَّهَااو که انسان را آفريد و به او علم آموخت 

علم و معرفت را هدف  ،(6سوره علق آيه  ,دانست ياد داد )عَلَّمَ الْإِْنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ نمی آن چه

بر همه موجودات  ،انسان را به واسطه اين علم، کرامت بخشید ،خلقت و شرط عبادت قرار داد

ری داد و انبیا را برای هدايت، تزکیه نفس، طهارت روح و آراستن به فضائل به فضیلت و برت

تا به سعادت  (۱۲۰سوره آل عمران آيه , سوی بشر فرستاد )وَيُزَکّیهِم وَيُعَلِّمُُهمُ الکِتابَ وَالحِکمَةَ 

 د.و کمال نايل آي

سید و خاتم پیامبران حضرت محمد)ص(  به ويژهشمار بر انبیای الهی، درود و صلوات بی

 هاینشانه ،ها را آشکار سازنداند تا توانمنديهای پنهان شده عقلو امامان معصوم)ع( که آمده

 قدرت خدا را معرفی کنند و در نهايت بشر را به نور الهی متصل نمايند. 

یت افتخار تول پاشا طايفهاجداد پنج  که به (ه)ر الدين مرعشیامامزاده سیدنظام درود بر آقا

 م. باشیمفتخر به آن مینیز عنايت فرمود و ما  راآستانه شريف و موقوفات محله پاشا امیر 

اين موقوفات با تولیت منصوص پنج بنیچه شايسته دار درود خدا بر اجداد ما که امانت

قطب ساله به عنوان  ۲۴۴و در حفظ و حراست آن سعی بلیغ روا داشتند که با قدمت  ندبود

بندپی و ايجاد تقويت و روحیه همبستگی در بین مردم منطقه  یفرهنگی و مذهبی در منطقه

 .نموده استنقش بارزی ايفا 

 درود بر روح پر فتوح پدر و مادرم

 دندکرعلم، تقوا، معنويت و علیم و حلیم  بودند. همیشه به ما نصیحت میی پدرم اسوه

زندگی کنید و بخشنده باشید. دوست، فروتن، مهربان  که قلبتان را از نفرت رها کنید، ساده

 همیشه ايام از هم چنینکسی را تحقیر، تخطئه و به بدی ياد نکنید.  و خادم مردم باشید.

نصايح ايشان، با عنصر عقالنیت و معنويت خود، همرنگ جماعت نشدن بود. به ياد خدا بودن 
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. نمودندی که با او بوديم، به ما يادآوری میو در هر زمان اوقاتو انجام فرايض دينی را همیشه 

 . کردندمیدر انتخاب رشته تحصیلی نیز فرزندان را مخیر 

وافر به کسب علم و به روز بودن، همیشه تا روزهای پايانی عمر مطالعه ی خود نیز با عالقه

د که نمودنحتی آن زمان که به مشکل بینايی مبتال شدند، از فرزندان تقاضا می کردند.می

مطالب مهم روز را برای حضرت ايشان بازگو کنند تا علمش روزآمد باشد و اين خود درس 

که همیشه در يادگیری و آموزش علم باشیم. خداوند اين گوهر  ،دائمی برای ما بوده است

 .انشاء اهلل بديل و گرانبها را قرين رحمت نمايدبی

 اما مادرم

ته داشتن خاطرات شايسشناسی و نیک نگهخصلت حق )ع(بنا به قول ناصحین و معصومان

ها و شکوه عظیم بسیار واال از ديدگاه عقل و فطرت و از اصول زيبايی گان، ارزشگذشته

دل، سپاسگزار و شناس، وفادار، همباشد. انسان ارجمند، انسانی است که حقانسانیت می

باشد. چنین انسانی در پیشگاه  اند،جبران کننده زحماتی که ديگران در مورد او کشیده

خداوند، بسیار ارجمند است. اين يک موضوع قطعی است که نه تنها در اسالم، بلکه در میان 

حق مادر اين است که بدانی تو را در جايی  گونه است.همه اديان و مکاتب آسمانی همین

 کرد. بارداری تغذيهبه بهترين وجه در دوران از وجودش  جا به جا نمود ،رحم( نگه داشت)

ها و و همه رنج شادمانی و طیب نفس سپر جان ساخت تمام جسم و جان خويش را با

گاه که دست قدرت . تا آنخريدها را در دوران حمل برای حفظ جان تو به جان سختی

پروردگار، تو را از تنگنای رحم به پهنه زمین آورد. در اين هنگام مادر خشنود بود که خود 

بماند و تو را سیر کند، خود تشنه بماند و تو را سیراب نمايد، خود در آفتاب باشد و گرسنه 

تو را در سايه نهد، سختی ها را بپذيرد و تو را با ناز بپروراند، بیدار بماند و تو را به خواب 

 را به خاطر تو به جان خريد. زندگیگرم و سرد آری . بردنوشین 

خود و با اقیانوسی از عشق و ی ده فرزند و خانواده اشقع ،مادر ما همانند ساير مادران

با صبر و شکیبايی و متانت و تحمل مشقات  دريای بیکران مهر و محبت محافظ ما بودند.

مديريت و  ، کشاورزی، حفظ و حراست دامکارپدرم را اعم از دفتری فراوان، زندگی پرمشغله

. منزل ما محیط ندفرزندان نیز همت واال داشتار و در تربیت و محافظت دهکارگران را عهد

صمیمی و نظیف در يشالق و يیالق برای مهمانان دولتی در منطقه با توجه به دقت نظر به 
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بوده است. در يک کالم من خود را در خصوص برآوردن و بیان  آن هاکرامت و حرمت  به 

ردن حق مطلب را وآچرا که میدانم توان بر  ،بینمشناسی و قدردانی  از مادرم  ناتوان میحق

 غفران و رضوان الهی را برای آن روح پرفتوح از خداوند بزرگ مسئلت دارم.  ندارم.

 دو خاطره از مادرم

اما مادر را هر چه  .همه از خانه بیرون آمديم ۱۲۲۲بخاطر دارم در هنگام زلزله سال  اول:

زدند تا فرزندم که در گهواره است را بیرون فرياد میآمدند و کرديم از خانه بیرون نمیصدا می

با کمک پدرم به همراه گهواره برادر کوچکم با هم از  اين که. تا ندآيم و نیامدنیاورم، من نمی

 خانه بیرون آمدند. 

نیراسم  مانيشالقی پادشا امیر به منطقه يیالقی یآن ايام ما در فصل تابستان از منطقه دوم:

کرديم. در حیاط منزل ما حوضی با آب سرد وجود داشت. هوای سردی دارد کوچ میکه آب و 

انداخت و مادر با  شکیبايی يکی از برادارنم مکرراٌ خود را بداخل اين حوض آب سرد می

م، ايذای کودکانه او را بزرگتر بود که کرد. منرا گرم می اوهای او را تعويض و مجددأ لباس

  کردم.ه میهدشابه مادر صبورمان م

ا . من چندين مرتبه بندگیر شدسفانه زمینأولی مت نداين اواخر مادرم، هوشیاری کامل داشت

مادر جان اين ده فرزند  ،پرسیدمبیمارستان از او میچه در توجه به اين سابقه چه در منزل و 

ياد  همن ب ،کردم فالنیفرمود هیچکدام. عرض میبه آرامی می ؟کدام بیشتر ترا اذيت کردند

انداخت و شما لباسهای دارم که در نیراسم  به دفعات خود را به حوض آب سرد چشمه می

هیچکدام. در جوابم فرمود بچه بود و بايد  فرمودکرديد. باز هم او را در منطقه سرد عوض می

دايش خ ای مرا اذيت نکرد.نامند، نه نه بچهها را اذيت میکار بچه ن. نه، مگر ايکردمیشیطنت 

 .اهللانشاء غريق رحمت نمايد

نند.، همین هست هک فالسفه عالی رتین الگوی عشق را   مارد میدا
 

 زاده پاشاجناب آقای حاج مهندس اعظم قلی

زاده پاشا اولین دانش آموخته آکادمیک و جناب مستطاب آقای حاج مهندس اعظم قلی

زاده قلی پاشا، پسر عم طايفه ما )زاهددانشگاهی از قبیله پاشا و زعیم عالیقدر، گرانسنگ و 

 پاشا( هستند. فردی متدين، متقی، فرزانه، اکبرزادهزاده پاشا و پور پاشا، ذبیحپاشا، قلی
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ن باشند. ايشاانديش و بنیانگذار توسعه همه جانبه محل و منطقه مینیک فرهیخته، نیکوکار،

امیر موجبات  در روستای پاشا ۱۲۰8-6۴با افتتاح اولین دبیرستان مهديه اسالمی در سال 

مشکالت مالی، بعد مسافت، جاده نامناسب  به علت آن زمانادامه تحصیل را برای جوانان که تا 

ند را اتا شهر بابل و ناکافی بودن وسیله نقلیه، قريب به اتفاق از ادامه تحصیل محروم بوده

تحصیل جوانان منطقه ايجاد شد. شاهد  یمیسر نمودند. از آن به بعد جهشی عظیم در ادامه

اين مدعا آمار نسبت دانش آموختگان دانشگاهی اين منطقه دورتر از شهرستان بابل، در 

 باشد. مقايسه با مناطق نزديکتر به بابل می

زاده پاشا در ابتدای سال ششم دبیرستان با همت واال جناب آقای حاج مهندس اعظم قلی

د و در منزل خود پذيرا شدند و در يک دبیرستان ثبت نام کردند. اين مرا به تهران فرا خواندن

 گر تعبد و راز ونظاره اين کهبدلیل  ،ماندگار و معنوی ،حمايت و محبت بر من تأثیر عمیق

زاده پاشا از ام، گذاشت. جناب آقای مهندس قلینیاز روزانه و شبانه جناب مهندس بوده

تند هس (ه)رالقدر آقا سیدنظام الدينحضرت امام زاده جلیلمتولیان با وفا، صديق و راستین 

 یيبناکه  باشندامیر می پاشا محل و بانی احداث و اتمام پروژه مسجد و بارگاه آن حضرت در

 باشد. ساز در منطقه و شهرستان بابل میشگفتی وديدنی  ،عظیم، ا شکوه، بمجلل

 همسر و پسرانم

ی اهمسرم در اوايل زندگی با توجه به کثرت مشغله حرفهپس از تشکیل زندگی مشترک با 

امور منزل و مرتبط با آن، مراقبت ی من، ضرورت تقسیم وظايف ايجاب نمود که مسولیت اداره

با نهايت تالش و همت از عهده اين مهم  ند کهو حفاظت از فرزندان را ايشان بعهده گرفت

زندگی شخصی و پرداختن به  یم در ادارهدر نتیجه با حمايت و همدلی توانستی .برآمدند

 مقدس پزشکی موفق باشیم.  یحرفه

صیل در تح یکار در دانشگاه علوم پزشکی بابل و تأکید دانشگاه به ادامهه پس از شروع ب

رشته فوق تخصصی نوزادان، من با توجه به شرايط و مشکالت آن زمان مردد بودم. ولی 

با توجه به تعطیلی مطب و گذران زندگی صرفا با حقوق رغم وجود مشکالت مالی لیهمسرم ع

مم آن زمان پسر دو اين که، خصوصا آن هادانشگاهی، سرپرستی فرزندان و نظارت بر تحصیل 

ستیم با هم و خانوادگی در می تواننیز در حال جهش ارتقای تحصیلی بودند و در نتیجه ن

 تحصیل بودند و خیلی هم مصرانه تأکید داشتند.  یتهران باشیم، همواره مشوقم به ادامه
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تمام اه دو سال دوره تحصیل در رشته فوق تخصصی نوزدان با تحمل مشکالت مربوطه ب

کار مجدد در بیمارستان کودکان امیرکال و راه اندازی رشته فوق هاز شروع ب رسید. اما پس

در خطه شمالی کشور که   (NICU)بخش مراقبت ويژه نوزادان به ويژهتخصصی نوزادان و 

تنها فوق تخصص اين رشته در منطقه بودم، فرصت گذران زندگی با خانواده چندين بار کمتر 

ا بايد هو نیمه شب هاو در نتیجه باری گرانتر به همسرم اضافه گرديد. اکثر شب شداز گذشته 

گاهی بدلیل حساسیت و درگیری بستگان  و مدر بخش مراقبت ويژه نوزادان حضور داشت

. عالوه بر کردندحامی مرا همراهی می به عنواننوزادان بدحال با پرسنل بخش، همسرم هم 

ی تخصص ،های آموزشی و پژوهشیدرمان نوزادان در  بخش مراقبت ويژه، مشارکتم در فعالیت

از جمله معاون مسولیتهای اجرايی داخل و خارج دانشگاهی،  و فوق تخصصی فراگیران،

گواهی نامه و  یممتحنه هیأتمديره نظام پزشکی،  هیأتآموزشی دانشگاه، عضويت در 

ممتحنه و دبیری دانشنامه فوق تخصصی نوزادان،  هیأتکودکان،  تخصصیی دانشنامه

عضويت پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی  ،مديره انجمن پزشکان نوزادان ايران هیأتعضويت 

ساير  و علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل ی سردبیر مجله ،هادانشگاه یامنا هیأتايران، 

زياد، فرصت کافی در کمک به تحصیالت فرزندان و خانواده  یاين مشغله به علت، هافعالیت

ربیت تو ارتقای تحصیلی فراوان در  تالش میسر نبود. لذا همسرم با جديت وبه اندازه مطلوب 

ای همان شده باشد، مرهون حمايتو اگر توفیقی نصیب کردنداز هیچ کوششی دريغ ن آن ها

 د.  باشدريغ، مستمر، از خود گذشتگی  و تحمل مشکالت فراوان همسر و مادر فزندانم میبی

ند. باشباشم که هر دو متولد فصل بهار میبه لطف خداوند متعال دارای دو فرزند پسر می

 زندگی را به ما هديه دهد.  درخواست با رويش دوباره زمین، نويد شادی گويا خداوند هم می

ه گزاری در حرفکاری و عالقه بیش از حد به خدمت یبه دلیل مشغله، اين کهاز فرزندانم، 

با مداوا و درمان هر کودک و نوزاد که  اين را بدانید ولی ،امام، کمتر در کنارتان بودهپزشکی

و همیشه پشتیبان شما بوده و  هستیدشما در جلوی چشمانم بیشتر از هر زمانی، نیازمند، 

  هستم.

خوش اخالق  هم چنینانديش، پرتالش، فعال و امیر عزيزم، فرزندی مهربان، مردمی، نیک

 یپزشکی تحصیل نمايد ولی با توصیه یباشد.اگرچه دوست داشت در رشتهو شوخ طبع می

ی و پزشکی ذاتی به رشته یادامه تحصیل داد. با توجه به عالقه پزشکی من در رشته دندان
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 هم همانند تحصیل داد، که آن یتخصصی جراحی فک و صورت ادامهی کار بالینی، در رشته

شته اين ری در نهايت دانش آموختهوی  .پزشکی به بیمارستان و اورژانس ارتباط دارد یرشته

 ت برای مردم باشد.خدمات و تأمین سالم اءگرديد تا منش

انسانی شريف، جدی، اديب و توانمند است که با جديت تمام یز مهربان، ننازنیم  یارمیا

و  ردک رشته پزشکی را برای تحصیل انتخاب است.در تحصیالتش توفیقات مناسبی داشته 

. من نیز با توجه به داشتن فرزندانی چون شما مباهی شددر نتیجه متخصص پاتوبیولوژيست 

 مفتخرم.و 

خواهم طوری زندگی کنید که همیشه ردپای بودنتان تنم، از شما می هایعزيزانم، پاره

 به نیکی و يادگار بماند.

ام، برايتان آرزوی توفیق روزافزون و زندگی اتترين ثمر، شیرينمجانان من، عزيزان

 خدمتگزاری به مردم را دارم. 

تر محمد آزادبخت رئیس محترم بنیاد قای دکآاز برادران ارجمند و دانشمندم جناب 

جناب آقای دکتر سیدعلی مظفرپور خشرودی رئیس محترم دانشگاه  ،نخبگان استان مازندران

نیا معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه رجب مهدیجناب آقای دکتر  ،علوم پزشکی بابل

ی دانشگاه علوم پزشک علوم پزشکی بابل و  تمامی همکاران بنیاد نخبگان استان مازندران و

 مايم.نصمیمانه تقدير و سپاسگزاری می ،بابل، که اينجانب را مرهون عنايت و محبت قرار دادند

 و نمی دانم. مخود را شايسته عنوان نخبه ندانستگرچه 

فرهیختگان و مسئولین محترم استان مازندران و کشور، ارج  همه بزرگان، ام بهتوصیه

ترين سرمايه ملی که با ارزشاست جوان نخبگان  به ويژهگان و نهادن به مقام شامخ نخب

گیری ه کاربدر   ،ساالرشايسته انتصابات و انتخاببا برنامه ريزی اصولی و با  امیدوارم کشورند

نمايند تا از دلسردی و مهاجرت اين عزيزان به کشورهای  اقدامبديل کشور اين گوهرهای بی

 بیگانه جلوگیری بعمل آيد. 

 

 واهلل والی الفضل و ملهم العقل، منه المبدأ و الیه المنتهی                                                
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 دبستانی تاریخچه زندگی ام از بدو تولد تا پایان دوره

 روستای پادشاامیر ،در بندپی ۱۲۶۰ام من در تاريخ دوم ارديبهشت بنا به ثبت شناسنامه

قا شیخ يداهلل آ( متولد شدم. نامم را به نام پدر  بزرگوار خود يداهلل )(ه)ر)سیدنظام الدين

ام در شهر قم ( نهاد. اما شناسنامه(ه)ر قلی از متولیان صاحب نام امامزاده سیدنظام الدينابن

مودند. نم در قم تلمذ میآن هازنده ياد ابوی گرامی و فرز اين کههم به دلیل  آن .به ثبت رسید

زيارت آيت  کرديم. در صحن حضرت معصومه )س(تکیه خروس قم زندگی می یما در محله

 را به ياد دارم.  (ه)راله العظمی بروجردی

و مادرم با  شدمشیطنت گم شده بودم که در کالنتری نگهداری می به علتدو مرتبه 

 و اقامت دائمی در قم میسر نبود ،در زمان تحصیل پدرم نمود.زياد، مرا پیدا میجستجوی 

و در آن زمان يک آسیاب آبی  کرديمهمراه مادرم در روستای پادشا امیر زندگی می گاه

در ايام شب و نصف شب که برای سرکشی به آسیاب  .کردداشتیم که مادرم آنرا اداره می

باش احمد عمو گفت نگران نبرد و در بین راه با صدای بلند میمرا همراه خود می ،رفتمی

آيد )آن هم به دلیل ( نیز به دنبال ما میزمانو جواد پدر دو شهید  ،جان )زنده ياد عمويم

 ايجاد امنیت بوده است(. 

دبستان را در دبستان جامی گلوگاه بندپی شروع کردم که خوب بیاد دارم سال  یدوره

-اکبر مهديقلیحاج علیاول بدلیل صغر سن مستمع آزاد بودم و پسر عموهای بزرگترم آقای 

را در  ی ابتدايی. دورهکردندآقای کريم زاهدپاشا مرا حمايت می )پدر شهید رضا( و گاه زاده

 همان دبستان سپری نمودم.

شهرستان بابل بوده است به همت  یموقع که دورترين نقطهقابل ذکر است بندپی آن

هم مدرسه  ۶۴-۰۴ هایزنده ياد حاج محمد فیروزی که مسئول سیاسی منطقه بود بین دهه

که به اعتقاد من  ( را برای حفظ سالمت و تحصیل علم مهیا نمودآن زمانو هم بهداری )

 رحمت خدا بر او باد. .باشدمنطقه می یار ابتدايی توسعه همه جانبهذبنیانگ

 متوسطه تا اتمام دبیرستان یاز دوره

 ام حاج داداشعلیمتوسطه را در دبیرستان قناد بابل شروع کردم و به اتفاق دائیی دوره

در  .تبار اجاره کرديمبسیار محترم نصرالهی از خانوادهتی کشکرالهی اطاقی را در محله قاضی

از ما تبار در حقیقت برايمان مادری و آن زمان برای روشنايی برق نداشتیم. خانم نصراله
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کرد. سال بعد هم مرحوم حاج علی اصغر مهديقلی زاده که پسر عمويم بود به ما مراقبت می

ضا ق دست بر . يک شبکرديماستفاده می شياز کرسی ذغالی برای گرما آن زماندر پیوست. 

 ،ه خواب رفته بوديمبرای روشنايی باالی کرسی قرار داشت و ما همه بکه چراغ گردسوزی 

تبار متوجه شد و ما را از سوختن سرنگون شد و منجر به آتش سوزی گرديد که خانم نصراله

ی ديگر زندگی تحصیلی را ادامه میداديم که اخوی آقا آن هانجات داد. سالهای بعد در مک

ه تحصیل بزاده نیز جهت ادامه رضا و دائی میرزاعلی و آقای ماندعلی شکرالهی و ابراهیم قلی

متوسطه را در دبیرستان قناد به اتمام رساندم. البته با سالی يک يا دو  ما پیوستند. من دوره 

 تجديدی.

رياضی بود و من برای ادامه تحصیل رشته طبیعی ی دبیرستان قناد رشته اين کهبه دلیل 

)امام فعلی( شروع به تحصیل نمودم و سال آن زماندر دبیرستان شاهپور  ،را انتخاب کردم

 یقرار داشتم. در شروع دوره Aداشتند که من در کالس  Bو  Aچهارم دبیرستان دو کالس 

 هایدر جمع دوره .بود نکالس مموقع همدبیرستان با آقای دکتر حسین پورنصراله که آن

زاده دبیر محترم رياضی زمان جناب آقای حسینجان رديم. دو استاد آنکمذهبی شرکت می

دبیر تعلیمات دينی مشوق  (ه)ريوسفی شیخ حسنحاج آقااالسالم حجتزنده ياد حضرت  و

قول عامه درس ه بوجود آمد. لذا ب ممن شدند و يک تحول بسیار خوب در امر درس خواندن

 که از قبل مرا می شناختند.شد  که موجب حیرت کسانی خوان در حد شاگردان اول شدم

اتمام رساندم. اما سال ششم يا آخر ه نجم دبیرستان را هم در همان دبیرستان بسال پ

وقوع پیوست و آن اين بودکه جناب آقای حاج ه ام بدبیرستان يک اتفاق ديگر در زندگی

 نددانشگاهی را به اتمام رساند تزاده پاشا اولین فرد طايفه پاشا که تحصیالمهندس اعظم قلی

 مرا با همت واال ،دنباشو پسر عم و زعیم قبیله ما می شدندو از مدرسین دانشکده فنی تهران 

به تهران فرا خواندند و در منزل خود پذيرا شدند و در يک دبیرستان ثبت نام کردند. اين 

گر تعبد و عبادات نظارهگذاشت چون ماندگار و معنوی  ،حمايت و محبت بر من تأثیر عمیق

های دوشنبه به اتفاق ايشان در جلسات شبانه حتی شب. امو شبانه جناب مهندس بودهروزانه 

منزل عالمه فیلسوف زنده ياد جعفری و گاهی اوقات جهت ادای فرايض به مسجد هدايت 

ام جهت ادامه تحصیل و با رفتیم. تا بهمن ماه در تهران بودم. با اندوخته مذهبی و معنویمی
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دبیرستان شاهپور برگشتم. در امتحان نهايی قبول و شاگرد سوم استان  آرامش به بابل، همان

 (.۱۲۰۲شدم)خرداد 

. چون خانواده در فصل تابستان به يیالق)نیراسم( کردملذا خودم را برای کنکور آماده 

کنکور خودم را مهیا  آزمون امیر جهت رفتند، من به تنهايی در محل يشالقی پادشامی

اضی ل فیزيک، شیمی، ريئو تنها يک حل المسا می نرفتکنکور به هیچ کالسنمودم. برای می

و طبیعی را خريداری کردم. برای خودم برنامه ريزی نمودم که کتب سه ساله دبیرستان را 

)دوستانم( که کنترل آبیاری و پسرهای محل با  ،مرور نمايم تا آماده شوم. البته آخر شب

 ،ساعتی با هم بوديم و مطالبی را که بنظرم مهم بود داشتند، بعهده نگهداری مزرعه را

 .مدآزمومیدادم تا از من سوال کنند و به اين ترتیب خودم را می آن هاو به  می کردميادداشت 

ای گروه هرشتهو  دانشگاه تبريزپزشکی و کشاورزی  یرشتهدر  به هر تقدير برای کنکور 

 . اول برای آزمون کنکورکردمگرفتند، شرکت که جداگانه آزمون می ،دانشگاه تهران پزشکی

من تاکنون به تبريز نرفته بودم و تنها هم بودم از  که جائیاز آنقرار بود که به تبريز بروم. 

 آقای داداشعلی شکرالهی خواستم که همراه من باشد و با هم برويم، که ايشان نیز قبول کردند

يکی از  ،که به ايستگاه اتوبوس تهران به تبريز رسیديم شديم. وقتیرهسپار تهران و با هم 

 هکام به نام حسین پورنصراله و يک نفر ديگر از دوستان او به نام شمس کالسی دوستان هم

ن آام خواستم که من با لذا از دائیبودند، را ديدم. عازم تبريز برای شرکت در آزمون کنکور 

بروم و ايشان هم خیالشان راحت شد که تنها نیستم و به مازندران برگشتند. ما به تبريز  ها

و برگشتیم. در امتحان کنکور تهران با توجه به حضور جناب  يمرفتیم و امتحان کنکور را داد

زاده پاشا مشکلی نداشتم و امتحان کنکور پزشکی تهران را هم انجام دادم. آقای مهندس قلی

 و در يیالق نیراسم به منتايج به مازندران برگشت می کنکور تا اعالآن هاتمام امتحپس از ا

بودم. به من اطالع دادند که  آن زماندور  یخانواده پیوستم. منتظر نتايج کنکور از فاصله

قبول شدگان روزنامه است. بهتر میدانید  ینتیجه کنکور تبريز اعالم شد و نام شما در زمره

شود. به من پیام رسید که پدربزرگم )پدر زنامه را نديده باشد، يقین حاصل نمیتا انسان رو

آورد. مادرم حاج نوراله شکرالهی( از بابل به سمت يیالق در حرکت است و دارد روزنامه را می

ه شدت نگران و مضطرب بودم. خالصه متأسفانه يک شب ايشان در بین راه توقف داشتند که ب

 اين بوده است: نتیجه کنکور تبريز
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 قبول شدم.  ،دانشکده کشاورزی -۶در دانشکده پزشکی )رشته پزشکی(  -۱

پزشکی نیز قبول شدم. جناب آقای مهندس  رشته دندان، امتحان دانشگاه تهراندر 

زاده اصرار نمودند که در تهران رشته دندانپزشکی شروع به تحصیل نمايم. ولی من قلی

و شروع به تحصیل  (۱۲۰۲)شهريور  مپزشکی ثبت نام کردی رشته برای نپذيرفتم و در تبريز

 (.۱۲۰۲)مهر ماه  نمودم

 1441پزشکی دنشگاه علوم پزشکی تبریز از مهر ماه سال  یتحصیل در رشته

گرفتند تومان شهريه می ۱۴۴۴پزشکی که در آن زمان ساالنه ی برای ثبت نام دانشکده

سال اول دانشگاه، به اتفاق برادرم محمدرضا که در  با فروش يک  اسب مان ثبت نام کردم و

تان را در دبیرس یو او نیز تحصیالت دوره مکرد، به تبريز رفتسال دوم دبیرستان تحصیل می

تبريز به اتمام رساند. برای اسکان از خانم مسنی در روبروی مسجد کبود يک اطاق به مبلغ 

و  یمس از تحويل اطاق برای خريد به بازار رفتپ اين کهتومان در ماه اجاره کرديم. جالب  ۰۴

وقتی برگشتیم، هرچه به در کوبیديم کسی در را باز نکرد. بچه ها در کوچه مشغول بازی 

طوری  و بسیار شیرين آذری گفت آقا اين زن کر استی ها با لهجهبچه بودند که يکی از پسر

خالصه پس از مدتی در باز شد و ما شنود. کر است که اگر با بلندگو هم صحبت کنند، نمی

با گرفتن کلید اين مشکل را حل کرديم. برای پدرم نوشتم که با احتساب اجاره خانه ماهی 

خاطر دارم برای کار دانشجويی يا وام پیگیری کردم. در نهايت ه تومان ما هزينه داريم. ب ۱۷6

ارستان فعلی الزهرا، که در سال دوم کار دانشجويی که عبارت بود از تزريق در اورژانس بیم

کار شدم. ه تومان مشغول ب ۱۴۴آن زمان بخش پوست در آن بیمارستان واقع بود با ماهی 

کار شدم. مسئولین ه کار دانشجويی در يک دبیرستان مشغول ب به عنواندر سال سوم هم 

رستان یاصرار به تدريس سال ششم دبیرستان را داشتند، اما من در نهايت تدريس سال اول دب

عالوه  مرا پذيرفتم. در اين وضعیت هیچ مشکل مالی نداشتیم. سال دوم و سوم سه برادر ديگر

ی تبريز مشغول به آن هابر محمدرضا، به نام های علیرضا، محمود و ابوالقاسم هم در دبیرست

تحصیل شدند. در نتیجه يک خانه بزرگتر در خیابان کهنه تبريز نزديک چهار راه منصور از 

 ،ای حاج بسیمی اجاره کرديم که شامل دو اطاق و يک انباری بود. از سال چهارم دانشگاهآق

زمان( به  معاون آموزشی دانشکده پزشکی مرا جهت کار در بیمارستان شیر و خورشید)آن

 اٌ که آن بیمارستان در سه طبقه صرف ،مولوی معرفی کردند مدير عامل وقت آقای دکتر مجیر
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و دانشجو و اينترن در آنجا فعالیت  چون اين بیمارستان آموزشی نبود بخش های جراحی بود.

-افراد سرشناس آذربايجان برای اعمال جراحی  به اين بیمارستان مراجعه می .کردندنمی

 هایهنوز مجوز تربیت دستیارهای رشتهها ها دانشگاهنمودند. قابل ذکر است که در آن سال

کرديم از نظر ماها که انجام وظیفه می ،اين بیمارستانمختلف را نداشتند. در نتیجه در 

 ها شده بوديم. ها جايگزين اينترناقدامات درمانی و کسب مهارت

 هادی انگجی بودند، که درئیس طبقه اول اين بیمارستان زنده ياد جناب آقای دکتر سیّ

ان در مجتمع . همه جراحان آن بیمارستبه حساب می آمدندجراحی زبر دست، ماهر و مشهور 

مسکونی داخل آن ساکن بودند. من همراه با زنده ياد آقای دکتر حسین آقازاده، جواد جواديان 

 . کرديم و سیدزاده در بخش استاد دکتر انگجی انجام وظیفه می

 ای مهارت کسب نموديم که بیماران اورژانس با تشخیص ما به اطاق عمل منتقل گونهبه

 و عمل می کردشدند و متخصص بیهوشی بیماران را بیهوش و سپس جراج حضور پیدا می

 ترمیم نیز در نهايت توسط ما انجام ،شد. پس از انجام عملجراحی توسط جراح انجام می

 . گرفتمی

که برای ثبت نام برادرم محمود که  می باشدشهريور ماه  ،يکی از خاطرات من در تبريز

بود، رفتم که گفتند محصل بايد در زمان ثبت نام  به تحصیل مشغولدر دبیرستان دهقان 

 و نیراسم هستند ،هم در يیالق ما حضور يابد. گفتم خدايا محمود که االن در مازندران و آن

همکارم آقای دکتر حسین  دوست و به ،فکری کردملذا زمان ثبت نام هم در حال اتمام است. 

نوان عه بهای کت را ببند و دستت را به من بده تا گفتم دکمه ،بودزارع مرزونی که ريز اندام 

اتمام مهلت ثبت نام نزديک است. ايشان هم قبول کردند و چون  برويم محمود برای ثبت نام

و ثبت نام انجام شد. زندگی در تبريز در منزل حاج آقا  آمدمحمود به دبیرستان  به عنوان

 ۱۰-۱6های متعدد بود که در طبقه باال حدود بسیمی ادامه داشت. ساختمان شبیه حجره

  همگانی دو توالت هم در حیاط و هوای آزاد و اطاق و پائین هم انباری داشت. يک دستشويی و

ها را به دانشجويان تبريز هوای زمستانه و سرد داشت و اين حجره آن هاقرار داشت. آن زم

رسید. سانتی گراد میی درجه ۶۴-۲۴ای دادند. به خاطر دارم سردی هوا گاه به منهاجاره می

ح موها و محل مس ،ای که پس از شستشوی دست و صورت و وضو تا برگشتن به اطاقبه گونه

بست. آن هم با جمعیت زياد و نوبت ايستادن در دستشويی و توالت؟! خالصه کشیدن، يخ می
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کرديم و به پدر نامه وضع مالی ما خیلی خوب شده بود و با برادران در تبريز زندگی می

نوشتیم که نیازی به فرستادن پول و حمايت مالی نداريم. اما در دوره اينترنی دو اتفاق می

 افتاد:

متوجه نبودم که شیشه  ،شدم زماندر روز امتحان جراحی که وارد بیمارستان پهلوی آن 

شکسته، تاندونهای سه انگشت  یشیشهی درب ورودی شکسته است با چرخاندن دستگیره

 یقطع شد فوری استاد جناب آقای دکتر احد ديلمقانی که رئیس دانشکده ندست چپ م

ن ايام آساعت، ترمیم نمودند. در  ۶-۲پزشکی و متخصص ارتوپدی از آمريکا بودند، به مدت 

 .کمک خواستند Chest Tubeنترن کشیک از من برای گذاشتن يدوستان ا ،که بستری بودم

 نمودم. Chest Tube در حالی که دست چپم در گردنم قرار داشت  اقدام به گذاشتن

که ما اينترن بوديم و در بیمارستان شیر و خورشید  آن زمانيک اتفاق خوب هم افتاد. 

درمانگاه شیر و خورشید سرخ سراسکند هشت رود که پزشک در  ،رديمکسرخ نیز کار می 

میان درمانگاه را اداره  آنجا حضور نداشت من به اتفاق آقای دکتر جواد جواديان يک هفته در

 یمالی وضع مطلوبنظر از و  نموديمتومان دريافت می ۶6۴۴هر کدام ماهی  ،کرديممی

 یجاده ،شدايران که مسدود می یاولین جاده علت سرما و برف شديده در آن زمان ب داشتیم.

که ديواری نداشت و گاه  در همان درمانگاه بود ،سراسکند به تبريز بود. محل خواب ما هم

 شد. ما هم در آنحتی يک يا دو هفته جاده بسته می .گر ما بودندها پشت پنجره نظارهگرگ

شبها برای معاينه و انجام زايمان در و نیمه  ها درمانگاه بوديم. حتی شب یزمان همه کاره

 رفتیم.روستاها به منزل بیماران می

 یک مطلب قابل ذکر

شیرخواری مبتال به اسهال  ،صبح يک روز پنجشنبه در معاينه روزانه بیماران در درمانگاه

کیلو آوردند که با تشخیص اسهال آمیبی برای او آمپول امتین تجويز  6-۲خونی با حدود وزن 

 نرا تزريق کنم. چرا که آنآنمودم و دستور دادم همراه با سرنگ انسولین بیاورند که خودم 

ماران، پزشکیار که بیويزيت موقع هنوز مترونیدازول برای درمان وجود نداشت. پس از اتمام 

نیستیم  ایبه اطاقم آمد و گفت آقا پس ما در اين درمانگاه کاره ،از بازنشستگان ارتش بود یيک

و کاری نداريم. با تعجب پرسیدم يعنی چه؟ گفت تزريقات را هم شما به عهده گرفتید، پس 

اک طرنمن چکار کنم؟ گفتم امروز فقط يک تزريق امتین را به دلیل حساسیت و عوارض خ
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دهید. پرسید چه عوارضی دارد؟ گفتم اين دارو انجام دادم. ساير تزريقات را جنابعالی انجام می

. پزشکیار داردقلبی. سم قلب است. پرسید باعث مرگ می شود؟ گفتم بلی احتمال میوکارديت 

فوری نشست و کمی بی حال شد. پرسیدم چطور؟ کمی مکث کرد و گفت من در سنندج که 

ای داشتم که مبتال به اسهال خونی شد. روزی يک آمپول ارتش بودم، پسر سه سالهپزشکیار 

گرم کاری ؟ گفت به میلی ۲۴-۶۴-۱۴کردم. گفتم چند میلی گرم؟ امتین به او تزرق می

نداشتم. پرسیدم چه اتفاقی افتاد؟ گفت پسر من روز سوم در حیاط منزل هنگام بازی افتاد 

 و فوت کرد. 

 در منطقه يام تبريز در فصل تابستان گذراندم.نیز دوره آموزشی سربازی حین تحصیل را 

دوران تحصیلی در تبريز به خوبی سپری شد. فقط يک يا دو سال شهريه دادم. الباقی 

سالهای تحصیل چون معدل باال داشتم معاف شدم. برادرم آقای محمدرضا در همان دانشگاه 

 بول شدق پرستاری کرمانشاه، محمود رشته فنی یعلیرضا رشته، رشته کارشناسی آزمايشگاه

زنده  ،شب آخر و اتمام تحصیل پزشکی و ابوالقاسم هم سالهای بعد در اصفهان ديپلم گرفت.

همه دانش آموختگان آن سال را در  ،زاده جراح توراکسياد استاد جناب آقای دکتر ناسی

آن زمان، به مهمانی بسیار باشکوهی دعوت  آن هم در منطقه شهرک ولیعهد ،منزل خودشان

 کردند. به اين ترتیب دوران تحصیل طب در تیريز با خاطرات بسیار خوب به اتمام رسید. 

 سربازی یاتمام تحصیل ازدانشگاه علوم پزشکی تبریز تا اتمام دوره

کی پزشپس از اتمام تحصیل از دانشگاه علوم پزشکی آذرآبادگان آن روز و دانشگاه علوم 

نظام ی خودم را به حوزه ،بود، جهت انجام خدمت وظیفه۱۲6۲ سال تبريز که در خرداد ماه

به من گفتند  ،آن از قم یشناسنامه و صادرهی مشاهدهبابل معرفی کردم. پس از  یوظیفه

 .یار گرمبس بود و هوا قم معرفی کنید. فصل تابستانی نظام وظیفهی شما بايد خود را به حوزه

قم رساندم. وارد اطاقی شدم که  ینظام وظیفهی و خود را به حوزه مالجرم عازم قم شد

ه آماده ب یاستواری نشسته بود. از من پرسید چه کار داريد؟. گفتم برای دريافت دفترچه

سانس گفتم نه. پرسید لی ؟گفتم نه. پرسید فوق ديپلم ؟ام. پرسید ديپلم هستیخدمت آمده

در جواب گفتم دکتر هستم. پرسید دکتر  ؟خیر. پرسید پس چی هستیعرض کردم ؟ هستی

 عرض کردم بلی. سپس با احترام دفترچه آماده خدمت را تحويلم داد.  ؟آدم هستی
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شد، حدود سربازی که در آذر ماه هر سال انجام میی از اتمام تحصیل تا رفتن به وظیفه

اين  ،زمان وزارت بهداری آن توسطکه  ،سربازی وجود داشتشروع ماه فرصت برای کار تا  6

ر امی لرستان فراهم گرديد. به بابل روستای پادشا یدر بهداشت تنظیم خانوادهکار مدت 

ن ان کرد که ما تا اآلشدت ناراحت شد و بیه برگشتم تا با خانواده خداحافظی کنم. اما مادرم ب

فتن شما در جاهای دور ديگر نیستم، ديديم و از ما دور بوديد. من راضی به رشما را نمی اصالٌ

برگرديد همین مازندران شايد کاری برای اين مدت پیدا کنید. من هم به بهداری کل استان 

موقع در نزديکی مرکز راه آهن ساری بود، رفتم. مدير کل جناب آقای دکتر  مازندران که آن

عرض کردم تازه  موسوی بودند. پس از ورود به اطاق ايشان سوال کردند جريان چیست؟

م کار کنم. بدون می توانماه  ۰-6تا رفتن به سربازی حدود  و ام تمام شدتحصیالت پزشکی

ولی  ،رويد؟ اگرچه اسم زاغمرز را در ترانه محلی شنیده بودمدرنگ پرسید زاغمرز می

نمیدانستم کجاست. بالدرنگ عرض کردم بلی. به رئیس اداره کارگزينی دستور دادند که حکم 

ا برای درمانگاه زاغمرز بزنند که همین طور شد. آدرس زاغمرز را جويا شدم و با مینی بوس مر

جاده خاکی بود، جلوی يک وانت را گرفتم، گفتند داخل  آن زمانبه سه راهی زاغمرز رسیدم. 

امال ک ،جا ندارم پشت بار بنشینید و من هم همین کار را کردم. وقتی در زاغمرز مرا پیاده کرد

خاکی شده بودم که پس از ورود به درمانگاه اول دست و صورت را از خاک پاک کردم و 

سپس شستم. به داخل درمانگاه رسیدم پزشکیار مسنی را ديدم و خودم را معرفی کردم. 

سه ا ت کار کردم که عالوه بر پزشکیار دوه جناب آقای احمديان بودند. در آن درمانگاه شروع ب

کار در بیمارستان شیر و خورشید تبريز به خوبی و ی داشت. من هم با تجربهپرسنل ديگر 

نمودم. زاغمرز اگرچه روستا بود ولی مردمان بسیار مرفه و پیشرفته ماهرانه انجام وظیفه می

داشت. سبک زندگی مردم همانند شهرهای بزرگ ايران  آن زماناز نظر تعالی اجتماعی در 

کردم. جناب آقای باقرزادگان که هم مانگاه در اطاقی زندگی میبود. من هم در در آن دوره

های ی داشت و هم تعلقات مذهبی و با من بسیار سازگار بود، به من محبتآن هاداروخ

خصوص که همسر بسیار فرهیخته ايشان ه کرد و بفراوانی کرد. اکثراً مرا به منزل دعوت می

شخصین زاغمرز هم گاه مرا به منزل و در محیط خواهر آقای دکتر رحمتیان بود. مردمان و مت

نمودند. به هر حال دوره را در زاغمرز با خاطرات بسیار و محبت می می کردندخانواده دعوت 

نظام وظیفه آموزشی در پادگان عباس آباد  یاتمام رساندم و آماده شروع به دورهه خوب ب
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عنوان سپاهی ه من ب ،بندی. سپس در تقسیم طول کشیدماه  ۶-۲تهران شدم که حدود 

ه متوج ،ستوان يکم دوره تمام شد یکه با درجه سمنان شدم. پس از اين یسهمیه ،بهداشت

های ما معاف پزشکی شدند. من هم به دلیل آمبلیوپی چشم راست ایشدم برخی از هم دوره

تقاضای معافیت پزشکی نمودم. گرچه در  ،دنبال کدورت قرنیه در طفولیت اتفاق افتاده که ب

اتمام رسیده است ولی با اصرار و پیگیری فراوان در نهايت من هم ه جواب گفتند زمان آن ب

 شدم. سربازی ی از ادامهو خالص معاف پزشکی 

 پزشک عمومی تا شروع به تحصیل تخصصی

 اهیبیمارستان ولیعهد ش. متوجه شدم بهترين بیمارستان منطقه، شدمبرای کار عازم بابل 

متعلق به سازمان تأمین اجتماعی می باشد. برای استخدام به آن بیمارستان  )قائمشهر فعلی(

 کارگزينی سازمان تأمین اجتماعی آن یرفتم و گفتند بايد به تهران و مرکز برويد. به اداره

رفتم. از من  ،کوکاکوال قبل از میدان شهیادی نزديک کارخانه و آزادیزمان در خیابان 

ای و چه میخواهی؟ گفتم طبیب عمومی هستم و برای کار در بیمارستان پرسیدند چه کاره

ولیعهد شاهی آمدم. مکثی کرد و پرسید بچه کجايی؟ گفتم بابل. گفتند بنشینید. چون 

شناسنامه ام صادره از قم بود، ترديد کردند. آقای ديگری آمدند و مطمئن شدند که بابلی 

کارم را در کمال تعجب صادر نمودند و برای کار به بیمارستان ولیعهد ه کم شروع بهستم. ح

شاهی برگشتم و در بخش داخلی که در طبقه سوم بیمارستان قرار داشت و متخصص داخلی 

کار نمودم. جناب آقای دکتر شیرازيان طبیب عمومی که انسان متدين و ه نداشت شروع ب

نمودند. من بیشتر در بخش ز در آن بخش انجام وظیفه میاز من بودند نی بزرگترشريف و 

کردم و مسئول پرستاری بخش سرکار خانم اصغری بهیار بودند، اما با داخلی مردان کار می

کرديم. بسیار منظم و دقیق مهارت و دقت و مديريت بسیار خوب، بخش را با هم اداره می

صورت مشاهده عالئم انفارکتوس و عارضه قلبی  کردند و دربودند. کامالً نوار قلب را تفسیر می

، يک روز صبح وقتی وارد بیمارستان شدم، ۱۲6۰دادند. در تابستان آنرا زود به ما اطالع می

گفتند باغبان بیمارستان ديشب در اثر اسهال فوت کرده است و روز بعد ديدم که اپیدمی 

و  نمايیددان  مهیا دد ست کاتع ۱۴-۱6اسهال، يعنی وبا شروع شد. به خانم اصغری گفتم 

ز ترسیدند جسالین در بخش آماده کنید. همه میلیتر سرم دکستروز و نرمال 6۴-۱۴۴حدود 

سرکار خانم اصغری، به محض تشخیص و بستری برای دسترسی آسان وريدی، ام وريدی 
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(Mساعد را کات )د تزريق نمودم و سرم آزاوارد وريد می 6-۰. يک کاتتر نمره کردمدان می

که در درمانگاه مشغول ويزيت ،ام اپیدمی وباشد که پس از آن کسی فوت نکرد.در همین ايمی

 ای را با حال عمومی بد همراه با اسهال و استفراغ آوردندساله ۱۰-۶۴پسر بیماران بودم، يک

را به ووبا بستری نمودم. هنگام خروج از درمانگاه بويی به مشامم رسید. فمبتال به عنوان ه ب و

 تر گرفتم. متوجه شدم با سم پاراتیون بخش رفته و بر بالین او قرار گرفتم و شرح حال دقیق

عدد آمپول آتروپین بکشید  ۱۴خود را به قصد خودکشی مسموم کرد به خانم اصغری گفتم 

با  به تدريج! گفتم بلی و همین کار انجام شد. ؟عدد ۱۴با تعجب پرسید  .و فوری بیاوريد

 تزريق آتروپین عالئم برطرف شد و آن مرد نجات پیدا کرد.

ها اعزام کرده  علت درد اندامه زمانی ديگر در درمانگاه داخلی مردی میانسال را از نوشهر ب

بودند. ديدم اين مرد قرص پردنیزولون در دست دارد و علی رغم مصرف آن از درد شکايت 

حین معاينه دست ها متوجه شدم که طناب نمايد. عینک دودی در چشم داشت. در می

تسبیح بوده و از او خواستم که عینک را بر دارد و قرمزی ملتحمه  به صورتعصبی اولنار 

جلب نظرم نمود. با توجه به عصب اولنار خودم او را به آزمايشگاه بردم و در شیار بینی خراش 

نلسون کردم. زير میکروسکوپ ايجاد کردم و ترشحات را روی الم گذاشته و رنگ آمیزی زيل 

 پر از باسیل لپر )جذام( مشاهده گرديد که با تشخیص جذام به مرکز مشهد اعزام گرديد.

در همان ايام اداره بخش داخلی، تعدادی از کارگران با تشخیص مشکالت روانی به مرکز 

  ن مراجعهبه م و ندآمدوقتی برای مرخصی به شاهی  .شدندروانی شیراز اعزام و نگهداری می

کريز روانی، که متوجه شدم  و  م)تب مالت( انجام داد wrightتست  آن هابرای  ،کردند

 افتند. يمیکه پس از درمان بهبود  می باشدناشی از ابتال به تب مالت 

فشار خون به بیمارستان  افزايش ساله از چالوس با تشخیص ۱۶-۱۲روزی يک دختر 

شاهی اعزام شده بود. در معاينه او متوجه شدم که اختالف فشار اندامهای تحتانی و فوقانی 

. در آن زمان متخصص قلب در بیمارستان شدخوبی لمس نمیه وجود دارد و نبض شريانی ب

 بعدازظهر به بیمارستان ۱-۶روز يک متخصص قلب در ساعت  ۲نداشتیم. فقط هفته ای 

ن آآوردند. از آن متخصص قلب مشاوره خواستم. فردای جهت پاسخ به مشاوره تشريف می

 ندارد.بیمار مشکل قلبی  ،پاسخ مشاوره نوشتنددر ه روز متوجه شدم ک
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. نیمکروز بعد منتظر شدم تا استاد تشريف بیاورند و از او خواستم تا با هم بیمار را معاينه 

بیمار را اٌ فمورال انجام شد؟ فرمودند نه. لذا با هم مجددشريان از استاد پرسیدم آيا لمس 

حتانی تاندام شريان فمورال و فشار اندام فوقانی بیشتر از  نیضکه متوجه عدم  کرديممعاينه 

رکتاسیون آئورت است و به تهران اعزام آدر نتیجه مشخص شد که بیمار مبتال به کو شدند.

-تر پوررسول فوق تخصص گوارش بالغین و دانشجناب آقای دک۱۲6۰-66در سال شد. 

من  و کرديم . لذا با هم انجام وظیفه میکردند به کارآموخته آمريکا در بیمارستان ما شروع 

 مطالب مهمی از ايشان آموختم.

تعدادی پزشک عمومی از فیلیپین و پزشکان متخصص از هند جهت  ۱۲6۰در سال 

از میان پزشکان  .ايران شدند واردعلت کمبود پزشک ه ن زمان بآی تامین سالمت جامعه

همسرشان خانم دکتر سینتیا متخصص پوست ، قای دکتر کوچر متخصص اورتوپدیآهندی 

مهارت بسیار عالی بودند  قای دکتر پال متخصص گوش و حلق و بینی که از نظر دانش وآ و

کمک در درمانگاه پوست من هم برای ترجمه و  .شدند به کاردر بیمارستان ولیعصر مشغول 

اری همک ،زمان تنها متخصص پوست استان مازندران بودند نآ با خانم دکتر سینتیا که در

 یای که در بعضگونهه موختم بآپوستی را بخوبی از ايشان  بیماری هایکردم در نتیجه می

بیماری  از اين کهدلیل ه ب، اين همکاری ی. در نتیجهکردندمیموارد از من هم نظر خواهی 

مطبی که در بابل گشودم از با  ،بدست آوردمای از خانم دکتر سینتیا پوستی اندوخته های

 .کردمکثرت مشغله و کسب شهرت فراوان ، توفیق، پوستی بیماری هاینظر درمان 

ولیت کشیک ئپزشکی مسهیچ ن زمان که آام در بابل تا داری مطب  از اقدامات مهم دوره

 نفسقای دکتر حسن نیکآهمراه با جناب  بنده ،عهده نداشته درمان ب شبانه شهر را برای

و لیست  مکرديبرقرار برنامه کشیک شب شهر بابل را  ،اتفاق هقای دکتر کمپانی بآو زنده ياد 

 با هماهنگی زنده يم.کشیک را به شهربانی شب جهت اطالع مردم شريف بابل تقديم نمود

ايشان نیز جهت تأمین دارو به شهربانی روزی شبانه یوخانهدار، زاديانآقای دکتر آياد جناب 

 معرفی شد.

هر زمان شبانه روز  ،ياد کرده بودندن زمان پزشکان با توجه سوگندی که آنتیجه تا  در

ايت کف ،با عنايت به وجوب عینی ،ها باشند نآگو به بیماران مراجعه کننده به بايد پاسخ

بیماران هنگام شب جهت  نظمی برای رجوع مردم و و سوده خاطر شدندآحاصل گرديد و 
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 مدير عامل منطقه مازندران نیز آقای دکتر خاقانی شدند. در آن .شددرمان در شهر ايجاد 

ای تشکیل شده بود و من هم از بین پزشکان عمومی عضو شورای زمان شورای پزشکی منطقه

قرار  کتبی آقای دکتر خاقانیپزشکی منطقه انتخاب شدم. اولین کسی بودم که مورد تشويق 

ريدون ف متوجه شدم که آقای دکتر ،گرفتم. يک روز صبح وقتی به بیمارستان ولیعهد رسیدم

مجتهدزاده متخصص اطفال را آقای مدير عامل به چالوس منتقل نمودند. در آن زمان آقای 

ا جلسه لذ .دمالعاده نمودکتر امیردهزاد ترابی رئیس شورا بودند. تقاضای تشکیل جلسه فوق

العاده شورا تشکیل شد. از مدير عامل آقای دکتر خاقانی پرسیدم که دلیل انتقال آقای فوق

های مکرر داشتند. من ابتدا ايشان فرمودند که غیبت ؟دکتر مجتهدزاده به چالوس چه بود

ای های دال بر انتقال به منطقه ديگر به دلیل غیبتعرض کردم در شورای پزشکی مصوبه

ديد گر ، مقرره باشندکه تأخیر ورود و تعجیل خروج داشت ئیآن هابلکه برای  .نداريمرر مک

که تذکر داده شود. ايشان با صدای بلند فرمودند که من ملوان اين کشتی در اين اقیانوس 

سه شود، که جلرسد وگرنه غرق میطوفانی هستم. هر کسی با ما باشد به سر منزل مقصد می

 شی راچنین واکن کردم پاسخ سوال را بفرمائید که گفتند مسائل امنیتیمغشوش شد. عرض 

 جلسه تعطیل ،خالصه ؟کرد. عرض کردم مسائل امنیتی به شما و ما چه ربطی داردايجاب می

 عصر برگشتند. شد و آقای دکتر مجتهدزاده پس از چند روز به بیمارستان ولی

بابلسر منتقل نمودند. هنگام خروج از درب  درمانگاه پس از دو هفته طی حکمی مرا به

نگهبانان گفتند شما به اطاق مدير عامل فرا خوانده شديد. برگشتم به اطاق ايشان،  ،بیمارستان

گفتم شما بايد  ؟ديدم همه مديران بیمارستان حاضرند. ايشان از من پرسیدند چه شد

مارستان خواهید در اين بیکه می بفرمائید. حکم را شما امضاء کرديد. گفتند بیايید بنويسید

خواهید حکمی ديگر کنم. شما اگر میبمانید. عرض کردم من کارمندم و حکم را اجرا می

 ه کاربدانید، که چنین نشد. فردای آن روز در بابلسر شروع بزنید و ابالغ کنید خودتان می

اهی بود، از بابلسر به شفکر امتحان تخصصی افتادم و هر وقت جلسه شورا ه نمودم. در نتیجه ب

 در امتحانات تخصصی قبول شدم. اين کهآمدم تا می

دنبال آن مرخصی بدون حقوق را نمودم که پس از مدتی ه تقاضای مرخصی استحقاقی و ب

م ابا تقاضای مرخصی مخالفت و حکم اخراج صادر گرديد و به تهران محل تحصیل تخصصی

  . شدارسال 
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 دکان در بیمارستان شهر آزاد)حضرت علی اصغرع(شروع بتحصیل برای تخصص کو

، (زمون بیمارستان کودکان علی اصغر )شهر آزاد قبل از انقالبآتحصیل در ی برای ادامه 

تجريش و ارتوپدی شفا يحیائیان، شرکت نمودم  کودکان دانشگاه تهران، اعصاب بیمارستان

نیز  نآدر  که ،البته در بیمارستان شفا رزرو دوم بودم .های فوق قبول شدمکه در تمام رشته

ق فو استادانهمه  اين کهدلیل ه . لذا ترجیح دادم در بیمارستان شهر آزاد بشدمپذيرفته 

 شروع به ادامه تحصیل نمايم  ،آموخته آمريکا بودندتخصص و دانش

دستیاران سال يک به دو و دو  ارتقایبا امتحان ورودی ما در بیمارستان شهرآزاد همراه 

به سه بوده است. از آنجائیکه نمره ورودی من در مقايسه با سايرين و دستیارها  بیشتر بود، 

زنده ياد سرکار خانم دکتر پروانه وثوق که مسئول  به ويژهآن بیمارستان  استادانمورد توجه 

در بخش خون با یم سال را ن يک و اند، قرار گرفتم. از سه سال دستیاری، حدودآموزش بوده

بايست برای حفظ کارت سبز می استادانزمان  نآزنده ياد استاد خانم دکتر وثوق گذراندم. 

 ،کا بودندمريآاد خانم دکتر وثوق در سفر تيک ماه که اس .ساالنه يک ماه به آمريکا سفر نمايند

د، آقای گفتن در يک شب کشیک، آقای دکتر سیمانی که ارشد کشیک آن شب بودند به من

دکتر مشعوف استاد فوق تخصص کلیه اطفال، يک کودک مبتال به زردی با تشخیص يرقان 

تخت خالی و اطاق ايزوله آن شب  اين کهعفونی را جهت بستری معرفی نمودند. با توجه به 

عرض  ؟اينجانب تماس گرفتند که چه کنیم با ی دکتر سیمانی اقآموجود نبود،  در بیمارستان

که به بالین کودک رفتیم و متوجه هپاتواسپلنومگالی،  ،می کنیمکردم با هم کودک را معاينه 

ترشحات چرکی از گوش و ضايعات اگزمايی در کودک شدم. به آقای دکتر سیمانی گفتم اين 

ار کنم. اين کباشد. من او را پونکسیون مغز استخوان میعفونت ويروسی نمی به علتزردی 

های فراوان دادم. پس از رنگ آمیزی مغز استخوان زير میکروسکوپ هیستیوسیت را انجام

و  گذاشتم (Letterer-Siwe syndrome) ديدم و تشخیص را سندرم هیستیوسیتوزيس

صبح هم میکروسکوپ را به سالن کنفرانس بردم و در گزارش صبحگاهی که آقای دکتر 

مشعوف پیگیر بیمار مبتال به زردی شدند، آقای دکتر سیمانی فرمودند با بخش خون مشاوره 

 تاداناس ی میکروسکوپ  را جهت مشاهده ، کهکرديم و تشخیص هیستیوسیتوزيس داده شد

خانم دکتر وثوق که در مسافرت هستند.  با تعجب پرسیدند ستاداناده ايم. ورآبه اين کالس 

اهده و پس از مش نددادگفتند دکتر زاهدپاشا، پونکسیون مغز استخوان و رنگ آمیزی را انجام 



 فصل اول / زندگی نامه دکتر یداله زاهدپاشا                                                              12

 

گرديد  ناستادابا میکروسکوپ تشخیص را هیستیوسیتوزيس گزارش نمودند. لذا مورد تعجب 

 قرار گرفتم. پس از بازگشت ياد خانم دکتر وثوق ويژه زنده ه بآن ها مورد تقدير نیز و 

بهمن از بیمارستان شهر آزاد با يک اتومبیل رنو که دو درب  ۶۱در جريان انقالب هم روز 

ه که ب به سمت بیمارستان بوعلی حرکت نمودم. وقتی، های اولیه بودو پر از وسايل کمک

درگیری و  ،حرکت کردماسفند سابق رسیدم و به سمت میدان امام حسین  ۶۰میدان 

شديد بود. من کارت شناسايی همراه نداشتم ولی احساس  نظامیانتیراندازی بین انقالبیون و 

و به شیشه ماشین  خود را نوشتم مشخصات. لذا مانمکردم که در اين درگیری زنده نمیمی

و  تها روی کاپوت ماشین نشست به سمت بیمارستان بوعلی هداي چسباندم. يکی از چريک

  وردند.آن بیمارستان آبه جسد نیروی هوايی را  ۰حمايتم کرد. در آنروز 

که از  وقتی .اسفند حرکت کرديم ۶۰از خیابان  ،در روز تشییع جنازه استاد نجات الهی

تیراندازی شروع شد. ديدم نزديک  ،اسفند به سمت خیابان امیراباد در حرکت بوديم ۶۰میدان 

 کردم شما رنگ گفتمايشان به ه بسیار رنگ پريده شده بود. من مرحوم فروهر ايستاده ک

 ید، که سالم بودند. در اينهست پريده شديد، برگرديد من شما را ببینم، مطمئن شوم سالم

اثنا درب آپارتمانی باز شد. من و او و همه وارد آن ساختمان شديم. پس از مدتی که آرامش 

ديگر من آقای فروهر را نديدم تا متأسفانه کشته  برقرار شد هر کدام به راه خودمان رفتیم.

 شد.

 مکرمهی تشرف به مکه 

اصغر)ع( که در درمانگاه وابسته به بیمارستان حضرت علی ۱۲6۲يک روز در پايیز سال 

دستیاری کودکان در منطقه پارک شهر تهران، مشغول کار بودم، خانم اقبال از ی در دوره 

طرف سازمان شیر و خورشید سرخ ايران به درمانگاه تشريف آوردند و بیان نمودند که نیاز به 

مکرمه دارند. من و جناب آقای دکتر محمدحسن برخوردار ی دو پزشک، جهت اعزام به مکه 

بیمارستان حضرت علی اصغر)ع(  دردستیاری کودکان را ی ره که ايشان هم همانند من دو

، هر دو در درمانگاه حضور داشتیم و هر دو موافقت خود را با درخواست کردند سپری می

د خورشی جمعیت شیر و حج عنوان پزشک کاروانه ايشان اعالم نموديم. در نتیجه آن سال ب

ی درمان حجاج ايرانی به مکه جهت  آنهای وابسته به  درمانگاهی جهت اداره سرخ ايران 

 مکرمه اعزام شديم.
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مان کنترل تجهیزات پزشکی، مخصوصا داروها، ما که مدينه اول بوديم، نخستین اقدام

وسايل و ملزومات مورد نیاز بود. يک دستگاه الکتروکارديوگرافی بالاستفاده يافتیم که بخوبی 

 و استفاده نموديم.  کرديمآن را راه اندازی 

منوره شیعه مذهب بود و ارتباط خوبی با ی آن سال فرماندار مدينه  ،خوش مابخت از 

يک شب تمامی تیم پزشکی شیر و خورشید سرخ ايران . وی کاروان پزشکی ايران برقرار نمود

 کرد.را در نخلستان بسیار با صفای خود به شام دعوت 

 ه معموال زودهنگام شبها بستهدرب های مسجدالنبی ک ائاٌبا اين ارتباط شايسته، استثن

شد، آن دوره يکسره تا صبح باز بود و زائرين فرصت خوبی برای زيارت مرقد مطهر حضرت می

 رسول اکرم)ص( و عبادت داشتند.

ی ممدينه با ما بسیار محترمانه برخورد ی اکثر مردم و کسبه  ،که قابل ذکر اينی نکته 

بیماری به مقر شیر خورشید سرخ ايران برای  و همسر و فرزندان خود را در صورت ندنمود

 آوردند. می معاينه و معالجه

مکرمه شديم. ضمن انجام ی سپس جهت ادامه خدمت و انجام مناسک حج، عازم مکه 

پزشکی، به ما فرصت داده شد تا تمام مناسک حج تمتع را شايسته و مطلوب انجام ی وظیفه 

دهیم. پس از اتمام مناسک حج، کاروان ما جهت برگشت به ايران وارد جده شد. مسئول 

و نیکو، ما دو پزشک شايسته ی انجام وظیفه جهت کاروان شیر و خورشید سرخ ايران، به 

پس از تقدير و تشکر ويژه، به پاس قدردانی يک اتومبیل  جوان کاروان را به حضور خواست و

قای دکتر برخوردار گذاشت تا ما يک فرصت ديگر برای انجام حج آ و راننده در اختیار من و

عمره مفرده را داشته باشیم. لذا ما هم بسیار خوشحال شديم. مجددأ جهت انجام حج عمره 

و به  يمبجا آوردآسودگی خاطر حج عمره مکرمه برگشتیم و با فراغت و ی مفرده به مکه 

 گی خاطر به میهن عزيزمان ايران برگشتیم. اين توفیق با روانی آرام و آسودهی شکرانه 

 و شروع به فعالیت مجددکودکان تخصص ی دوره  اتمام

پس از اتمام تحصیل دوباره به بابل برگشتم. ديگر انقالب شده بود. به بیمارستان ولیعهد 

قائمشهر تغیر نام داده بود، برگشتم. مدير  به نامش به ولیعصر)عج( و شاهی نیزشاهی که 

پور در پور شده بود. آقای دکتر شريفای هم زنده ياد جناب آقای دکتر شريفعامل منطقه

زمانی که من طبیب عمومی بودم، مسئول داروخانه اين بیمارستان بودند. ايشان انسان شريف، 
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عنوان متخصص کودکان ه کار مجدد، به بودند. به ايشان برای شروع بای متدين و فرهیخته

ه باشید بحکومت قبل می چون شما اخراجی ؟مراجعه کردم. فرمودند چه اصراری داريد

دارد. خالصه به هر ترتیب مجددأ در  وزيران هیأتکارگیری مجدد شما نیاز به تصويب 

نمودم، که زنده ياد جناب آقای  به کارعنوان متخصص کودکان شروع ه عصر ب بیمارستان ولی

 دکتر وزيری و آقای دکتر ثابت شرقی هم در بخش اطفال مشغول بودند.

اولین اقدام من در بخش، جداسازی اطاق نوزادان، بیماران تنفسی، گاستروآنتريت و 

( فراوان نبود. PCتراکم)زمان خون م انتخاب يک اطاق برای بیماران تاالسمی بود. هنوز آن

کردند و بیماران با هر هموگلوبینی بار خون تزريق می معموال به بیماران تاالسمی فقط يک

کرديم تا گلبول خون را مدتی آويزان می ،بهتری برای نتیجه  هم چنینشدند. می مرخص

بین تا هموگلويافت ادامه میتکرار تزريق  .رديمکتزريق میسپس قرمز و پالسما جدا شوند و 

 چگونگی. شد لیتر برسد و يک دوز هم دسفرال تزريق میگرم در دسی ۱۴کودک به باالتر از 

نم خااصغر در خدمت زنده ياد تجربه من از بیمارستان علیگونه هم  پکسل به اينی تهیه 

 سپس دستور تهیه پمپ دسفرال و استفاده از آن نیز تأکید شد. .دکتر وثوق بودم

-رانسی در مرکز انتقال خون ساری در خصوص خون متراکم و ساير فرآوردهيک روز کنف

را محاسبه  MCVهای خونی از جمله شناسايی ناقلین تاالسمی مینور که از طريق دستی

 کرديم، برگزار نموديم.می

مازندران که در بیمارستان ی های منطقه زنده ياد سرکار خانم دکتر وثوق تمام بدخیمی

 ،شیمی درمانی و تزريق داخل نخاعی جهت ادامه  را شدنددرمان می)ع( اصغر حضرت علی

نوزادان و کودکان دادم.  ر همین بیمارستان انجام میدبنده هم و  کردند من معرفی میه ب

 . شدندمبتال به کزاز هم بدون مرگ و میر درمان می 

ان روتین بود و تست ماهه با پنومونی بستری شده بود که مقاوم به درم ۰يک شیرخوار 

PPD ماه پس از درمان منفی داشت ولی با درمان داروهای ضد سل بهبود يافت. اما يک، 

راد که تنها  مثبت شد که جهت مشاوره به جناب آقای دکتر حسن عزيزیاو  PPDتست 

 داصغر بودند، ارجاع دادم و تأيیفوق تخصص ريه کشور از آمريکا و استاد ما در بیمارستان علی

 تشخیص سل انجام شد. 
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ه ار هم بها تعطیل گرديد. دو بانجام طرح قانونی شروع شد و مطبی بعدأ هم مسئله 

ها با هم پزشکی به ايالم اعزام شديم. در ايالم که گروه بابلیبه همراه تیم  ،مدت يک ماه

آقای دکتر ترابی در مورد يک مرد بیمار با تشخیص بزرگی طحال با من مشورت  ،بوديم

کردند. پس از انجام مشاوره و گرفتن شرح حال کامل و اقدامات تشخیصی با انجام رنگ 

 به تهران اعزام نموديم.، بیمار را آمیزی الم محیطی که انجام دادم با تشخیص لوسمی

ن جمله دوست آمختلف تخصصی از های ران رشتهعصر)ع( با همکا در بیمارستان ولی

به خدمت قای دکتر بهزاد حیدری متخصص داخلی مشغول آام جناب فرهیخته دانشمند و

کنفرانس علمی دراين بیمارستان را برای پويايی  ی قای دکتر حیدری برنامهآبوديم .جناب 

يک ، که من گذاشتنداول برای   CPCند و يک کنفرانسمد شدن همکاران فعال نمودآروز و

 عدا من هم يکب ن رسیدم.آبیماری کلیوی کودک خوشبختانه من هم به تشخبص صحیح 

CPC و به کردندخوبی اجرا ه دکتر حیدری برقرار نمودم که ايشان هم ب آقای برای جناب 

 تشخیص رسیدند.

نژاد متخصص داخلی بودند که جناب آقای دکتر تیموری)ع( عصر  رئیس بیمارستان ولی

 . يک صبح جمعهداشتنددرگیری لفظی و مشاجره ی سابقه ترابی امیردهزاد با آقای دکتر 

د رفتم، آقای دکتر تیمورنژاد به من فرمودن)ع( عصر  که برای ويزيت بیماران به بیمارستان ولی

پزشک  ۲-۷حدود که آقای دکتر ترابی را به بیمارستان امداد امیرکال منتقل نمودم. ما 

همکار  شب به اتفاق .ن بیمارستان مشغول بوديم. نگران شدمآمتخصص بیمارستان از بابل در 

پور رفتیم که قضیه را با ايشان بازگو کنیم تا از اين تصمیم ديگری به منزل آقای دکتر شريف

وع را وضپور منزل نبودند. بعدأ با من تماس گرفتند و ممنصرف شوند. اما آقای دکتر شريف

استحضار ايشان رساندم که خوشبختانه صبح بعد از نماز با آقای دکتر تیموری نژاد تماس ه ب

 گرفتند و از اجرای حکم جلوگیری نمودند.

حدود يک ماه بعد دوستان ما از انجمن اسالمی بیمارستان به من مراجعه کردند و 

يی با محاسن بلند آمدند و پرسیدند شما مشکلی داريد؟ عرض کردم خیر. گفتند امروز آقا

ا ر گفتند که من کودکم را به درمانگاه دکتر زاهدپاشا بردم. ايشان گفتند برويد محاسن خود

جای تعجب بود. گفتند ما که شما را  آن هااصالح کنید تا من فرزند شما را ببینم. برای 
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يانی در حال و هستید. انگار جر يدعمومی فردی مذهبی بود یشناسیم و از دوره پزشکمی

 وقوع است.

پور رفتم و تقاضای مرخصی استحقاقی و سپس بدون حقوق لذا خدمت آقای دکتر شريف

ر عص نژاد مخالفت کردند و مجددأ حکم اخراجم از بیمارستان ولینمودم. آقای دکتر تیموری

ماستان بیکار شدم. البته در ه صادر گرديد. در نتیجه صبح و عصر در مطب بابل مشغول ب)ع( 

 عنوان سهامدار مشغول ويزيت نوزادان و بستری کودکان بودم.ه بابل کلینیک نیز ب

با افتتاح دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه علوم )ع( عصر  پس از اخراج از بیمارستان ولی

-شناسی تدريس میهای کودکان و جنینيیماری، دروس پزشکی بابل، من در دانشگاه آزاد

عمل آوردند و ه ای بعلمی به تهران دعوت شدم. از من مصاحبه هیأتويت کردم و برای عض

ولی من قبول نکردم و گفتم  ،درآيمخواستند به عضويت دانشگاه آزاد تهران من در آنجا از 

 علمی دانشگاه ازاد را نیز صادر نمودند. هیأتويت ضحکم ع گونه شد.فقط بابل، که همین

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

با توجه به عالقه شخصی به امر ۱۲۲۰افتتاح دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال  پس از

در آن برهه آقای به امر تعلیم و  ،آموزش و پژوهش و توصیه برخی از دوستان و فرهیختگان

ند در از من خواستايشان  .نوريان مسئول تکمیل بیمارستان شهید بهشتی بودنداحمد دکتر 

 نوانبه عسوم اين بیمارستان را ی ريزی کنم لذا طبقه ال برنامهخصوص راه اندازی بخش اطف

عمران که آن وقت در بخش اطفال تکمیل کردم. من و آقای دکتر محمدرضا صالحی

کودکان اعالم آمادگی در بخش همکار  به عنوانبودند،  نژاد مشغولبیمارستان شهید يحیی

عضويت در دانشگاه علوم پزشکی بابل به  نموديم. در نتیجه ما دو نفر درخواست خود را برای

ه باز وزارت بهداشت تماس گرفتند و برای مصاحبه  ،. مدتی بعدکرديموزارت بهداشت ارسال 

علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل دعوت شديم. لذا من برای مصاحبه به  هیأتعضو  عنوان

ا بتهران، خیابان وصال رفتم. جناب آقايان استاد دکتر غفرانی و زنده ياد استاد دکتر سیادتی 

. آقای دکتر سیادتی در مورد اقدام درمانی، يک کودک مبتال به سندرم کردندمن مصاحبه 

ل نمودند. در پاسخ عرض کردم اگر آسیکلووير موجود باشد با به آبله مرغان سواو  نفروتیک

کنیم. استاد برآشفته شدند که شیمی درمان را شروع می ARA-Cآسیکلووير، وگرنه با 

کنید؟! با قاطعیت عرض نمودم بلی. اما نپذيرفتند. عرض کردم حضرتعالی چه درمانی می
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کنیم. عرض کردم می (taper)قطع  ريجبه تدفرمائید؟ فرمودند دوز کورتون را پیشنهاد می

کنیم که باز قانع کار طفل خواهد مرد. فرمودند دوز کورتون را دو برابر می اينی با ادامه 

گوئید؟ عرض کردم با توجه به شاگردی زنده ياد سرکار خانم نشدم. فرمودند شما از کجا می

اشتراک چندين مجله از ناشی از مطالعه و داشتن  اطالعات به روز هم چنیندکتر وثوق و 

جناب آقای دکتر غفرانی .  North America  Pediatrics, New Englandجمله

شناسم. چرا که چندين مورد کودکان با درد شکم و با فرمودند که من دکتر زاهدپاشا را می

. ردمکنیز مشاوره  با جناب استاد دکتر غفرانی. به عالوه تشخیص صرع شکمی درمان نمودم

لذا جلسه مصاحبه با موفقیت به اتمام رسید و حکم استادياری اينجانب توسط وزير محترم 

زاده صادر رضا ملکآقای دکتر امضای جناب  با وقت بهداشت، جناب آقای دکتر فاضل و

 گرديد.

از طريق جناب آقای دکتر را علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل  هیأتحکم عضويت 

عمواقلی طبری که متخصص گوش و حلق و بینی و مدير درمان دانشگاه نیز بودند، به مسئول 

. آن زمان جناب آقای دکتر خالق نژاد در خارج از کشور مشغول کردموقت دانشگاه تقديم 

 ه ماک دادندتحصیل در رشته فوق تخصص جراحی کودکان بودند. آقای دکتر طبری پاسخ 

 نیاز نداريم. 

در آن زمان من فقط در بیمارستان بابل کلینیک و مطب مشغول به کار بودم. فعالیتم در 

ه د بشانجام میو مطلوب  بسیار مناسب ،اين بیمارستان در خصوص مراقبت و درمان نوزادان

 ای که آقای دکتر قاسمیان لنگرودی نوزادان مبتال به مننگوسل را در زمان طاليی آنگونه

دادند. جناب در همین بیمارستان تحت عمل جراحی ترمیمی با همکاری اينجانب قرار می

آقای دکتر خالق نژاد هم از خارج کشور برگشتند و در همین بیمارستان اعمال جراحی 

جهت درمان نوزادان و به ويژه نارس که دارای عالئم بالینی  دادند. من نیزکودکان را انجام می

(، از آمپول لیومتاسن ۱۲۲8( )سال PDAندن کانال شريانی بوده اند)مبتال به بازما

(Liometacen) در آن زمان فوق تخصص قلب کودکان و در نتیجه کردم استفاده می .

دستگاه اکوکارديوگرافی در دسترس نبود. جناب آقای دکتر خالق نژاد که به اطاق عمل 

عمل قرار داشت، از ايشان خواهش آوردند و بخش نوزادان هم در داخل اطاق تشريف می

سوفل  پرسیدمقلب نوزادان مبتال به باز بودن کانال شريانی را سمع نمايند و می که کردممی



 فصل اول / زندگی نامه دکتر یداله زاهدپاشا                                                              11

 

فرمودند بلی. روز پس از تزريق آمپول لیومتاسن مجدداً از ايشان خواهش شنويد، میمی

 هفرمودند خیر. سمی شنويد،پرسیدم سوفل میکردم که قلب نوزادان را سمع نمايند. میمی

شد. در نهايت يک روز با تعجب فرمودند که شما با اين توان می چهار بار اين عمل را تکرار  تا

استاديار را با  به عنوانعلمی  هیأتآئید؟ عرض کردم حکم عضو علمی چرا به دانشگاه نمی

اسخ م، اما پقای دکتر فاضل به دانشگاه علوم پزشکی بابل تقديم نمودآوزير جناب  یامضا

 دادند که نیاز نداريم. 

فرمودند اين خالف قانون  .و مشاهده نمودندکردم لذا حکم استادياری را به ايشان تقديم 

کار ه شروع ب ۱۲۷۴ما از اول فروردينشفرمودند که بود  ۱۲۲8است. حدودأ دی يا بهمن ماه 

 ،يحیی نژاد قرار داشت زمان در بیمارستان شهید نآدر نتیجه در بخش کودکان که  .نمائید

 . چند ماهی در بیمارستان شهید يحیی نژاد مشغول بودم.کردمکار ه شروع ب

پس از افتتاح بیمارستان امام فريدونکنار، بخش عفونی بیمارستان امیرکال به بیمارستان 

فريدونکنار منتقل شد. در نتیجه بیمارستان امیرکال فاقد هرگونه فعالیت درمانی و آموزشی 

یمی شرا من هم قبال در بیمارستان امیرکال مبتاليان به بدخیمی  اين کهبا توجه به  .شد

 ، مرکز طبی)ع( صغرابا الهام از بیمارستان حضرت علی ،کردم درمانی و تزريق داخل نخاع می

زشکی یس وقت دانشگاه علوم پئکودکان و فرمانفرمائیان تبريز به جناب آقای دکتر خالق نژاد ر

 کودکان تغییر کاربری داده شود.به بیمارستان صرفاً  ،نمودم که اين بیمارستان عرضبابل 

ايشان هم قبول کردند که جراحی کودکان هم در اين بیمارستان مستقر شود. که همین طور 

شد. البته قبل از تغییر کاربری بیمارستان، يک شب که به منزل آمدم، مشاهده نمودم که 

ساله بود، مضطرب هستند. پرسیدم جريان چیست؟ گفتند  ۷ه همسر و پسر بزرگم امیر ک

ارستان سر بیم رچه باليی بمی خواهد طی تلفنی که امیر گوشی را جواب داد، گفتند پدر شما 

شدت  نگران شد. جريان ه امیرکال بیاورد؟ مثل آقای جعفريان می کشیمش. البته همسرم ب

د. آقای دکتر فرمودند نگران نباشید. فردای آنروز را به آقای دکتر خالق نژاد تلفنی اطالع دادن

و  مام مالقات کرداز دوستان صمیمی، يکی با جناب آقای دکتر محمدجعفر سلیمانی

مردم نگران نباشند. بیمارستان کودکانی خواهد شد که با عملکرد  که رساندمايشان باستحضار 

هم شد. البته در  همین طورد. که خود جايگاه رفیع برای دانشگاه و امیرکال پیدا خواهد کر

آن زمان جناب آقای دکتر تمدنی مدير گروه بودند و زحمات زيادی کشیدند. به هر تقدير 
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گروه کودکان و جراحی کودکان انحصاراً در بیمارستان امیرکال مستقر شد. آقای دکتر خالق 

قبل  را هم شخصا ترياست بیمارستان کودکان شفیع زاده امیرکال ،نژاد رئیس محترم دانشگاه

کردم و بیماران سرکار خانم دکتر السابق بیشتر در رشته خون کار مینمودند. من هم کمافی

. ، درمان می کردمهای کودکانوثوق را در تزريق دوزهای نگهدارنده و داخل نخاعی بدخیمی

تومور  اگر ای که آقای دکتر خالق نژادکردند. به گونهسرکار خانم مظلومی هم بسیار کمک می

ای . يک نامهکرديم کرد در همان اطاق عمل شیمی درمانی را شروع میويلمز را عمل می

برای آقای دکتر خالق نژاد که رئیس  مازندرانخانم دکتر کوثريان از دانشگاه علوم پزشکی 

زار در کشور قبرس برگکه تقاضا نمودند در کارگاه تاالسمی  وهر دو دانشگاه بودند، نوشتند 

شرکت نمايند. آقای دکتر خالق نژاد زير نامه نوشتند، سرکار خانم دکتر کوثريان از  د،میگرد

دانشکاه علوم پزشکی مازندران و آقای دکتر زاهدپاشا از دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت 

ه در اين نامنمیدانم توسط چه کسی اه به معاون پژوهشی وزير معرفی شوند. گشرکت در کار

من انداخته شد. از جناب آقای دکتر تمدنی که مدير گروه بودند، سوال کردم صندوق پستی 

فرمودند من چند روز ديگر عازم قبرس هستم. من هم  ؟که شما خبری از اين کارگاه داريد

 کردم. تعجب 

کردم جناب آقای دکتر خالق نژاد مرا فردای آن روز که گزارش صبحگاهی را اداره می

کاش مرا در  د و سوال کردند شما ناراحت هستید؟ عرض کردم ایبیرون از کالس خواستن

داديد. اگرچه جناب آقای دکتر جريان انتخاب آقای دکتر تمدنی به جای اينجانب قرار می

 باشند. تمدنی همکار شايسته و فرهیخته ما می

 تحصیل هر يک از اعضاءی در نهايت با توجه به تأکید رياست محترم دانشگاه به ادامه 

تحصیل در رشته فوق تخصصی ی علمی به يک رشته فوق تخصصی،  لذا برای ادامه  هیأت

نوزادان به تهران خدمت جناب آقای دکتر هادی سماعی استاد رشته فوق تخصصی نوزادان 

ای و تقاض ماصغر)ع( رسیددانشگاه علوم پزشکی ايران در بیمارستان کودکان حضرت علی

تخصصی نوزادان زير نظر ايشان نمودم. ايشان فرمودند در تحصیل در رشته فوق ی ادامه

در  Observerفلوی  به عنوانکار انجام شد و من  صورت موافقت دانشگاه موافقم که اين

کار نمودم. سپس در امتحان ورودی فوق تخصصی ه شروع ب )ع(اصغربیمارستان حضرت علی

ر پونده ياد جناب آقای دکتر عالیو پذيرفته شدم. در آن سال من و ز منوزادان شرکت نمود
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ای و جناب آقای دکتر احمد شاه فرهت پذيرفته شديم. و جناب آقای دکتر سیدابوالفضل افجه

 پور در بیمارستان مفید و دکتر شاهای و دکتر عالی، دکتر افجه)ع(اصغرمن در بیمارستان علی

دهدشتیان و سرکار خانم . جناب آقای دکتر مسعود کرديمفرهت در مشهد شروع به تحصیل 

 دکتر بشیر هاشمی از تبريز سال دوم و من هم سال اول دستیاری فوق را شروع نمودم.  

امتحان بورد انجام شود، جناب آقای  ۱۲۷۶پس از اتمام دوره که مقرر بود در آذر ماه

دکتر دهدشتیان و سرکار خانم دکتر بشیرهاشمی جهت شرکت در امتحان آماده شدند. من 

که چند ماهی کسری دوره داشتم مقررشد که در امتحان سال بعد شرکت نمايم و بخش هم 

ید در  امتحان می توانکردم. اما در مهر ماه به من اطالع دادند که شما هم ها را اداره می

وان حسینی مساعدت فراشرکت کنید که در اين موافقت، استاد جناب آقای دکتر عبداهلل عرب

. در آن کردم بايست خود را جهت امتحان آماده میمی ،ماه ۶به فاصله نمودند. در نتیجه 

سال ده نفر از همکاران برای امتحان بورد فوق تخصصی نوزادان ثبت نام نمودند. در روز 

آقای دکتر دهدشتیان، خانم دکتر )امتحان دو نفر شرکت نکردند و فقط ما چهار نفر 

تحان کتبی قبول شديم. جهت مصاحبه و امتحان در ام (فرهت و منبشیرهاشمی، دکتر شاه

عمل آمد. در نهايت برای دفاع پايان نامه ه شفاهی از ما چهار نفر به مدت دو روز آزمون ب

اين رشته انجام شود. ی ممتحنه  هیأتمقرر نمودند که با تعیین وقت قبلی در حضور اعضا 

تا سال  ۱۲۷۱هیالن از سالبررسی آماری بیماری غشاء »نامه من هم تحت عنوان پايان

 ۱۲۷۲در ارديبهشت سال  .دفاع شد« )ع(اصغردر مرکز آموزشی درمانی حضرت علی۱۲۷۶

 برگشتم. ،کودکان امیرکال به دانشگاه علوم پزشکی بابل، بیمارستان 

 ( در شمال کشور NICUراه اندازی اولین بخش مراقبت ویژه نوزادان)

نوزادان قبل از اتمام تحصیل در اين ی جهت تجهیز و آماده سازی بخش مراقبت ويژه 

نژاد درايت و حمايت جناب آقای دکتر احمد خالق ،با همت، تدبیر ۱۲۷۶رشته و در اواخر سال 

هزار مارک  ۲6۴علوم پزشکی بابل از شرکت دراگر آلمان، حدود  طبری، رئیس وقت دانشگاه 

پس از  ۱۲۷۲د. من در تیر ماه شخريداری  سايرين سپیراتور، انکوباتور وتجهیزات از قبیل ر

( شمال کشور را در NICUنوزادان) ی اتمام فوق تخصصی نوزادان اولین بخش مراقبت ويژه

بیمارستان کودکان امیرکال پس از آموزش به کادر پرستاری با برگزاری کالسهای متعدد 
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کارگیری از تجهیزات، مراقبت ه در ب آن ها مهارت هایتئوری و عملی و کسب اطمینان از 

 ها و مداخالت پرستاری نوزادان، راه اندازی و فعال نمودم.  

( راديوگرافی پرتابل ريه تقاضا  NICUکه برای نوزادی در بخش مراقبت ويژه) راولین با

د. هراس داشتن کار در بخش مراقبت ويژه نوزادان راديولوژی از انجام اينهای نمودم، تکنسین 

 نمايم.  Exposédخواستم که سیستم را تنظیم نمايند تا اينجانب شخصا  آن هالذا از 

مازندران رفتم و افتتاح بخش را به استحضار همگان  یيک روز به مرکز صدا و سیما

نوزادان در دانشگاه علوم پزشکی  ی در آنجا اعالم نمودم که اولین بخش مراقبت ويژه .رساندم

 د.شبابل در شهر امیرکال و بیمارستان کودکان شفیع زاده افتتاح و راه اندازی 

نوزادان  ،از همکاران در مراکز درمانی استان تقاضا نمودم، پس از هماهنگی و رزرو تخت

بد حال را به اين مرکز اعزام نمايند. سپس نسبت به آموزش اينترن ها و دستیاران مبادرت 

، ناگهان ۲و  ۶. مدت کوتاهی نگذشت که متوجه شدم برخی از نوزادان چه در سطح کردم

گردند. لذا پس از پیگیری متوجه شدم که يک سوش مبتال به لرز، شوک و مرگ می

ی مهای موجود آن زمان در کشت خون رشد بیوتیککتر مقاوم به آنتیبیمارستانی آنتروبا

که با تشخیص عفونت بیمارستانی پس از ترخیص همه نوزادان و عدم پذيرش نوزادان  کند

سازی بخش و جلوگیری از نفوذ عوامل خطرساز و ضدعفونی نمودن جديد، جهت بهینه

اسین حساس بود. لذا با جايگزين نمودن اقدام الزم بعمل آمد. اين باکتری به آمیک ،مناسب

ن زمان فراوان نبوده است و رعايت بهداشت فردی آکه در  ،جای جنتامايسینه میکاسین بآ

 همکاران به ويژه با شستشوی دست ها قبل از تماس با هر نوزاد مشکل حل گرديد.  

ه طبقه ساختمانی جديد که توسط جناب آقای جمالی در سی پس از راه اندازی پروژه 

و تعداد یم های نوزادان در نظر گرفت بیماری ۲و  ۶ساخته شد، طبقه همکف را برای سطح 

 ها را افزايش داديم. چند سال بعد که فضای سه طبقه برای بستری کودکان کافی نبود،تخت

ر خدمت استاندا، یس وقت بیمارستان امیرکالئبه اتفاق جناب آقای دکتر موسی احمدپور ر

آقای مهندس طاهايی رسیديم. از جناب استاندار و معاونین خواستار مساعدت و وقت جناب 

)برای هر سه طبقه(  متر مربع ۱۶۴با مساحت  مرکزای کمک جهت گسترش فضای سه طبقه

واحده، ما نسبت به وزارت بهداشت ی شديم. جناب آقای استاندار فرمودند که براساس ماده 

به فضايل و معنومیت حضرتعالی توجه ما عرض نمودم با و علوم تعهدی در ساخت نداريم. ا
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صالحات با توجه به عنايتی که به تامین  سالمت نوزادان و الجهت داشتن يادگاری و باقیات 

کودکان منطقه داريد، بذل محبت فرمائید. لذا از جناب آقای احمدی مسئول مالی پرسیدند 

ماده باشید آقای احمدی با توجه به سابقه آتومان میلیون  ۱6۴شود. شما تا چقدر هزينه می

و تحت عمل جراحی قرار  بودندبیمارستان امداد امیرکال در دوران کودکی، زمانی که ی 

ار پیمانک ها ومیلیون تومان موافقت کردند. عرض کردم عوامل اجرايی و شرکت ۶۴۴گرفتند. با 

ضافه بنا در سه طبقه افزايش شد و ساختمان و ا همین طوررا هم خودتان معرفی نمائید که 

استان که در بیمارستان امیرکال با  یکمیته بهداشت و امنیت غذاي ی يافت. البته در جلسه

جناب  ،قای استاندار سال قبلآعرض کردم جناب  ،قای استاندار برگزار شدآحضور جناب 

 ،حاضرين ی ورديم. با خندهآمیلیون کسر  6۴آقای احمدی تورم را محاسبه نفرمودند و ما 

منجر به افزايش  ،افزايش بناو قای مهندس طاهايی آاين مساعدت هم انجام شد. عنايت جناب 

 کودکان گرديد. های بیمارستان کودکان و در نتیجه پذيرش  بیشتر نوزادان وتخت

اتفاق تأسف آور اين بود که جناب آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری از رياست دانشگاه 

. به اعتقاد دگرديدنو ايشان به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتقل  ندشدکنار گذاشته 

اتفاقی تأسف بار و غیر قابل جبران برای تعالی و پیشرفت اين دانشگاه بود. در اين واقعه،  من

ی ابزرگداشت با مشکالت عديدهی يک جلسه و  زمان من مدير گروه کودکان دانشگاه بودم آن

ان و ی علوم پزشکی بابل، مازندردانشگاه هاکال برای اين استاد و بنیانگذار در بیمارستان امیر

 گرگان برگزار نمودم. 

عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ه که جناب آقای دکتر نورباران ب ۱۲۷۷در سال 

انتخاب شدند، روزی جناب آقای دکتر سیدمختار اسمعیل نژادگنجی طی مالقاتی در 

نژاد از من تقاضا نمودند در سیستم اجرايی دانشگاه علوم پزشکی بابل با يحیی بیمارستان

رياست جناب آقای دکتر همکاری داشته باشم که پس از بحث و گفتگو موافقت خود را اعالم 

 نمودم.

تلفنی از آقای دکتر نورباران داشتم که فرمودند از شهر قم تماس  ،يک روز صبح پنجشنبه

کار نمائید. لذا من هم ه معاون آموزشی از امروز در دفتر شروع بعنوان ه گیرم. شما بمی

زمان  نمودم. آن به کارمعاون آموزشی دانشگاه شروع  به عنوانامتثال دستور نمودم. لذا 

اولین اقدام، اعالم استقالل  .و بدون استقالل پزشکی در لوای دانشگاه بودی دانشکده 



 11 ستاره ی پرفروغ

 

ای پرستاری و مامايی( از دانشگاه بود. اولین رئیس هعلوم پزشکی)همراه با دورهی دانشکده

جاللی و معاون آموزشی جناب آقای دکتر اباذر  دانشکده هم جناب آقای دکتر سیدفرزاد

ی علوم ادانشگاه هدانشگاه علوم پزشکی بابل، در انتخاب کنکور  پاشا انتخاب شدند. اکبرزاده

-۲۷امتحانات سراسری علوم پايه در رده بود. اما در  8-۱۴پزشکی کشور، در اولويت انتخاب 

بن بودم که يک روز در درمانگاه علی گرفت. در پی علت سقوط به اين سطح قرار می ۲۲

ان دانشجوي .علت را جويا شدم، نگر با دانشجوياندر درمانگاه پزشکی جامعه)ع( الرضا موسی

را  زيولوژی کتاب گايتونبا صداقت گفتند وقتی ما وارد دانشگاه شديم فرضًا برای درس فی

ها به ما گفتند ضرورتی ندارد که اين همه کتاب را . اما بعدأ سال بااليیيم و خوانديمخريد

زمون درون آآن جزوه که مختصر است خود را برای با جزوه دارند و ما  استادانبخوانید. 

جزوه تدريس روی کنیم. بنابراين متوجه شدم که در امتحانات داخلی از دانشگاهی آماده می

مصوب همراه با ی های ملی و سراسری از درسنامه  گردد. اما در آزمونو آزمون برگزار می

. لذا دانشجويان ما در انتخابات سراسری به اين علت دچار طرح می شودسوال ، محتوای آن

 دانشگاه ما در امتحانات سراسری بابه اين دلیل گرديدند. کشوری میی افت و کاهش رتبه 

 ت. گرفهای آخر کشوری قرار میتدريس با جزوه و امتحان نهايی با منبع ملی در ردهبه توجه 

آموزش ی اندازی مرکز مطالعات و توسعه گاهی، اولین اقدام راهآپس از علت يابی و 

 روشن در کارگاهیحسنجانیمحمدرضا سرخی و دکتر هادی  جناب آقايان دکتر و پزشکی بود

گرديد، جهت شرکت در در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می به همین منظورکه 

-فوق، جناب آقای دکتر محمدرضا حسنجانیی کارگاه معرفی شدند. پس از گذراندن دوره 

 .شدندعنوان اولین رئیس مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه منصوب ه روشن ب

علمی،  هیأتاعضاء محترم  مهارت های ارتقایبا اهداف اجرايی مرکز مطالعات جهت 

روش تدريس، روش ارزيابی، طرح درس و آموزش مداوم و غیره که اوايل توسط  کارگاه های

گرديد را جهت توانمندسازی برگزار نموديم. در ادامه، با مهمان از تهران برگزار می استادان

اه دانشگ اداناستا صرفا توسط ه تدريس، تداوم برگزاری اين کارگاهکسب مهارت از روشهای 

روش تدريس ، طرح درس ایه که شامل کارگاه گرفتعلوم پزشکی بابل صورت می

رعايت ، پزشکی تروش نگارش مقاال، روش تحقیق مقدماتی، OSCE  ،MCQ، )سخنرانی(

 گذراندنکرد، شورای دانشگاه تصويب  بود. موزس مصوب ملیآی ار تدريس و محتود امانت
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 یای هم که با حضور رئیس دانشکده . در جلسهدریگ ساالنه قرار ارتقایها شرط  اين کارگاه

 پاشا معاون آموزشی واکبرزادهاباذر جاللی و آقای دکتر فرزاد  سیدپزشکی جناب آقای دکتر 

 ارتقایهمه اعضاء و مديران گروه آموزشی علوم پايه برگزار گرديد، تذکرات الزم در خصوص 

 محتوای آموزشی داده شد.   به عنوانکیفیت تدريس و استفاده از منابع کشوری 

به مرکز مطالعات و  استادانبا توجه به گاليه فراگیر از روش و منش تدريس برخی از 

روشن توصیه گرديد که حسنجانی محمدرضا آموزش پزشکی، به جناب آقای دکتر ی توسعه

تصمیم  ،و شاهد روش تدريس باشند تا در صورت تأيید ديابنمربوطه حضور  استادانکالس در 

های مهارتی اشاره  بايست گواهی گذراندن کارگاهعلمی می هیأتالزم اتخاذ گردد. همه اعضاء 

 شده فوق را داشته باشند. 

هم که راهنما  یاستادانو برای  ندراهنما انتخاب شد اناستاد ،دانشجويانی برای همه 

درسی منظور گرديد. لذا با عنايت به رعايت منابع و تدريس از  هایانتخاب شده بودند، واحد

طراحی آزمون و کنترل توسط  ،آموزشی روش تدريس مهارت های ارتقایمنابع کشوری و 

چشمگیری در آموزش ايجاد شد.  ارتقایتحول و  ،آموزش پزشکیی مرکز مطالعات و توسعه 

 به رده ۲۲ ی ی علوم پزشکی از ردهدانشگاه هاای که در آزمونهای کشوری، بین کل به گونه

 يافتیم. ارتقایی تبپ دوم به رده دوم دانشگاه هادر بین  و ۰ ی

مرکزی، مرکز ی عنوان عضو کمیته ه جناب آقای دکتر محمدرضا حسنجانی روشن هم ب

 دند.آموزش پزشکی وزارت بهداشت انتخاب شی مطالعات و توسعه 

 فوق تخصصی نوزادانی راه اندازی رشته 

را در بیمارستان   NICU)&(SCNکه بخش مراقبت ويژه نوزادان  ۱۲۷۲در سال 

با توجه به نیاز کشور به فوق تخصص نوزادان  ،کودکان امیرکال راه اندازی و فعال نموديم

يک سالمت کشور تژهای استراارتقای سطح سالمت نوزادان که در برنامه بقا و ،جهت تامین

مرکز و بخش فوق تخصصی نوزادان دانشگاه علوم پزشکی  ،از اهمیت خاصی برخور دار بوده

اما از نظر بود از نظر قدمت جوان مرکز اگرچه راه افتاد.  کالبابل واقع در بیمارستان امیر

 د.شموزشی در کشور بسیار مطلوب ارزيابی آامکانات تجهیزاتی و پرسنلی از اقتدار و کیفیت 

موزش پزشکی تقاضای آدرمان و  ،، از شورای گسترش وزارت بهداشت۱۲۷۰لذا در سال 

ارزيابی بخش برای پذيرش و تربیت دستیارهای فوق تخصصی نوزادان نمودم، که اين تقاضا 
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ر دی جوان کشور که پس از انقالب تأسیس شده بودند، جای تعجب داشت. دانشگاه هابرای 

زارت بهداشت، جهت ارزيابی جناب آقايان استاد دکتر سیدعلیرضا از وپاسخ به اين تقاضا 

پدرام نیک نفس برای دکتر  مرندی، دکتر هادی سماعی، دکتر سیدحسین  فخرايی و آقای

 لیرضاسیدع دکتر آقای استاد جناب ،ارزشیابی تشريف آوردند. پس از مشاهده و ارزيابی بخش

از من سوال فرمودند که چه اهدافی را برای  مرندی در طبقه باالی بیمارستان واحد آموزش

پیشبرد سالمت نوزادان در نظر داريد؟ عرض کردم اگر بخش صالحیت تربیت و پذيرش 

گرنه با شرمساری معاذيرم  دستیار فوق تخصصص نوزادان را دارا هست، بسیار سپاسگزارم و

 حمل فرموديد. در پاسخرا پذيرا باشید و قدم بر روی چشم و تشکر فراوان که زحمت سفر را ت

فرمودند که بخش شايستگی الزم برای پذيرش دستیارهای فوق تخصص نوزادان را دارد و 

برای کمک شايسته است که اولین فلوی خود را به عنوان همکار انتخاب نمائید. من هم بسیار 

 خوشحال شدم. 

توسط  لدبدين ترتیب پذيرش تربیت دستیار فوق تخصصی طب نوزادای و پیرامون تو

من هم جناب آقای دکتر موسی احمدپور کچو که دانش آموخته . شورای گسترش صادر گرديد

 به عنوانبودند را  نیزفوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد از دانشگاه مشهد و بومی 

اولین  .شدندهمکار پذيرا شدم که از دانشگاه علوم پزشکی گرگان به دانشگاه بابل منتقل 

 یآموخته که دانشبودند نژاد فوالدیمهناز دستیار فوق تخصصی ما هم سرکار خانم دکتر 

تخصصی کودکان از دانشگاه بابل بودند، شروع به تحصیل نمودند. دانشگاه علوم پزشکی بابل، 

که موفق به تربیت فوق تخصصی  استاولین دانشگاه تأسیس شده پس از انقالب اسالمی 

ی علوم پزشکی منطقه دانشگاه ها. اين خود افتخاری بزرگ برای من و شايد نوزادان شد

 باشد.دانشگاه علوم پزشکی بابل می به ويژهشمال کشور 

 .وداندازی سیستم انتقال نوزادان براه ،پیشنهادات گروه ارزيابدنبال اين توفیق يکی از ه ب

 ی کودکانبیمارستان هاهای تربیت فوق تخصصی نوزادان به جز مشهد در اکثر اين بخش

که خود  نددشمی متمرکز بودند. لذا نوزادان بدحال بايد از زايشگاه به اين بیمارستان منتقل 

عوارض زيادی داشت. چرا که سطح بندی خدمات مادر و نوزاد در کشور انجام نشده بود. با 

میلیون تومان با موافقت رئیس محترم وقت دانشگاه  8-۱۴مبلغ تالش زياد يک اتومبیل ون به 

ک ينیاز، . با توجه به شدعلوم پزشکی بابل جناب آقای دکتر عسکری نورباران خريداری 



 فصل اول / زندگی نامه دکتر یداله زاهدپاشا                                                              11

 

دستگاه انکوباتور و رسپیراتور ترانسپورت قبال از شرکت دراگر و يک مانیتور قلبی و تنفسی 

ر اتومبیل ون با کمک شرکتی در تهران جاسازی ه بود. اين تجهیزات دشداز ژاپن خريدرای 

 گرديد. در نتیجه سیستم ترانسپورت نوزادان برای اولین بار در کشور راه اندازی شد.

مجددأ به بابل تشريف آوردند، مشاهده  ،ایبرای ارزيابی دوره استادانسال بعد که همان 

مارستان باشد، در بیمی دان کشورنمودند سیستم انتقال نوزادان، که اولین سیستم انتقال نوزا

 کودکان امیرکال در دانشگاه علوم پزشکی بابل راه اندازی شد. 

یا آموزش اح ،با آموزش کادر بسیار عالقمند پرستاری به ويژه سرکار خانم طاهره جهانگیر

 .دندشنژاد به بیمارستان  امیرکال منتقل میو تثبیت انجام و نوزادان از زايشگاه شهید يحیی

 گذاری تراشه وجود داشت، در حین ترانسپورت انجام حتی برخی از اوقات اگر نیاز به لوله

اثر راه ) تحقیقاتیی اندازی سیستم انتقال تحت عنوان پروژه گرديد. پس از آن، نتیجه راهمی

اندازی سیستم انتقال نوزادان بر پیامد نوزادی( توسط جناب آقای دکتر موسی احمدپور انجام 

 د. شطلوب گزارش و م

گیری بود، پیشنهاد نمودم که جناب که سطح بندی خدمات در حال شکل با توجه به اين

ی بابل در رشته فوق تخصصعلوم پزشکی آموخته دانشگاه دانش ،شناسآقای دکتر محسن حق

 ینوزادان و نفر اول دانشنامه فوق تخصصی کشور، مسئولیت راه اندازی بخش مراقبت ويژه 

 عهده گیرند. ه ب را نژادن در زايشگاه بیمارستان شهید يحیینوزادا

نوزادان در زايشگاه ی اندازی بخش مراقبت ويژه ايشان در حال تکمیل تدارکات الزم در راه

يکی از هفت )نژاد بودند که همزمان بیمارستان آيت ا... روحانی بیمارستان شهید يحیی

اندازی گرديد و گروه زنان و مامايی دانشگاه از بیمارستان شهید ، راه(بیمارستان بزرگ کشور

ارستان نوزادان به بیمی يحیی نژاد به آن بیمارستان منتقل شد. در نتیجه بخش مراقبت ويژه 

 شناس و سرکار خانمآيت ا... روحانی بابل منتقل و فعال گرديد. جناب آقای دکتر محسن حق

فوق تخصصی نوزادان از مرکز بیمارستان ی رشته موخته آشکه هر دو دان دکتر زهرا اکبريان

ر بخش مراقبت ويژه نوزادان دی مسئولیت اداره  ،امیرکال دانشگاه علوم پزشکی بابل هستند

لوب طسطح بندی خدمات مادر و نوزاد به نحو م عهده گرفتند.ه را ب روحانی بیمارستان ايت ا...

-یای که سطح يک بیمارستان شهید يحیبه گونه در دانشگاه علوم پزشکی بابل شکل گرفت.

بیمارستان کودکان امیرکال  ۶و۲بیمارستان آيت ا... روحانی و سطح  ۱-۶-۲نژاد و سطوح 
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. اين اقدام به دلیل عدم تفهیم سطح بندی خدمات و اهمیت آن، مشکالتی را تايید شدند

 جاد نمود. برای اينجانب توسط مسئولین وقت بیمارستان شهید يحیی نژاد اي

 راه اندازی البراتوار زبان انگلیسی

زبان انگلیسی برای ارتقای علمی و ی ويژه مکالمه ه با توجه به اهمیت تسلط زبان ب

صری البراتوار زبان سمعی ب ،علمی و فراگیران تحصیالت تکمیلی محترم هیأت ءارتباطی اعضا

 يک دوره پذيرش دانشجويان پزشکیدر  .اندازی گرديدبا پانزده سايت در دانشکده پزشکی راه

 ۱۴ ها جهت ارتقای زبان انگلیسی حدود نآبرای  ورديم وآزمون زبان بعمل آدندانپزشکی  و

های مغايرت با برنامه به علت ،پس از اجرای يک دورهاين اقدام واحد مقرر داشتیم.  ۱6تا 

 ريزی متوقف شده است.شورای عالی برنامه

 راه اندازی پیوند کلیه

جناب  به کارپس از شروع اندازی بخش پیوند کلیه، ، راهيکی از اقدامات مهم اين دوره

پاشا جراح کلیه و مجاری ادراری و فلوشیپ پیوند کلیه در دانشگاه اکبرزادهآقای دکتر اباذر 

اندازی انجام عمل تقاضای راهپاشا  اکبرزادهاباذر جناب آقای دکتر  علوم پزشکی بابل بود.

پیوند کلیه را در دانشگاه علوم پزشکی بابل نمودند. البته قبل از ايشان تعدادی از همکاران 

هايی را سپری نمودند ولی عمل علمی دانشگاه برای آموزش عمل پیوند دوره هیأتعضو 

گاه مشکل شاتخاذ تصمیم برای دان ،پیوند تا آن زمان به وقوع نپیوسته بود. با وجود اين سابقه

بود و لذا با توجه به شناختی که اينجانب از مهارت و صداقت ايشان داشتم در بیمارستان 

وند و اولین پی مکودکان امیرکال فضای مناسبی را برای انجام عمل پیوند کلیه فراهم نمود

 )جناب آقای دکتر عباساستادانپاشا با حضور يکی از  اکبرزاده اباذر توسط جناب آقای دکتر

ب شد و دانشگاه جل ی رتبهبا موفقیت انجام گرديد. در نتیجه اعتماد مسئولین عالی بصیری(

در ادامه پس از انجام پنج عمل پیوند موفقیت آمیز ديگر در بیمارستان کودکان امیرکال، 

نهايتأ جهت تداوم، انجام پیوند کلیه به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل گرديد. تاکنون 

 . شده استبا موفقیت انجام  کلیه عمل پیوند۱۰۴۴تعداد 

 آموزش بالینی در بیمارستان های آموزشیگشایش دفاتر معاونین 

 ای()اخالق حرفه ارتقای منش ،موزشی که شامل کسب دانشآبا عنايت به اهمیت اهداف 

ترين نیاز بیماران بتواند( که اساسی بخواهد و، )بداند ایای حرفهمداخله مهارت هایحصول  و
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 ن برههآ در موزشیآبیمارستان  در هر، مقدس پزشکی است شريف وی ارباب رجوع رشته  و

 هیأتمحترم  ءاز اعضا، يک نفر برای هر مرکز اندازی وموزشی راهآمرکز معاونت  ،زمانی ی

 قایآسالمت جناب  که زنده ياد شهید ،شدانتخاب  موزشی بالینیآمعاون  به عنوانعلمی 

 عیلیادکترمحمدرضا اسمقای آ جناب ،نژادشهیديحیی برای بیمارستان دکتر سیدمظفر ربیعی

 انبرای بیمارستپاشا  نیا رضا يوسفقای يوسفآو جناب  امیرکالکودکانبرای بیمارستان 

 .دکردنهای شايانی موزش بالینی کمکآبه ارتقای اهداف شدند که شهیدبهشتی انتخاب 

ايی خودکف.برای شد زموزشی تجهیآکمکوسايل نیز با  هاناموزشی اين بیمارستآ هایکالس

 . دنقرار دادآنان تنخواه در اختیار  به عنوانمبالغی ،موزشی بالینیآمعاونین محترم ، مالی

 آموزش مداوم و راه اندازی  مرکز مهارت های بالینی

آموزش پزشکی برای اولین بار در دانشگاه و ی پس از راه اندازی مرکز مطالعات و توسعه 

مسئولیت  که اينجانب ،آن زمانکشوری در  مهارت هایچهارمین مرکز به عنوان يا شايد 

با برنامه ريزی و نیازسنجی در دومین سال مسئولیت،  ،دبیری آموزش مداوم را بعهده داشتم

. با کسب درآمد از طريق برگزاری آموزش مداوم، شدحدود چهل برنامه آموزش مداوم برگزار 

های فراگیران مهارت ین زمان، برای ارتقاهای روزآمد آمرکز مهارت های بالینی را با مانکن

 ی، که در آن زمان کم نظیر بود. نتیجه کرديماندازی آموزش پزشکی، پرستاری و مامايی راه

ها که مورد توجه مسئولین وزارت بهداشت وقت قرار گرفته بود، دعوت از اينجانب اين فعالیت

 کشور بود.مرکزی آموزش مداوم ی عضو مدعو جلسات کمیته  به عنوان

 مراکز شبانه دانشگاهی اداره 

 به صورتت جناب حاج آقا کفايت، آقای میرزاده و شهید رضايی دوره شبانه را با همّ

 به صورتی کشور، که دانشگاه هامراکز شبانه  ،. اگرچه در گزارشاتکرديم متمرکز اداره می

غیرمتمرکز و صرف هزينه ی شدند، به دلیل ضرر و زيان ناشی از اداره غیرمتمرکز اداره می

متمرکز از  به صورتاداره مراکز شبانه نبودند. اين دانشگاه با اداره ی زياد قادر به ادامه ی 

  .دندانپزشکی را تکمیل نمايدی مازاد شهريه کسب شده، توانست قسمتی از پروژه دانشکده 

 فعالیت های پژوهشی

واگذاری سالن پژوهشی فعلی که  ،معاونت پژوهشیی اولین اقدامم در حمايت از حوزه 

پژوهشی بود. اينجانب عضو شورای ی برای اهداف آموزشی تجهیز نموده بودم به حوزه
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 و تدبیر، کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه هم بودم. با عنايت به توان علمی پژوهشی و

اه شان رقدامنیا به امر مهم پژوهش، اولین ااکبر مقدمعالقمندی فراوان جناب آقای دکتر علی

رائه ای امن هم مقاله شماره یعلمی دانشگاه علوم پزشکی بابل بود، در اولین ی اندازی مجله 

نمودم و بعدأ اين مجله علمی با تدبیر و سردبیری جناب آقای دکتر مقدم نیا موفق به دريافت 

 علمی پژوهشی گرديد. ی رتبه 

نیا معاون محترم پژوهشی، در کارگاه مقدماکبر يک روز که به اتفاق جناب آقای دکتر علی

معاونت پژوهشی وزارتخانه در تهران شرکت نموديم، ی روش نگارش مقاالت پزشکی حوزه 

آمديم، به جناب ی معاونت پژوهشی پايین می های اداره از پله زمانی کهپس از اتمام کارگاه، 

دانشگاه بابل برگزار کنیم که  نیا عرض کردم که خودمان اين کارگاه را درقای دکتر مقدمآ

نیا هم قبول نمودند. لذا با همت و حمايت ايشان و جناب آقايان دکتر جناب آقای دکتر مقدم

اولین کارگاه روش نگارش مقاالت ، سايرين، بنده و سیدفرزاد جاللی، دکتر هادی سرخی

ر خودکفايی دانشگاه د ثمره آن اوالًو  برای سالها تداوم يافتکه  يمپزشکی را راه اندازی نمود

علمی  هیأت یمهارت روش نگارش مقاالت اعضا ارتقایآموزشی و ثانیاً  کارگاه هایبرگزاری 

 دانشگاه بوده است.

سال  ازعلمی دانشگاه علوم پزشکی بابل ی يکی از افتخارات اينجانب سردبیری مجله 

سب اکبر مقدم نیا موفق به کباشد. اين مجله قبال با سردبیری جناب آقای دکتر علیمی ۱۲۰۲

گرديد. پس از انتصاب فصلنامه منتشر می به صورتعلمی پژوهشی شده بود که ی رتبه 

سردبیر مجله، با همکاری جناب آقای دکتر علی بیژنی مدير اجرايی مجله،  به عنواناينجانب 

تار شمی ويراسخانم مینو ها سرکار خانم مهرانگیز بالغی مدير داخلی و ويراستار مجله، سرکار

و د به صورتمجله، اقدام به انتشار مجله  یآراانگلیسی و سرکار خانم فاطمه بنار صفحه

به دو زبان فارسی و انگلیسی نموديم. در نتیجه انتشار در نهايت و ماهنامه و سپس ماهنامه 

 ,Elsevier  Embase )اين اقدامات، مجله در سايت های معتبر بین المللی از جملهی 

Scopus, EMcare, Compendex, EnCompass LIT و Geobase شد( نمايه . 

تحقیقاتی علوم پزشکی رازی ی در بیستمین جشنواره  ۱۲8۲علمی در سال ی اين مجله 

مجله برتر کشور گرديد که  به عنوانکشور موفق به دريافت لوح سپاس از رياست جمهوری 

 هدااسردبیر  به عنوانير بهداشت وقت به اينجانب توسط جناب آقای دکتر حسن هاشمی وز
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، ندانشگاه علوم پزشکی مازندرای نشريه ی  شماره یگردد که اولین  خاطر نشان می گرديد.

ن زمان منتشر آعمران در قای دکتر خسرو عموزادهآنامه که با سعی وافر جناب تحت عنوان 

برد و يک مقاله در خصوص کارشدم انتخاب تحريريه  هیأتعضو  به عنوانمن هم  ،گرديد

 گاماگلوبولین وريدی در کودکان نگاشتم.

 فعالیت در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خصوصی بابل کلینیک

جنگ تحمیلی عراق علیه ايران، ما چندين پزشک بابلی  به دنبالپس از انقالب اسالمی و 

ترابی، دکتر بهمن ارزانی، دکتر های مختلف از جمله جناب آقايان دکتر امیردهزاد با تخصص

پورکاردان آزمايشگاه و اينجانب که در بیمارستان سیدمرتضی موسوی و زنده ياد آقای رضا قلی

شهر مشغول به انجام وظايف طبی بوديم، به دلیل صرفه جويی در مصرف  عصر قائمولی

ل عازم مبیو سپس با يک اتو می گذاشتیمبنزين، مقابل بیمارستان بابل کلینیک قرار 

 (. ۱۲6۰-۲۱)سالهای شديمقائم شهر می)ع( عصر  بیمارستان ولی

بیمارستان بابل کلینیک نیز جديداً فعال شده بود و نوزادان را دو همکار متخصص کودکان 

جناب آقايان دکتر ايرج شجاعی و دکتر حسن خوشنويس از پیشکسوتان متخصص اطفال 

 فعالیت خودداری کردند.ی ادامه ، که به داليلی از کردندشهر ويزيت می 

ما که در جنب بیمارستان منتظر دوستان بوديم، جناب آقای دکتر ارزانی فرمودند حاال 

که ما اينجا منتظريم، شما نوزادان متولد شده در اين بیمارستان را ويزيت نمايید. در آن زمان 

آقای دکتر ارزانی که با  زنده ياد جناب آقای دکتر مهدی حمیدزاده بودند. جناب ،مدير عامل

ن آاشکالی ندارد، به شرطی که همه نوزادان را ببیند اما فقط  ،ايشان صحبت کردند، فرمودند

پرداخت نمايند که جای  ويزيتالزحمه هستند، موافق پرداخت حقشان يی که والدين ها

 مجدد جناب آقای دکتر ارازانی قبول کردم.ی تأمل داشت! با توصیه 

ان به نوزادی و معاينه  کردم به کاربا اين مقدمه من در بیمارستان بابل کلینیک شروع 

اب ت جنپس از گذشت زمان با همّ به تدريجشد. همان ترتیبی که توافق شده بود، انجام می

 .شدمآقای دکتر علی بابايی، من جزو يکی از سهامداران بیمارستان بابل کلینیک 

داخل اطاق عمل واقع بود. در آن زمان با کمبود شديد پرسنل بخش نوزادان)نرسری( در 

د. لذا شپرستاری مواجهه بوديم و بخش توسط تعدادی پرسنل تجربی و کمک بهیار اداره می

ر و کاتت ندشدمی کات دان نافی  ،نوزادان خیلی بدحال برای سهولت دسترسی به عروقدر 
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شد  میشد. اکسیژن با ماسک تجويز شته میداخل وريد نافی برای تجويز مايعات و دارو گذا

 شدند. درمان میعلی رغم کمبود تجهیزات و پرسنل، بیماران و 

خانم دکتر  هدر ساعت يک بامداد اطالع دادند کاين است که  از خاطرات شیرين اين دوره

و با  نمودندزاده يک مادر باردار سه قلو را جهت سزارين به اطاق عمل منتقل مهتاب زينال

توجه به وزن کم نوزادان شما نیز حضور يابید. لذا برای سه نوزاد امکانات احیا و پرسنل آماده 

پسر و  ۲چهارمین و پنجمین قل را هم تحويل دادند) ،نمودم. پس از تولد و تحويل سه نوزاد

 هتبامداد به همراه پرستار ماهر تجربی سرکار خانم مهرانگیز بالغی ج ۲دختر(. تا ساعت  ۶

بر بالین نوزادان بودم. خوشبختانه هر پنج نوزاد  آن زماناحیا و تثبیت با توجه به امکانات کم 

 دبستان و، با رشد و تکامل مناسبهمگی و خطرات ناشی از آن،  یبا توجه به وزن کم نوزادا

 . شدندو برخی از آنان دانشجو می کردنددبیرستان را سپری 

گروه، مشکالتی بود که برای کودکان و شیرخواران در حین يکی از مسائل مهم کار در 

هوشی، جهت  افتاد و در حین عمل، متخصصین بیهوشی اتفاق می اعمال جراحی و بی

 خواستند که اين وضعیت مکرراً تکرار می گرديد. مشاوره و معاينه مشورت می

در روز دوم و  ( مننگومیوسل راNTDآقای دکتر قاسمیان لنگرودی، نوزادان مبتال به)

شدند. در همان نرسری مراقبت و درمان میاين نوزادان  ،کردندی میحعمل جرا ،سوم تولد

 موقع بخش استاندارد جراحی کودکان و نوزادان در شهر وجود نداشت. آن

ال به نی مبتبکه، يک بیمار حین عمل فتق مغ از جمله اين بگويماز چند اتفاق نامیمون 

در روز سوم پس از عمل، مبتال به  ،مورد ديگر پس از عمل آپاندکتومیادم حاد ريه شد. يک 

ر چنین يک دخت های انجام شده، متأسفانه فوت شد. همرغم تالشی سمی گرديد و علسپتی

ساله نیز پس از خروج يک سوزن از ساق پای او توسط عمل جراحی و پس از انتقال به  ۰-۷

بیمارستان پیشنهاد نمودم، برای پیشگیری از اتفاق  یمديره  هیأت. لذا به کردبخش نیز فوت 

قبل از عمل جراحی، کودکان و نوزادان مورد مشاوره  ،ناگوار شايسته است در صورت تصويب

قرار گیرند. در آن زمان زنده ياد جناب آقای دکتر تیمور مهران مدير عامل بودند که با تصويب 

متخصص ی الگی قبل از عمل مورد مشاوره س ۱۲کودکان تا سن  ،مديره، مقرر گرديد هیأت

 کودکان قرار گیرند.
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دو همکار  به کارلذا ضرورت راه اندازی بخش اطفال و جراحی کودکان با توجه به شروع 

. در نتیجه اينجانب بخش مورد توجه قرار گرفتمحترم فوق تخصص جراحی کودکان نیز 

پس از مدتی به پیشنهاد جناب آقای کودکان را در مکان فعلی سنگ شکن راه اندازی نمودم. 

دکتر جمشید مسلمی اين بخش با بخش داخلی و قلب جابجا گرديد. در نهايت اين بخش در 

 . شدمکان فعلی تثبیت 

 ی خصوصین هاامديره با توجه به قوانین کشوری که بیمارست هیأت ۱۲۰۷-۰۰در سال 

بايست امکانات سطوح مختلف مراقبت نوزادان سالمت نوزادان می ارتقایجهت تأمین، بقا و 

نوزادان و نوزادان بیمار ی را در اختیار داشته باشند، درخواست نمودند که بخش مراقبت ويژه 

(NICU  وSCN در بیمارستان بابل کلینیک هم راه )دانستم کار  اندازی شود. اگرچه می

 شاق و مشکلی است، آنرا هم راه اندازی نمودم. 

عهده داشتم جهت اقدامات بهینه تأمین رتصدی مديرعاملی اين بیمارستان را ب زمانی که

 سالمت بیماران و کادر اداری اقدامات زير صورت گرفت:

 تکمیل پروژه نیمه تمام اطاق عمل. ۱

 اداری نظیر تفکیک پذيرش بیماران، ترخیص، اسناد -تفکیک امور مالی . ۶

 آن ارتقایررسی روند انجام وظايف و برگزاری جلسات هفتگی مديران برای ب. ۲

 خريد يک واحد مسکونی در مقابل بیمارستان. ۰

 بانک ملی در بیمارستان جهت سهولت انجام امور مالیی استقرای باجه . 6

 در تاريخ بیمارستان مضبوط گردد. اين خدمات و اقدامات امیدوارم 

 

 ما هر ذره خاک افتاده جايی ز                بماند سالها اين نظم و ترتیب             

 که هستی را نمی بینم بقايی              ست کز ما باز ماند  غرض نقشی           

 دعايیدرويشان کند در حق             مگر صاحبدلی روزی به رحمت              

 سعدی

 



 

 

 

 

 

 فصل دوم:

علمیهای فعالیت 
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بنا م می توانهای مختلفی را ش، روزاهدپاشاهای علمی استاد دکتر برای بررسی فعالیت

، شامل دانشگاه هاعلمی  هیأتاعضای  ی گانههای هفتها، در حوزهقرار داد. اين فعالیت

آموزشی، تحقیقاتی، اجرايی، فرهنگی، تخصصی )درمانی(، اجتماعی و صنفی است. يکی از 

میزه مهیأتهای علمی از طريق تکمیل فرم هیأتها، ارزيابی فعالیت اعضای معتبرترين روش

از دانشیاری به  هم چنینبرای ارتقا از استادياری به دانشیاری و  دانشگاه ها استاداناست. 

کنند تا در مراحل مختلف )گروه، دانشکده های )جداول( مربوطه را تکمیل میی، فرماستاد

 یعالوه بر معرفی استاد)مشخصات، سابقه و دانشگاه( مورد ارزيابی قرار گیرند. در اين کتاب، 

 ،(و طرح ها مقاالت ،های مديريتی، عضويت در شوراها، جوايز، کتاب ها مسئولیتتحصیالت، 

 آمده است. ۱۲۰۷از دانشیاری به استادی در سال  ارتقابرای  زاهدپاشااستاد دکتر مستندات 

 علمی ی مشخصات و سابقه 

 زاهدپاشايداله نام خانوادگی: و  نام

  ۶/۶/۱۲۶۰  تولد: تاريخ

 محل تولد:  قم

 حسین نام پدر: 

 قم  محل صدور: 

 و دارای دو فرزند وضعیت تأهل: متاهل

 ۱6شهید شجاعیان، کوچه هفتم، پالک  مازندران، بابل، امیرکال، شهرکآدرس محل سکونت: 

 ، ايمیل۴8۱۱-۱۱۱-۶۰۰۶تلفن همراه:  ،۴۱۱-۲۶۲۰۰68۶فاکس:،  ۴۱۱-۲۶۲۰۴8۷۲: تلفن

zypasha@gmail.com 

 تحصیالتی سابقه 

 شورکشهر  تحصیلی یرشته  تاریخ اخذ مدرک نام مؤسسه مقطع درسی

 بابل/ ايران طبیعی ۱۲۰۲ امام )شاهپور سابق( دبیرستان

 تبريز/ ايران پزشکی عمومی ۱۲6۲ علوم پزشکی تبريز پزشکی عمومی

 تهران/ ايران کودکان ۱۲6۰ علوم پزشکی ايران تخصصی بالینی

 تهران/ ايران نوزادان ۱۲۷۲ علوم پزشکی ايران فوق تخصص بالینی

 کانادا NICU میالدی )سه ماه( ۶۴۴۰ بیمارستان کودکان تورنتو فلوشیپ

mailto:zypasha@gmail.com
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 عمده مدیریتی  مسئولیت های 

  

 

  

تاریخ شروع  مسئولیت 

 همکاری

تاریخ پایان 

 همکاری

 ۱۲8۰تا  ۱۲/۱۱/8۶ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 ۱۲۰۰ ۱۲۷۷ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 ۱۲۷۲ ۱۲۷۰ اطفال دانشگاه علوم پزشکی بابلمدير گروه آموزشی 

 تاکنون ۱۲۰۰ ممتحنه فوق تخصصی طب نوزادی و پیرامون تولد هیأتعضو 

 ۱۲8۶تا ۷/8/8۱ مدير گروه آموزشی اطفال دانشگاه علوم پزشکی بابل

 ۱۲8۷تا ۱۲۰۰ جانشین دبیر بورد فوق تخصصی طب نوزادی و پیرامون تولد کشور

 تاکنون ۱۲8۶ دانشگاه علوم پزشکی بابلدبیر شورای اخالق 

 تاکنون ۱۲۰۷ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل-سر دبیر مجله علمی

بیمارستان کودکان امیرکال دانشگاه  NICUرئیس بخش نوزادان و 

 علوم پزشکی بابل

 تاکنون ۱۲۷۲

 تاکنون ۱۲8۴ مسئول نوزادان دانشگاه علوم پزشکی بابل

غیرواگیر کودکان  بیماری هایمعاون پشتیبانی مرکز تحقیقات 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 تاکنون ۱۲۰6

 تاکنون ۱۰۴۱ ورکش تولد رامونیپ و ینوزاد طب یتخصص فوق بورد ریدب نیجانش

 ۱۰۴۱ ۱۲8۷ دبیر بورد فوق تخصصی نوزادان کشور)الف(

 تاکنون ۱۲۰6 غیرواگیرکودکان بیماری هایمعاون اجرايی و مالی مرکز تحقیقات 
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 عضویت در شورا ها و کمیته های کشوری و دانشگاهی
تاریخ شروع  سمت

 همکاری
تاریخ پایان 

 همکاری
 ۱۲/۲/۱۲8۶ ۲۴/۱۱/8۱ عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی ايران

 تاکنون ۱۰/۲/۱۲8۶ عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ايران

 تاکنون ۱۲۰۰ مديره انجمن پزشکان نوزادان ايران هیأتعضو 

 ۱۲۰۰ ۱۲۰۴ امنا دانشگاه علوم پزشکی بابل در دو دوره هیأتعضو 

 ۱۲8۰ ۱۲8۲ امنا دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل  هیأتعضو 

 تاکنون ۱۲8۰ ی بابل پزشک علوم دانشگاه امنا هیأت عضو

 تاکنون ۱۲۷۱ تحريريه مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران هیأتعضو 

دانشگاه  Caspian Journal of Pediatric Researchتحريريه  هیأتعضو 
 علوم پزشکی بابل

 تاکنون ۱۲8۶

 International Journal of Molecularتحريريه مجله  هیأتعضو 

and Cellular Medicine (IJMCM) علوم پزشکی بابلدانشگاه 
 تاکنون ۱۲8۴

 تاکنون ۱۲۰۰ تحريريه مجله علمی ترويجی نوزادان ايران هیأتعضو 

 تاکنون ۱۲8۴ عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی بابل

 ۱۲8۱ ۱۲۰۲ عضو بورد دانشنامه تخصصی کودکان کشور

 تاکنون ۱۲۰۰ عضو کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بابل

 تاکنون ۱۰۴۱ کشور تولد رامونیپ و ینوزاد طب یتخصص فوق بورد ریدب نیجانش

 عضو کمیته برنامه ريزی راهبردی رشته های تخصصی و فوق تخصصی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

۶6/۰/۰۷ ۱۲8۶ 

 ۱۲۷۴ ۱۲۲6 مديره نظام پزشکی استان مازندران هیأتعضو 

 ۱۲۷۴سه دوره مديره نظام پزشکی بابل هیأتعضو 
 ۰۰ و ۱۲۷6

سه دوره چهار 
 ساله

 تا کنون ۱۲8۲ بابل یپزشک علوم دانشگاهجذب  تهیکم عضو

 ۱۲۰۰ ۱۲۰6 عضو کمیته راهبردی کودکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عضو کارگروه تدوين برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد پرستاری 
 پزشکیمراقبتهای ويژه نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

۱۲۰۷ ۱۲8۴ 

نظارت بر اعتباربخشی سطح بندی خدمات مادر و نوزاد دانشگاه  هیأتعضو 
 علوم پزشکی بابل

۶/6/8۱ ۱۲8۰ 

 تاکنون ۱۲۰6 غیرواگیر کودکان بیماری هایموسس مرکز تحقیقات  هیأتعضو 

 تاکنون ۱۲۰۰ بنیاد نیکوکاری سالمت بابل  بازرس وموسس  هیأتعضو 

 تاکنون ۱/۱/۱۲۰۷ تغذيه با شیر مادر بیمارستان کودکان امیرکالعضو کمیته ترويج 

 تاکنون ۱/۱/۱۲8۴ رکالیام کودکان مارستانیبعضو کمیته مراقبت آغوشی مادر و نوزاد 

 تاکنون ۱/۱/۱۲۰۷ رکالیام کودکان مارستانیبعضو کمیته اخالق بالینی 

 تاکنون ۱/۱/۱۲۰۷ رکالیام کودکان مارستانیبعضو کمیته بررسی مرگ پری ناتال 

 تاکنون ۱/۱/۱۲۰۷ رکالیام کودکان مارستانیب عضو کمیته احیا نوزاد بیمارستانی

 تاکنون ۱/۱/۱۲۰۷ رکالیام کودکان مارستانیب عضو کمیته رهبری و مديريت
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 لیست برخی از جوایز و تقدیرنامه ها 

 ۱۰/۶/۱۲8۶لوح زرين سپاس از رياست جمهوری کشور  .۱

 پزشک نمونه کشور سازمان نظام پزشکی کشوردو لوح سپاس  .۶

 ۱۲۰8محقق نمونه استان مازندران  .۲

  ۱۲8۴لوح سپاس در اولین جشنواره بین المللی تجلیل از فرهیختگان استان مازندران  .۰

 ۱۲۰۲لوح راه اندازی مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال  .6

 ۱۲۷۲نوزادان در شمال کشور )بابل( در سال  لوح راه اندازی اولین بخش مراقبت ويژه .۲

 ۱۲۰6لوح نشان ويژه خدمتگزاری به توسعه پايدار استان مازندران در سال  .۷

 ۱۲8۷پزشک نمونه سال  به عنوانلوح سپاس از انجمن پزشکان کودکان ايران  .۰

 زمینه و محور آموزشی و پژوهشی 

 ۱۲۷۲ور )بابل( در سال راه اندازی اولین بخش مراقبت ويژه نوزادان در شمال کش .۱

 ۱۲۷8راه اندازی دوره دستیاری فوق تخصی نوزادان در دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال  .۶

 ۱۲۷8راه اندازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال  .۲

 ۱۲8۴ی بابل در سال ويژه نوزادان در دانشگاه علوم پزشکپرستاری راه اندازی دوره کارشناسی ارشد  .۰

 .۱۲۰۲راه اندازی اولین سیستم ترانسپورت نوزادان کشور در دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال  .6

 .۱۲۰۲ر زبان انگلیسی در دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال اراه اندازی البراتو .۲

 .۱۲۰۶ل راه اندازی اولین کارگاه طراحی سواالت امتحانی در دانشگاه علوم پزشکی بابل در سا .۷

 .2881بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال  مهارت هایراه اندازی اولین مرکز  .8

 .2839مشارکت در راه اندازی اولین مرکز پیوند کلیه در دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال  .9

 مقاالت منتشر شده در مجالت فارسی و همایش های بین المللیو  لیست کتب

 کتب:.1

 ۱۲۷6نوزادان، کتاب احیای  .أ

 ۱۲8۱کتاب آنومالی مادرزادی،  .ب

 ۱۲۰8کتاب راهنمای مادران شیرده،  .ج

 ۱۲۰۷کتاب اقدامات شايع عملی در نوزادان،  .د

 ۱۲۰۰کتاب نوزادان و مراقبت های مربوطه،  .ه

 ۱۲8۲کتاب دست نامه احیای نوزادان ،  .و
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 (ها طرح های تحقیقاتی )پایان نامه

 تاریخ عنوان ردیف

بررسی نظرات مشمولین برنامه های آموزش مداوم پزشکی شرکت کننده در برنامه های بازآموزی  ۱
 ۱۲۷۰دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 

۱۲۷۰ 

در بیمارستان يحی نژاد  آن هاو عوارض خطرساز، عوارض و مرگ و میر  LBW تعیین شیوع نوزادان ۶
 ۱۲۷8بابل کلنیک سال 

۱۲۷8 

 ۱۲۷8 رابطه زردی شديد نوزادان با اختالل شنوائی ۲

مراجعه  ۱8-با شاخص های دموگرافیک در بیماران کوويد ۶بررسی وضعیت سارس کروناويروس ۰
 ۱۲88تا پايان اسفند ۱۲8۰ز اسفند کننده به مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل ا

۱۲88 

از خون بند ناف نوزادان زنده متولد شده در زايشگاههای شهرستان بابل در  G6PD.d تعیین شیوع 6
 لعه آينده نگر به روش توصیفیيک مطا

۱۲۷6 

 ۱۲۷۰ بررسی تاثیر ديابت مادران بر روی نوزادان ۲

بستری و  ۰۱بیمارستان کودکان امیرکال در يکساله  NICU غربالگری شنوائی نوزادانی که در بخش ۷
 ترخیص می گردند

۱۲۰۶ 

در درمان زردی شديد  (intensive) بررسی مقايسه ای تاثیر فوتوتراپی معمولی، دوبل با فتوتوتراپی ۰
 نوزادان

۱۲۰۱ 

 ۱۲۰۶ تعیین ارتباط گروههای خونی مادران و نوزادان با میزان بیلی روبین خون بند ناف 8

باکتريمی و سپتی سمی و تعیین ارگانیسم های شايع پس از تعويض خون در نوزادان بستری در  ۱۴
 بیمارستان امیرکال

۱۲۰۲ 

 ۱۲۰۲ بررسی اريتروپوئتین، نوصناعی خوراکی در پیشگیری از آنمی ۱۱

 ۱۲۰۲ همراه با فتوتراپی بر روی غلظت بیلی روبین در نوزادان ايکتريک سالم رسیدهاثر کلوفیبرات  ۱۶

 ۱۲۰6 رابطه نوع زايمان و خطر بیماری تنفسی نوزادان ۱۲

 -۲اثر کلوفیبرات بر کاهش غلظت بیلی روبین در نوزادان رسیده زرد مبتال به کمبود آنزيم گلوکز  ۱۰
 فسفات دهیدروژناز

۱۲۰۰ 

 ۱۲۰۰ در نوزادان corrected QT interval مقايسه اثر دو دوز متفاوت سیزاپرايد بر روی ۱6

 ICU ۱۲۰۰ بررسی عوارض ناشی از اثرات فشاری کاف لوله تراشه بر تراکئا در بیماران بستری بخش ۱۲

مقايسه اثر میدازوالم و پرومتازين خوراکی بر میزان اضطراب جداسازی اطفال از والدين قبل از  ۱۷
 بیهوشی

۱۲۰۰ 

http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000367
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000367
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000368
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000368
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000667
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11006539
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11006539
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000580
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000580
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000366
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000436
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000436
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000437
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000437
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000447
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000744
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000744
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000722
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000075
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11002056
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000829
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000829
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000857
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000799
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000847
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11000847


 11 ستاره ی پرفروغ

 

بررسی اختالل شنوايی در بیماران تاالسمی ماژور و رابطه آن با دسفرال و سرم فريتینین در مرکز  ۱۰
 تاالسمی ايران

۱۲۰6 

 ۱۲۰6 بررسی نقش پروکسی تونین در تشخیص زودرس سپتی سمی نوزادان ۱8

در زنان باردار  (GDM) بررسی ارتباط بین هموگلوبین و وضعیت آهن مادر با بروز ديابت حاملگی ۶۴
 ۰6-۰۲مراجعه کننده به بیمارستان يحیی نژاد بابل در سال 

۱۲۰6 

ارتباط کاهش شنوايی نوزادان بستری شده در بیمارستان کودکان امیرکال با عوامل خطرساز و  ۶۱
 فالوآپ در ماه نهم

۱۲۰6 

 ۱۲۰6 بررسی رابطه کولیک شیرخواران با نوع الکتوباسیل روده ای ۶۶

 ۱۲۰6 شیوع ديابت ملیتوس در بیماران با سیستیک فیبروزيس در استان مازندران ۶۲

 ۱۲۰6 بررسی اثر ماساژ روغنی بر رشد نوزادان نارس ۶۰

 ۱۲۰۲ در نوزادان ايکتريک و غیرايکتريک مبتال G6PD مقايسه نوع موتاسیونهای مولکولی ۶6

 ۱۲۰۲ با سندرم ژيلبرت G6PD دی نوزادی ناشی از کمبود آنزيمرابطه زر ۶۲

در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان  آن هابررسی علل اسهال باکتريال و مقاومت آنتی بیوتیکی  ۶۷
 ۰۲-۰۷کودکان امیرکال در طی سالهای 

۱۲۰۲ 

 ۱۲۰۷ اثر کلوفیبرات بر زردی طول کشیده نوزادان رسیده ۶۰

 ۱۲۰۷ معیار انجام تعويض خون در نوزادان با زردی شديد به عنوانارزيابی نسبت بیلی روبین به آلبومین  ۶8

روزه شهرستان بابل با استفاده از آزمايش  ۱-6بررسی میزان شیوع کم شنوايی مادرزادی در نوزادان  ۲۴
 ماه ۱6بمدت  ۰۷-۰۰گسیل های صوتی گوش در سال 

۱۲۰۷ 

 ۱۲۰8 تاثیر فتوتراپی بر سطح سیتوکین ها و تعداد گلبول های سفید نوزادان مبتال به زردی ۲۱

 ۱۲8۴ شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی گذرا و دائمی در شهرستان بابل ۲۶

 ۱۲8۱ اثر شروع تغذيه با شیر مادر در ساعت اول زندگی و راابطه آن با تداوم تغذيه مطلق با شیر مادر ۲۲

 ۱۲8۴ رابطه هیپرگلیسمی با رتینوپاتی نارسی ۲۰

بررسی نظرات دندانپزشکان عمومی در خصوص نحوه اجرای برنامه های آموزش مداوم دراستان  ۲6
 ۱۲۰8مازندران

۱۲8۴ 

نوزادان نارس ارجاع شده به درمانگاه چشم بیمارستان آيت اهلل بررسی سیر رتینوپاتی نارسی در  ۲۲
 ۰۰روحانی بابل در سال

۱۲8۴ 

سلولهای سفید خون در نوزادان رسیده با هیپربیلی اثر فتوتراپی معمولی روی شمارش پالکت و  ۲۷
 روبینمی

۱۲8۴ 

 ۱۲8۴ قلبی در پیشگويی شدت بیماری تنفسی نوزادان نارس T ارزش مقدار تروپونین ۲۰
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 ۱۲8۴ بند ناف به عنوان پیش بینی کننده زردی غیرمستقیم در نوزادان سررس αFP ارزش ۲8

تعیین تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی )مراقبت کانگوروئی( در کاهش زمان بی قراری در  ۰۴
 شیرخواران کولیکی

۱۲8۱ 

 ۱۲8۱ سندرم ژيلبرت TATA-box ارتباط زردی طول کشیده نوزادی و تکرارهای دو نوکلئوتیدی ۰۱

و بخش نوزادان بیمارستان کودکان  NICU پیامدهای کوتاه مدت نوزادان نارس پذيرش شده در ۰۶
 ۱۲۰۰-۰8امیرکال بابل طی سال های 

۱۲8۱ 

ارتباط بین شاخص خطرپذيری بالینی نوزادان و رتینوپاتی پره مچوريتی در نوزادان نارس با وزن  ۰۲
 گرم ۶۴۴۴تولد کمتر از 

۱۲8۶ 

 ۱۲8۱ کنترل درد در نوزادان ارتقایوضعیت موجود و تاثیر آموزش در  ۰۰

 ۱۲8۱ طبیعی و غیر طبیعی بندناف ABG مقايسه پیامدهای کوتاه مدت در نوزادان با ۰6

 NICU ۱۲8۶ کنترل عفونت در ارتقایتاثیر آموزش بر  ۰۲

های مرتبط با نور و صدا در بخش های مراقبت ويژه نوزادان بیمارستان های دانشگاه  مقايسه مراقبت ۰۷
 علوم پزشکی بابل با استانداردهای موجود

۱۲8۷ 

 ۱۲8۶ پیشگیرانه کلوفیبرات در زردی نوزادان ترماثر  ۰۰

 ۱۲8۶ اثرفتوتراپی روی سطح منیزيم سرم در نوزادان رسیده با هیپربیلی روبینمی ۰8

 ۱۲8۶ رابطه بین بیلی روبین توتال هنگام ترخیص با میزان بستری مجدد در نوزادان ترم به دنبال فتوتراپی 6۴

در کاهش زمان بی قراری در نوزادان مبتال به کولیک  reuteri تأثیر پروبیوتیک الکتوباسیل 6۱
 شیرخوارگی

۱۲8۲ 

درمان کوتاه مدت در مقابل درمان پنج روزه آنتی بیوتیکی وريدی برای سپسیس بالینی و احتمالی  6۶
 زودرس نوزادان

۱۲8۲ 

بر درد و شاخص های فیزيولوژيک در نوزادان  K اثر گرم کردن نوزاد حین تزريق عضالنی ويتامین 6۲
 ترم

۱۲8۲ 

ديدگاه پرستاران بخش های نوزادان و مراقبت ويژه نوزادان بیمارستان های بابل و ساری در مورد  6۰
 (۱۲8۶خطاهای دارويی )سال 

۱۲8۰ 

اثر روشنايی محیط، بر روی ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون نوزادان نارس بستری در بخش  66
 ابلی تابعه شهرستان بآن هامراقبت ويژه نوزادان بیمارست

۱۲8۰ 

اثر مکیدن غیر مغذی بر روی درصداشباع اکسیژن نوزاد تحت درمان با فشار مثبت مداوم راه هوايی  6۲
 از طريق بینی

۱۲8۰ 

 ۱۲8۲ سطح آلکالین فسفاتاز خون بند ناف به عنوان نشانگر زودرس بروز زردی نوزادی 6۷

 ۱۲8۰ ارتباط گازهای خونی عروق بند ناف با روش زايمان 6۰
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بررسی میزان بهبود شیوه های پیشگیری و اداره هیپوترمی در نوزاد ترم بعد از آموزش ساده با کمک  68
 ممیزی بالینی

۱۲8۲ 

 ۱۲8۰ ژه نوزادانهای ويدبستانی با سابقه بستری در بخش مراقبتمقايسه بروز بیش فعالی در سنین پیش ۲۴

ی دانشگاه علوم پزشکی آن هاارزيابی دانش و مهارت احیا در پرسنل پرستاری نوزادان در بیمارست ۲۱
 بابل

۱۲8۰ 

 ۱۲8۰ تاثیر سالبوتامول در درمان تاکی پنه گذرای نوزدان ۲۶

ارزيابی بیلیروبین ورای پوستی روز اول زندگی به عنوان پیش بینی کننده زردی شديد در نوزادان  ۲۲
 رسیده سالم

۱۲8۲ 

 ۱۲8۰ در نوزادان رسیده با هیپربیلی روبینمی (Zn) اثر فتوتراپی بر سطح سرمی روی ۲۰

تأثیر تغییر وضعیت خوابیده به شکم )پرون( نوزاد در اشباع اکسیژن خون در نوزادان نارس تحت  ۲6
 تهويه مکانیکی

۱۲8۰ 

تأثیر هم آغوشی مادر و نوزاد بر میزان بیلی روبین سرم نوزادانِ ترم مبتال به هايپربیلیروبینمی  ۲۲
 .بستری تحت فتوتراپی

۱۲8۰ 

طراحی وراه انداری اولین سامانه آموزش همگانی سالمت) نوزادان وشیرخواران( وابسته به دانشگاه  ۲۷
 علوم پزشکی بابل

۱۲86 

 ۱۲86 تأثیر صدای زنده مادر بر عوامل فیزيولوژيک نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ويژه نوزادان ۲۰

بدنی،  ای، فعالیت¬مقايسه اثربخشی سه روش مداخله ای بهبود سبک زندگی بر وضعیت رفتار تغذيه ۲8
سال شهر  ۰۴ -۲۴شاخصهای انتروپومتريک و وضعیت بیوشیمیايی قند و چربی خون جمعیت 

 شهرستان بابل -الامیرک

۱۲8۷ 

 ۱۲86 تأثیر مراقبت مادرانه آغوشی )کانگورويی( بر سالمت روان مادران دارای نوزاد نارس ۷۴

 ۱۲86 در نوزادان K اثر گرمای موضعی بر میزان درد ناشی از تزريق ويتامین ۷۱

حسابرسی فرآيند احیاء نوزادان نارس در بدو تولد، در اتاق زايمان و اتاق عمل بیمارستان روحانی  ۷۶
 بابل

۱۲8۲ 

 ۱۲86 آن هابرسطح اضطراب  NICU تأثیر برنامه آشناسازی مادران دارای نوزاد بستری، با محیط ۷۲

 ۱۲86 اثر استروئید آنته ناتال قبل از سزارين الکتیو در پیشگیری از مشکالت تنفسی در نوزادان رسیده ۷۰

 ۱۲8۷ علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل هیأتموانع پژوهش در آموزش از ديدگاه اعضای  ۷6

 ۱۲8۷ گرم ۱6۴۴اثر پروبیوتیک در پیشگیری از عدم تحمل تغذيه در نوزادان زير  ۷۲

 ۱۲8۲ ارتباط بین رفتارهای مراقبتی پرستار و پاسخ های نوزاد پره ترم حین حمام کردن ۷۷

اثر طرح تحول سالمت بر هزينه های پرداختی نوزادن بستری در مرکز آموزشی درمانی کودکان  ۷۰
 امیرکال قبل و بعد از اجرای گام نخست طرح تحول نظام سالمت کشور

۱۲86 
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 ۱۲86 رابطه زمان ترخیص نوزادان با نوع زايمان ۷8

موانع به کارگیری روشهای غیر دارويی کنترل درد در نوزادان بستری در بخش های مراقبت ويزه  ۰۴
 نوزادان توسط پرستاران

۱۲8۷ 

 ۱۲8۲ اثر تجويز خوراکی روی بر سطح سرمی بیلیروبین در نوزادان رسیده با زردی ۰۱

مقايسه تاثیر گرمای موضعی و ملودی بر شدت درد ناشی از خونگیری پاشنه پا در نوزادان بستری در  ۰۶
 بخش مراقبت ويژه نوزادان

۱۲8۷ 

اندازه گیری پروکلسی تونین خون بند ناف يک مارکر تشخیصی زودهنگام سپتی سمی زودرس  ۰۲
 نوزادی

۱۲88 

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مشارکت مجازی بر استرس والدين دارای نوزاد نارس بستری در  ۰۰
 بخش مراقبتهای ويژه نوزادان

۱۲8۷ 

 ۱۲8۷ تأثیر پروبیوتیک به همراه فتوتراپی در مقايسه با فتوتراپی در کاهش بیلی روبین در نوزادان ترم ۰6

 ۱۲8۲ 8۲ - 8۰میزان و علل مرگ و میر نوزادان شهرستان بابل در طی سالهای ۰۲

ارزيابی میزان اجرای مراقبت خانواده محور حین انتقال بین بیمارستانی نوزادان در معرض خطر به  ۰۷
 NICU بخش

۱۲8۷ 

تاثیر آموزش تغذيه بر مبنای نشانه های رفتاری نوزادان به پرستاران بر پیامد های کوتاه مدت  ۰۰
 .سالمتی شیرخواران نارس

۱۲8۷ 

مقايسه اثر چشیدن محلول ساکارز، استنشاق بو و چشیدن شیر مادر بر شدت درد ناشی از خونگیری  ۰8
 وريدی در نوزادان

۱۲8۷ 

 ۱۲8۷ اثر تجويز خوراکی فنوفیبرات بر روی سطح سرمی بیلی روبین در نوزادان رسیده با زردی 8۴

 ۱۲8۷ رابطه زردی طول کشیده با سطح سرمی روی در نوزادان رسیده 8۱

 ۱۲8۷ .محرومیت از مواد اعتیادآور و نحوه مراقبت پرستاری غیر دارويی در نوزادان بستریسندرم  8۶

 ۱۲8۷ بخش مراقبت های ويژه نوزادان تاثیر موسیقی بر اضطراب مادران نوزادان بستری در 8۲

پس از تزريق سورفکتانت در درمان ديسترس تنفسی  NCPAP و  HHFNCمقايسه اثر دو روش 8۰
 هفته ۲۰از نوزادان نارس کمتر 

۱۲8۷ 

شناسايی حیطه های مرجعیت علمی به منظور طراحی وتدوين نقشه راه مرجعیت علمی دانشگاه  86
 علوم پزشکی بابل

۱۲8۷ 

 ۱۲8۷ علل و مديريت درمانی زردی نوزادان در ايران: يک مطالعه مروری سازمان يافته و متاآنالیز 8۲

بررسی تاثیر آموزش شیردهی از طريق همتا بر خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زای دارای  8۷
 نوزاد بستری در بخش نوزادان بیمارستان کودکان امیرکال

۱۲8۰ 
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بررسی نیازهای خانواده دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت ويژه نوزادان مراکز آموزشی درمانی  8۰
 ابل و مازندرانی علوم پزشکی بدانشگاه هاوايسته به 

۱۲8۰ 

88 CRP ۱۲8۰ خون بند ناف يک مارکر تشخیصی زودرس سپتی سمی زودهنگام نوزادی 

 ۱۲8۰ در هايپربیلی روبینمی نوزادی D هیدروکسی ويتامین ۶6اثر فتوتراپی بر سطح سرمی  ۱۴۴

 ۱۲8۰ اثر فاکتور محرک کلونی گرانولوسیتی خوراکی بر روی تحمل تغذيه خوراکی در نوزادان نارس ۱۴۱

فسفات دهیدروژناز در نوزادان ايران: يک مطالعه مروری سیستماتیک و -۲-شیوع کمبود آنزيم گلوکز ۱۴۶
 متاآنالیز

۱۲8۰ 

حسابرسی مراقبت های پرستاری مرتبط با جداسازی نوزادان از دستگاه تهويه مکانیکی در بخش  ۱۴۲
 ی دانشگاه علوم پزشکی بابلآن هاهای مراقبت ويژه نوزادان بیمارست

۱۲8۰ 

 ۱۰۴۴ مقايسه اثر فنوفیبرات با کلوفیبرات خوراکی در زردی نوزادان رسیده ۱۴۰

بررسی اثر مصرف خوراکی عصاره تغلیظ شده انار شیرين توسط مادران شیرده، بر زردی در نوزادان  ۱۴6
 تحت فتوتراپی

۱۰۴۴ 

 تعیین وضعیت همه گیری شناسی و بالینی نوزادان متولد شده از مادران مبتال به ويروس کرونا ۱۴۲

COVID-19 ی دانشگاه آن هان ويروس در بیمارستو شیرخواران بستری شده به علت ابتال به اي
 ۱۲8۰ -88علوم پزشکی بابل، 

۱۰۴۴ 

شش دانشگاه علوم ی تحت پوآن هاماهه در بیمارست 68-۱ساله میزان مرگ کودکان  ۱۴روند  ۱۴۷
 (ICD10)پزشکی بابل بر اساس طبقه بندی بین المللی بیماری ها

۱۰۴۴ 

ونگیری وريدی بر شدت درد در نوزادان: يک بررسی تأثیر استفاده همزمان ساکارز و قنداق حین خ ' ۱۴۰
 'مطالعه کارآزمايی بالینی

۱۰۴۴ 

 ۱۰۴۴ کودکان زير دوسال تأثیر صدای سفید )صدای پرنده( بر شدت درد واکسیناسیون عضالنی ۱۴8

کارايی سیاست آنتی بیوتیک تراپی بر اساس خطر در نوزادان بستری شده به دلیل تاکی پنه گذرای  ۱۱۴
 نوزادی

  ۱۰۴۱ 

علمی، دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بابل  هیأتارزيابی میزان اطالعات اعضای  ۱۱۱
 نسبت به کدهای اخالقی در مطالعات کارآزمايی بالینی

۱۰۴۱ 

 

 

http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11004577
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11004577
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11004618
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11004817
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11004815
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11005242
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11005242
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11004843
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11004843
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11005483
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11005735
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11005735
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11006041
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11006041
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11006041
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11006089
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11006089
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11006092
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11006092
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11006624
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11006886
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=11006886
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
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 از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقامراحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده پزشکی به رئیس محترم دانشگاه یارتقاارسال نتیجه جلسه کمیته  -۱
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میزه م هیأتتوسط رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل به دبیر  ارتقاارسال مدارک -۶

 مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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 از مرتبه دانشیاری به استادی  رتبه وزير ارتقایتبريک -۲
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دانش آموختگان رشته فوق تخصصی طب نوزادی و پیرامون تولد، بیمارستان 
 کودکان امیرکال )دانشگاه علوم پزشکی بابل(

 تماس شماره ی دانشگاه التحصیلیسال فارغ سال ورود نام و نام خانوادگی ردیف

 ۴8۱۱۱۷۱۶۱۲۰ گرگان ۱۲۰۶ ۱۲۰۴ مهناز فوالدی نژاد 1

 ۴8۱۶۲۴۱88۷8 تبريز ۱۲۰۲ ۱۲۰۱ سیدمحمدباقرحسینی 5

 ۴8۱۷۲۲۱۲۱6۰ بندرعباس ۱۲۰۰ ۱۲۰۶ سلما نادری 4

 ۴8۱۱۱۱6۰۰۷۰ بابل ۱۲۰6 ۱۲۰۲ زهرا اکبريان 4

 ۴8۱۱۲۶۲۲۱6۱ بابل ۱۲۰۲ ۱۲۰۰ محسن حق شناس 5

 ۴8۱۱۲6۱۱۰۰۰ مازندران ۱۲۰۷ ۱۲۰6 رويا فرهادی 1

 ۴8۱۲۱6۰۷6۰۷ يزد ۱۲۰۰ ۱۲۰۲ زادهلوکمحمدحسین 1

 ۴8۱۱۱۷۱۲۲۴۶ گرگان ۱۲۰۰ ۱۲۰۲ احسان عالئی 8

 ۴8۱۷۱۰۶۱86۰ بندرعباس ۱۲۰8 ۱۲۰۷ سید حسین سعادت 1

 ۴8۱۲۲۴8۲8۰۶ ارومیه ۱۲۰8 ۱۲۰۷ صديقه جهانشاهی 10

 ۴8۱۶۲۲۲۷۲۶۶ البرز ۱۲8۴ ۱۲۰۰ علیرضا جشنی 11

 ۴8۱۰۰۴۲6۲۷۶ اردبیل ۱۲8۴ ۱۲۰۰ جعفر خلفی 15

 ۴8۱۱۱۶۲۶6۱۰ گنبدقابوس ۱۲8۱ ۱۲۰8 مهدی طريقتی 14

 ۴8۱۶۶۴۴۲۲۱۲ قم ۱۲8۱ ۱۲۰8 بهرام سادات ناصری 14

 ۴8۱۱۲۱۰۴۰۰۶ مازندران ۱۲8۶ ۱۲8۴ رادحسین سلیمانی 15

 ۴8۱۱۶۰۱۰۰۲۷ گیالن ۱۲8۶ ۱۲8۴ پورصدرالدين مهدی 11

 ۴8۱۶۶۷۰۲۰۲۰ ايران ۱۲8۲ ۱۲8۱ رضا بهمدی 11

 ۴8۱6۱۶۰۴۰۰۲ زاهدان ۱۲8۲ ۱۲8۱ عبدا... دهواری 18

 ۴8۱۱۲۷6۴۰۶۲ گرگان ۱۲8۰ ۱۲8۶ فاطمه حیدری 11

 ۴8۱6۱۶۴۴۲۷۱ بجنورد ۱۲8۰ ۱۲8۶ حجت ا... احتشام منش 50

 ۴8۱۱۶۱۰۲۰۷8 شاهرود ۱۲86 ۱۲8۲ محمد حسین کالنتر 51

 ۴8۱۱۱۶۷۱6۷6 مازندران ۱۲86 ۱۲8۲ علیرضا يحیايی 55

 ۴8۱۱۱۶6۰۲۰8 مازندران ۱۲8۲ ۱۲8۰ بهرام رنجبر 54

 ۴8۱۲۱۲۲6۶۰۴  ۱۲8۲ ۱۲8۰ عابس احمدی 54

 ۴8۱۶۱۰۰۰۲۶۲ تهران ۱۲8۷ ۱۲86 آويشن محمدی 55

 ۴8۱۱۱66۱۲۴۱  ۱۲8۷ ۱۲86 مريم وفايی نژاد 51

 ۴8۱۱۱68۴6۱۷  ۱۲8۰ ۱۲8۲ الهام فراهانیان 51

 ۴8۱۱۶۶۰8۲۱۰ مازندران ۱۲8۰ ۱۲8۲ نیما روان 58

 ۴8۱۱۲۷۲۷8۴۰ گنبدقابوس ۱۲88 ۱۲8۷ قربان محمدنظری گمشتپه 51

 ۴8۱۶۰۶۱8۲۰6 آبادان ۱۰۴۴ ۱۲8۷ نفیسه يازرلو 40

 ۴8۱۱۲۶۲۱۶۲۰ مازندران ۱۰۴۴ ۱۲8۰ شهرام مرادی 41

 ۴8۱۱۶6۶6۲۲8  ۱۰۴۱ ۱۲88 سمیرا پورنجف 45

 ۴8۱۱۶۶۲۱8۲۴   ۱۰۴۴ راضیه احسانی 44
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 فلوشیپی دوره 

ان اينکه قبال از بیمارست بهه وزشی دانشگاه با توجمگیری از سمت معاونت آپس از کناره

Sick Children  دانشگاه تورنتو کانادا تقاضایObserver Ship م، پذيرش ه بودنمود

پس از  .دستم رسیده آن بیمارستان ب ۱۲۰۶اسفند  ۱6در تاريخ  ایهفته ۱۶ ی يک دوره

با  ۶۴۴۰آوريل  ۶8ويزا و کارهای ادرای دانشگاه و وزارتخانه در تاريخ انجام مقدمات، گرفتن 

و در همـان روز به شهر تورنتو رسیديم. برای اسکان  يمهمراهی همسرم عازم کشور کانادا شد

 Non)اول بدون اثاثیهمورد دو نوع آپارتمان برای اجاره داشت،  Sick Childrenبیمارستان 

furnished) دوم با اثاثیه مورد دالر کانادا بدون برق و ۱۴۰۴مبلغ  ماهانه با(Furnished) 

ام کوتاه مدت بود ترجیح داديم که آپارتمان بدون برق بود. چون دورهدالر کانادا  ۱6۶6مبلغ 

، لذا برای شد آماده می May  ۶۴۴۰ماه ۰با اثاثیه را اجاره نمائیم و چون اين آپارتمان از 

که نزديکی  Village by the Grangeنام ه در يک مکانی ب شدمروز اول مجبور  ۱۴

به  May ۰دالر کانادا را پرداخت نمايم. در تاريخ  ۱۶۴۴بیمارستان بود، سپری و مبلغ 

 ELM 77واقع در خیابان  Alan Brown Buildingنام ه آپارتمان وابسته به بیمارستان ب

ب و به اينجاندانشگاه کل ارز تخصیصی که  در حالیمابقی دوره را در آنجا گذرانديم. رفته و 

 .دالر کانادا بود ۱۰۰۴همسرم به مبلغ 

 ۶۴۴۶میالدی تأسیس گرديد و در سال  ۱۰۶۷اين دانشگاه در سال  دانشگاه تورنتو:

ساله خود را جشن گرفت که يکی از دانشکده های معتبر آن، دانشکده  ۱۷6میالدی سابقه 

 پزشکی است. ی 

امروزه  .پزشکی تأسیس شدی نام مدرسه ه ب ۱۰۰۲در سال  تورنتو:پزشکی ی دانشکده 

آموزش پزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصص همراه با رشته های پیراپزشکی  عهده دار

باشد. از کارهای بهداشت، پرستاری و ... می ،(Occupational Therapy)مانند کار درمانی

قلب  Pacemaker، قرار دادن ۱8۶۴ل تورنتو کشف انسولین در سا پزشکیی مهم دانشکده 

. می باشد T CELL Helperو کشف ژن  CF، کشف ژن ۱86۴برای اولین بار در سال 

پزشکی جهت ايجاد يک سیستم سالمت خوب در کانادا، برای حل مشکالت  ی دانشکده

هیئت ی خود را متمرکز نمود. برخی از اعضا Alzheimerسرطان، بیماريهای قلبی عروقی و 
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آن رهبری تحقیق و آموزش  Visionبین المللی محققین و  محققینعلمی آن دانشکده، از 

 .استجهانی 

 (Vision: International Leadership in Health Research and 

Education) 

میالدی خانم الیزابت مک مستر  ۱۰۷6در بهار سال تورنتو:  بیمارستان کودکان

(Elizabet Mc Master) چند زن ديگر در محل  همراه باDown Town  فعلی شهر

 ۲۶۴سال به مبلغ  ۱۴اتاقه را جهت بستری و درمان کودکان بیمار زير  ۱۱تورنتو يک خانه 

 ;Hospital for sick children)تخت بیمارستان کودکان  ۲دالر در سال اجاره کرد و با 

HSC) علت بهکودک  يک، بیمارستانکار نمود. اولین بیمار بستری شده در اين ه شروع ب 

نیاز به تخت  و بعدها به دلیل کثرت کودکان بیمار بود. ۱۰۷۴آوريل  ۲در تاريخ  سوختگی

اين بیمارستان به مکان بزرگتری منتقل گرديد. در چهارم فوريه  ۱۰۷۲های بیشتر، در سال 

هايی يافت. خیابان دانشگاه انتقال ن 666  شماره یبیمارستان در محل کنونی پالک  ۱86۱

يکی  ۱8۲۴باشد. در سال می Mustardو  Salterاز عملکرد مهم بیمارستان عمل جراحی 

 ۱8۰۴های آمريکای شمالی در اين بیمارستان راه اندازی شد. در سال  NICUاز مهمترين 

 CFو  Duchennستروفی عضالنی يتشخیص ژن د ی های قابل توجهی در زمینهبیشترفت

رشته های آموزشی، درمانی و  ی طبقه بنا شد و کلیه ۰بیمارستان در دست آوردند. اين ه ب

کودک در آن بستری  ۱6۴۴۴تخت، سالیانه حدود  ۰۴۴با  تحقیقاتی کودکان را در بر دارد.

مراجعه جهت معاينه  ۲۴۴۴۴۴کلینیک تشخیصی و سالیانه  ۱۴۴شوند. حدود و درمان می

عمل جراحی در سال  ۱۲۴۴۴و می شوند طور اورژانس درمان ه کودک ب ۴۴۴.6۴دارد. حدود

باشد. در میلیون دالر می ۲۴۴آن حدود ی گیرد. مخارج سالیانه در اين بیمارستان انجام می

که بهترين مرکز آموزشی، است برنامه استراتژيک آن همیشه ادامه راه الیزابت مک مستر 

 درمانی و پژوهشی در دنیا بوده است. 

واقع  HSCبخش در بیمارستان  ۱۲دپارتمان کودکان با  :ن اطفال دانشگاه تورنتودپارتما

 نمايد. بیمارستان پیروی می Goalsو  Missionو  Vision که از است
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نئوناتولوژی يک رشته فوق تخصص برای پیشگیری و درمان بیماريهای جنین : بخش نوزادان

مسئول که  NICUجهت مراقبت نوزادان، در سیستم  HSCو دوره نوزادی است. برنامه 

باشد، از واحدهای زير روز(، آموزش فراگیران، پرسنل و تحقیق می۶۰درمان نوزادان )کمتر از 

 گردد:تشکیل می

  NICUبخش  .۱

 (Neonatal Transport Team) (NTT)تیم ترانسپورت نوزادان   .۶

 (Follow up Clinic)درمانگاه پیگیری   .۲
با  (Class Cubicles)انکوباتور  ۶۰اولین بخش نوزادان با  ۱8۱6در سال  تاریخچه:

دريافت مدلی از بیمارستان پاستور پاريس جهت ايزوالسیون، کاهش عفونت و درمان نوزادان 

)استادی که واقف همان ساختمانی بود استاد بخش کودکان Alan Brownبا موافقت دکتر 

صورت گرفت. اين کار با هدف کاهش مرگ و میر شیرخواران  (که به دستیاران اجاره میدهند

. اولین پزشک آن انجام شد ۱8۱8تا  ۱8۱6در هزار بین سال های  ۰6در هزار به  ۱66از 

های آن بود که اولین گزارش تعويض خون نوزادان در نوشته Alfred P. Hartsدکتر 

بود  Alice Good Fellowدکتر ِ ،فوق تخصصی نوزادان Fellowشود. اولین مشاهده می

برای اولین بار در کانادا و شايد در  ۱8۲۱شروع به تحصیل نمود. در سال  ۱86۲که در سال 

استفاده  PPVاز  RDSدر درمان ، NICUبخش  (HSC)آمريکای شمالی در بیمارستان 

اند. اتمام رساندهه فلو از سراسر دنیا در اين بخش آموزش خود را ب ۶۴۴تاکنون بیش از  شد.

را  (HSC)توانست سیستم انتقال نوزادان بیمارستان  Graham.Cدکتر  ۱8۷۴در سال 

نوزاد از طريق آمبوالنس، هلیکوپتر و هواپیما انتقال  ۲۴۴ارگانیزه و معتبر سازد. سالیانه حدود 

تخت درمان می شوند.  ۲۰نوزاد با  ۰۴۴-۱۴۴۴حدود  NICUيابند. هر سال در بخش می

آموزشی را به نگارش در آورم، بهتر ی برای اينکه بتوانم نتیجه خوب و مطلوب از اين دوره 

ی اين تجهیزاتی و برنامه  ،Human Resource)است ابتدا ساختار پرسنلی نیروی انسانی)

 . ترسیم کنمو اهداف  Visionرا با توجه به مرکز 

 نوزادان،ی  ويژه هایمراقبت از مسئوالنهی  استفاده در جهان در بودن پیشرو: انداز چشم

  گیری تکنولوژی مدرنبه کاردر  مذاکره گیری وتصمیم عالی، قضاوت دقیق، مالحظات اعمال
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To be a world leader in the responsible use of neonatal intensive care 

Exercising careful consideration, excellent judgment and negotiated  

decision making in the application of technological capabilities. 

  هدف ها عبارتند از: اهداف:

 مراقبت با کیفیت عالی نوزادان پرمخاطره .۱

 انتقال نوزادان از مراکز ديگر با مهارت عالی .۶

 ای همه همکاران آموزش حرفه ارتقای .۲

 همه همکاران  یفعالیت پژوهش ارتقای .۰

 رهبری برنامه آموزشی و تحقیقاتی در منطقه  .6

 کادر درمان عبارتند از: ساختار پرسنلی:

 پزشکان فوق تخصص  -۱

 باشند. نفر که مسئول آموزش، درمان و عهده دار پژوهش می ۱۷به تعداد حدود     

 پرستار -۶

 یپرستار مسئول مراقبت، حفظ، تامین و بقا: (Clinical Leader)پرستار مسئول  الف:

 باشد. می آن هاکنترل عالئم حیاتی، دادن داروها و کمک به نوزادان و اقوام ، سالمت نوزادان

مهم  اتيکی از اقدام ۱8۰۴-8۴از سالهای  CNS/NP , Neonatal Practitioners: ب:

HSC  شامل اقدامات  آن هاتربیت پرستارهايی با مهارت های بالینی بوده است. وظايف

نوزادان، کار با رسپیراتور، انتقال  ی( همراه با دستیاران احیاProceduresدرمانی و تهاجمی) 

نوزادان، مراقبت سیستم تجهیزاتی نوزادان، کنترل کیفی و جلوگیری از عفونت، شروع تغذيه 

، پیگیری و جمع آوری جواب آن هاصاحبت با اولیای نوزادان و رفع غم و اندوه با شیر مادر، م

 .باشدو ثبت پرونده می  Roundها، راديوگرافی و سونوگرافی جهت ارائه در  آزمايش

استفاده و  آن هانقش اساسی : (Respiratory therapist) رسپیراتور ترايپیتیست ها -۲

نوزادان، سیستم انتقال، گذاشتن  ینگهداری رسپیراتورها همراه با مشارکت مستقیم در احیا

ی و اکسیژن درمان ،داخل تراشه، تجويز سورفکتانت و مشارکت کامل در تیم پزشکیی لوله 

ی  اخلهباشندکه مدمی باشد. متخصصین تغديه از جمله ياران تیم پزشکیمیمانیتورينگ نوزادان 

 و در گزارش صبحگاهی حضور فعال دارند.  TPNتغذيه خوراکی و ی مستقیم در نحوه 
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 هاز سال دوم و يا سوم دوره دستیاری ب کودکان:ی تخصصی پزشکی رشته  دستیاران -۰ 

مراحل بستری، ی باشد در کلیه هفته جهت آموزش همکاران تیم پزشکی می ۰-۰مدت 

درمانی  ،نمايند و مطابق با اهداف آموزشیمداخله می نوزاد ۲-۰درمان و در ترخیص روزانه 

 گیرند. و پژوهشی بخش مورد ارزيابی قرار می

باشند کودکان می ین: از متخصص(Neonatology Fellow)دستیاران فوق تخصص -6

و  رندفعالیت دا NICUسال جهت آموزش، درمان و پژوهش در بخش  ۶-۲که برای مدت 

ی کلیه ،باشند. مخصوصا پس از پزشک هیئت علمیمات میاز ارکان اصلی کلیه اقدا

 باشد. با فلوها میها مسئولیت

و  NICUدر بخش  Transport fellowديگری تحت عنوان  یفلو ،HSCدر بیمارستان 

HSC  .و ساير بخش های شهر فعالیت می نمايند 

مددکار اجتماعی مجددانه در رفع غم و اندوه بستگان نوزاد با تیم پزشکی همکاری می -۲

 نمايند. 

 باشند.فیزوتراپیست ها: از جمله همکاران تیم مراقب  نوزادان می -۷

های بیومديکل و مخصوصا خون، فارماکولوژيست، تکنولوژيست بانک آزمايشگاه،-۰

 د. نباشمیاز همکارهای مهم تیم ها راديولوژيست

های مختلف کودکان در اسرع وقت های کودکان و ساير رشته های فوق تخصصجراح-8

 جهت مشاوره حضور فعال دارند. 

های ايزوله، اطاقدارای بسیار مناسب و کافی و  NICUساختار فضای بخش ساختارها: 

مجزا، اطاق کار دستیاران و فلوها و  به صورتهای آموزشی متعدد، اطاق کار پزشکان کالس

پرستاران و تیم ترانسپورت و فضای مناسب جهت نگهداری رسپیراتور و کلیه تجهیزات ديگر 

  باشد.می

ن گرانتري و جديدترين ،مجهزتريناين تجهیزات عبارتند از:  تجهیزات درمانی و آموزشی:

از شرکت دراگر  کس و اخیرارسپیراتورهای موجود در دنیا نظیر زيمنس، دراگر، سرومدي

خريداری و بهره برداری شده است. تمام امکانات برای  Evita XLجديدترين رسپیراتور

باشد. می  HFJVجديدترين رسپیراتور تهیه شده در بخش آماده است. iNOاستفاده از گاز 

، فلوها و استادانی برای آن هامدت يک هفته کارگاه جداگه ب Bunnelشخصا آقای دکتر 
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 که اولین بار خريداریرا کار و استفاده از اين رسپیراتور روش کادر پرستاری برگزار نمود و 

اطالعات ی کلیه جهت درج آموزش دادند. برای هر بیمار يک کامپیوتر جداگانه ، شده بود

سیر و پیشرفت اختصاص داده شده است. مونیتورينگ  ،شرح حال، عالئم حیاتی ،آزمايشگاهی

ترين کمک تجهیزات مخصوصا مدرن( Cutaneos PO2, PCO2)فی، پالس اکسیمتر کا

کالس  در، مخصوص راديولوژی با کلیه امکانات MultiMediaپروژکتور و  ويدئو ،آموزشی

اطالعات مربوط ی و کلیه می باشند مهیا  IGTدر کالس مخصوص  و CTوMRIدرس برای 

به ويژه گیرد. داروها و در اختیار تیم پزشکی قرار می Online به صورتبه بیماران 

 باشد.  گر میسورفکتانت بدون محدوديت در اختیار تیم درمان

 ۰از ساعت  که شده استروز هفته تنظیم  6برنامه برای  برنامه های آموزشی ، درمانی:

 ه با کشیکپزشک مسئول آنکال همرا ،باشد. در مابقی ساعات شبانه روزعصر می 6صبح تا 

 باشد. ترانسپورت و تیم پرستاری می ،فوق تخصصی ،دستیار تخصصی

صبح باحضور پزشکان،  ۰-8شنبه لغايت جمعه از ساعت دو هر روز ازگزارش صبحگاهی:  -1

، رسپیراتور تراپیست ها، مسئول تغذيه، فلو  CNS/NPدستیاران تخصصی و فوق تخصصی، 

کل  گردد. دربرگزار می ،و هماهنگی فلو کشیک شب و تیم انتقال نوزادان با پزشک مسئول

ساعته  ۶۰سیر و پیشرفت  ،آزمايشات، راديولوژی، درمان ،مختصری از شرح حال، تشخیص

 شود:گیری میزير بحث و نتیجه به صورتتمامی نوزادان بستری گزارش 

 مشکالت بالینی شب گذشته  -الف 

 ريزی برای انتقال يا ترخیصبرنامه -ب

 های ديگرنیاز به مشاوره يا انتقال با سرويس -ج

 و آمار بیماران فهرستتشخیص نهائی در  -د

( در روزهای  Admission Teaching Round) نوزادان بستری شدهراند آموزشی:  -5

تیم  یاعضای با حضور کلیه صبح  8-۱۴هر هفته از ساعت ی سه شنبه و پنجشنبه  ،دوشنبه

 ،يک مورد از بیمار تازه بستری شده يا جالب ،شدندمطرح که در گزارش صبحگاهی از میان 

خود استاد خوانده و بر  ل توسط فلو و يا دستیار و يا گاه. شرح حاشود میو بحث انتخاب 

 یشود. چون اين راند ارزش باالی آموزشی برای کلیه ثبت می بردوايتروی تخته سیاه يا 

افتراقی، آزمايشات، راديولوژی های از نظر شرح حال، تشخیص، تشخیص  ،رده فراگیران دارد



 فعالیت های علمی فصل دوم /                                                                                     11

 

يا عکس و کلیه  CDگردد. و تصمیم درمانی، عوارض و غیره به تفصیل نظرخواهی و بحث می

 شود. مطرح و بحث می شرح حال نوزاد از بیمارستان مبداآزمايشات و ی 

بیماران توسط پزشک مسئول، ی کلیه ها در اين ساعت  : 10AM – 1:30PMساعت  -4

دستورات داروئی تجويز و يا آزمايشات ، معاينه CNS/NPدستیار تخصصی و فوق تخصصی و 

 شود. در پرونده نوشته میبیماری و سیر و پیشرفت  شوند و ... درخواست می

-۰هر روز از ساعت : (Team Rounds Bedside)راند تیم در کنار تخت بیمار  -4

اعضا متشکل از استاد، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی، ی بعدازظهر با حضور کلیه  ۶

 یرد.گرسپیراتور تراپیست ها... ، متخصص تغذيه، پرستاران در کنار تخت بیماران صورت می

 شود.دستورات دارويی الزم برای اجرا نوشته می

کند. وزن، کل مشکالت را بدون بحث بیان می ای از مشخصات وخالصه پرستارابتدا  -الف

داروها مشاهدات مهم مورد  ، ml/kg/hr، دفع ادرار  ml/kg/dayمايع دريافتی برحسب 

 . را گزارش میدهدتوجه 

 تراپیست خالصه ای از شرح تهويه و تنظیم فعلی دستگاه را بیان میکند.  تیم رسپیراتور -ب

عوارض مشکالت و  ،تری درخصوص عالئمبحث مفصل CNS/NPها فلوها و  رزيدنت -ج

 دهند. درمانی را ارائه می ی برنامه

با دستیار کشیک شب مسائل مهم  CNS/NPدستیاران و  :5:40-1راند عصر ساعت  -5

 کنند. نوزادان را بیان و پیگیری می

ها و پرستاردستیار،  ،شب تا نیمه شب همراه با فلو ۱۴ ساعت از راند شب: -1

 گیرد. در بالین کلیه نوزادان صورت می تراپیستپیراتوررس

 مجددا راند شب تکرار می شود. :صبح 1-1ساعت  -1

 مرتبه ويزيت می شوند. 6-۲ساعت، بیماران  ۶۰به اين ترتیب، طی 

ظهر ژورنال کالب  ۱۶-۱۲ها ساعت شنبهدو هر هفته: ژورنال کالب و راند تحقیقی -8

شود. در آخر توسط فرم مخصوص با اساليد اجرا می داناتو گاه اس هار توسط دستیارنهمراه با 

د. باشدستیار می ارتقايند آگیرد و اين ارزيابی خود روشی برای  فرمورد ارزيابی قرار می

جای ژورنال کالب با هدف مشارکت دستیاران ه هر ماه راند پژوهشی ب ی شنبهدو چهارمین

رم فشده مطرح میشود و در پايان توسط تخصصی و فوق تخصصی در يک تحقیق انجام 
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 یرفراگی گیرد که جزو عملکرد سالیانه مخصوص سخنران مورد ارزيابی مستمعین  قرار می

 .گرددمحسوب میيا استاد 
 IGTتیم در کالس مخصوص  یبعدازظهر با حضور اعضا ۰ساعت  هر هفته چهارشنبه: -1

طول در و ...  MRI, CTمربوط به  هایعکسی بخش راديولوژی توسط راديولوژيست کلیه 

 د. وبه پرسش فراگیران نیز توضیح داده می ش و می گیردبحث  قرار مورد بررسی و را ، هفته 

بعدزاظهر در مرکز  ۰ها ساعت شنبهپنج  هر هفتهراند رادیولوژی:  -10

Communication  بخشNICU ها، و راديولوژيست نوزادان تیم یبا حضور اعضا 

 . ندریگمیهای ساده و ... مورد بحث و بررسی قرار گرافیورادي

هر هفته روز جمعه پس از گزارش صبحگاهی از ساعت  :Round Chief راند اصلی -11

 Evidence به صورتيک بیمار  ،صبح توسط دستیار تخصصی و يا فوق تخصصی ۱۴-8

Based  گردد. در نهايت بحث اساليد معرفی می به صورتدر حضور همه اعضا گروه و تیم

 می گرددمحسوب فراگیر  فعالیت آموزشی وجز ،ر پايان اين کارمی شود که دانجام عمومی 

 آيد که نتیجهعمل میه ارزيابی ب حضارگروه و ساير  یاز طريق فرم مخصوص توسط اعضا و

 .آموزش فراگیر مؤثر استی نهائی دوره ی آن در کارنامه ی 
در آخرين جمعه هر ماه پس از راند : (Morbidity Round)موربیدیته  راند -15

Chief  شود و اهداف آن جهت ارزيابی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی انجام می

 عبارتست از: 

کیفیت مراقبت  ارتقایکه ممکن است باعث  (Morbidity)مشخص نمودن عوارض  -الف

 شود.  NICUدر بخش 

 مورد توجه قرار گیرد.  NICUکه بايد توسط پزشک در  مشخص نمودن مواردی -ب

 گردد.استفاده  يند آموزشآکیفیت فر ارتقایاز آن جهت  -ج

  شود. کاهش تکرار احتمالی آنباعث  مشخص نمودن موارد -د

که در شرايط  ایشامل وقايع و عوارض ناخواسته : (Morbidity)عوارض ناخواسته  -14

صبح در  ۱۴:۲۴د. هر هفته ساعت نافتدرمان اتفاق می طیتمام امکانات برای بیمار  عادی با

 . شوند هیئت علمی مرور می یتوسط اعضا هاکلیه اتوپسی ۲۱۴۰ ی شمارهاطاق 
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با گروه شنبه هر ماه و دو بعدازظهر دومین ۰ساعت  : با گروه جراحیکنفرانس ماهیانه -14

کنفرانس مرگ و میر ساعت و با گروه بعدازظهر سومین دوشنبه هر ماه و  ۰ساعت  راديولوژی

 انجام می گیرد. ، کنفرانس ماهانه بعدازظهر چهارمین سه شنبه هر ماه ۰ – 6:۲۴

صبح روز چهارشنبه توسط  8-۱۴هر هفته ساعت : (Ground Round) گراند راند -15

طور مفصل مورد بحث و ه بدر سالن اجتماعات اصلی بیمارستان  Caseگروه اطفال يک 

  .گیردبررسی قرار می

ی و کلیه مجزا می باشد سیستم انتقال نوزادان  : NICU پذیرش نوزادان در بخش

 هیأتزشک پ باترانسپورت  با هماهنگی فلو شود.مکالمات توسط يک سیستم تلفن ضبط می

ت قابل ذکر است که تربی صادر می گردد.پذيرش نوزادان منطقه تابعه  شیفت،علمی مسئول 

و بخش  HSCفلو و يا دستیار فوق تخصص ترانسپورت برای اولین بار در دنیا در بیمارستان 

NICU  دستیار فوق تخصصی نوزادان صورت گرفت  و بالینی پذيرش فلو جدای از تربیت و

 باشد. اصلی سیستم انتقال نوزادان شهر تورنتو می ی و اين فلو هماهنگ کننده

صبح جهت  ۱۶:۲۴تا  ۱۴:۲۴روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت  آکادمی فلوها:وقت 

 شود و جالب ايندرکالس آموزش برگزار می داناتآموزش دستیاران فوق تخصص توسط اس

ی وسیله ه خصوص بمت علمی توسط فرم اهی یآموزشی اعضای که در پايان هر دوره 

که  شود آوری میيک پاکت مهر و موم شده جمعدر . گیرنددستیاران مورد ارزيابی قرار می

 .ت علمی بسیار موثر  می باشداهیی و تجديد قرارداد با اعضا ارتقادر 

نوزادان بود شرکت درد اينجانب در يک کالس که مربوط به اخالق پزشکی و تسکین 

گزارش صبحگاهی و راندهای معرفی بیمار، ژورنال کالب، گراندراند ی تقريبا در کلیه  و کردم

اينجانب در تاريخ سوم  شدم،که قبال متذکر  طوری . همانحضور داشتمو راندهای راديولوژی 

بیمارستان کودکان معرفی نمودم و چون در روز اول  NICUخود را به بخش  ۶۴۴۰ماه می 

معاون ايشان معرفی  Jamsبه آقای دکتر بخش حضور نداشتند رئیس   Hellmannدکتر 

 .کردمو فعالیت خود را آغاز  مشرکت نمود آن هاصبح در مورنینگ ريپورت  ۰و ساعت  مشد

را  Hellmannبا تعیین وقت قبلی حدود نیم ساعت آقای دکتر ۶۴۴۰می  ۶۴در تاريخ 

کشور و  NICUهای مالقات نمودم. پس از معرفی خود و شرح خالصه از وضعیت بخش
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آموزش دستیاران فوق تخصص نوزادان و معرفی بزرگان فوق تخصصی کشور به ايشان هدف 

  :از گذراندن دوره را بشرح زير به اطالع ايشان رساندم

 کسب اطالع از سیستم ترانسپورت نوزادان و مشارکت نزديک در آن  .۱

 TPNکسب اطالعات بیشتر از تغذيه نوزادان و مخصوصا  .۶

 IGTشتر در خصوص کسب اطالعات بی .۲

 صورت امکان حضور در يک زايشگاه شهر در .۰

 مکانیکیی و تهويه  HFOکسب آگاهی بیشتر در خصوص  .6

بیمارستان کودکان امیرکال  NICUرسپیراتور موجود در بخش الزم به ذکر است که 

تواند برای نوزادان می که خريداری شد baby log 8000از شرکت دراگر  HFOجهت 

. با توجه به کسب اطالعات در خصوص چگونگی استفاده کار گرفته شوده کیلوگرم ب ۶کمتر از 

ايشان در خصوص درمان و مراقبت . ديدماز رسپیراتور موجود در کشور، آموزش الزم را 

گرم در کشورمان زياد موافق نبودند و دلیل پافشاريم را چنین بازگو  ۱۴۴۴نوزادان کمتر از 

 نمودم:

 به علتد و شباموزشی برای دستیاران تخصصی و فوق تخصصی میهای ما آچون بخش

و استفاده از روش های فن آوری کمک  های نازائی توسط متخصصین زنانفعال شدن بخش

و ... تولد نوزادان کم وزن اجتناب ناپذير  GIFT, Z1FT, IUI, IVFمثل  (ART)باروری 

کند که ما و لهذا وظايف مسئولین آموزشی و درمانی و بهداشت کشور ايجاب می می باشد

در نهايت  .مهارتی و درمانی مهیا نمائیم ،علمی ،برای اين نوزادان، خود را از نظر تجهیزاتی

های زيادی منتظر تولد اين نوزادان می باشند. در نتیجه ايشان تقريبا با همه موارد خانواده

 افقت نمودند. مورد تقاضا مو

که دستیار فوق  Koshyآقای دکتر به همراه  ۶۴۴۰ماه می  ۶۰در تاريخ سه شنبه 

ی اقلوهای نارس عازم يک بیمارستان منطقه جهت ترانسپورت دو بودند،تخصص ترانسپورت 

که در شديم صبح با آمبوالنس مخصوص اورژانس عازم آن بیمارستان  ۱۱:۲۴ساعت .شديم

نوزادان در جوار اطاق عمل واقع  یاطاق احیا .متری تورنتو قرار داشتکیلو ۰6-6۴ ی فاصله

دو نفر پرستار ويژه از تیم انتقال نوزاد که قبال به آن بیمارستان اعزام شده بودند، منتظر و بود 

طور مجزا ه نوزادان را بی امکانات الزم برای احیا ،ايشان ملحق شديم. تیمه ب ند کهما بود
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گرم تحويل گرفته  ۱۴۱۴و  ۱۴۱6سزارين انجام شد. دو نوزاد دختر با وزن های و کرد آماده 

، فشار خون، درجه حرارت، شد. هر کدام زير يک گرم کننده تابشی با مانیتورينگ قلب و ريه

PO2,PCO2 برای هر کدام   ،جلدی مجزا قرار داده شدند. پس از انجام اقدامات اولیه احیا

شد. سپس توسط همان پرستاران  انفوزيونم قندی ده درصد رگ محیطی باز گرديد و سر

وسط با مقدار کمی خون ت لوله داخل تراشه گذاشته شد. به هر کدام سورفکتانت تجويز گرديد.

گازهای خونی از ، يک دستگاه کوچک و پرتابل )از شرکت آبوت( آزمايشگاهی

تن گرديد. پس از گرفکلسیم و الکترولیت تعیین  ،قند ،الکتات ،PO2,PCO2 – PHقبیل

تزريق گرديد و يسین سیلین و توبراماآمپیاولین دوز خون برای کشت خون ی نمونه 

 عکس ريتین مشاهده شد.  وراديوگرافی پرتابل ريه انجام شد. محل لوله های تراشه مشخص 

ی تراشه خوب ثابت بماند اين لوله برای اينکه لوله اين بود، جالب آموزشیی يک نکته 

و سپس با چسب ديگری روی آن  شدمیبخیه  ،داشتبه چسبی که ابتدا باالی لب نوزاد قرار 

که نوزادان خوب  پس از اينجا ه لوله تراشه جاب ،گرديد تا در حین انتقالمیکامال فیکس 

تقال نوزادان برای ان MSH NICU)تثبیت شدند و رزرو تخت از بیمارستان کوه سینا )

مکانات ای هر دو در داخل يک انکوباتور ترانسپورت بزرگ مخصوص دوقلوها با کلیه  ،انجام شد

 داده شدندقرار  ،، فشار خون، درجه حرارتPO2 –PCO2قلب و ريه،  یمونیتورينگ مجزا

 گرديديم.  (MSH)عازم بیمارستان کوه سینا و

عاطفی وارد اطاق مادر که ساير اقوام ی بطه انوزادان را جهت برقراری ر ،قبل از حرکت

نیز حضور داشته اند، نموديم. سرپرست تیم کل شرح حال و چگونگی نوزادان را به اطالع 

مادر توسط يک آمبوالنس بزرگ به ی وسیله ه پس از نوازش نوزادان ب مادر و بستگان رساند.

حرکت نموديم در بین راه متوجه شدم که فلو با سرنگ بیست میلی  MSHسمت بیمارستان 

نوزاد  CRTفرمود  م،علت را جويا شد. کند لیتری نرمال سالین به رگ يک نوزاد پوش می

سپس نوزادان را ساعت پنج عصر تحويل  .موزنده بودآطوالنی شد که برای من بسیار 

 تیم. برگش  HSCبه بیمارستان و  يمبیمارستان مقصد داد

نیم صبح تیم انتقال اطالع دادند که برای  ساعت ده و ۶۴۴۰می  ۶6در تاريخ پنجشنبه 

بیمارستان  IGTبه بخش  MSHيک نوزاد بايد از بیمارستان  (PICC)گرفتن وريد مرکزی 

SCH  منتقل شود. اينجانب همراه با سرپرست تیم خانمKathleen  و يک پرسنل ديگر
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مورد تقاضا در خصوص يک ی زم آن بیمارستان شديم. مسئله توسط آمبوالنس اورژانس عا

برای  .تحت درمان بوده است RDSگرم که با تشخیص  ۱6۴۴با وزن بود روزه  ۱۴نوزاد

 آنژی وکه بخش راديول HSCگرفتن رگ مرکزی تیم انتقال بايد اين نوزاد را به بیمارستان 

تیم ترانسپورت پس از معاينه  یاعضا. توسط دو نفر می کردمنتقل  بودمجهز  IGTبا سیستم 

وم نوزاد به طبقه د ،مانیتورينگ تیم واعضاء انکوباتور ترانسپورت همراه با کلیه  اب ،نوزاد

 .وارد بخش راديولوژی جهت قرار دادن کاتتر وريد مرکزی شديم و منتقل HSCبیمارستان 

یژن رسپیراتور به اکس. فشار مرکزی و ساکشن مجهز بود، اطاق راديولوژی به سیستم اکسیژن

روی يک کیسه جهت گرم  ،پس از قرار دادن نوزاد روی تخت عمل و اين اطاق وصل شد

شستشوی دست و پوشیدن جلیقه  پس از ،نگهداشتن قرار گرفت. همه همانند اطاق عمل

آماده  وجهت قرار دادن کاتتر ضد عفونی را دست نوزاد ، و ماسک هسربی و گذاشتن کال

قرار داده شد.  (PICC) پ پس از تالش کاتتر مخصوص سانترالوسکوآنگاه زير فلور. کرديم

 یبخش مراقبت ويژه همان ، بهمجددا توسط تیم انتقال PICCنوزاد پس از تثبیت 

 منتقل گرديد.   (MSH)بیمارستان 

در   Perinatal Neonatalچهارمین سالگرد تحقیق ۶۴۴۰ماه می ۱8روز چهارشنبه

به تحقیق  ۱6سخنرانی و  به صورتتحقیق  ۱۴برگزار گرديد که حدود  MSHبیمارستان 

مدت يک روز برگزار شد و در آخر به محققین برتر جايزه داده شد که ه پوستر ب صورت

-راند برگزار می که گراند ۶۴۴۰ژوئن  8. روز چهارشنبه مورخ کردماينجانب در آن شرکت 

برای را زی بیمارستان متوجه شدم که آن روز گرديد پس از حضور در سالن اجتماعات مرک

  :اند و اقدامات زير صورت گرفتاختصاص دادهدان اتبزرگداشت سالیانه اس

 و جوايز تقديم شد. کردند اند را معرفی ت علمی که به دانشیاری مفتخر شدهااعضاء هی .۱

و جوايز تقديم نمودند معرفی را اند ت علمی که به درجه استادی مفتخر شدهااعضاء هی .۶

 شد. 

و جوايز شدند اند معرفی فعال بوده« آموزش مداوم» CMEت علمی که در ااعضاء هی .۲

 تقديم شد. 

ک کار يمن اين اقدام و جوايز تقديم شد. به نظر شدند دستیاران برتر کودکان سال معرفی  .۰

 مهم و جالب بود.  ،با ارزش
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گروه و دستیاران فوق تخصص)فلوها( و  یاعضا ی همه ۶۴۴۰ماه ژوئن  8چهارشنبه 

م خود را تمای برخی از پرسنل جهت بزرگداشت و تقدير از دستیاران فوق تخصص که دوره 

شروع بکار  ۶۴۴۰دستیاران فوق تخصص جديد که بايد در ماه ژوالی ی کردند و معارفه 

 . شدنددعوت  spring rollsجهت صرف شام در رستوران  نمودندمی

 TPNبیمارستان از دپارتمان تهیه ی با هماهنگی مسئول تغذيه  ۶۴۴۰می  ۶۷در تاريخ 

می کاله و ماسک وارد آن  ،با پوشیدن گانبايست و میاين اطاق ايزوله بود  .ديدن نمودم

طور ه پس از تنظیم دستور از طريق فرمان توسط کامپیوتر ب TPN مواردی همه . شديم

 د. يگرددر اين اطاق برای بیمارستان تهیه می TPN  ۰۴-۰6انه شد و روزاستريل انجام می

 ی کلیهدر مورد صبح  ۰هر جمعه ساعت  ،اطالع يافتم ۶۴۴۰ژوئن  ۱۰در تاريخ جمعه 

ر د. شوند بايد با گروه گوارش بیمارستان مشورت بعمل آيدمی TPNکه  دستورات نوزادانی

متوجه شدم دستورات داده  ،داشتهشتم بیمارستان قرار ی اين جلسه که در طبقه 

  می گردد. من نیز در اين جلسه حضور يافتم. نظارت و کنترل ی، ارزياب  (TPN)شده

 داناتيکی از اس JAE-H.KMصبح آقای دکتر  ۱۴-۱۱ساعت  ۶۴۴۰ژوئن  ۱۰در تاريخ 

ی اسیدهای چرب و تغذيه  ی بارهدر   HSCبیمارستان  NICUنوزادان در کالس 

 DHA ، ARAبحث پیرامون اسیدهای چرب ضروری ی ت کرد و عمده شیرخواران صحب

فعالیت سیستم ايمنی و هموستاز را برآورده  ،چشم، که نیازهای تکاملی مغز بودو شیر مادر 

د. انهای سمیالک و انفامبل را مملو از اين اسیدهای چرب نمودهشیر خشک که اخیراٌ کرد می

)اينجانب حضور يافتم و يک نسخه از اساليد  کردندسخنرانی را به حضار تقديم ی جزوه 

صبح در  8-۱۴ساعت  ۶۴۴۰ژوئن  ۶۶در تاريخ  سخنرانی را برای استفاده بخش آوردم(.

توسط آقای دکتر  Gastrointestinal Failureعنوان  HSCبیمارستان  NICUکالس 

J.A Kim وطه را برایاينجانب حضور داشتم و يک نسخه از مقاله مرب، مفصال صحبت شد 

اسماعیلی همکار فوق تخصص گوارش گروه کودکان دانشگاه مدرضا حم آقای دکترجناب 

صبح کنفرانسی  ۱۴:۲۴ – ۱۱:۲۴ساعت  ۶۴۴۰ژوئن  ۶۶علوم پزشکی بابل آوردم. در تاريخ 

 Heather Humeتوسط خانم دکتر  Neonatal Transfusion Medicineتحت عنوان 

برگزار شد که اينجانب  SCH در سالن اصلی سخنرانی بیمارستان خون کانادااز سرويس انتقال 

 صحبت فرمودند. آن هاخصوص تزريق خون، پالکت، لکوسیت و عوارض  حضور داشتم. در
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نوزادان به نام دان اتصبح يکی از اس ۱۱:۲۴ – ۱۶:۲۴ساعت  ۶۴۴۰ژوئن  ۶۶در تاريخ 

نوزادان سخنرانی  Pain Managementبرای فلوها در باره  Shah  Vibbutiخانم دکتر

نظیر گذاشتن لوله داخل  )انتخابی( نوزادان در پروسیجرهایی نمودند و مقرر شد به کلیه 

يا از محلولهای ترکیبی مانند:  لیفنتان –مانند مورفین یهاياز مسکن  Chest Tubeتراشه و 

ی استفاده نای انتخابگذاری ، مورفین، سوکسینیل کولین و آتروپین مخصوصا در لولهیلفنتان

می عوارضی مانند متهموگلوبین ،استفاده از لیدوکائین به دنبالتوجه داشته باشید که  شود.

  .گرددمشاهده ممکن است 

 :(Intubation Drugs) داروهای انتوباسیون

۱. Atropine 0.01 – 0.02mg/kg/dose 

۶. Morphine 0.1 mg/kg/dose 

۲. Succinylcholine 2 mg/kg/day 

 تاثیر خوبی ژوالی يکی از متخصصین در کنفرانس پزوهش درباره  ۶۰شنبه دو در تاريخ

 توسطکه  واکسن استنشاقی سرخک و استفاده از آن در برخی از کشورهای درحال توسعه

 ، سخنرانی کرد. مورد تأئید قرار گرفت نیزسازمان بهداشت جهانی 

 کر عبارتند از : ذتوجهات ديگر قابل 

يا دستیار فوق تخصص  پزشک معالج و یبايد به امضا (Orders)تمام دستورات پزشکی (۱

 برسد. 

نبايد توسط پرستار و يا رسپیراتور تراپیست اجرا شود. بلکه  (Verbal)دستورات شفاهی  (۶

برسد، مگر حضور پزشک به  یپس از صدور دستور شفاهی در مدت يکساعت بايد به امضا

 گردد. ساعت امضا ۶۰ حتما بايد در مدت که داليل موجه میسر نباشد

 اصول زير را رعايت کنید:  (Procedures)برای انجام کار عملی 

ور دهد حتما بايد با حضيک کار عملی را برای بیمار انجام می اگر کسی برای اولین بار -الف

 يک سوپروايزر باشد. 

مرتبه توفیق میسر نگرديد بايد متوقف شود  ۲اگر يک کار عملی )گرفتن رگ( پس از  -ب

 . گیردو نبايد انجام 
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 و هوقت در سئوال کردن ترديد ننمائید، حتی در بعضی از مواقع افراد با تجرب هیچ -ج

 . شوند سابقه نیز دچار اشکال می

 Midgutعمل جراحی علتبه صبح يک نوزاد که ۱۱ساعت  ۶۴۴۰در تاريخ سوم ژوئن 

Vulvlus  دجار ديستانسیون شکم گرديد و باHFO  رسپیراتورSensor Medix  درمان

در اسرع وقت يک . نوزاد خارج شدی تراشه ی ناگهان اطالع داده شد که لوله  .گرديدمی

در مدت کمتر از  ارشد پیستفلو فوق تخصص و مسئول رسپیراتور ترا،  CSNهمکار ديگر 

 PPVسک با بگ و مابتدا اپیست مسئول رسپیراتور تراشدند. بالین نوزاد حاضر  رب چند ثانیه

از راه دهان گذاشت و پس از تثبیت کامل نوزاد مجددا را تراشه ی را شروع کرد و سپس لوله 

. در همین موقع با حضور ايشان دستیاران فوق جاگذاری کردتراشه از طريق بینی ی لوله 

به بالین بیمار ديگری رفتند. پس از توفیق در  شودکارها انجام میکه  دلیل اينه تخصص ب

از کارخانه دراگر که  AV1TA XLنوزاد به يک رسپیراتور ديگر جديد  ،انجام لوله گذاری

ت علمی حتی با أهی یمعرفی شده بود وصل گرديد. همه اعضاخريداری و سه هفته قبل 

قای دکتر  آمثال  ادنددنوزادان را انجام می Procedureکارهای عملی و  های باال شخصاسن

Taswell Keith  شخصا اقدام به گذاشتن  ،بود آن هاکه مدير گروه کودکان و مسن ترين

 باشد(. های شخصی میدلیل حفظ مهارته )شايد بکرد  می کاتترهای عروقی نافی

کشور  لهذا در اينيک سیستم نیاز به توان، تشکیالت و تفاهم داريم. کردن برای نهادينه 

رسیدن  برنامه جهت ،تیم یتجهیزات و تفاهم بین اعضا، با عنايت به تشکیالت نیروی انسانی

م تذکر شدم اکه مکرر طوری . در زمان اجرا همانشد تنظیم و به موقع اجرا می ،به اهداف

ابی يکه نظارت و ارز و در نهايت با توجه به اين رفتگهدايت بوسیله مسئول تیم صورت می

 یرتقااو  شد و رفع میمشخص به دنبال برنامه های جزئی سیستم وجود دارد، مطمئنا نقائص 

ی های درمانی و آموزششود.  اينجانب کیفیت مطلوب فعالیتکیفیت امور حاصل می ،مستمر

 از نزديک مشاهده نمودم.  ماٌأرا تو

-رزشا به اصطالح بهترين و باگذاری و يا امروزه يکی از اصول کلی سرمايهعوامل پیشرفت: 

 ،های متخصصگذاری در امور آموزش مطلوب و تربیت نیرویگذاری، سرمايه ترين سرمايه

ر و محقق است. برخی از کشورها بدون داشتن هیچگونه ثروت و منابع فوق و يا حمتب

و جز و ندريزی صحیح به توسعه رسیدهای محقق توانمند و برنامه زيرزمینی فقط با نیروی
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باشند. برعکس کشورهايی نیز وجود دارند که مملو از کشورهای مترقی و توسعه يافته می

ا ر و شايسته نیروهای محققبرای ريزی صحیح ولی برنامه هستندمنابع زير و فوق زمینی 

شوند. در اين کشور کشورهای مصرف کننده و عقب مانده قلمداد می به عنوان. صرفا رندندا

و با  می شوندتمام وقت در محل کار حاضر  به صورتساعت  8داقل يک پزشک متخصص ح

اشند. بصرف وقت کافی به اهداف تنظیمی نظیر آموزش، درمان و يا تحقیق مشغول به کار می

ور حضبه گونه ای منظم ريزی برنامهبا متخصص فوق  پزشک ۱۶-۱۰حدود در اين بیمارستان 

الباقی  و باشندنفر مشغول به انجام امورات جاری بخش می ۶-۲که هر روز و يا هفته  دارند

مفرط  که خستگی نمايند و لهذا بدون اينمطالعاتی و تحقیقاتی و ... را پیگیری میی برنامه 

عارض شود هر کدام بطور کامل نسبت به انجام وظايف محوله موفق خواهند بود و در کنار 

يند نظیر فراگیران و يا مشتريان و صاحبان کار انجام آتوسط صاحبان فر هاآن آن ارزيابی 

ندهند  ارتقاهای مورد نظر گیرد. هر زمان اگر افراد خود را مناسب زمان و مکان و مهارتمی

برومندانه  جلوگیری خواهد شد. در نتیجه اين سیستم آ به صورت آن هاکار ی از ادامه 

نظارت و ارزيابی جهت انجام خدمات کیفی مناسب با زمان و  و اجرا، است مسئول انتخاب

نیروی انسانی و تجهیزاتی  ،منطقی ،با ساختار مناسبدر نتیجه و  سازد مکان را هدفمند می

پژوهش  بهداشت و، درمان ،ها برای رسیدن به يک هدف مطلوب مثال آموزشاجرای برنامه

در  و اين فر صت فراهم شددوره، دن وری نماينجانب در طول سپ. لذا برای عالی خواهد بود

اشد. بمیی دقیق و تالش مستمری زمند برنامهاکه ترقی و تعالی نی محد عالی مشاهده نمود

شور اجمالی با شرايط کی يک مقايسه نیروی انسانی و تجهیزات را به اين مجموعه بیفزايید. 

و  یبهداشت ،درمانی، مطلوب آموزشی یعلل عدم رسیدن به يک نتیجه خودمان مطمئناٌ

 شود. تحقیقاتی روشن می

ق درمان و تحقی ،کیفی تعداد پزشکان برای آموزش از نظر کمی و بعضاٌنیروی انسانی: -1

در کشور ما خیلی کمتر است و لهذا در آن واحد يک پزشک و يا استاد هم بايد مسئول 

 ناسب که امروزه مشکل اساسی مراکزعدم حضور م به علتدرمان و پژوهش باشد و  ،آموزش

 درمانی و پژوهشی مواجه خواهیم بود. مخصوصاٌ  ،نامطلوب آموزشیی آموزشی است  با نتیجه 

 نیروی کافی و که تیم را برای انجام وظیفه تکمیل ننمائیم مثالٌ وقتی NICUدر بخش 



 فعالیت های علمی فصل دوم /                                                                                     221

 

ذيه و .... متخصص تغ رسپیراتورترانسیت و يا آزمايشگاه،به ويژه موده پرسنل پرستاری و زکارآ

  را در پی خواهد داشت.مطلوب نا و نتیجه ناقصد، سرمايه گذاری ناکامل باش

و  تجهیزاتی نظیر رسپیراتور ازو  يمبرخوردار ما از امکانات بسیار ابتدائی هنوز تجهیزات: -5

ن استفاده اآل ،گرديدسال قبل در کشورهای مترقی استفاده می ۶6-۲۴مانیتور که حدود 

نجات بخش درمان برخی از  از ابزار اساسی و NOمثل گاز  یبرخی از اقالم داروي .نمائیممی

نوزادی است که هنوز در مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی ی بیماريهای کشنده و خطیر دوره 

اگرچه نبايد اين مقايسه نمايد. تر می محتملدر نتیجه مرگ و میر را  .وجود نداردما کشور 

باشد ولی در شأن کشور و مراکز آموزشی و درمانی و مخصوصا ملت مظلوم ما تنگاتنگ 

سیستم و ساختار، ما نتايج نامطلوب در آموزش و درمان کفايت  دلیل عدمه نخواهد بود که ب

 اه هادانشگدر  طور متمرکز و يا مستقالٌه هاد من اين است که بنو .... داشته باشیم. لذا پیش

جه مطلوب يا نسبتا عالی بايد ابتدا  همه محاسبات جهت ايجاد يک يک نتیبه برای رسیدن 

 فراهم گردد.بستر مناسب 

 :عبارتند از بطور خالصه پیام من از این مسافرت علمی

 TQM/CQIمشاهده مديريت و تدبیر با  -۱

 سیستم نهادينه شده -۶

 هايندآبه آموزش و استفاده از آموزش مداوم برای تیم مسئول فر دادن اهمیت -۲

 تفاهم بین اعضا  تیم -۰

 ها صحیح  برنامه یاجرا -6

 نظارت بر حسن اجرا -۲

 يند آموزش گیرنده و آموزش دهنده آارزيابی دوجانبه صاحبان فر -۷

 يندآمستمر کیفیت فر ارتقای -۰

ها يا کارهايی که بايد انجام شوند تعريف يندآفر جمع بندی تجربیات و مشاهدات:

انتقال، پیگیری بیمار و پژوهش که همان اهداف  مانند آموزش، درمان، مشخصی دارند. 

 يندها بايد در سیستم نهادينه گردند.آباشند. برای انجام مطلوب تداوم فرمطلوب سیستم می

ابتدا بايد  NICU. مثال برای درمان در آورندابتدا بايد نیازها و ضروريات انجام کار را فراهم 

 های مورد نیاز درمان را فراهم نمود مثل: رساختا
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 تیم درمان کننده شامل : 

 علمی کافی هیأت یتعداد اعضا .أ

 های مختلفتعداد کافی پرستار در رده .ب

 های رسپیراتوردرمان کننده .ج

 های الکترونیکیمهندسین سیستم .د

 (TPNاستفاده زود هنگام از ) متخصص تغذيه .ه

 مورد نیاز برای مشاوره متخصصین  .و

 فارماکولوژيست بالینی .ز

 ژيستوراديو ل .ح

مانیتورها، دستگاه  ،های مختلف، بلندررسپیراتور با طرز عمل تجهیزات مورد نیاز مانند-۶

 .غیره ی ضروری تغذيه وريدی وهاگازهای خونی، آزمايشگاه، گرافی پرتابل، دارو

ای ه به سیستم کامپیوتر و اينترنت و دستگاه هارزيدنتو  فلوها، داناتاس آسان دستیابی -۲

 از قبل ديده باشند. نیز ها را  گیری از دستگاهبه کارو آموزش الزم در خصوص  فتوکپی

روزانه و يا کار نظارت در اجرا توسط پزشک مسئول، پرستار مسئول و .... در حین انجام  -۰

صورت  ارتقاجهت شناخت نقاط قوت و ضعف و  ،عمل آيد. در پايان ارزيابیه مکرر ببه طور 

آن انجام مطلوب کار مثال درمان و يا آموزش، .... خواهد بود. نهايتا مديريت ی پذيرد که نتیجه 

ای  بايد به روش علمی و نوين جهت نهادينه نمودن ای و يا ناحیهمنطقه، کالن کشوری

 ريزی و يا فعالیت نمايند. ها برنامهسیستم

جهت تائید آن به ، پس از دريافت گواهی نهائی دوره ۶۴۴۰ژوالی  ۱۰چهارشنبه  در تاريخ

 انجام شد.مراجعه کردم و اين کار سفارت جمهوری اسالمی ايران در اوتاوا پايتخت کانادا 

  ، نتایج زیر را به همراه داشت:اینجانب: سفر علمی نتایج سفر علمی

 سیتسم انتقال نوزادان ی اطالع بیشتر در زمینه  -۱

 HFOدرمان با رسپیراتور و مخصوصا  -۶

و زمان  NICUکاربرد و استفاده از مسکن و آرام بخش برای نوزادان بستری شده در  -۲

 گذاشتن لوله داخل تراشه انتخابی

  تر از برنامه های آموزشی دستیاران و فلوها اطالع کامل -۰
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 طیبه احمدیان 

 همسر دکتر زاهدپاشا، دارای مدرک کارشناس پرستاری 

 

 کودکان بیمارستانهنگامی که مسئول بخش  ۱۲6۰آشنايی من با همسرم از سال 

قائم شهر بودم، شروع شد. البته وقتی که در اين بیمارستان شروع به کار کردم )عج( عصر ولی

کادر بیمارستان اعم ی بردند. همه تخصص در تهران به سر می ی ايشان برای گذراندن دوره

زی و دلسو از پزشک، پرستار و کارمندان از مهارت ايشان، خصوصآ از فضايل اخالقی، فداکاری

کردند. بعد از گذشت سه سال که من در آن زمان سرپرست بخش اطفال تعريف و تمجید می

و نوزادان بودم، ايشان به عنوان متخصص اطفال در اين بخش شروع به کار نمودند. بعد از 

ا هشروع کار آقای دکتر، تغییرات زيادی در بخش ايجاد شد. ايشان دستور به جداسازی اتاق

های  کودکان مبتال به گاستروانتريت، بیماری ای برای بستری نوزادان،تیشن شیشهبا پار

ساله  ۱۶به ياد دارم پسر  های عفونی مانند کزاز را دادند. دستگاه تنفس، تاالسمی و بیماری

که پايش توسط میخی زخمی شده بود و کسی قادر به تشخیص و درمان او نبود،  روستايیی 

با تشخیص کزاز، اقدام به درمان اساسی وی نمودند. با طوالنی شدن آقای دکتر زاهدپاشا 

ی خوبی بین پرسنل بخش و نامبرده برقرار فمدت درمان اين کودک در بخش، رابطه عاط

های او درمان بیماران تاالسمی بود. قبل از ايشان با تزريق يک واحد گرديد. يکی از تالش

ر شد و با هموگلوبین کمتهموگلوبین بیمار نمیخون  به بیماران تاالسمی توجهی به سطح 

اين موضوع موجب تداوم کاهش سطح هموگلوبین  .شدندگرم در دسی لیتر، مرخص می ۱۴از 

ايشان  ،شد. در صورت  موجود نبودن خون متراکممی آن هاو در نتیجه تغییر شکل ظاهری 

رمز يین کیسه، فقط گلبول قبا وارونه کردن خون کامل و قرارگرفتن گلبول قرمز در قسمت پا

شد تا هموگلوبین قدر تکرار می نمودند. تزريق خون آنمتراکم شده را به بیمار تزريق می

برای کاهش آهن اين بیماران  هم چنینگرم در دسی لیتر و بیشتر برسد.  ۱۴بیمار به حدود 

 دکان بیمارستانشد. از اقدامات مهم ديگر ايشان در بخش کواز دسفرال با پمپ استفاده  می

، شیمی درمانی و تزريق داخل نخاعی کودکان مبتال به سرطان بود. اين موضوع )عج( ولی عصر

های اين کودکان جهت جلوگیری از رفت و آمد به تهران و صرف کمک زيادی به خانواده

نمود، که اين خدمت، برای پرسنل پرستاری و مسئولین بسیار ای میهزينه و خطرات جاده
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گاه کاردانش و مهارت پرسنل بخش با برگزاری  ارتقایمند بود. تمام تالش آقای دکتر ارزش

فرآيند تشخیص و درمان به دقت و به موقع انجام  ،آموزشی بود تا به محض ورود بیمار های

شود. با اين اقدامات آقای دکتر زاهدپاشا، بخش کودکان به عنوان بهترين بخش بیمارستان 

 شناخته شد. )عج( عصر ولی

-دو سال بعد پس از شروع به کار آقای دکتر زاهدپاشا در بخش کودکان بیمارستان ولی

قائمشهر، به من پیشنهاد تشکیل زندگی مشترک دادند. با توجه به شناخت کامل )عج( عصر 

همکاری پدرم با آقای دکتر و آشنايی  ی سابقه هم چنیناز ايشان در طول مدت همکاری و 

صورت گرفت. بعد از  ۱۲۲۱مرداد سال  ۶8کديگر، جواب مثبت دادم. ازدواج ما در با ي آن ها

دو سال مرخصی بدن حقوق   ،زياد دکتر در امر درمان و سالمتی ازدواج به علت مشغله 

صاحب اولین پسرم امیر، شدم در نتیجه  با تقبل کامل مسئولیت  ۱۲۲۶گرفتم. در خرداد 

گیری نمودم. اين موضوع باعث شد تا همسرم ر بیمارستان کنارهزندگی و تربیت فرزند، از کار د

قبول  هم چنینمطالعات علمی و تامین سالمت کودکان و ی با آرامش بیشتر به ادامه 

پسر دومم  ۱۲۲6های اجتماعی و صنفی بپردازد. بعد از سه سال در ارديبهشت مسئولیت

ارمیا به دنیا آمد. ماه آخر بارداری ارمیا، به من بسیار سخت گذشت، چرا که دکتر زاهدپاشا 

ی عملیاتی و جنگی و پزشک معالج زنان من، جناب آقای دکتر علی بابايی، همزمان به منطقه 

. هر چند که قبل از عزيمت به جبهه، به پزشک متخصص زنان، جناب ايالم اعزام شده بودند

آقای دکتر پرويز خوشبخت سفارشات الزم صورت گرفته بود. با استعانت خداوند بزرگ بعد 

تر کرد. اعزام پزشکان و فرزند سالم ديگری زندگی ما را روشن مزايمان کرد آن هااز بازگشت 

نیاز مبرم بود. الزم به ذکر است که  آن هابه وجود  به جبهه جنگ امری ضروری بود چرا که

من  نیز قبل از ازدواج به مدت يک ماه در بیمارستان صحرايی چار مله  با توجه به نیاز 

علمی  هیأتدکتر عضو  ۱۲۷۴در سال  ن جبهه انجام وظیفه نمودم.آخدمات پرستاری در 

زادان فوق تخصص نوی ر رشته تحصیل دی وم پزشکی بابل شد. سپس جهت ادامه لدانشگاه ع

تحصیل نداشتند. دلیل اين امر تنها  ی عازم تهران گرديد. ايشان در ابتدا تمايلی برای ادامه

ام بود. در حالی که ارمیا پسر دومم جهش تحصیلی و نیاز ساله ۱۴و  ۰ماندن من با دو پسر 

م از عهده مشکالت و توانمیاما من به او اطمینان خاطر دادم که  ،به مراقبت بیشتری داشت

ر ی شما بیشتعلم ارتقایو نهايتاً ايشان را قانع نمودم که مسلماً  يمنگهداری فرزندان برآ
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نمايد. دکتر زاهدپاشا کودکان و نوزادان منطقه و کشور را فراهم میموجبات تامین سالمت 

نوز جدا نشده ی مازندران و گلستان )که در آن موقع هن هاااولین فوق تخصص نوزادان است

تحصیل ايشان يکی از مقاطع سخت زندگی من بود که ذکر جزئیات آن ی بودند. دوره  ،بود(

 ۱۲۷۲ممکن است باعث مکدر شدن خاطر عزيزان شود. دکتر پس از فارغ التحصیلی در سال 

نوزادان شمال کشور را در بیمارستان کودکان امیرکال  بابل ی های ويژه اولین بخش مراقبت

ای از مشکالت در بخش مراقبت نهايی راه اندازی کردند. گاهی اوقات به علت بروز پارهبه ت

ها الزم بود مدت های طوالنی در بیمارستان ها، خصوصاً شبنوزادان و آالرم دستگاهی ويژه 

به سر ببرند، که همراهی من با ايشان نیز اجتناب ناپذير بود. يکی از مشکالت کارکنان بخش، 

بوده است، که با  آن هاهای ناخواسته بعضی از بستگان بیماران بدحال با گیریايجاد در

وساطت دکتر سرانجام خوبی داشت. ولی ما به دلیل خدمات مفیدی که به نوزادان منطقه 

-زنده می ،شد بسیار خوشحال بوديم. چرا که نوزادان بدحال و به ويژه خیلی نارسداده می

 شد.ها نازايی میپس از سال آن هاماندند. اين موضوع باعث شادی خاطر والدين 

فوق تخصصی نوزادان در دانشگاه ی اندازی رشته اين خدمات، دکتر با راهی در ادامه 

ر زنده گکه نظاره علوم پزشکی بابل باعث افتخار من و فرزندانم شد. به عنوان يک مادر از اين

گرم و بیشتر بودم، برايم بسیار خوشحال کننده بود. اين موفقیت  6۴۴زنماندن نوزادانی با و

اشد. بمرهون تالش چشمگیر دانشمندان و فرهیختگان کشورم، خصوصا همسرم در منطقه می

از  ،رغم مشغله و تالش زياد در حل مشکالت و درمان کودکان و نوزاداندکتر زاهدپاشا علی

فرزندی فداکار برای پدر و مادر  هم چنینننمودند. او حمايت من و فرزندانم هیچگاه دريغ 

خود، اقوام و مردم بابل بود. صبر و گذشت دکتر باعث شد که من و فرزندانم در کنار او 

به لطف خدا و با تالش و  و نام نیک او باعث سرافرازی من است.نیم احساس خوشبختی ک

همانند پدرشان عمر خود را در علوم پزشکی صرف  آن هافرزندان خوبی تربیت کرديم.  ،صبر

اند. پسر بزرگم امیر، جراح فک و صورت و پسر کوچکم ارمیا پاتوبیولوژيست است. تمام کرده

 به امید روزهای بهتر...راه پدرشان يعنی خدمت به بیماران و میهن است. ی تالش پسرانم ادامه 

 د       دل دردمندان برآور ز بندنخواهی که باشد دلت دردمن                  

 ره نیک مردان آزاده گیر          چو ايستاده ای، دست افتاده گیر                      

 سعدی
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 دکتر امیر زاهدپاشا

 جراحی فک و صورت متخصص

 به نام آنکه تن را نور جان داد

 چون ببیند گرمی صاحب قدم             خود پشیمانی نرويد از عدم                    

 و آن هم چه صاحب قدمی

 

عطا کرد را  آن هااين جهان لبريز از صدای پای مردمیست که جانی که خداوند منان به 

از خود گذشتند تا مردم زندگی بهتری داشته باشند.  و ندصرف بهبود وضعیت مردم کرد

ديدگاه  از کنند وبشريت را پر نور میفرهیختگتان تا زمانی که هستند همچون چراغی زندگی 

ثار ماندگارشان است. آو میوه شان  می شوندمیرند و حتی پس از مرگ کاشته من آنان نمی

ت و و با پوس ام نمود واقعی اين توضیحات را در زندگی پربار پدرم از کودکی تا به حال ديده

نبود و پزشک متخصص در  گوشتم لمس کردم. خوب به خاطردارم که شهر بابل مانند امروز

ها تا دير وقت به مردم بابل و حتی افرادی که از شهرهای ديگر استان آن کم بود. پدر شب

کردند مشغول خدمت بود. زمانی که برای استراحت به خانه  برای درمان به او مراجعه می

ا به گرفتند که نوزادی بد حال هست، او بدون تعلل خود ر آمد مدام با او تماس میمی

ن های من برای جوانابیمارستان میرساند تا نگرانی پدر و مادری تبديل به غم نشود. گفته

یايد میز به نظر بآتعدد پزشکان متخصص و فوق تخصص شايد کمی مبالغه ی امروز به واسطه

واهد خگفت زمانی که پدری از من می گونه نبود. پدر همیشه می ولی در گذشته اين شهر اين

آورم که حاضرم بمیرم ولی خاری در اش را نجات دهم تو را به خاطر میگوشهکه جگر 

مرکز فوق تخصصی در بابل  ارتقایدستانت نرود. خوب به خاطر دارم زمانی که درگیر و دار 

بود که شما امروزه آن را به نام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان و نوزادان 

ق گفت اين حمام قد در مقابل تمام تهديدها ايستاد و میت ،شناسید زاده امیرکال میشفیع

کودکان و نوزادانشان در حد بهترين کشورهای دنیا باشد و با تمام  مردم است که مرگ و میر

 ی من است. هرگز از اهدافی که منافعش به مردمکنم چون وظیفهتوانم ايستادگی می

ن معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی که به عنوا یهايرسید عقب نشینی نکرد. در سالمی
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امکاناتی فراهم کرد که در اين دانشگاه دانشجوی  ،و خدمات درمانی بابل مشغول به خدمت بود

تخصصی و فوق تخصصی تربیت شود و با تالش زياد به اهدافی که امروز بر کسی پوشیده 

بهشتی، ايران،  چون تهران، شهید ی بزرگ همدانشگاه هانیست رسید. در آن زمان رتبه 

ی کوچک نیز با يکديگر. با اين حال دانشگاه هاشد و مشهد، تبريز و... با هم مقايسه می

ی تبه ر ی علوم پزشکی کل کشور دردانشگاه هادانشگاه علوم پزشکی بابل توانست در بین 

 دوم را کسب کند.ی تبه نوع رهم ی دانشگاه هابین هشتم و در 

شهر بابل اولین  هست اگر بدانند دراستانی هايم افتخار تمام همشهريان و هم ی مايه 

مد و اين شهر زودتر از دانشگاه بزرگی آمرکز انتقال نوزادان ايران به همت و تالش او پديد 

چون دانشگاه تهران فوق تخصص نوزادان تربیت کرد. امروز از شرق تا غرب اين استان دارای 

آن همین تالش او برای تربیت  داليلتعداد زيادی فوق تخصص نوزادان است و يکی از 

فرصت کم ولی  زودهنگام فوق تخصص نوزادان در اين شهر بوده است. سخن فراوان است و

نکه باور داشت فرزندان مردم آفقط برای  .داشتی تالش کرددانم که او بدون هیچ چشم می

سال از  ۷6باشند. هنوز هم بعد از گذشت قريب به  های خودش میهمچون جگر گوشه

امروز مفتخرم و  ”.اين مردم اليق بهترين خدمات هستند” سنشان يک جمله همیشگی دارد:

از او آموختم، با او غمگین  رشد کردم،ستاره ی پرفروغ پر مهر اين  ی سايه خوشنودم که در

 . شدم و از رضايتش آرام گرفتم

ی رسید حاصل می شدچه که بايد  نآات مستدام و لبانت خندان، بدان که به تمام سايه

ی ب هایگیهو ظرف انسانیتت را از کمال و افتخار لبريز کردی. با شرافت زيستی و از روزمر

ت ماندگار است. از ديدگاه من انهاشرافتمندندگی اثر، خود را رهانیدی. به طورحتم آگاهی و ز

 پشیمانی برای تو مفهومی ندارد به قول خودت. 
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 دکتر ارمیا زاهدپاشا

 پاتوبیولوژیمتخصص 

 به نام دادار توانا 

 خدمت او گنبد گردان کند              بنده چون خدمت يزدان کند                  

 فات دنیا در امانآاز  باشد              بهر خدمت هر که بربندد میان                

 ايزدش با دولت و حرمت کند           هر که پیش مقبالن خدمت کند                 

 روز محشر بی حساب و بی عذاب             خادمان را هست در جنت مآب                

 از درخت معرفت يابد ثمر                 بهر خدمت هر که بربندد کمر              

 عطار                                                                                                         

 

چه از سنگ بنای تفکرم دارم را  بنويسم که هرآنامروز مفتخرم در مورد انسانی واال قدر 

ولی از آن واالتر برای  .که فرزندی او برای من کمال خوشنودی است مديون وی هستم. با آن

در ابتدا شعری از حضرت عطار انتخاب کردم زيرا در مرور  من شاگردی و مريدی وی است.

او هر  زندگی او بوده و هست.ی داد و سر لوحه گذشته و خدمات او جان کالم را نشان می

ست برای ايران و ايرانی و شهری که عاشقش بود انجام داد. پس از گرفتن می توانچه که  آن

که از بسیاری از کشورها و شهرهای بزرگ ايران درخواست برای  مدرک فوق تخصصی با آن

ه به سرعت به مند بود کچنان به استان مازندران و شهر بابل عالقه همکاری داشت ولی آن

. مراجعانش را مثل شدگذاری به مردم در اين خطه مشغول  زادگاه خود بازگشت و به خدمت

 غم خورد و با لبخندشان خوشنود گشت . آن هافرزندانش ديد با غم 

 می تواناز اقدامات ايشان برای حل مشکالت نوزادان نارس و مرگ و میر پیرامون زايمان 

در شهر بابل به کمک خیرين و مسئوالن وقت شهر، اولین  گذاری مرکزی مجهزبه پايه

ترانسپورت نوزادان درکشور، آموزش و پرورش فوق تخصص نوزادان در بابل حتی زودتر از 

خدمات ی دانشگاه  مادری چون دانشگاه تهران و همکاری و مديريت خیريه هايی با دغدغه 

اقدامات او امروز بسیاری از شهرهای ايران عزيز ی را نام برد. به واسطه  ..... درمانی به مردم و

ه ک هايیمند هستند. امروز نهالنوزادان بهرهی ما از بهترين خدمات فوق تخصصی در رشته 
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ها کاشت درختان پرثمری شدند که همه از ديدنشان و اقداماتشان مفتخرند. او در طول سال

زيرا بنا ندارم که نوشتاری  .کنم به همین میزان از خدمات اين انسان نازنین بسنده می

ای از معرفی کامل تحقیقات، خدمات و زحمات اين عزيز را به تحرير درآورم زيرا در کلیشه

ثبات قدم وی  .بیان نمودم .امسال خودم بارها و بارها آن را شنیده ۰۴طول عمر نزديک به 

انسانی  ن مشی اخالقیبسیار شفاف و روشن است و بر کسی پوشیده نیست. سعی بنده در بیا

سازد احساس همدلی او به طور خالصه است. از نظر حقیر آن چه او را در قلوب ماندگار می

و نزديکی او با آحاد جامعه از جمله بیماران و شاگردانش است. خود را به هیچ وجه محدود 

های غدغهدبلکه علوم تجربی را در خدمت علوم انسانی گرفت تا  ،به دانش پزشکی تجربی نکرد

-ريزی کند. امروز نیز بخش بزرگی از دل مشغولیعمیق خود برای جامعه را در حد توانش پايه

شان را دارد. نه آموزش، رشد و تعالیی شان جوانان کشور باالخص عزيزانیست که وظیفه 

ن دنکند بعد از گذراداند بلکه همیشه تالش میتنها خود را مسئول آموزش علوم پزشکی می

فکری و انسانی داشته باشند که مردم در کنارشان ی سال در کنارشان چنان توسعه  چند

 ها احساس امنیت و آرامش کنند.سال

 و اما پدر:

آن تن من، هر ی قلب من، نازنین هم صحبت من، استاد اخالق من، پاره  ی عمود خیمه

 روح تو بخش اعظمی از وجود من است. .ستم از تو ياد گرفتممی تواناز اخالق و انسانیت  چه
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 دکتر محمد باقر حسینی

 علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هیأتعضو و  فوق تخصص نوزادان

 

 یمله نوادر روزگار و مايه جناب آقای دکتر زاهد پاشا از ج حضرت استاد

 انداخالق و تواضعی طب نوزادان کشور و در يک کالم ملکه  مباهات

 

دستیاری فوق تخصصی نوزادان ی فتخار آشنايی بنده با استاد به دوره : اآشنايیی  سابقه

دستیار فوق تخصصی پذيرفته شدم.  به عنواندر بابل  ۱۲۰۱در سال  زمانی که ،گردد برمی

اين  آن زمانسال است که بنده افتخار شاگردی استاد را دارم و از  ۶۴به اين ترتیب حدود 

و  مارتباط ادامه يافته است. بعد از فراغت از تحصیل بنده به دانشگاه علوم پزشکی تبريز رفت

بورد فوق تخصصی نوزادان شدم در  هیأت عضوکه  علمی آن دانشگاه شدم. بعداٌ هیأتعضو 

 بورد بیش از پیش با استاد و نطقه نظرات و سجايای اخالقی ايشان آشنا شدم.  هیأتجلسات 

بنده ايشان را طبیبی علمی، دقیق، حاذق در تمام مراحل تشخیصی،  :دانش شغلیی طه در حی

دستیاری که در معیت استاد ی در دوره  ،درمانی و پیگیری بیماران شناختم. جالب اين است

ها بیش از ما اشراف داشتند و ما بودم جناب استاد به کتاب مرجع نوزادان )فاناروف( و ژورنال

بع علمی استاد به منا که ديديم می ،برای مطالعه داشتیم فرصت بیشتریکه دستیار بوديم و 

 و کامال به روز هستند. رنددااحاطه کامل 

های مختلف در طب کودکان و نوزادان استاد در زمینه جناب: در حیطه های علمی و پژوهشی

اند. انتشار بیش از های متعددی کردهو در اين زمینه پژوهشعلمی کامل دارند ی احاطه 

های مختلف طب نوزادان و کودکان خود حکايت کتاب در عرصه ۲مقاله و تالیف حداقل  ۱۱۴

استاد با نگرش پزشکی جامعه  هم چنینی اين عزيز بزرگوار دارد. از توانمندی علمی و پژوهش

جويای حل مسائل شايع و مهم در کشور و  و اطالع از مشکالت بومی منطقه همیشه نگر

روز چه ه های علمی و باند. از نظر حضور در سمینارها و سخنرانیمنطقه شمال کشور بوده
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استاد حضور پر رنگی  ،های سالیانه داخلی و چه در سمینارهای علمی خارج از کشوردر کنگره

 اند .را مستفیذ کرده استادانو همیشه ساير اند داشته 

اين بود که ايشان در  ،چه من از استاد در طی اين سالها ديدم آن و سلوک استاد: منش

تانه های انسان دوس، بسیار دلسوزانه، محبت آمیز و با انگیزهآن هاپذيرش بیماران و برخورد با 

اولويت است و ما از ايشان ياد در کنند. برای ايشان صرفه و صالح بیمار همیشه رفتار می

ه اين پرهیز ک ،برويم مطالعه کنیم و بعد پاسخ بیمار را بدهیم ،دانیم چیزی را نمی گرفتیم اگر

ه پذيری ايشان نسبت بايشان است. مسئولیتی از جمله سجايای اخالقی برجسته  ،از تکبر

و رعايت حدود شرعی  ايشان همیشه به حفظ هم چنینزد عام و خاص است.  بیماران زبان

 .ان، فراگیران و دانشجويان کامال پايبندندو اخالق اسالمی با همکار

ای، احترام رفتار استاد با همکاران و دوستان نیز همیشه بر مبنای رعايت اخالق حرفه

 با خلوص نیت بوده است. متقابل، حفظ شئونات و

تالش ايشان برای کمک به فراگیران و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی بابل از جمله 

يک دستیار تنگناهای  زمانی کههم در  بنده در آن مقطع زمانی است آنخاطرات بسیار خوب 

های مختلف برای تامین رفاه و آسايش ديدم که ايشان به بهانه مالی دارد. من از نزديک می

دهد. اين حس انسان دوستانه و پدرانه است که  چه مقدور است را انجام می دستیاران آن

یت اين واال مقام کرده است. ايشان از جمله معدود بنده و بسیاری ديگر را شیفته شخص

شويد حال دل تان را خوب  هم کالم و هم صحبت می آن هاافرادی هستند که وقتی با 

  .کنندمی

ايشان برای  ،فوق تخصصیی من به خوبی به ياد دارم که در روزهای سخت شروع دوره 

 اقامتی مربوط به دانشگاه بابل امکان هایخانواده بنده که بومی نبودم در يکی از بهترين محل

 سکونت فراهم نمودند.

ا ايشان ب ،در برگزاری امتحانات بورد فوق تخصصی که کاری طاقت فرسا و صعب است

بورد فوق تخصصی طب نوزادی و ی ممتحنه  هیأتجانشین دبیر  به عنوانوسواس بسیار 

ن برگزار گردد. ضمن أخور شاند امتحاناتی درپیرامون تولد کشور هر ساله تالش نموده

استاد را در طی ی برگزاری امتحان تمامی دستیاران فوق تخصصی نوزادان اخالق حسنه 
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همان روز های معدود می بینند و ايشان به فراگیران اين رشته منش استادی و تواضع را 

 د.نموزآمی

دانشگاه علوم پزشکی بابل، فرهنگستان در های متعددی را مسئولیت هم چنیناستاد 

علوم پزشکی کشور، سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و انجمن 

گیری استاد در سطوح مختلف مديريت سازی و تصمیم. تصمیماندنوزادان ايران بعهده داشته 

ز دور اه ه، دلسوزانه و باند، همیشه مدبرانعهده داشتهه های سازمانی که ب اداری و مسئولیت

ای و کشوری های منطقهها و برنامه هر نوع حب و بغض شخصی و البته منطبق بر سیاست

 هو پیشرفت دانشگاه علوم پزشکی بابل چ که اعتالبوده ام  بوده است. بنده از نزديک شاهد

. میل به پیشرفت و به روز بودن دانشگاه را هر کس که با استقدر برای اين استاد مهم بوده 

. بنده  استاد جناب آقای دکتر زاهد پاشا را الگويی است، به خوبی در يافته استاستاد بوده 

يان، خصوص برای دانشجوه بسیار مناسب و مطلوب برای جامعه پزشکی کشور و دانشگاهیان، ب

ين که دانم و از ا پزشکان و پرستاران کشور میدستیاران رشته های تخصصی، پزشکان و پیرا

بنیاد نخبگان استان مازندران و دانشگاه علوم پزشکی بابل اين استاد فرزانه را برای تکريم و 

 کنم .تقدير و تشکر می ندبزرگداشت انتخاب نمود

ا دانیم و من شخص بنده و بسیاری از فراگیران اين استاد همیشه خود را شاگرد استاد می

و ايشان را مانند پدر خود دوست دارم. شته ام ای دکتر زاهد پاشا ارادت قلبی داقآمیشه به ه

 .ی گرامی هستم آرزوی سالمتی و حال خوب برای ايشان و خانواده
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 دکتر سلما نادری

 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس فوق تخصص نوزادان

 

 بزرگ مرد عرصه علم و دانش و اخالق

 

اقدام در برگزاری بزرگداشت ی دانم از بنیاد نخبگان مازندران به واسطهالزم می در ابتدا

 . کنمشکر تاستاد بزرگوار آقای دکتر زاهد پاشا 

که جهت گذراندن دوره  ،گرددبر می ۱۲۰۶آشنايی اينجانب با استاد به سال ی سابقه 

فوق تخصص نوزادان در بخش ايشان پذيرفته شدم. با توجه به شرايط زندگی خصوصی و 

در صدر نفرات بودم که  اين علی رغمعدم آشنايی با دانشگاه شهر بابل عزيمت به آن شهر 

شنايی با استاد و حسن اخالق و درک عمیق ايشان از آ. ولی پس از بسیار سخت بودبرايم 

که  ت فراوانیاکه با وجود مشق ،استاد گرفتم در بخشايط اينجانب، تصمیم به طی دوره شر

حسن اخالق و دانش و بصیرت علمی و حسن مديرت ی طی دوره داشت، ولی به واسطه 

 ام بود. در راستای طبابت بايديکی از پربارترين دوره زندگی ؛گفت می تواناستاد به جراُت 

که ايشان در اکثريت موارد با يک نگاه به بیمار حتی قبل از شنیدن حال و معاينه  کنماذعان 

 سیدند. ربه تشخیص می

رغم گرفتاری و مشغولیت فراوان زمانی که من در خدمت ايشان بودم علیی در طی بازه  

و راهنمای  فقو همواره مشو ندری به پژوهش داشتف)معاونت آموزشی دانشگاه( عالقه وا

 ری در اين زمینه بودند. موُث

روح ی  واسطهه کردند بلکه بايشان به دانشجويان خود نه صرفاّ به عنوان دانشجو نگاه می

وان و تو همیشه در حد  توجهروان و مشکالت دانشجو  ،، به روحنیکوبزرگ و اخالق و منش 

ر هر چه بیشت کردند و اين دلگرمی باعث موفقیتای حمايت میامکان دانشجو را در هر زمینه

( همین بس والدين نوزادان با)در همکاری  رفتار و قدرت مديريت ايشانی شد. در زمینه می

يک  ،آنی شد که نتیجه یکه چنان نظم و ترتیب و قوانین در بخش حاکم بود و اجرا م

ه واسطه ب زآن بیشتر از هر چیقوانین و رعايت و اجرای  هزد همگان بود بود که زبان یبخش
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يکه طوره ب. اشدب تا صرف قوانین خشک اداری بود یت واالی استاد و احترام به ايشانشخص

دستیاران تخصصی کودکان همکاران شاغل در بخش اعم از پرستار، نیروی خدماتی، ی همه 

استادی و رياست بخش، احساس  سمتشان از استاد عالوه بر نوزادان، احساس فوق تخصصی و

که موفقیت و ، آوردوجود میه را در بخش ب خوبی پدری و حامی همه جانبه بود و اين حس

 آرامش را به دنبال داشت.

يکی از ويژگی های خاص استاد عالقه و تسلط ايشان به ادبیات فارسی و اشعار يزرگان 

ا جه ن از اشعار بشا تطالب و فرمايشامی طوريکه همیشه در ارائه ه شعر و ادب ايران بود. ب

 شد. تر شدن کالمشان مینشینکردند که باعث دلو زيبا استفاده می

اد شنايی با استآای زندگی من هت به عنوان حسن ختام بايد عرض کنم که يکی از موهب

نهايت تعهد و تالش وقفه ناپذير  ،تيحسن مدير بود که همانا برای من الگوی حسن اخالق،

 باشند. از خداوند عمری طوالنی و با عزت برای ايشان خواستارم.  می
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 دکتر محسن حق شناس 

 علوم پزشکی بابل دانشگاه دانشیار و نوزادان فوق تخصص 

 

 ۱۲۷۷اولین بار سال  ،آشنايی اينجانب با استاد از نزديک :آشنايی ی سابقه يا نسبت گزارش

البته از  .دستیاری کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل شروع شدی و پس از قبولی در رشته 

قبل با توجه به شهرت درمانی استاد در منطقه با نام ايشان آشنا شده بودم ولی پس از قبولی 

و  رفتارافتخار شاگردی استاد نیز نصیب اينجانب شد. در طی دوران دستیاری با منش و 

که اين موضوع تاثیر مستقیم در ادامه  ماستاد بیشتر آشنا شدی دانش و تجربه  همین طور

تخصصی ی فراغت از تحصیل دوره  مسیر تحصیلی و زندگی اينجانب داشت و پس ازی 

غم رکودکان با شرکت در امتحان پذيرش دستیاری فوق تخصصی نوزادان و قبولی در آن علی

با توجه به منش و جايگاه ويژه استاد در کشور در  ،ی تهرانشگاه هادانامکان تحصیل در 

 تحصیل افتخاری مجدد با انتخاب دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت ادامه  ،نوزادانی رشته 

پس از فراغت از تحصیل با حمايت و  .نصیب اينجانب شد ۱۲۰۰شاگردی ايشان در سال 

وزشی کودکان بابل به عنوان همکار ايشان مشغول راهنمايی جناب استاد زاهد پاشا در گروه آم

 .هستممند بهره هم چنانايشان ی ها و تجربه باشم و از راهنمائیبه فعالیت می

توانايی استاد در مقام طبیب، معلم و محقق در گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی  :دانش

 ینظیر باشد. احاطه بیتوان گفت در منطقه کم نظیر و شايد  چه بسا به جرات می بابل و

در تمام دوران تحصیل به  استآموزشی و پژوهشی  مثال زدنی  ايشان در مسائل درمانی،

 ،دستیاری فوق تخصصی نوزادان از تجربیات درمانی همین طورعنوان دستیار کودکان و 

نیز از راهنمايیهای  هم چنان و مهای آموزشی و پژوهشی ايشان بهره فراوان برد راهنمائی

اندگار ای منمايم. به عبارتی استاد در گروه کودکان دانشگاه به عنوان چهرهايشان استفاده می

 .اندای داشته و درخشان تاثیر فزاينده

شد  کوش سببدرايت و توانمندی استاد در تربیت فرزندان ساعی و سخت تحت تاثیر :منش

صیالت عالیه از چهره های علمی و متخصصین جوان که هر دو فرزند بزرگوار ايشان با تح

 چون پدر بزرگوارشان درخشان باشند. ينده همآکه امید است در  وندمنطقه ش
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آنان: استاد در  حقوق ادای به اهتمام و منسوبین و بیماران با استاد رفتار نحوه از گزارشی

با  واند ن بیماران داشته أش ، رفتاری در خورآن هارفتار با بیماران با توجه به فرهنگ بومی 

منافع بیمار چه از نظر مالی و چه معنوی را ارجح  اين کهاستفاده از تجربه و درايت خود و 

 است.بخصوص در طب کودکان داشته ،سالمت شهر بابل ارتقای، کمک شايانی در باشد

معاونت  : در دورانی که ايشاننهمکارا با مراوده و کار محل در استاد سلوک از گزارشی

نقش بسیار موثری در رشد و ارتقای ند، آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل را بر عهده داشت

ر د هم چنانرتبه علمی دانشگاه داشتند و حتی پس از واگذاری مسئولیت معاونت آموزشی، 

جه . ضمنا با تواندنقش بسیار موثری داشته ، علمی ارتقایرسانی به دانشگاه در جهت ياری

اثیر قابل تکشور، و فرهنگستان علوم پزشکی ايران نوزادان پزشکان  حضور ايشان در انجمنبه 

 د.نهای کالن آموزشی گروه پزشکی و طب نوزادان دار توجهی در سیاست

ر: امو اين در ايشان های ويژگی و سازمانی تصمیمات در استاد نقش و جايگاه از گزارشی

 ارتقاینگری در جهت به آيندهی ديدگاه ويژه استاد در تصمیمات سازمانی با نگاه ويژه 

 ت میأو به جر استمل و قابل توجه أپژوهشی و درمانی بسیار قابل ت -يندهای آموزشیآفر

 پیشنهاداتبا درمانی و پژوهشی،  ،آموزشی، های علمی توان گفت که با توجه به توانمندی

ر ايشان د حضور .رندای داجايگاه دانشگاه نقش ويژه ارتقایايشان برای  یويژه و دلسوزانه 

وه های کالن آموزشی گر سیاست در پزشکی ايران نوزادان و فرهنگستان علومپزشکان  انجمن

 ای دارد.پزشکی نقش قابل توجه

با توجه به  :زمینه اين در ايشان کارنامه و کار و استاد فرهنگی گرايشهای و عالئق از گزارشی

ب و ط های ادبیات، فلسفه و علوم دينی عالوه بر توانمندی ايشان دردانش ايشان، در زمینه

 .تاثیر قابل توجه در نفوذ کالم ايشان در اين زمینه دارد ،ها در سخنرانی، آن هااستفاده از 

 ری کهبه طو ايدافزمی ها به بار علمی آن ها و کنفرانس همیشه حضور ايشان در سخنرانی

در اغلب سمینارها با توجه به بیان شیوا و نفوذ کالم ايشان مباحث ايشان مورد توجه ويژه 

 گیرد.قرار می

نمايد:  باز را استاد رفتار و شخصیت از ایجنبه که برجسته هایهخاطر وايت: ر خاطره يک

علمی گروه کودکان در  هیأتنوزادان، به عنوان عضو ی بعد از فراغت از تحصیل در رشته 

 در شروع کار در آن مرکز با توجه .بیمارستان شهید يحیی نژاد بابل مشغول به فعالیت شدم
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نوزادان تنش و اضطراب باعث ی های ويژه ت مناسب برای بخش مراقب به عدم وجود فضای

اد زاهد استتشويش ذهنی اينجانب شده بود که با راهنمايی و حضور فعاالنه و دلسوزانه جناب 

اندازی شد، سپس با ادامه های همه جانبه ايشان بخش فوق در آن مرکز راه پاشا و حمايت

 بخش مراقبت ،روحانی ...ابیمارستان آيت به کارهای ايشان و با توجه به شروع  حمايتی 

ايشان همیشه در ذهن ی اندازی شد که خاطرات حضور دلسوزانه نوزادان راهی های ويژه 

خدمات به نوزادان به ويژه نوزادان ی و امروزه شاهد پیشرفت ارائه  است ب حک شدهاينجان

 های دلسوزانه ايشان هستیم. نارس در سطح منطقه به خاطر حمايت

ت تنها يک أبه جر  ختام حسن عنوان به مجمل بیانی با استاد منزلت توصیف مکال يک در

پر فروغ  و الماسی درخشان در آسمان توان بیان نمود ستاره ای  جمله در وصف ايشان می

 منطقه. دانشگاه علوم پزشکی بابل و شايد بهتر بگويم در سطح
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 دکتر زهرا اکبریان

 بابل کیدانشگاه علوم پزشدانشیار  و فوق تخصص نوزادان

 

آورم اولین بار نام دکتر زاهدپاشا را به عنوان متخصص کودکان به ياد می :آشنايی یسابقه

آن موقع خواهر ، شنیدم. سال چهارم دبیرستان بودم زمانی که ۱۲۲6شهرمان )بابل( در سال 

کوچک يکی از دوستانم دچار مننژيت شده بود و در بیمارستان بابل کلینیک، جنب مدرسه 

گفت که کرد و میی دکتر خیلی تمجید میدوستم از قول مادرش از آقا .ما بستری بود

در کنکور پزشکی قبول شدم و بعد از  ۱۲۲۲متخصص اطفال به اين خوبی نديده است. سال 

خواندند در مورد استاد زاهدپاشا آن از دوستانم که در دانشگاه علوم پزشکی بابل درس می

 یستانم برای دوره گفتند. يکی از دوشنیدم که از تدريس و اخالق نیکوی استاد میمی

کارورزی به دانشگاه ما )دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( مهمان شد و به من گفت که دکتر 

دستیاری ی که من دوره  ۱۲۷۰اند. سال فوق تخصص به تهران رفتهی زاهدپاشا برای دوره 

فوق ی استاد دوره  ،تهران شروع کردم)ع( کودکان را در بیمارستان حضرت علی اصغر 

م تاداناسگذراندم از را به پايان رسانده بودند. طی سه سال که دوران تخصصی را می تخصصی

ز م همیشه تعريف ااستادانو ديگر  (دکتر سماعی، دکتر اتوکش، خانم دکتر صالحیآقايان )

ردم. ککه استاد را از نزديک ديده باشم به ايشان افتخار می شنیدم. بی آناستاد زاهدپاشا می

دوره دستیاری در يکی از سمینارها موفق شدم استاد را از نزديک برای اولین  پس از پايان

رانان کامال   سخنی آرام و در عین حال مصمم داشت. در میان همه ی بار ببینم. چهره

ست به راحتی بفهمد که ايشان يک سر و می توانمتمايز بود و هر کسی که در آن جلسه بود 

موفق شدم به عنوان دستیار فوق تخصصی در  ۱۲۰۲ايتا در سال گردن از بقیه باالتر است. نه

ان دوره پاي نمايم. درزاده امیرکال شروع به تحصیل خدمت استاد در بیمارستان کودکان شفیع

 م.دبا چنین انسانی از نزديک آشنا شکه کردم چقدر توفیق بزرگی نصیبم شد احساس می

 بابل به علوم پزشکی استاد چه در مقام طبیب، چه معلم و محقق در دانشگاه دانشدانش: 

دانش ايشان ی گفت بی نظیر است. در جلسات علمی شاهد بودم که دامنه  می توانت أجر

از همان  ،بسیار فراتر از طب کودکان و نوزادان است. اشراف ايشان در امر تحقیق و آموزش
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کنون که ا استادانعلوم پزشکی بابل در خاطر بسیاری از های ابتدای تاسیس دانشگاه  سال

جای دارد. در آموزش مطالب علمی به دانشجويان از چنان  ،باشندخود در مقام استاد تمام می

ای هشاخه استادانقدرتی برخوردار بودند که بسیاری از دانشجويان حتی مطالب مربوط به 

آموختند. ستون آموزش گروه اطفال دکتر زاهدپاشا ی تخصصی ديگر را از زبان ايشان بهتر م

. به همین روی ادامه داردنظر استاد  های آموزشی اين گروه زيرسیاست گذاری اند وبوده 

 کارنامه عملکردی گروه اطفال در دانشگاه  علوم پزشکی بابل همیشه درخشان بوده است.

گز منافع و حقوق بیمارانش را از بزرگ منشی استاد هرچه بگويیم کم است. ايشان هر :منش

ناديده نگرفتند و صد البته در بسیاری از مواقع شاهد بودم که از منافع مالی و مادی خود 

شتند شان دا ی را به فرزندانآن هااند. ايشان توصیه پدربرای منافع بیماران چشم پوشی کرده

هیچ وقت از جهل مردم برای  اين کهباشد و آن که برای من هم درسی در زندگی و کارم می

منفعت خودت استفاده نکن. دوران معاونت آموزشی استاد در دانشگاه، دوران رشد آموزشی 

 علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل بوده است .ی و ارتقای رتبه 

نگاه  امور: اين در ايشان ويژگیهای و سازمانی تصمیمات در استاد نقش و جايگاه از گزارشی

 نمی تواکه شايد به جرات  ی چنان دقیق و با آينده نگری بودیمات سازماناستاد در تصم

و در عین حال تمام اند گفت که کسی تاکنون در اين دانشگاه چنان ديدگاهی نداشته 

دانشگاه بوده است که دير يا زود هم به  ارتقایپیشنهادات ايشان از سر دلسوزی و برای 

 ديگران ثابت شد.

که استاد  جائی از آن ايشان:  dکارنامه و کار و استاد فرهنگی های گرايش و عالئق از گزارشی

اند و در ادبیات و فلسفه و علوم دينی و اعتقادی هم علم دانش خود را محدود به طب نکرده

 ،شودکنند که همین سبب میهايشان اشاراتی خاص میرانی همیشه در سخن ،فراوان دارند

 .شان صد چندان شود نفوذ کالم

من طی  نمايد: گوباز را استاد رفتار و شخصیت از جنبه هايی که برجسته ایخاطره روايت 

( خاطرات ۱۲۰۲-۱۲۰6فوق تخصصی در خدمت استاد بودم ) دستیار به عنواندو سال که 

زدند و به من شیرين بسیاری از ايشان دارم. روزهای تعطیل حتما سری به بیمارستان می

مان باشد و مريضی را روز تعطیل مرخص  روزهای تعطیل بیشتر حواسگفتند که بايد می
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نکنید. چون اگر مشکلی برای بیمار پیش بیايد خانواده به پزشک دسترسی ندارد و اين توصیه 

 استاد برای من از آن پس يک قانون در کارم شده است.

ای استاد چون ستاره ختام: حسن عنوان به مجمل بیانی با استاد منزلت توصیف کالم يک در

 .بابل برای همیشه خواهد درخشیدعلوم پزشکی  پرفروغ در آسمان دانشگاه
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 دکتر رویا فرهادی

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران فوق تخصص نوزادانو  متخصص کودکان

 

 

نگ ريپورت بیمارستان ، کالس درس تئوری کودکان، در سالن مورنی۱۲۷6پايیز سال 

شد. اولین جلسه کالس نوزادان بود و من هنوز تصوير محو آن کال برگزارمیامیرکودکان 

کالس در طبقه دوم ساختمان قديم بیمارستان را با حضور شفاف استادی به خاطر می آورم 

خود را معرفی نمود و با بیانی شیوا به تدريس سندرم  های آرام وارد کالس شد وکه با گام

 زجر تنفسی نوزادان پرداخت. 

در آن روزها من دانشجوی پزشکی بودم که مشعوف از يادگیری طب کودکان، به دقت 

آموختند گوش فرا های جديدی که استاد در تشخیص و درمان بیماری به ما میبه واژه

درمان بیماری  سطوح مراقبت تنفسی را دراهمیت  و من آن روز چنان مفهوم ودادم می

ام بر اين باور عمیقم که فقط استادی چون ايشان امروز که خود وارد اين وادی شده .دريافتم

ای از حمايت تنفسی نوزاد نارس برای يک استاجر چنان قابل درک و ساده ست تفسیرمی توان

 یاستاد سرنوشت مرا به سوی عالقه  محبت و آشنایی گويی اين زمزمه . پزشکی ارائه دهد

در حال شرکت در آزمون ورودی که  درست ده سال بعد .باطنی کاشته شده در قلبم سوق داد

پس از قبولی در آزمون کتبی، در روز آزمون ورودی شفاهی و ، فوق تخصصی نوزادان بودم

 ،گرفته بود فراها را که اضطراب امتحان وجود تمام شرکت کننده هنگام مصاحبه در حالی

با چند جمله  و ندبورد وارد شد هیأتای آرام و خندان  به نمايندگی از طرف استاد با چهره

بخش تمام جمع را از آن تنش رهايی بخشیدند و در من مسرتی ايجاد شد که فکر آرامش

ه ک بودچنین  يافتم و اين ،چه که مرا آن روز به انتخاب آن رشته کشانده بود کردم علت آن

تخصصی کودکان را به پايان رسانده بودم به ی من که به تازگی دوره ،۱۲۰6در پايیز سال 

عنوان دستیار فوق تخصصی نوزادان در محضر استاد به شاگردی پرداختم. در همان ابتدای 

نوزادان، با تغییرات جديدی که در ساختار و تجهیزات بخش ی ورود به بخش مراقبت ويژه 

هايی که تنها فوق تخصص  وزادان ديدم متوجه زحمت و همت استاد در سالنی مراقبت ويژه 
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ای شناخته شده در طب نوزادان کشور و به واقع شدم. استاد چهره ،نوزادان بیمارستان بودند

از بزرگان اين رشته است. وجاهت علمی و حسن خلق ايشان، توانمندی اجرايی باال و 

تاد فرزانه که بنده در بسیاری از موارد شاهد دلسوزی خیرخواهی توام با بزرگ منشی اين اس

باعث شده است ايشان   ،امسالمت نوزادان منطقه بوده یدريغ ايشان جهت اعتال و زحمات بی

ای هچه که در اين سال برکتی واقعی برای طب کودکان و نوزادان منطقه و استان باشند. آن

گنجد. ظرف نگارش با قلم نمی که در ام به قدری استشاگردی در محضر ايشان آموخته

صدر، جديت و نظم و ی عالوه بر تبحر علمی بی نظیر در طبابت، فروتنی و تواضع، سعه

بديل است که های اين استاد بیانضباط کاری و مهارت استادی، همه و همه از شايستگی

 د. انتمام شاگردان ايشان در جای جای اين مرزو بوم بر آن شاهد بوده قطعاٌ

صبح بر بالین نوزادی بسیار  ۰در يک شب سرد زمستانی در اوايل دوران فلويی در ساعت 

ودم. ب دار که خودم بیمار و تب در حالی ،بدحال مبتال به افزايش فشار خون ريوی حاضر شدم

صل أداد. خسته و مست نوزاد سیانوز مقاوم داشت و به سختی به ونتیالتور تراپی پاسخ می

صبح وقتی نوزاد  ۷نکند نسنجیده به مسیر سختی قدم نهاده باشم. ساعت  احساس کردم،

در درمان بیمار موردی را از قلم نینداخته باشم با استاد  اين کهتثبیت شد برای اطمینان از 

ت های درسزاهد پاشا تماس گرفتم. پاسخ با حوصله و اطمینان بخش استاد توام با راهنمايی

و حال بد  لحظه به لحظه اضطراب، تنش های کنم. انگار متوجه  را هیچ گاه فراموش نمی

آن سه ساعت سخت من شده بودند. چند روز بعد که نوزاد از ونتیالتور جدا شد و ی ناگفته 

فلويی که يک نوزاد  "ای از ايشان شنیدم  با اين مضمونحال عمومی خوبی داشت، جمله

اه از . اثر اين جمله هیچ گ"ه قبولی گرفته استهیپرتانسیون پولمونر مقاوم را درمان کند نمر

شد مگر  ام و اين حاصل نمیکه راه را درست آمده کردمرود و من آن زمان باور  خاطرم نمی

 با درايت استادی که به خوبی دانشجويش را درک میکند. 

های ارزشمند استاد زاهدپاشا ديگر افتخارات دوران دانشجويی من اين است که هدايت زا

صبورانه و پدرانه . فوق تخصصی خود داشته باشمی را به عنوان استاد راهنمای پايان نامه 

 یو ايشان که تحقیقات فاخر و ارزشمندی در زمینه شدندسرمشقی در امر پژوهش برايم 

فسفات دارند به من نیز اين افتخار را دادند که در يکی  ۲نوزادان مبتال به کمبود آنزيم گلوکز 
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ات و مقاالت چاپ شده نقشی به عنوان همکار داشته باشم که در اين باب نیز از از تحقیق

 ايشان بسیار آموختم. 

 کس که آشنا به های استاد است. آنکوتاه، قلم من قاصر از وصف نیکیی در اين مقوله 

داند که مشی استاد همیشه دلسوزی و نیک انديشی و کمک به خلق  سلوک استاد است می

ان ش آثار نیک اند ودر اين راستا خدمات فراوانی را به طب نوزادان کشور نموده باشد کهمی

در جای جای اين مرز و بوم باقی است. از خداوند عمری طوالنی توام با سالمت و شادکامی 

ر پی و ان شا اهلل ما شاگردان و نوزادان اين سرزمین برخوردار از سايه  برای استاد خواستارم

 شیم. شان بااي نعمت
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 دکتر احسان عالئی

 علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان هیأتفوق تخصص نوزادان و عضو 

 

ا ب از دستیاران فوق تخصصی استاد زاهد پاشا بودم. در مقام طبیب استاد بسیار حاذق و

ای ه ی در تشخیص بیماریا، حس ششم قویاند تجربه و مسلط به دانش روز پزشکی بوده

به معنای واقعی  ند.ن هود مشهود بودو در زمان دستیاری به رابی دندارکودکان و نوزادان 

 .اندکلمه طب کودکان و نوزادان را درک نموده

 بسیار صبور در و انتقال دانش پزشکیی ايشان بسیار مسلط به نحوه  ،در مقام معلم

 بسیار با ايشان راحت هستندو  ندکن را دچار استرس و ترس نمیفراگیران   باشند.میآموزش 

هنگام پرسش و پاسخ با دانشجو کامال به  .شوندو دچار اضطراب در هنگام بیان مطلب نمی

داند و يا دچار اضطراب دانشجو مطلب را نمی کنندو اگر احساس  کنند روحیات فرد دقت می

. حرمت و احترام هندديا خودش ادامه می وديگر انتقال  یبالفاصله بحث را به دانشجو ،شد

 انشدر هنگام پرسش و پاسخ تنها به يک دانشجو توجه می کنندرا همیشه حفظ  دانشجو

تا يک فرد دچار اضطراب و ترس  می دهندمشارکت  را دانشجويان متعدد .دنوشمحدود نمی

 . می باشندآموزش پزشکی مسلط  ی کامال به نحوه .نشود

شور ک در مجالت معتبر صد مقاله بیش ازاز ايشان  می باشند.در مقام محقق بسیار فعال 

و در مرکز تحقیقاتی  اند بودهگاه مجله علمی دانشو سالها سردبیر  شده استدنیا چاپ و 

عضو  ،بورد فوق تخصصی هیأتدبیر  نوزادان،ی استاد تمام رشته  اند.داشتهمسئولیت دانشگاه 

تحريريه مجالت مختلف علمی  هیأتعضو  وبورد تخصصی کودکان ی حنه ممت هیأت

 ،. اينجانب چون با ايشان بعد از فارغ التحصیلی روابط خانوادگی پیدا نمودباشندمیپژوهشی 

 اشندمی بپشتیبان قوی برای همسر و فرزندان  و اخالق مدار ،در خانواده بسیار صبور .دريافتم

اصال  ،هستندبا بیماران بسیار مهربان و شوخ طبع نمايند. و به تمام نیازهای خانواده توجه می

ه طوری بمی کنند، و احساس مسئولیت زيادی در قبال بیماران  رندبه مسائل مالی توجهی ندا

بیمارستان امیرکال سر  (NICU) به بخش نوزادان و ،هر شب قبل از رفتن به منزل که

 د.ننمودو به ما کمک می ندشدبیماران بد حال حاضر می بالینبارها نیمه شب بر  ،ندزدمی
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وصله ح ،بسیار با صبر ،بد حالزادان ونمشورت جهت در هنگام تماس ما دستیاران با ايشان به 

بد  نگران بیماران .شدندگرفتیم ناراحت نمیو اگر چندين بار هم تماس می ندو گشاده رو بود

 گرفتند. یحال بودند و خودشان چندين بار تماس م

. به لحاظ نددار بسیار متواضع بودمعنی و رغم اختالف قابل مالحظهدر محیط کار علی

و با  نددشمی هیچگاه دچار غرور و تکبر ن ،علمی و تحقیقاتی با توجه به منحصر به فرد بودن

استاد در تصمیمات سازمانی بسیار هوشمندانه عمل  اند.ای صمیمی داشتههمکاران رابطه

ازمان س عهمیشه مناف .ندشدوجه تبعیض قائل نمیو به هیچ ندمدار بودکامالُ قانون ،ندکردمی

 . نددانستمی حرا بر ساير امور ارج

اهل شاهنامه، ، اند داشتهاستاد در امور فرهنگی، مذهبی، شعر و ادبیات بسیار مطالعه 

افق ديد بسیار  هم چنین باشند.میو بسیار انديشمند در همه امور  هستندموالنا و حافظ 

 . دارنددقیق و ظريفی 

یلی خلذا  .در يکی از روزهای دستیاری فوق تخصصی استاد بسیار از دستم عصبانی شد

و چیزی نگفتم ولی بعداُ که موضوع پذيرفتم  بنده نیز در جمعاز شدت ناراحتی  .ناراحت شدم

 به انشو فردای آن روز کار ندرا بطور خصوصی با ايشان در میان گذاشتم بسیار ناراحت شد

 و حساسبسیار روحیات  منظورم اين است که جناب استاد د.کشیدرمان به نیاز آزمايش و 

 دارند.نکته بین 

 .لت می نمايمئطول عمر با عزت برای اين استاد گرانقدر مس رزوی آمتعال  خداونداز 
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 دکتر محمد حسین لوک زاده

 علوم پزشکی یزددانشگاه دانشیار  و فوق تخصص نوزادان

 

بايست اقرارکنم که نوشتن و صحبت در مورد شخصیتی جامع چون در ابتدای کالم می

 استاد دکتر زاهد پاشا بسیار سخت است. 

گاه علوم پزشکی بابل پذيرفته فوق تخصص دانشی در رشته  ۱۲۲۰اينجانب در سال 

چرا که ايشان  شدم.ام در همان ابتدا متوجه شخصیت واالی استاد و با شروع تحصیل شدم

 گفت که فردی می توانت أاخالقی بسیاری آراسته بودند. در مورد ايشان به جرماالت به ک

 بسیار جامع، اهل مطالعه وآگاه به مسائل روز هستند. 

وقت درس و ايشان در بحث آموزش بسیار جدی و دقیق و با صالبت بودند، امّا در خارج 

و وقتی در محضر استاد بوديم احساس آرامش  ی بسیار مهربان و با راُفت بودندآموزش، شخص

 يافتیم. يا برادر بزرگتر خود میپدر در نقش را خاصی داشتیم و ايشان 

د پاينده باشی جناب آقای دکتر زاهد پاشا اين کهگويم و آن گاهی سخن دل به استاد می

بلکه هر لحظه دلم ياد و هوای شما  ،شوممیتان  تنگ بعضی ساعات دل اين کهمن نه  استاد.

 کند. میرا 
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 مطلق دکتر علیرضا جشنی

 ن دانشگاه علوم پزشکی البرزفوق تخصصی نوزادا

 

در زمان  ۱۲۰۰آشنايی: اينجانب علیرضا جشنی مطلق از سال ی گزارش نسبت يا سابقه 

استاد زاهد پاشا آشنا شدم. قبل از آن از همکاران قبولی دستیاری فوق تخصصی نوزادان با 

شنیده بودم که استاد با سواد و با مرامی در دانشگاه بابل مشغول آموزش هستند لذا با 

رم و گ مساعدت ايشان از دانشگاه اصفهان به بابل منتقل شدم. در اولین برخورد کامال خون

های پرس و جو کردند و راهنمايیهل و امکانات سکونت من در بابل أصمیمی از وضعیت ت

قدر  از آن زمان آن بخش را به من توضیح دادند.ی اولیه برای چگونه درس خواندن و اداره 

و بازگشت ۱۲8۴دانش و منش استاد روی من اثرگذار بود که پس از فراغت از تحصیل در سال

از نظرات ارزشمند  ام وارتباطم را با ايشان حفظ کرده هم چنانبه محل خدمت خودم در کرج 

 کنم.ايشان استفاده می

يک از بیماران حاضر  قدر تشخیص و درمان دقیق داشتند که هیچ دانش: در مقام طبیب آن

یک پیگیری در کلین به دنبالدر زمان ترخیص  به جابجايی پزشک معالج خود نبودند و دائماٌ

 توسط ايشان بودند.

شمالی کشور ی نوزادان در خطهپزشکی های بزرگ مقام معلم ايشان يکی از وزنه در

گیری ايشان در يادگیری به  سخت .هستند که من از ايشان نکات کلیدی بسیاری آموختم

 ۰۴۴بدون اغراق حدود  استاد راهنما، به عنوان، حدی بود که برای انتخاب عنوان پايان نامه

 به پذيرش يک عنوان شدند.بردم تا نهايتا راضی شان خدمت ،ماه ۲صفحه مقاله در طی 

در  و نیز دارندمرکز تحقیقات بیمارستان امیرکال  درتی یدر مقام محقق ايشان مسئول

 علمی دانشگاه علومی اند و نیز سردبیر مجلهعنوان مقاله مشارکت داشته ۱۱۴نگارش بیش از 

 .دارندوافر به امر تحقیقات ی و عالقه  می باشند پزشکی بابل

از پسر بزرگشان شنیده بودم ايشان برخوردی صمیمانه توام با عدالت نسبت  ن طور کهمنش: آ

 اند.به برادرشان با ايشان داشته
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 ،یبیمار ،ساده و روان، برخورد با بیماران استاد همواره تالش داشتند که با زبان محلی در

گاه با طنز اهمیت  .موقع را به والدين توضیح دهند بهاقدام درمانی   به واطمینان عوارض

ر دادند تا آرامش خاط توضیح می بیمارانخصوص تغذيه با شیر مادر را به ه اقدامات مختلف ب

 پیدا کنند.

در رابطه با همکاران بسیار خوشرو و خوش برخورد بودند و با گذشت بسیار با خطاهای 

زادان نوی ت ويژه های نوزادان و مراقب کردند و با جديت و پشتکار بخشدستیاران برخورد می

شی های بین بخپیگیری مشاوره بیمارستان امیرکال را راه اندازی کردند و تالش مضاعفی در

   .داشتند

ولین ئمساز نظر تصمیمات سازمانی فوق العاده موثر و پیگیر بودند و جلسات متعدد با 

فاهی دستیاران چه در مورد امور رو ها تجهیزات مورد نیاز بخشی اه چه در باب تهیه گدانش

 خدمت طوالنی و فن بیان بسیاری سابقه  با توجه بهو داشتند چون تهیه خوابگاه مناسب  هم

مدت ه دانشگاه بابل ب یت امنااعضو هی ۱۲۰۴بودند. ايشان از سال قوی در اکثر موارد موفق

  .تاکنون عضو انجمن نوزادان کشور هستند ۱۲۰۰دوره بودند و از سال  ۶

زاده هستند همواره در داليل های فرهنگی از آنجا که ايشان روحانیو گرايشاز نظر عالئق 

کنند که بسیار در مخاطب قرآن کريم استفاده میی و براهین اقداماتشان از آيات شريفه 

 اثرگذار است.

باب خاطره در روز امتحان شفاهی بورد فوق تخصصی که استرس بسیار زيادی داشتم من

ای آرام و لبی های امتحان بودند با چهره جايی ايستگاهه ب جا و ريتايشان که مسئول مدي

خندان رو به ما گفتند که امتحانی خوب پیش رو داريد و به امید خدا همه با موفقیت اين 

همین باعث آرامش روحی عمیقی در ما شد و هرگز اين  .مرحله را پشت سر خواهید گذاشت

 کنم.میايشان را فراموش نی برخورد خاضعانه 

کامل يک استاد علم و اخالق هستند که نه تنها به همکاران ی استاد زاهدپاشا نمونه 

کنند بلکه حتی در شرايط سخت اقتصادی به فکر همکاران رده و مافوق خود فکر میهم

ات يا معیشت دچار آسیب يوننظر مع تر و تازه فارغ التحصیل هم هستند تا مبادا ازجوان

 پزشکان کشور حفظ فرمايد.ی شوند. خداوند ايشان را برای جامعه 
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 دکتر سید مصطفی قاسم زاده

 و معاون درمان سابق دانشگاه علوم پزشکی بابل پوست بیماری های متخصص

  

 شمارم بانگ مرغ و زاغ رامی       های باغ رامی شمارم برگ  

 شمارم بهر رشد ممتحنمی     در شمار اندر نیايد لیک من 

 موالنا                                                                                              

 ديوار  ، موسم ورع و روزگار پرهیز است. گرفتار در چار۱۰۴۱تابستان ی میانه 

ای گیرند تا برطبع خويشم. از بنیاد ملی نخبگان تماس میهای روزگار و ملولی نابسامانی

وم. شای بنويسم. ناگهان تازه میبزرگداشت مقام علمی استاد دکتر يداهلل زاهدپاشا يادنامه

بايد شد. گفت اگر ملولی تازه میگويی در میان ديوار مالل دری گشوده شد. شمس می

دارد. از انديشم يادش روشنم میاويم. وقتی به او میاند من هواخواه دانم از کجا دانستهنمی

بافد. در ذهنم که کِهترِ قول موالنا دلم اطلس نو میه شوم. بشوم. تازه میملولی رها می

ادمانی بندد: شکمترينِ شاگردان ايشانم در پیش اين فراخوان حسی دوگانه و متضاد نقش می

ده دست آمه هج از فرصتی که برای قدرشناسی بو شرمساری، ابتهاج و اعتذار. شادمان و مبت

آن و شرمسار و معتذر از ناتوانی و کژروی خويش. باری، فکر هر کس به قدر همت اوست. 

ستم ده نويسم تا قدر و سپاس امانتی که از ايشان بنويسم به قدر فکر و همت خود میمی چه

و مقام رفیع استاد از رد و  "داردروی دالرام حاجت به مشاطه ن"مانده را دانسته باشم وگرنه 

 قبول خُردانی چون من مستغنی است. 

 انوری                                       او خداوند بود و ما بنده    او نه استاد بود و ما شاگرد

اين را انوری در حق فردوسی گفته است: برداشتی از کالم آسمانی امیر مؤمنان. استاد 

ام من هوادار اويم، هوادار منش و روش و راستی و که گفته است. چنانبرای من چنین 

درستی راه اويم، هر چند راهروی کجرويم. محضرش همواره برايم خوشايند بود. چنان بود 

ی گیری آرام در میانه ای از جهان در زير درخت تنومند و در کنار آبکه گويی در گوشه

ز غوغای جهان فارغم. بی مکانی و بی زمانی انگرم. جهان میام و در بارانی بهاری و نرم نشسته

کنم. اوست که در میانه ايستاده، چونان سروی سايه فکن، ماندگار و برومند و را تجربه می
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ش چنان است که آن هاراست قامت. قامت راست اما فروتنانه، و زيبايی باشکوه اما بزرگوار

در میان آشوب زمانه. سهراب  "ابديت"از  اش احساس ايمنی دارد. حسیآدمی در سايه

دين  ه. نتوانستم برای وصف اين حال آداب و ترتیبی بجويم. و ب"ای در لحظهواحه"گفت می

 نخبگان و خوانندگان اين نوشتارم.روی به سبب عدم رعايت چارچوب نوشتار عذرخواه بنیاد 

 شکل بودمبر او  آن چهشرح  گفت بهعشق می      کرد دل چو از پیر خرد نقل معانی می   

 حافظ                                                                                           

اديبان و روانکاوان برای نماياندن آن چیزی که در ضمیر ناخودآگاه اقوام رسوب کرده 

. قدمت کهن الگوها به "کهن الگو"با برگردان فارسی  Archetypeای دارند با نام است واژه

گردد. يکی از کهن الگوهای معروف در فرهنگ اقوام می ی بشر بازقدمت آفرينش و انديشه

 "پیر فرزانه"يا  "پیر خردمند"يا  "پیر خرد"شرقی و به ويژه هند و اروپايی، کهن الگوی 

ز نفوذ اين کهن الگو در ادبیات اساطیری و ی ايرانی شواهد فراوانی ااست. در تاريخ انديشه

 باستانی ايرانیان و پس از آن در میراث فکری عرفان ايرانی برجای مانده است.

 در ادبیات اساطیری و عرفانی ايرانی معرف نیرويی انسانی با  "پیر خرد"کهن الگوی 

ام است. نیروهای دانش، بصیرت، درايت و الهی ست که دارنده هايی ماوراء طبیعی مندی توان

ی اويند. کهن الگوی پیر خرد در ادبیات اساطیری شرقی، جهانی از آسمان نگاهدارنده آن

 مخلوقی نامیراست. همواره زنده، دستگیر و روشنی بخش است.

تعلقی است. انسان است اما های ايرانی نمادی از سبکباری و بیدر اسطوره "پیر خرد"

 ، خردمند است و راهنمای. پیران خرد غالبا "پیر خرد". جهانی فاقد تعلقات انسانی اين

ی آدمیان از اند. دانايان رازند و رها سازندهديده هايی درست گفتار، پرهیزگار و دنیاچهره

زيد اما سر بر آسمان دارد. رازدان سپهر بی در خاک می "پیر خرد"تاريکی به روشنايی. 

های پیرايه از اين کهن الگو در اسطورهکالسیک و بیدر شاهنامه نمادی  "زال"انتهاست. 

کند، اما در سرتاسر کتاب ارجمندش ست. حکیم توس داستان تولد زال را بازگو میايرانی

 نامیراست. "پیر خرد"اثری از مرگ زال نیست. 

در ادبیات عرفانی نیز نمادی است از فرزانگی و فضیلت. دلهای شکسته را  "پیر خرد"

ی مريدان را از انوار روحانی لبريز کند، کاسههای رنجور را مرهم میکشد و سینهفراهم می

ی منیع محبت. ادبیات ی سالک است به مقام رفیع عشق و آستانهسازد و راهنما و راهبرندهمی
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عرفانی ايرانی از تذکره االولیا گرفته تا مثنوی موالنا و مقامات حمیدی و ... آکنده است از 

 ."کهن الگوی پیر خرد"ی متفاوت اما همگون از هايچهره

ام تا بگويم جناب استاد زاهدپاشا از نگاه من نماد امروزين و اين اين را از آن روی نوشته

ام، هیچگاه تصويری جهانی کهن الگوی پیر خرد است. گويی از سالیان درازی که او را ديده

ای دارد چون پیری خردمند و فرزانه، گاه چهرهآورم و از ابتدا و ناخودآخاطر نمیه از جوانیش ب

و راه بر جويندگان  پای بر خاک دارد و چشم به آسمان آزار و بی آز است.که راهنمای و بی

ست. دستگیر و راهبرنده نمايد. محضر منیعی دارد. محتشم است، در عین حال اين جهانیمی

حال نگران فرزندانش است. نگهبان افکند. گشاينده است. در همه است. سنگ بر راه نمی

 تالئم دانش و معنا و زندگی است. فرزندانش است. اين پیر خردمند برای من تلفیق و

 بو که از لوح دلت نقش جهالت برود          حافظ از چشمهء حکمت به کف آور جامی   

 حافظ                                                                                                

بته بخش. صد الست همگون از سه عنصر تعالیمیراث انديشمندان امروزين ايران تلفیقی

ها و تفسیرهای متفاوت: ايران و میراث فرهنگی و تاريخی اش، اسالم و تفکر معنوی با تأويل

میان اين سه  ست. حفظ تعادلی غربیشیعی و تجدد و نوگرايی که نماد آن علوم جديده

-عنصر بنیادين ضامن هويت، بقا و پیشرفت فرهنگی اين سرزمین است. کم نبوده اند حکومت

دلیل در حفظ تعادل میان اين سه عنصر، جانبی را به افراط برگزيدند و رقم  ره گرانی که به

 ی تیره روزی ايران شدند.زننده

ناختم شاستاد زاهدپاشا را نمیممکن است اين گفته کمی گستاخانه به نظر برسد که اگر 

سخت بود بتوانم باور کنم که يک استاد درس آموخته پزشکی مدرن با شهرتی خارج از 

ی مرزهای اين سرزمین، چگونه توانسته است در سلوک علمی خود همزمان هم يک شیعه

های ی وطن و هم مسلط بر دانش روز و رفرنسمخلص باشد، هم دلبسته و خون دل خورده

ی دانش پزشکی. حفظ اين تعادل از او دانشمندی جامع االطراف و نو شونده روز هر

نگرانی ايشان از سیل روزافزون مهاجرت ی چندساحتی ساخته است. بارها شاهد و شنونده 

 ام.های امید برای ايران فردا بودهنخبگان ايرانی و خشکیدن سرچشمه

 است پند بر ديوار گر نوشته          مرد بايد که گیرد اندرگوش

 سعدی
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ام که ام و خواندهای میان آمل و بندپی واقع است. شنیدهيیالق مادری من در منطقه

روم به کلی ويران ساخت. هر بار که آنجا میه ای آن روستا را بسال قبل زلزله ۲۴قريب به 

اند برايم الهام بخش گانی که در خاک خفتهزنم. يادکرد زندهمرکز قديمی روستا سری می

نگرند. بیش از اند و اکنون در ما میخاک خفتهی است. بس گوهرهای قیمتی که در سینه 

همه ساختمانی گويی اشرافی و سرِپا در کنار چندين بنای آسیب خورده و کج و معوج برايم 

ش جان از شنیدن ،پرسمها داستان اين ساختمان را میی الهام است. هر بار از قديمیمايه

 آموز: گیرم. داستانی ساده و درسمی

پس از زلزله گويی قريب به تمام روستا ويران شد، جز اين بنا. چند خانه در اطرافش به 

اند، اما جملگی ناراست و ناتندرست. زلزله که آمد و روستا که ويران شد، اين خانه بر او شبیه

ور ی معماری مشه. نقل است که برساختهگزند از لرزش زمین. باقی فرو ريختندجای ماند. بی

هايی نو شدند. برخی نیز اين ساختمان را بود. اهالی پس از زلزله دست اندرکار ساختن خانه

الگو گرفتند. از سويی معمار و استادکار برای ساخت تمامی روستا در دسترس نبود. بنابراين 

داشت و توان تمییز بین چوب و گل، ای آزمون نشده از فن بنّايی از اهالی هر کسی سررشته

ی امروز م ريختهه ی بهدر کوتاه مدتی استادکار شد و دست در کار ساخت خانه کرد. قیافه

دهد. پیرمردهای امروز ی تقلیدی حکايت از نااستاد بودن بنّای آن روزش مین هاااين ساختم

ران که وای از پیشهبیانگر طبقهاند. داده "معمار زلزله"شان لقب به برخی از زندگان و رفتگان

 در روزهای پس از زلزله يکشبه استاد معمار شدند. 

اين خاطره را از آن باب نقل کردم که تا بگويم دقت نظر، وسواس و ممارست است که 

سازد. نظم و دقت کم مانند استاد زاهدپاشا بیش از مدرک و عنوان آدمی را زبده و يگانه می

ق علمی موجب شده تا در طبابت و امر تشخیص و درمان نجات بخش ش بر دقايو پافشاری

ر که در امر خطی آننوزادان و کودکان بیمار باشد و البد از اين بابت دعاگويان بسیار دارد. هم

آموزش، به مصداق الباقیات الصالحات، دانش آموختگان و دستیارانی بپروراند که امروزه 

 ی آالم دردمندان. هندهاند و کاشان منشأ برکاتبسیاری

ی آسانآموزانی که با تنعلم به ويژهبايد از منش علمی و دأب فکری استاد درس آموخت. 

بر برای پیشرفت و ارتقا هستند. زندگی  های کوتاه و میان کاری در پی يافتن راهو آشفته

آموزی توأم با ممارست، و پژوهش همراه با تدقیق است که استادی منظم و با برنامه، و درس
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اند. از چه روست که چون من فراوان "معمار زلزله"سازد، وگرنه را میان همتايان يکتا می

شان به راستی  که ايشان و همانندان آن چهای چون من، در برابر هر زده گويی شاگردان سودا

است و ناراست؟ دلیلش روشن ايم کج است و معوج ختهسا آن چهاند، هر و درستی ساخته

 نیست؟!

 تکیه آن به که بر اين بحر مقرنس نکنیم        شکندآسمان کشتی ارباب هنر می

 حافظ                                                                                              

ست. او عالوه االطراف و چندساحتیزاهدپاشا دانشمندی جامعکه پیشتر آمد استاد  چنان

ناسی شهای انسانی همانند فلسفه، ادبیات، جامعه بر دانش پزشکی به برخی از دقايق دانش

و سیاست نیز اشراف و تتبع قابلی دارد. توجه به مسايل اجتماعی و همخوان ساختن دانش 

ر اش دی نگرانیکه حقیر بارها شاهد و شنوندههايی بود پزشکی با نیازهای جامعه از دغدغه

و کارکرد آن، اگر اشتباه نکنم، اول بار به  "نگرپزشکی جامعه"ام. اساسا موضوع اين امور بوده

 نسل من در رويکرد توسط ايشان مطرح و تدريس شد. بسیاری از دانش آموختگان هم

همین روال در امور سیاسی نیز آگاهی  نگرانه به دانش پزشکی مرهون و وامدار اويند. برجامعه

 مندی اجتماعی وو اجتهادی قابل اعتنا دارد. لیک به نیکی دريافته است که در ايران دغدغه

رستی ده گیرد بسیاسی متفاوت است با جدال بر سر قدرت. نام جدالی که بر سر قدرت در می

 ست در مصادر سیاسیی توانميا نادرستی شده است سیاست. اما مطلعم که استاد در ادواری 

ش، ابر صدر بنشیند و فرمان براند. باری نیز از پوشیدن قبای رياست دانشگاه، با هوش غريزی

نگام دانست که سیاست در ايران ناجوانمرد است. لئیم و دروغ زن و ناراست است. هتن زد. به

 ست کهغربالی شکند.ی باز است. کشتی ارباب هنر مین هااهای بسته و ده ی گوشعرصه

هنران بر وی دلیر اش سر کسری و تاج پرويزست. هر که در آن میان هنرمند افتد بیريزه

کاردان و کوشنده را از تیر بخل و حسادت  ،معتدل ،شوند. مردمان تن آسان، انسان منصفمی

ولیت معاونت آموزشی دانشگاه را ئگذارند. در دو مرحله مسنصیب نمیکم مانندشان بی

پذيرفت، منصبی اختیار کرد که عالقه و مهارتش بود تا به پیشرفت آموزش و گسترش دانش 

آکادمیک بیافزايد، و صد البته بسیار افزود. نیز مطلعم که آن مناصب را نیز پیش از هنگام 

که پیشتر  ويد. چناندانای راز سیاست ماند و دردهای جامعه را کا هم چنانرها ساخت. اما 

هايش به ياد دارم که امور آمد من هواخواه اين منش سیاسی و اجتماعی ايشانم. از گفته



 211 ستاره ی پرفروغ

 

اند. اما جنگ و جدل بر سر گشايی از خلق بیايند، مبارکسیاسی و اجتماعی اگر به کار گره

 ورآزمايی انسان فضیلت مدار نیست.زی عرصه  ،قدرت

 مقاالت بیهوده طبل تهی ست        ستکرامت جوانمردی و نان دهی

 سعدی                                                                                           

حیف است فرصتی برای يادکرد استاد دست دهد و يادی از سجايای اخالقی ايشان در 

اشراقی دانست، آنان که دانش را با حکیمان شرقی و ی میان نیايد. ايشان را بايد در زمره 

ست پر گل هايش دامنیآمیزند. آموزهجهانی در می سجايای اخالقی و نگرشی معنوی و آن

ی اين گفته قول حافظ لطف طبع و خوبی اخالق. مصداق سرزنده و روندهه از دانش و معنا. ب

ای هام که از بُن با گفته. بارها شاهد بوده"علم آدمیت است و جوانمردی و ادب"ناصرخسرو که 

دانستم اين آرامش از باب احتیاط و اقتضای زمانه ماند. میگويندگان مخالف بود، اما آرام می

نبود، ناشی از وقار و متانت ذاتی ايشان بود. نديدم بر دانشجو و دستیاری سخت بگیرد و 

همزمان نگران آينده و سرنوشت او نباشد. نديدم ناسزاواری بر زبان براند و برای آرامش غوغای 

ت ايشان دانستن قدر وقی گی هنرمندانه اندرون تندی و آشفتگی در پیش گیرد. ديگر ويژ

است. ايمان به ذات ناپايدار زمان که حتی در سنین کهنسالی نیز ايشان را از کاهلی و 

ای است از دقت و تر دارم آمیزهکاری دور نگاه داشته. شمايلی که من از ايشان دوستگزيده

گمان تانتی ذاتی. بیوسواس در دانش و پژوهش، صراحت در کالم و نظر در عین ادب و م

 خواهد. مرارت خويشان در پیشحفظ اين شمايل زحمت دارد، خودخوری دارد، فرصت می

 دارد و مالمت سرزنشگران در پس. 

 که بارد همی بار او بر چمن          يکی میوه داری بماند ز من

 فردوسی                                                                                           

ام. تک درختان ديرزی تر از درختان نديدهدر میان مخلوقات طبیعت هیچ مخلوقی قدسی

شان در خاک است و تر دارم. برايم منبع الهام و معنايند. ريشهو بلندقامت و استوار را دوست

 ينآدمیانی هستند که اشان سکوت است. نادر  اند که واژگانسرشان بر افالک. گويی واعظانی

آفرينش خداوندند. با اين پندار است  ،ندم دار شکوهگونه چون درختان ديرزی و استوار میراث

م. شوبرم و از آرامش و سکوت نیرومندشان لبريز میشان لذت می که از زيبايی و استواری

اند هجايند که بود فرزانگانی چون استاد زاهدپاشا برايم تمثیلی از اين پندارند. همیشه همان
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و بايد باشند. چنین مردمان صالحی، اساساً و عمیقاً تنهايند، اما برومند و راست قامت مراقب 

برخالف درختان میراث معنوی و علمی شان زنده و زاينده و  لکناند. و نگاهبان سايه نشینان

بس ها ح و کتابنفسی نیستند که در میان مقاالت شان واژگان سرد و بیرونده است. میراث

اند، اکنون در جای جای های ايشانی آموزهی انديشه و پروردهشده باشند. فرزندانی که زاده

 ی آالم مردمان رنجورند.اين سرزمین کاهنده

 و چون حديث تو آيد سخن دراز کنم       دريغ دارم با ديگران سخن گفتن

 موالنا                                                                                                     

رهايم  "دانشی مرد بسیارهوش"باری سخن به درازا کشید اما شیرينی انديشیدن به اين 

 کند. نمی

ر من بکاهد و بر شما خوانم تا از عمگرامی استاد! عمر پربارتان دراز باد، خدای را می

بیافزايد. خاطرتان شاد و بی غصه باد. پرگويی کردم. خواستم در پايان تنها اين را بدانید که 

-اين شاگردتان که دل به باد زمانه داده قدردان شماست و نگران شماست. اين شاگرد کمینه

اه ايد، هر رساختهايد و بناهای بلند که های راست که رفته تان را ببخشید که در قیاس راه

ساخته معوج است. بر اين معمار زلزله ببخشايید و اين نوشته  آن چهکه رفته کج است و هر 

 های پیشین. ی آن کجیرا هم بگذاريد کنار همه
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 دکتر سیمین موعودی

 علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل هیأتعضو 

 

در جستجوی طبیب حاذقی است ی شمال کشور اگر فردی در مقام طبیب: در منطقه :دانش

ه ترين پزشکانی که بی مراقبت های نوزادان، صاحب نظر باشد، يکی از برجستهکه در حیطه

ايشان معرفی خواهد شد، استاد زاهدپاشاست. مهارت ايشان در طبابت کودکان و نوزادان در 

اختالالت دارند که دکتر زاهدپاشا از بوی نوزاد، حدی است که برخی پزشکان اذعان می

ی ی فیزيکی دقیق بیماران و ارائهزند. وی در معاينهپزشکی احتمالی وی را حدس می

ی پزشکی است. چه بسیارند نوزادانی بديل جامعهها الگوی بیهای تخصصی به خانوادهمشاوره

 شرفته،های پیکه با وزن زمان تولد زير يک کیلوگرم متولد شدند و استاد زاهدپاشا، با مراقبت

 بقای زندگی ايشان را رقم زد.  

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل پرسیده شود ی در مقام معلم: اگر از دانش آموختگان رشته

ضروری پزشکی را ياد  مهارت هایهای آموزشی بالینی دانشگاه، يک از بخشکدام  که در

ان بخش اطفال و نوزادهايی که به تکرار نام برده خواهد شد، اند، بی شک يکی از بخشگرفته

های بارز آموزشی اين بخش، مرهون آموزش و انتقال دانشگاه است که بسیاری از ويژگی

گیرد. استاد زاهدپاشا، هم به مفاهیمی است که از سوی جناب آقای دکتر زاهدپاشا انجام می

، ش)اعم از سطوح يادگیری، بايدهای آموز سبب آشنا بودن با ادبیات تخصصی آموزش پزشکی

، الگ Mini-CEXو  DOPSو  OSCEبالینی شامل  مهارت هایهای ارزشیابی روش

چگونگی فیدبک موثر به فراگیران و ....( و هم  هم چنینبوک و پورت فولیو و عبارات ديگر و 

به دلیل مهارت خاصی که در تدريس دارند، همواره يک معلم برجسته و ماندگار بودند و 

گذرد، ی زيادی از تدريس ايشان در دانشگاه علوم پزشکی میهاهستند. هنوز هم که سال

آموزش مبحث خاصی به ايشان سپرده شود، مطالب زيادی را در قالب فايل های  آن چهچن

الکترونیک آماده خواهند کرد تا امانت معلمی را به بهترين شیوه به انجام برسانند. دکتر 

دوستی ای است، هم از جهت نوعتعهد حرفه زاهدپاشا معلم اخالق و متخلق به اصول اخالق و

 پذيری، شرافت و درستکاری.  لیتئوشناسی و مسو هم از جهت وظیفه
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در مقام محقق: استاد زاهدپاشا همواره دانشجويان و همکاران خود را به پژوهش و تبديل 

نمايند. ی علم ترغیب می( و توسعهInformation( به اطالعات )Dataهای موجود )داده

ی شمال کشور های بالینی، کاربردی و جامعه محور در منطقهگامان پژوهشايشان از پیش

 باشند. می

ی ام و نحوهدر خانواده: من بارها با همسر و فرزندان استاد زاهدپاشا برخورد داشته :منش

 مهربان و ام. ايشان همسری مسئولیت پذير، پدریبرخورد دکتر زاهدپاشا با خانواده را ديده

 ی خود هستند. حمايت کننده و برادری پشتیبان در خانواده

د و نکنصحبت می آن های ايشان با زبان خود با بیماران: استاد زاهدپاشا با بیماران و خانواده

د که در مواجهه با مردم جامعه، از به کار بردن الفاظ ننمايهمواره به دانشجويان تاکید می

مبهم پزشکی اجتناب نمايند. مردم اين منطقه، جايگاه و ارزش علمی پیچیده و اصطالحات 

 . کنند شناسند و از وی به نیکی ياد میاستاد زاهدپاشا را به خوبی می

 ستودنی است.  با همکاران: سلوک استاد در محل کار و مراوده با همکاران،

 ايشان در اين امور:های  گزارشی از جايگاه و نقش استاد در تصمیمات سازمانی و ويژگی

داشته  ایاز زمانی که به ياد دارم، استاد زاهدپاشا در سطوح مديريتی دانشگاه جايگاه برجسته

. ايشان همواره به مديران ارشد، میانی و ندسازمان بوده ا نظرانو همواره يکی از صاحباند 

ر داشته باشند. در هريزی درازمدت و کوتاه مدت نمايند که برنامهمحیطی دانشگاه تاکید می

-سمت مديريتی که منصوب شدند، از نخستین مواردی که مد نظر قرار دادند، تدوين برنامه

های استراتژيک و عملیاتی است. اين افتخار را داشتم که در زمان معاونت آموزشی استاد 

ر موزاهدپاشا در دانشگاه علوم پزشکی بابل، مدير اجرايی حوزه معاونت آموزشی و مسئول ا

 ی استراتژيکعلمی دانشگاه باشم. در آن مقطع زمانی، تالش ايشان در تدوين برنامه هیأت

امنای دانشگاه، جذب اعتبارات آموزشی  هیأتی، طرح و تصويب اين برنامه در معاونت آموزش

های آموزشی جهت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توزيع آن بر حسب نیاز گروه

مقطع تحصیلی، مثال  -های هر رشتههای آموزشی دانشگاه با کوريکولوم زيرساختانطباق 

 زدنی است. 

 : های فرهنگی استاد و کار و کارنامه ايشان در اين زمینه گزارشی از عالئق و گرايش
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 های فرهنگی است. وی از جمله خیرين فعال حوزه استاد زاهدپاشا از پیشگامان فعالیت

 سالمت است. 

 نمايد: طره روايت خاطرهای برجسته که جنبه ای از شخصیت و رفتار استاد را بازيک خا

(، از آنجايی که هنوز ۱۲88تا سال  ۱۲8۰گیری بیماری کرونا )اسفند های نخست همهدر ماه

اقدامات تشخیصی و درمانی بیماری کرونا گسترش نیافته بودند و مطب های خصوصی عمدتا 

قطع  ی انتقال بیماریاس افراد با يکديگر به حداقل برسد و زنجیرهغیرفعال شده بودند تا تم

های ی عمومی و شبکهآن هاتلفن همراه خود را از طريق فراخو شماره یشود، استاد زاهدپاشا 

ای هاطالع رسانی اجتماعی به خانواده ها اعالم کرده بودند تا در صورت نیاز خانوارها به مراقبت

پزشکی نوزادان، پاسخگوی سواالت ايشان باشند. اين اقدام، برای بسیاری از افرادی که در آن 

مقطع زمانی، صاحب فرزند شده بودند و نگرانی های پزشکی زيادی داشتند، بسیار موثر و 

 دلگرم کننده بود. 

 در يک کالم توصیف منزلت استاد با بیانی مجمل: 

 معلمی اخالق مدار، طبیبی حاذق و نامی جاودان است.  استاد زاهدپاشا مردی بزرگ،

 
 



 

 

 

            

 

  اطفال گروه فصل پنجم:نظر استادان

   بابل پزشکی علوم دانشگاه
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 دکتر محمدرضا اسماعیلی

 استاد گروه کودکان  و اطفالکبد  فوق تخصص گوارش و

 پزشکی بابلدانشگاه علوم 

 

آشنائی بنده با استاد عزيز و دانشمند جناب آقای دکتر يداهلل زاهدپاشا به حدود سه دهه 

 أتهیگردد. من در همان دوران که به تازگی به عضويت  هفتاد بر میی پیش و به اوايل دهه 

حال  ايشان در اين کهبودم به دلیل علمی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل در آمده

توفیق ديدار با ايشان را در آن زمان نداشتم و  ،خود بودند یفوق تخصصی گذراندن دوره 

هايشان را از زبان استاد گرامی جناب آقای دکتر احمد ها و توانمندیاولین بار وصف خوبی

 ی در ارائه به من نويد تحولی بزرگ به طوری کهنژاد )رياست وقت دانشگاه( شنیدم. خالق

خدمات برای نوزادان اين منطقه توسط استاد زاهدپاشا بعد از برگشت از دوره مذکور را داده 

مان از آن ز ،شان بودند. بعد از آن و با برگشت استاد به گروه کودکان و از سرگیری فعالیت

شنیده  آن چههای مختلف، بیشتر از تاکنون، منشاء خیر و تحول بودن ايشان را در عرصه

ی تحقق اهداف عالیه  یايشان در کسوت معلمی و استادی و در راستا .ام شاهد بودهبودم، 

طوری  بهکردی بسیار درخشان و موفق داشتند. خود عملی وقفهدانشگاه، با سعی و تالش بی

اندازی گروه کودکان دانشگاه در کنار همکاران پیشکسوت نقش موثر در همان ابتدا در راه که

های ويژه های فوق تخصصی نوزادان و مراقبتاندازی بخشدادند و سپس با راهخود را نشان 

ی شمالی، کمک شايانی به کودکان معصوم اين مقطع ن هاااست نوزادان برای اولین بار دری 

 .سنی نمودند

ه بلکاست برای نوزادن بیمار شده ن ابهترين درمی اين همت واال نه تنها منجر به ارائه 

 .داشته است به دنبالمیر اين بیماران در منطقه را نیز  نرخ مرگ وی حظهکاهش قابل مال

های کم نظیر ايشان در حفظ سالمت شیرخواران مانند ترويج تغذيه با در همین راستا تالش

های ارزنده در ها و راهنمايیرانیو... با ارائه سخن KMC ،هاشیر مادر، غربالگری بیماری

اين استاد بزرگوار در میدان آموزش نه تنها در  .متعدد را شاهد بودمهای آموزشی گارگاه

ه بهايی نظیر معاونت آموزشی دانشگاه و مديريت گروه کودکان سطح دانشگاه در مسئولیت
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بلکه در سطح کشوری نیز با عضويت در  کردندخدمت ی فعال و متعهدانه ارائه صورت

صصی نوزادان و دبیری آن نقش سازنده و فرهنگستان علوم پزشکی کشور و بورد فوق تخ

 . شايسته خود را نشان دادند

 یخود و با ارائهی العاده گیری از نبوغ ذاتی فوقبه روز و بهره ،استاد عزيز با آموزش علمی

اخالقی و سازنده در برخورد با بیماران و فراگیران، دانش آموختگان موفق  الگوی رفتاری و

ختلف فوق تخصصی نوزادان و تخصصی کودکان و مقطع دکتری های مبسیاری را در رده

ت نوزادان تربیی پزشکی عمومی و حتی پیراپزشکی مانند کارشناسان ارشد مراقبت ويژه 

  شده اند.که در جای جای مختلف ايران عزيز مشغول خدمت  ندنمود

طبیب حاذق و توانمند مطرح بوده  به عنواندرمان، همواره ی استاد زاهدپاشا در زمینه 

  .و رضايت و دعای خیر جمع کثیری از بیماران را در کارنامه خود دارند اند

مند ارزشبسیار  اثرات، مقاالت و هاکتاب ،لیفاتأت ،پژوهشی اين استاد بزرگوار در زمینه 

المللی به چاپ مجالت معتبر بیندر مقاالت متعددی را  اند ورا از خود به يادگار گذاشته

دبیری يکی از مجالت دانشگاه علوم پزشکی بابل با مديريت مدبرانه سررساندند و در کسوت 

موسس و موثر  یاز اعضا هم چنینايشان اند. اين مجله شده ی شايسته  ارتقایخود سبب 

 پزشکی بوده که در تحقق اهدافم غیرواگیر کودکان دانشگاه علو بیماری های مرکز تحقیقات

  .تالش وافری داشتند مرکز سعی و اين

ای برجسته از يک پزشک استاد عزيز در کارهای خیر خواهانه، همیشه پیشگام و نمونه

 .اندتر بودهراهنمای بسیار خوبی برای همکاران جوان وارهدوست هستند و همنیکوکار و نوع

 تنها در خانواده خود بلکههايی که افتخار آشنائی با استاد را داشتم، از ايشان نه در طی سال

در برخورد با مردم و همکاران و فراگیران همواره رفتاری مهربانانه و سرشار از محبت و 

ای از يک انسان فرهیخته، عزيز نمونهی پاشا زاهدم. استاد خیرخواهی و عشق را شاهد بود

اده  خانو واجتماعی  ،پزشکی، دانشگاهیی ناپذير و موفق در عرصهنخبه، پرتالش، خستگی

می باشند که امیدوارم نسل جديد با الگوگیری از ايشان بتوانند منشاء خیر و فايده برای 

 .جامعه و ايران عزيز باشند

عزيزشان سالمت و سربلند باشند و وجود ی امیدوارم استاد در پناه خدا و در کنار خانواده 

  .شان مستدام بادپر برکت
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 سرخیهادی دکتر 

 استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل و نفرولوژی اطفالفوق تخصصی 

 

آشنايی اينجانب با استاد جناب آقای دکتر زاهدپاشا به قبل از شروع همکاری با ايشان 

گردد. آن زمانی که هنوز دانشجوی پزشکی و برمی در گروه کودکان بیمارستان امیرکال 

و  بردندفرزندان خود را برای ويزيت خدمت ايشان میرزيدنت کودکان بودم و اقوام و فامیل، 

لی تحصیی درمان و ويزيت ايشان توصیف فراوانی داشتند. لذا پس از پايان دوره ی از نحوه 

و شروع به کار در گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل، برای اينجانب افتخار بزرگی بود 

 ۲۴تر اينجانب با ايشان از حدود  يی نزديکهمکار در کنار ايشان باشم. آشنا به عنوانکه 

 اخالقی، اجرايی و مديريت ايشان بود.  سال قبل دال بر توانمندی فراوان علمی،

فوق تخصصی نفرولوژی که مصادف با ی همزمان با مراجعت اينجانب پس از پايان دوره 

شاهد تالش مستمر و خستگی  اندازی بخش فوق تخصصی نوزادان توسط ايشان بود،راه

سطح عالی برای نوزادان استان مازندران بودم که محل ارجاع  شان در ارائه خدمت درناپذير

نوزادان بدحال و نیازمند از سراسر استان مازندران و گلستان به اين مرکز بود و تالش ی کلیه 

شاهد مراجعات متعدد  .ددا ارتقایشبانه روزی ايشان،  بخش نوزادان را در حد بسیار بااليی 

خدمت به نوزادان نیازمند بودم و اين تالش واالی ی ايشان در طول شبانه روز برای ارائه 

تخار مايه اف که ايشان منجر به پذيرش دستیار فوق تخصصی نوزادان در اين مرکز شده است

 ما و همه استان مازندران است. 

استان مازندران  خصوص دره کشورمان بسالمت کودکان  ارتقایدر  دکتر زاهد پاشانقش 

ی مجاور بسیار برجسته و درخشان است. بسیاری از تربیت شدگان ايشان در کسوت هاناو است

فوق تخصص نوزادان در منطقه و نیز  به عنوانمتخصص کودکان و نیز اکثريت عزيزانی که 

رسانی به فرزندان اين مرز و بوم هستند از شاگردان و تربیت در سطح کشور مشغول خدمت

های شاخص ارتقایاز عوامل مهم  می توانرا  دکتر زاهد پاشاباشند. لذا  می استادشدگان 

 ی مجاور برشمرد.ن هااخصوص در استان مازندران و استه سالمت کودکان ب
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در کسوت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  ه ويژهدر مسئولیت اجرايی ايشان ب

بسیار افتخارآمیزی برای دانشگاه و جهش بزرگی در ی بابل، همگان شاهد هستند که دوره

خاطرات شیرين آن برای همکارانی که در آن زمان حضور است. آموزش دانشگاه بوده  ارتقای

 بندی آموزشی ونشگاه در رتبهعلمی دا ارتقایهرگز فراموش نخواهد شد. زيرا باعث  ،داشتند

 واحدهای مرتبط با آن در سطح کشور شده بود. 

ی استادی دانشگاه بودند که به درجه  استاداناز اولین  استاد دکتر زاهد پاشا هم چنین

 آيند. نايل شده بودند و در گروه کودکان دانشگاه، اولین استاد اين گروه به شمار می

 استبسیار وزين و ارزشمندی از ايشان به يادگار مانده پژوهش نیز مقاالتی در حیطه 

خصوص نوزادان ه بهداشتی و درمانی برای کودکان ب ارتقایکه در اکثريت موارد چراغ راه 

 باشد. معصوم اين منطقه و سراسر کشور می

 وانبه عنبرجسته استاد دکتر زاهدپاشا، ويژگی ايشان در امور اخالقی است که  صفاتاز 

ر مباحث آموزشی و پژوهشی ه ويژه دب ،يک معلم و استاد برجسته و مدرس مباحث اخالقی

صدر مثال زدنی با مسائل و ی علوم پزشکی هستند. ايشان با حوصله و صبر فراوان و سعه 

ای خصوص برای جوانان و همکاران جديد الگوی شايستهه کنند و بمشکالت برخورد می

 باشند. می

 هماند و همکارانی که بهای استاد دکتر زاهدپاشا در همین حد باقی نمیمطمئناً ويژگی

 های مختلف علمی، اجرايی و اخالقی شناسند در حیطهخصوص از نزديک ايشان را می

 ند ايشان را الگو و معیار عملکرد خود قرار دهند.می توان

متمادی از خداوند های سالمتی، طول عمر با عزت و سالمت برای ايشان را برای سال

يک همکار در خدمت ايشان در طی حدود  به عنوانکنم که کنم و افتخار میمتعال آرزو می

 ام .سال اخیر بوده ۲۴
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 دکتر ایرج محمدزاده

ش رئیس بخاستاد گروه کودکان و اطفال،  فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی

 امیرکالآلرژی و ایمونولوژی بیمارستان کودکان 

 

استاد ارجمند جناب آقای دکتر يداله زاهدپاشا متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان 

ت که ی اسآن هاانسان فرهیخته و فرز، فرهنگستان پزشکی کشوری و عضو دائمی پیوسته 

شناسند و از نظر سواد علمی خوبی میه ايشان را ب ،در سطح کشوری همه افراد دست اندرکار

ای و طرز رفتار ايشان با همه . از بعد اخالق حرفهمی باشندعام و خاص ی هره و کار بالینی ش

ی العاده در حیطه فراگیران و بیماران و همراهانشان الگوی مهمی هستند و اشراف فوق

 ی غیر ازدانشگاه هاآموزش و پژوهش دارند و تنها فردی هستند که بخش فوق تخصصی در 

رديف و امروز به همت واالی خود بخش نوزادان را هم کردنداندازی ی مادر را راهدانشگاه ها

سال های زيادی است که دستیار  .های نوزادان در کشورهای پیشرفته صنعتی نمودندبخش

د و بارها دستیاران فوق تخصصی نوزادان امیرکال در امتحان بورد نکنفوق تخصصی تربیت می

هايی که مدير گروه در دوره .را کسب کردندهای اول يا دوم کشوری فوق تخصصی رتبه

 به اورژانس ۷صبح ها ساعت  ،برای بازديد و کنترل کار دوستان کارورز و دستیار، کودکان بودم

صبح روزی موقع  .هايی که مريض بدحال داشتند سر می زدمبیمارستان امیرکال و بخش

 ،تندنداشتیار فوق تخصصی ايشان را در بیمارستان ديدم آن وقتی بود که استاد هنوز دس

با لحن همیشگی شان با مزاح و آوردن مثال  ؟استاد صبح زود اينجا تشريف داريد :پرسیدم

 Chestنصف شب تا حاال برای تنظیم ونتیالتور و گذاشتن  6/۲مازندرانی گفتند من از ساعت 

Tube  د راه وريست از می توانن تخصصی دان نافی برای نوزادی که دستیارکت هم چنینو

ايشان حداقل در  .رومجا بودم و حاال دارم به منزل می اين ،نافی بیمار را تعويض خون کند

مشکالتی در بخش نوزادان داشتند و با تالش و پیگیری و خون  هم چنینشب  ۶۴تا  ۱6ماه 

ترش وزارت سشورای گ ای کهبخش نوزادان را سرپا نگه داشته تا مرحله ،هاجگر خوردن

قديمی مجوز  ای مادر وه زش پزشکی کشور قبل از برخی از دانشگاهومآدرمان و  ت،بهداش

ستان نوزادان بیماری مراقبت ويژه به بخش نوزادان و ن فوق تخصصی نوزادان راراتربیت دستیا
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ی از که يک ،مصوب نمود دانشگاه علوم پزشکی بابلمتعلق به زاده امیرکال کودکان شفیع

  گردد.دانشگاه علوم پزشکی بابل محسوب می افتخارات بیمارستان و

ها در مورد ايشان زياد است که با تواضع از طرح اين مسائل در اين نوشته من را گفتنی

شان را از دوران کودکی تا حال به صورت کتابی برحذر داشتند و اگر روزی سرگذشت زندگی

گوی مناسب را در زندگی پیدا کنند تا الجوانان می هم چنینبنويسند لطف فراوانی به ما و 

 کنند. 

نفع بیمار، فراگیران، دانشگاه و مردم ه ب آن چهکه مسؤلیت دانشگاهی داشتند ایدر دوره

ئی اباحقیقت  در طريق حق و گرفتند و اصالً از ايجاد دشمنی توسط افرادتصمیم می ،بود

د شما باي .کنددرست میفرمودند مسؤلیت داشتن برايت مخالف بارها به من می .نداشتند

 وظیفه انسانی و اخالقی را انجام دهید.

 خواهیم ننگ و نام را ما نمی         ست نزد عاقالن ا گرچه بدنامی               

 حافظ                                                                                                     

 ابیات حافظ هستند که فرمود:و مصداق اين 

 به بند و دام نگیرند مرغ دانا را              به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر    

 ثبت است بر جريده عالم دوام ما        هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق    

 به پايان می رسانم:زير و نوشته را با سروده ی 

 

 شناسندة آشکار و نهان     همی خواهم از کردگار جهان                 

 همه نیک نامی بود يارتان       که باشد ز هر بد، نگهدارتان                

 فردوسی                                                                                              
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 دکتر احمد تمدنی

 ، اطفال خون و سرطان و پیوند مغز استخوانتخصص فوق

 دانشگاه علوم پزشکی بابلگروه کودکان استاد 

 

 تقااربسیار مقدسی است که با اعتالی فرهنگ جامعه دچار تحول و ی علم پزشکی حرفه

گردد. علم پزشکی و پیشرفت آن مرهون بزرگانی است که عمر خويش را در جهت توسعه می

آن  سینا نمونه بارزاند و در کشور عزيز ما حکیم ابوعلیرشته صرف نمودهو تکامل علمی اين 

 باشد. می

سزايی در امر توسعه، تشخیص و درمان ه در تاريخ معاصر نیز نخبگان اين رشته تأثیر ب

 و تأمین سالمت آحاد جامعه را فراهم نمودند.  ندبیماران همت گمارد

معرفی شوند تا ضمن قدرشناسی از زحمات شايسته است که نخبگان علوم پزشکی کشور 

ی گردد آن هابه ،انداين عزيزان که در طی سالیان متمادی در درمان بیماران همت گماشته

 راه ترغیب شوند. ی تا همکاران جوان با شناختن اين عزيزان برای ادامه 

ر حقیيکی از بزرگان اين حرفه آقای دکتر يداله زاهدپاشا همکار عزيزی است که بنده 

در دانشگاه علوم پزشکی بابل در کنار ايشان انجام وظیفه  های متمادی سالافتخار دارم که 

 . ودمنم

چند وجوه اشتراک بنده با ايشان گواه مستندی است برای ارزيابی و معیارهای شخصیتی 

 ايشان.  

محل تحصیل دانشگاهی ما در دوران پزشکی عمومی در دانشگاه علوم  اين کهنکته اول 

 پزشکی تبريز بوده است.

تخصصی کودکان ما در بیمارستان حضرت علی ی محل تحصیل رشته اين کهنکته بعد 

محل فعالیت پزشکی ما در  هم چنیناصغر )ع( وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايران بود. 

تاکنون در بیمارستان کودکان  ۱۲۲۰فوق تخصص از سال  نوانبه عدانشگاه علوم پزشکی 

 امیرکال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل مشترک بوده است. 
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ی هاناهای مشترک ما خارج از فعالیت های دانشگاهی در سازمضمناً يکی از فعالیت

هادی ان مردم نسازم ،مردم نهاد است که در اين رابطه بنیاد نیکوکاری سالمت شهرستان بابل

های مردمی تا با جذب کمک .نموده ايم یتفعال های متمادیسال، است که مشترکاً در آن

های ضروری و در جهت تأمین سالمتی مردم ديارمان با خريد تجهیزات و تأسیس بخش

 فرد در دانشگاه علوم پزشکی بابل قدمی برداريم. ه منحصر ب

 ین هااهای علمی و آموزشی و سازممشترک در فعالیتلذا ارزيابی بنده با توجه به وجوه 

 باشد. سال تجربیات مشترک می ۲۴مردم نهاد با استناد به بیش از 

 باشند. جناب استاد دکتر زاهدپاشا شخصیت علمی برجسته استان مازندران می

های تالش و مرارتا که ب شده انداستاد تمامی مفتخر ی هاست به درجه ايشان سال

ه ک شدسالمتی کودکان و نوزادان حاصل گرديده است. اين زحمات سبب  ارتقایی در طوالن

در بیمارستان کودکان امیرکال راه  NICU)  (نوزادانی فرد مراقبت ويژه ه بخش منحصر ب

ی مرکز فوق تخصصارتقا به و به جهت امکانات درمانی و آموزشی پیشرفته سبب  شوداندازی 

تعداد زيادی از همکاران، با مدرک فوق تخصصی فارغ التحصیلی آن ی که ثمره  ،دنوزادان گرد

 . باشدمینوزادان  از بخش ايشان 

هستند، سال ها  ایاستاد دکتر زاهدپاشا در امر آموزش نیز شخصیت ممتاز و فرهیخته

 رتقایامعاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل اثرات مطلوبی در  به عنوانفعالیت ايشان 

های آموزشی نسبت به گذشته و سبب افزايش نمودار شاخصهاند زشی داشته سطح آمو

 . شده انددانشگاه 

های علمی فرهنگی متمايزی هستند که پذير، با شاخصهايشان پزشک متعهد، مسؤلیت

 باشند و برای ايشان آرزوی سالمتی و بهرورزی دارم. شايسته بهترين تقديرها می

 پزشکی را برگزيده اند. ی الگويی باشند برای جوانانی که حرفه  اين کهبا امید به 
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 دکتر موسی احمدپور

 دانشگاه علوم پزشکی بابل فوق تخصص نوزادان و استاد گروه کودکان،

 استاد همانند پرور

اخالقی و رفتاری در سلوک همکار ارشدم  های کم نظیر علمی، کارکردی،از میان جنبه

های مختلف از جمله پزشکان عمومی زاهد پاشا جهت تريیت و پرورش ردهجناب آقای دکتر 

د همانن"است.  "همانند پروری"ايشان، يک ويژگی برجسته  ،و پزشکان متخصص کودکان

يعنی تريیت فردی مثل خود، يعنی تربیت يک فوق تخصص نوزادان که بتواند مثل  "پروری

 رورش دهد.ی ايران پدانشگاه هاخودی را  باز در يکی از 

تخصصی و يا فوق تخصصی را خوانده باشد و مدتی ی هر استاد دانشگاه که يک رشته 

کند ولی اگر هايی را کسب میدرآن زمینه کار کرده باشد خواه و ناخواه يک سری توانايی

بگرديم تا يک ويژگی را در ايشان انگشت بگذاريم که خاص باشد اهتمام به پرورش همانند 

 ت.سنده نکرد، بلکه به جايگاهی باالتر نگريسبباشد. او به پرورش پزشک عمومی و تخصصی می

، درخواست ۱۲۷8های اين اقدام، در سال سازی زمینهبدين منظور برای آماده يشانا

تربیت دستیار فوق تخصصی نوزادان توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل را برای شورای گسترش 

گاه دانشاين درحالی بود که حتی در برخی از . ارت بهداشت دادندهای فوق تخصصی وز رشته

آمادگی و درخواست وجود نداشت. تربیت دستیار فوق  ی علوم پزشکی مادر هنوز اينها

وق رشته فی تخصصی نوزادان يعنی تربیت يک متخصص کودکان به عنوان دانش آموخته 

صص نوزادان که بتواند همانند يک فوق تخ ربیتتخصصی نوزادان. به عبارت ديگر يعنی ت

آموزش و پژوهش  ،ی علوم پزشکی کشور به منظور درماندانشگاه هااستادش در يکی از 

 نقشی همانند استادش را ايفا نمايد.

افتخار اينجانب نیز همکاری و همراهی با جناب آقای دکتر زاهد پاشا در تربیت اين 

که  باشدنشگاه علوم پزشکی بابل میتاکنون در دا ۱۲۷8دستیاران فوق تخصصی از سال 

علمی در  هیأتاعضای به عنوان شده اند و فوق تخصص نوزادان تربیت  ۲۴تاکنون قريب به 

کنند برخی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از شرق، غرب، شمال و جنوب ايران خدمت می
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 قبل استادیی و يا در مرحله  ندو به درجه دانشیاری رسیدند اکنون خود ارتقا يافت آن هااز 

 .می باشند

ی کشور در پی داشته است. دانشگاه هااين اقدام ماندگار ايشان برکات فراوانی برای 

 "اجر المحسنین ضیعيال  اهلل ان "خداوند اجر جزيل عنايت فرمايد چرا که خود او فرمود که

. 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%84%D8%A7+%D9%86%D8%B6%DB%8C%D8%B9+%D8%A7%D8%AC%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi36MzP77X6AhUBH-wKHZzFA3sQkeECKAB6BAgCEDE
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 دکتر حسن محمودی

 اطفال،  پیوند مغز استخوانفوق تخصص خون، سرطان و فلوشیپ 

 دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشیار 

 

 را به عنوان پزشک دکتر زاهدپاشا ،زمانی که مشغول تحصیل در مقطع دبیرستان بودم

شان است که به نظر من شناختم. يکی از خصايص مهم ايشان هوشمندیخوب شهر می

 ها باشند.تشخیص بیماری در بالینی قوی دارای شم ،همین امر موجب شده

 فراگیران واستاد روش آموزشی منحصر به فرد خود را دارند. با فراگیران که خود نیز جز

کنند. در آموزش بسیار قوی هستند. مطالب ام بسیار خوب و مهربانانه برخورد میاستاد بوده

خصیصه و دهند. به نظر من به دلیل همین سخت را به راحتی به دانشجويان ياد می

خیلی سريع در مورد مسائل مختلف پزشکی طرح تحقیقاتی مطرح و با همت  ،هوشمندی

  .نمايندواالی خود آن را پیگیری و اجرايی می

درون گروهی مشارکت فعال دارند.  در همه جلسات علمی وکثرت مشغله رغم  استاد علی

-احترام می ترجوان یبه نظرات ساير اعضا حالی کهدر عین  ،مهممسائل گیری تصمیمدر 

درايت، مديريت و جديت استاد برای  ،. دقتنمايندمیخودشان را بیان  اتنظرنکته رند، گذا

 .من مهم است

به همکاران جوان دارند و بابت آن  ،پرسنل با تجربهتوسط ايشان توجه زيادی به آموزش 

 گیرند. نیز امتیازی برای پرسنل ماهر و آموزش دهنده در نظر می

مباهات ی استاد دکتر زاهدپاشا دانشمندی فرهیخته، پرتالش، مرد علم و عمل، مايه 

 .شهرمان بابل می باشند

 

 

 



 

 

 

 

 

 :  ششمفصل 

   بابل  پزشکی علوم دانشگاه تاداننظر اس
 

 

 

 



 

 دکتر عسکری نورباران

 دانشگاه علوم پزشکی بابلرییس اسبق  و متخصص جراحی عمومی

  يَرفَعِ اهلل الّذين آمَنوا منکم والّذين اوتواالعلم درجات واهلل بما تعملون خبیر

 قرآن،سوره مجادله(.  )                                                                   

 

 استاد دکتر يداهلل زاهدپاشا از مفاخر علمی کشور و از پايه گذاران دانشگاه علوم پزشکی بابل

ايشان در  رسد؛به حدود چهل سال می دکتر زاهدپاشا،آقای آشنائی من با جناب می باشند. 

و از محضر پدری روحانی و عالم برخوردار بود. استاد  کرد ای متدين رشد و نموخانواده

علمی  ارتقایای جز انگیزه قدم و پرتالش بود، علمی پیشی زاهدپاشا همواره در عرصه 

دانشگاه و آموزش دانشجويان و دستیاران نداشت؛ به متدولوژی و روش علمی آموزش آشنا 

 یمرکز توسعه" یزشکان را در حوزهکرد و تعدادی از دانشجويان و پبود و آن را تدريس می

پرورش داد تا اصول آموزشی و متد علمی تدريس را به مجموعه "EDCآموزش پزشکی: 

 ها آموزش دهند. با تالش و پیگیریبرگزاری کارگاه به صورتها علمی دانشکده یاعضا

های تخصصی ايشان در سمت معاونت آموزشی دانشگاه، عالوه بر پذيرش دورهی وقفهبی

 مختلف، دوره فوق تخصصی نوزادان نیز برای اوّلین بار در شمال کشور تاسیس گرديد. 

ی ها تای است و در کنار فعالیق به اخالق حرفهپزشکی متعهد و متخل ،استاد زاهدپاشا

 هآموزشی و پژوهشی و تربیت و تعلیم دانشجويان و دستیاران، رسیدگی و درمان بیماران را ب

ی ت رشتهدهد. با توجه به حساسی ت کاری خود قرار میسئوالنه در اولويو می طور جد

ايشان با اهتمام و  اطفال و نوزادان و آمار باالی مرگ و میر در سنین طفولیت و نوزادی،

رين و جلب همکاری و موافقت دانشگاه و وزارت های مردمی و خی ت تمام، با جذب کمکيجد

و  NICUهای فوق تخصصی اطفال و نوزادان و تجهیز  اندازی بخشسیس و راهأمتبوعه، با ت

ها با امکانات و تجهیزات پیشرفته و با پذيرش بیماران از ساير شهرهای استان و  ساير بخش

ی مجاور، خدماتی ستودنی در کاهش مرگ و میر اطفال و نوزادان ارائه کردند. ن هاااست

و  تاداناسار پربار است، با همکاری جمعی با ساير پژوهشی استاد زاهدپاشا نیز بسیی کارنامه

. شرکت کردنداندازی را در دانشگاه راه آموزشی -علمی های تخصصی، چندين مرکز رشته

پژوهشی در ی المللی، چاپ بیش از صد و ده مقالههای علمی داخلی و بینال در کنگرهفع
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علمی و ی استاد در عرصه تمردهنده تالش مس ت معتبر داخلی و بین المللی، نشانمجال

ی بورد اطفال و نوزادان وزارت متبوع، مايه هیأتال ايشان در پژوهشی است. عضويت فع

اه، انشگرئیسه د هیأتمباهات است. در طول همکاری طوالنی و صادقانه استاد با اينجانب در 

 ن چهااگر چن .ريزی و تصمیم گیری بودايشان در برنامهی دانهشاهد منش عالمانه و متعه

 تانت و شجاعت و ارائه دلیلرئیسه داشت، با م هیأت ینظری متفاوت با اينجانب و ساير اعضا

 کرد. جاب میمستدل، ديگران را م

ت استاد زاهدپاشا عالوه بر الطاف خداوند و جهاِد علمی، حضور در خدمِت عوامل موفقی

ی از قرآن مجید، ستايش و سأبا ت پدری عالم و روحانی و مادری فداکار بود که بدون ترديد

ی ت است و ايشان با انجام وظیفهز اطاعت از اوامر الهی، در اولوياحسان به والدين، بعد ا

فرزندی از اين نعمت برخوردار بود. دکتر زاهدپاشا عالوه بر بیماران خود که در سنین اطفال 

در اضطراب و دلهره به سر  پدر و مخصوصاً مادری که ؛آن هاو نوزادان هستند، با والدين 

 شان  تاب برند و تب و رنج بیماری فرزند عزيزشان و خوف از دست دادن فرزند، بیمی

 مینینه و روی خوش و تبسأخود شاهد بودم که استاد با طم .دنسر و کار دارنیز کند؛  می

دادند و با آرامش و امید می ،دلداری آن هاکردند، به مهرآمیز با مادر و پدر نوزاد صحبت می

کردند؛ آشفته والدين را ترمیم و امیدوار میی قول درمان کامل و شفای طفل نوزاد، روحیّه 

ر رتثخانواده از هر اقدام ديگری مو یعالمانه و انسانی، در سالمت اعضابدون ترديد اين روش 

پزشک از اين روشِ موءثّر و کارآمدتر است. چه خوب و سزاوار است که دانشجويان و همکاران 

وء رفتار، های مالی و سنگرانی و مضیقه یسّی نمايند، نه اين که با القاأو انسانی الگوبرداری و ت

چندان کنند. رفتار استاد با ساير همکاران و حُسن برخورد و تعامل  غم و غصّه آنان را دو

جلب  ،استاداند الگوی خوبی باشد. حفظ حرمت می توانکارکنان  و ، مديراناستادانايشان با 

 استاد در های متمادی، نظر و مشورت با آنان شیوه همیشگی استاد بوده است. در طول سال

 ؛ رمز موفّقیّتندمقام معاون آموزشی دانشگاه با اينجانب و نیز ساير عزيزان همکاری داشته ا

دستان، فروتنی و نرمش و مدارا با همگان ايشان، نظم و انضباط، حُسن رفتار با کارکنان و زير 

کارهای محوّله در ی گوئی و انجام بهینه  شناسی و پاسخو در عین حال ايجاد تعهّد و وظیفه

سالمتی و حُسن عاقبت استاد زاهدپاشا را از درگاه  ،سايرين بوده است. توفیقات روز افزون

  الهی مسئلت دارم.
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 دکتر سید مختار اسمعیل نژاد گنجی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل گروه ارتوپدی استاد

 که هرچه می نگارم صورت اوست      به نام نامی آن حضرت دوست                

 نتی از سازمان قدرت اوست      به هر سازی که آوازی بلند است              

 کت اوستکه جودی از جوار بر         به آن آوازه های گنج موجود                

 نمی، از آبشار رويت اوست       تمام عشق و شور و شوق و ايثار              

 

-نیم ادقیقنژاد گنجی، جناب استاد دکتر زاهد پاشا را اينجانب دکتر سید مختار اسمعیل

دانشجوی سال پنجم پزشکی  ، کههجری شمسی ۱۲6۱شناسم. از سال قرن است که می

يک دانشجوی اهل بابل در بین  به عنواندانشگاه تبريز بودند با ايشان آشنا شدم. ايشان 

ها و رفتاری نیکو و خیرخواهی و کمک به همکالسی ،های خود به خوشرويیهمکالسی

های ورودی سال ما بابلیهمه هايش شهرت داشتند. اين خصوصیات پسنديده برای همشهری

 ايشان زمانی کههمشهريان استاد، خوش آيند و غرور آفرين بود. از  به عنوانو باالتر  ۱۲6۱

 به عنوانکه اينجانب  ۱۲۲۰( از دانشگاه تبريز فارغ التحصیل شدند، تا سال ۱۲6۲)در سال 

ا دور ،ايمنم به کارعلمی دانشگاه علوم پزشکی بابل شروع  هیأتمتخصص ارتوپدی و عضو 

جناب استاد دکتر  ۱۲۲۰دور در جريان کار ها و حال و احوال همديگر بوديم. در همان سال 

ان ی مازندرآن هانژاد طبری )بنیانگذار دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در استاحمد خالق

و  دنجراحی فوق تخصصی اطفال از انگلستان برگشتی و گلستان(، پس از گذراندن دوره  

جراحی اطفال را در بیمارستان کودکان امیرکال راه اندازی نمودند. از آن بخش فوق تخصصی 

اندازی بخش فوق تخصصی نوزادان توسط استاد دکتر يداهلل زاهد پاشا در سال پس با راه

 ای، مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکال به همت واالی آن دو بزرگوار که توجه ويژه۱۲۷۲

ونق چنان ر کز داشتند، بیمارستان کودکان امیرکالی بابل، آنبه ارتقای آموزشی درمانی مر

کودکان قطب يک کشوری  بیماری هایو ارتقائی پیدا کرد  که هم اکنون مرکز ريفرال 

، که رياست دانشگاه به انديشمند فرهیخته، جناب استاد ۱۲۷۷شود. در سال محسوب می

دادند که خدمت جناب استاد دکتر دکتر عسکری نورباران سپرده شد، به اينجانب ماموريت 
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زاهد پاشا برسم تا با رايزنی ها و تمهیدات الزم سمت معاونت آموزشی دانشگاه را بر عهده  

گیرند. جناب ايشان که شناخت خوبی از رياست  و وضعیت دانشگاه داشتند، باکمال میل و 

د در اين خضوع و خشوع متصف و مخصوص خودشان، مسئولیت را پذيرفتند. جناب استا

نان چ زحمت و پشتکار زائدالوصف، آن ،درايت ،يک مسئول دلسوز، با تدبیر هیأتسمت در 

به ا رآموزشی ايجاد کردند که رتبه کشوری دانشگاه علوم پزشکی بابل ی تحولی در حوزه 

رسیده  (خودش ی تیپ دو )هم تیپدانشگاه هاکشور و رتبه دوم ی دانشگاه هامقام هشتم 

بود. استاد دکتر يداهلل زاهد پاشا اولین کسی بود که تمامی فرمت های نوين آموزشی را در 

دهی و اجرا نموده است. خود، شخصآ تعلیم، سازمانی تمامی سطوح واحدهای زير مجموعه 

-ای در توجه و فراگیری روشايشان در مقام يک معلم تمام عیار دانشگاه، نقش بسیار ارزنده

چنان نقشی که هم اکنون است. آندانشگاه داشته استادانوين تدريس و آزمون توسط های ن

، نامهکه گواهی يافت، می توانعلمی را در دانشگاه علوم پزشکی بابل  هیأتکمتر عضو 

را جناب استاد دکتر زاهد پاشا امضا  آن هاهای مختلف روش تدريس و آزمون دوره گذراندن

  .نکرده باشند

فرسائی در خصوص فرهنگ و اخالق ايشان، عالوه بر فرسايش قلم، در اين مقال و  قلم

حال نیز نمی گنجد... همان بس که بدانیم حضرتشان سالیان درازی است که هم عضو 

های گوناگون اخالق پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی کشور هستند و هم مسئول کمیته

 دانشگاه.

اخالق دانشگاه علوم پزشکی بابل، شايسته شخصی  آری عنوان زعیم عالیقدر فرهنگ و

، که ازطرفی تربیت يافته در يک خانواده اصیل می باشد چون استاد دکتر يداهلل زاهد پاشا

 .انسانی و اجتماعی ،علمی ،نوس با ارزشهای معنویأروحانی است و از طرف ديگر محشور و م

گشايد .... و هیچ کان بیمار نمیلذا هم او است که هیچ قنوتی را بدون دعا به جان کود

ماسی هیچ ابراز الت چیند.....وسجاده  نماز صبحی را بدون تالوت آياتی از کالم اهلل مجید، برنمی

 .را، جز برای آموزش و ترقی دانشگاه و دانشگاهیان مرتکب نمی شود

جای داده و دانشگاهی که چنین گوهر گرانبهائی را در خود  ديار زهی افتخار برای شهر و

کار و حرفه دوستدارانی چون  ،بسی جای شکر و سپاس به درگاه احديت که زندگی است. و
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هلل انست، با جناب استاد دکتر يداهلل زاهد پاشا، حفظهموامجاورت و مجالست و  اينجانب را، در

 ......در يک گزاره    ..…تعالی، شیرين و گوارا نموده است

درمان ی و شیفته آن هااين سرزمین و شیدای آموزش استاد يداهلل، عاشق فرزندان 

 ....بیمارانشان است

 

 درمان هر بیچاره کنی چاره          ای خدا تدبیر مارا چاره کن                     

 دست مارا خود يداهلل واره کن         تا مريضی ناخوش از ما نگذرد                  
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 دکتر علی اکبر مقدم نیا

 دانشگاه علوم پزشکی بابلگروه فارماکولوژی استاد 

 

 ۶6با استاد گرامی جناب آقای دکتر يداله زاهد پاشا، به بیش از  اينجانب ی:آشنايی سابقه

، مديريت ۱۲۷۲هفتاد و مشخصًا از سال ی های میانی دهه گردد. در سالسال پیش برمی

علمی و تحول اداری بر ی جديدی به رياست جناب آقای دکتر نورباران و با هدف توسعه 

دانشگاه علوم پزشکی بابل حاکم گرديد. مديريت ارشد دانشگاه به دنبال ايجاد تحول واقعی 

ريزی نمود. اگر حیات حای را طرای گستردههای علمی، برنامه توسعهدر راستای تقويت بنیه

و  ۱۲۷۲علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل را به دو بخش تقسیم کنیم، يک بخش آن قبل از 

، ۱۲۷۲ سال ها بعد اززمینهی علمی در همه ی پس از آن است. در واقع توسعه  ،بخش ديگر

یست. اس نها تا قبل از اين مقطع تاريخی، قابل قیکاماًل مشهود است و اساساً نتايج فعالیت

اشخاص تاثیر گذار، شخص استاد عزيز دکتر  ، ازبالشک از ارکان اصلی اين تفکر در دانشگاه

لمی عی مندی از تفکری دقیق و نگاهی عمیق به نیازهای توسعه زاهد پاشا بودند که با بهره

 یانداز روشنی از توسعهنگر ايشان، چشمداشت. نگاه آينده های بلندی برمیدانشگاه، گام

کرد. ايشان در آن مقطع در معاونت آموزشی دانشگاه، به دنبال تربیت دانشگاه ترسیم می

پزشکی  ینسلی از فرهیختگان بود که بتوان در آينده به توانمندی آن نسل، خصوصاً در رشته 

هم بار ديگر مسئولیت معاونت آموزشی دانشگاه  ۱۲8۶ ديگری، سال اتکا کرد. ايشان در مقطع

 با همان تفکر و نگرش  ،ربیعی عزيز سیدمظفر را در دوران رياست استاد فقید، مرحوم دکتر

معاونت آموزشی که مستقیماً هدايت آن ی ای دنبال کردند. غیر از حوزهسیاست های توسعه

ای داشتند. اينجانب نقش بسیار ارزنده ها نیزساير بخشی را بر عهده داشتند، در توسعه 

، به عنوان مسئول معاونت پژوهشی دانشگاه انجام وظیفه ۱۲۷۲افتخار آن را داشتم که از سال 

اندک، نیاز به پشتوانه محکمی در راهبری امور پژوهشی دانشگاه ی نمايم. با توجه به تجربه 

ران که در آن مقطع رياست دانشگاه شد. غیر از استاد عزيز جناب آقای دکتر نوربااحساس می

کردند، استاد زاهدپاشا به طور خاص ها حمايت میجنبهی را به عهده داشتند و الحق در همه 
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کردند و اساساً خود از ای در معاونت پژوهشی پشتیبانی میهای توسعهو جدی از فعالیت

 نده بودند.ارکان راهبری آن بودند. ايشان مشاوری امین و دوستی مشفق برای ب

 :دانش

 : در مقام طبیب: گزارشی از قابلیت علمی استاد در تشخیص و درمان بیماران

ايشان از طبیبان برجسته و حاذق شهر با شهرتی کشوری هستند. از نظر علمی جزء 

 باشند.های رشته طب نوزادان کشور می برترين

 : استاد در تربیت دانشجويانآموزشی ی در مقام معلم: گزارشی از توانايی علمی و شیوه 

اخر گو به نیازهای مردم به خدمات ف ايشان به دنبال تربیت پزشکان پاسخگو بودند. پاسخ

های متعدد برای آموزش پزشکی پزشکی و درمانی که مغفول مانده بودند. ايجاد زيرساخت

فوق  یهاهای مختلف تحصیالت تکمیلی از ارشد تا رشتهرشتهی و توسعه  عمومی، تأسیس

ندازی ااستاد در سطوح مختلف، راهبا  دانشجورابطه ی ريزی سیستم ارزشیابی تخصصی، پايه

مرکز توسعه آموزش پزشکی، تأسیس رشته فوق تخصصی نوزادان برای اولین بار در شمال 

ی آموزشی، آن هااندازی مراکز آموزش بالینی در بیمارستکشور در بیمارستان امیرکال، راه

علمی، جذب نخبگان پزشکی برای تکمیل  هیأت یهای اعضاتندسازی فعالیتاحصاء و مس

های متعدد در راستای گسترش و تحکیم آموزش که در بالینی و فعالیت ،کادر علوم پايه

تخصصی خود ی دوران مديريت ايشان به منصه ظهور رسید. از استادان مسلط به حیطه 

شماری را در مقاطع مختلف تربیت و تحويل جامعه  کنون دانشجويان بیاشوند و تشناخته می

 طرف دانشجويان مورد تکريم قرار دارند.همواره از . اندپزشکی نموده

 : پژوهشی استادی : گزارشی از کار و کارنامه دانش

های علمی ايشان بود و جزء اولین استادان دانشگاه علوم همواره پژوهش سرلوحه فعالیت

اشتند ارزشمندی دآثار علمی تخصصی خود تاکنون ی ر زمینه رشته. دمی باشندپزشکی بابل 

 علمی خود را توسعه دهند.ی و توانستند زمینه 

 : گزارشی از سلوک استاد در خانواده:در خانواده منش

رغم طی مراتب علمی و شخصیتی قابل احترام هستند. علی و نیکومنش ،فردی با اخالق

 شود.  منش و رفتارشان همواره ديده می ی مدارج باال، تواضع در سرلوحه
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 شان و اهتمام به ادایرفتار استاد با بیماران و منسوبینی از نحوه : گزارشیبا بیماران منش

 حقوق آنان:

حقوق بیماران را تحت  ، کهایمدرس اخالق پزشکی هستند و خود متخلق به اخالق حرفه

 کنند. هر شرائطی مراعات می

 :گزارشی از سلوک استاد در محل کار و مراوده با همکاران :با همکاران منش

کردند و همکاران در محیط کار با رعايت مديريت رفتار سازمانی، جوی صمیمی ايجاد می

نمودند. در زمان مسئولیت معاونت با نهايت عالقه و احترام زير نظر ايشان انجام وظیفه می

 کردند. ک خانواده رفتار میآموزشی دانشگاه، در واقع با همکاران مثل ي

 های ايشان در اين امور: گزارشی از جايگاه و نقش استاد در تصمیمات سازمانی و ويژگی

ايشان عضو مؤثر شوراهای مهم از جمله  شورای پژوهشی دانشگاه و ساير شوراهای مرتبط 

که بسیار راه گشا  نموده اندهمیشه نظرات کارساز و ارزشمندی ارائه  .اند هبا امر پژوهش بود

 یتفکر شورايی در دانشگاه با ايشان توسعه يافت و با دريافت نظرات ارزنده اعضا بوده اند.

يافت. ايشان از خرد های نخبگان، پايه و ارکان دانشگاه تحکیم میگیریشوراها و تصمیم

 ام بهنخبگان، احتر یکردند. رجوع به آراهای کالن استفاده میگیریجمعی برای تصمیم

گیری نهايی جزء رفتار سازمانی و تصمیم یمه صاحبان فرايند و جمع بندی آرانظرات ه

 هایکارگاهرغم مشغله فراوان دانشگاهی و فرادانشگاهی، در برگزاری ايشان است. علی

اندازی نشريات علمی نقش پژوهشی به عنوان مدرس حتی در روزهای تعطیل و کمک در راه

شه در انجام کارهای بزرگ که قبال مسبوق به سابقه هم نبود، ايشان مستقیم داشتند. همی

علمی  یارتقامطمئنی بودند. حضور ايشان در مديريت دانشگاه، تاثیر کلیدی در ی پشتوانه 

و از  گیرنداکنون نیز به عنوان فردی با سابقه مورد مشورت قرار میدانشگاه داشته است. هم

 کالن دانشگاه هستند.گیری افراد مؤثر در تصمیم

 :نهايشان در اين زمیی گزارشی از عالئق و گرايشهای فرهنگی استاد و کار و کارنامه 

های فرهنگی مذهبی و اهل فضل و فردی متدين و حامی فعالیتی استاد از خانواده 

مورد  امرهستند. ديد باز در امور فرهنگی، از ايشان فردی فراجناحی ساخته است و در اين 

 ع افراد با سالئق فکری متنوع هستند. رجو

 ای از شخصیت و رفتار استاد را بازگو نمايد:ای برجسته که جنبهروايت خاطره يک خاطره:
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ها پیش از اين، در معیت دکتر زاهدپاشا در کارگاه نگارش مقاالت علمی در معاونت سال

پس از جلسه با  پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرکت داشتیم. ايشان

کنند، چیزی نیستند که ما بزرگواری فرمودند، نکاتی که مدرسین اين کارگاه تدريس می

ی ند، چرا ما نتوانیم راه اندازمی توانرا در دانشگاه تدريس کنیم. اگر اين عزيزان  آن هانتوانیم 

ان ی همکارکنیم. اين حرف انگیزه قوی در ما ايجاد کرد و مصصم شديم تا برای توانمندساز

اندازی کنیم که نگارش مقاالت را در دانشگاه راه کارگاه هایعلمی و دانشجويان، سری  هیأت

 کردند. ها همکاری میايشان به عنوان يکی از مدرسین تا سال

دی بنده ايشان را فر: در يک کالم توصیف منزلت استاد با بیانی مجمل به عنوان حسن ختام

 متواضع، منصف، فن ساالر، دلسوز به دانشگاه، آينده پژوه و مبرز در رشتهتیزبین، خوش فکر، 

. اندعلمی در منطقه و فرامنطقه خدمت کردهی ها به جامعه دانم که سالتخصصی خود می ی

ها محو نخواهند شد. برای اين دوست خدمات ايشان به شهر، استان و کشور هیچ گاه از خاطره

نمايم تا عزت از پروردگار مسئلت می روزافزون و دوام عمر باعزيز و فاضل خود، سالمتی 

 مند شود.  های سال، جامعه از خدمات فاخر ايشان بهرهبمانند و سال
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 پاشا اکبرزادهاباذر دکتر 

و عضو هیأت  ی استان مازندرانجراح کلیه، فلوشیپ و موسس پیوند کلیه

  علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 زمی باشند و من نی شهرستانی و کشوری ،ایيداهلل زاهدپاشا الگوی منطقه استاد دکتر

مکانات با کمترين او  ای محروماز منطقهاستاد رم. افتخار آشنايی و نسبت فامیلی با ايشان را دا

 رشد و نمو کردند و نهايتا به مدارج باالی علمی، فرهنگی و کشوری رسیدند.

دری روحانی و مادری مهربان ديده به جهان گشودند و در از پپادشاامیر بندپی استاد در 

ه که دسترسی ب امیر و شهر بابل رشد و نمو نمودند. زمانیی بندپی، روستای پادشامنطقه

ی هموار و... وجود نداشت و يا بسیار محدود بود و مراکز آموزشی، امکانات شهری، برق، جاده

وشی ککش، پشتکار و سختی فرهنگی و زحمتدهخانوابود.  شمارمشقات زندگی فراوان و بی

مهندس اعظم جناب آقای امیر نظیر ی پادشااستاد، هوش سرشار، دوستان و اقوام قريه

(، ی اصیل مذهبی کشوری هستندپاشا )که خود يکی از نخبگان و کارآفرينان با ريشهزادهقلی

 در رشد و تعالی استاد تاثیر شگرفی داشتند.

سیر تکاملی و پیشرفت علمی، ايشان را به عنوان الگويی برای جوانان منطقه و شهرستان 

های . پشتیبانی و راهنمايیباشنددانش آموخته رشته پزشکی پادشاامیر میعرضه کرد. اولین 

آورد و های مختلف جوان را به حرکت درکه موتور علمی نسل ،ايشان نیروی محرکی بود

 .رهنمون نمودعلم و نور ديگران را به سمت 

زد خاص و عام است. مهارت در رسیدگی به دردمندان آن هم نسبت طبابت استاد زبان

به اعتقاد مردم، دستان استاد، .دوست ساخته استبه اطفال از ايشان پزشکی حاذق و مردم

زيت وي نمايد. در خیلی از اين موارد بیماران را به صورت رايگانگر جلوه میشفابخش و نوازش

گو هستند و پیشرفت جوانان و جامعه آرزويشان است. ای بشاش دارند؛ بذلهفرمايند. چهرهمی

 ی علمی باال از خصوصیات بارز ايشان است.حد با وجود مرتبهتواضع و فروتنی بی

و  داشتنیای علمی، دوستاستاد زاهدپاشا در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز چهره

معاونت آموزشی و ارتقای دانشگاه علوم پزشکی بابل  ،های علمیدر اکثر کمیتهمنور دارند و 

زد هستند. محبوبیت خاصی  ی اطفال و نوزادان فعال و زباناز بدو تاسیس به خصوص رشته
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تخصص نوزادان در دانشگاه دارند که با مرور زمان نیز همچنان محفوظ مانده است. اولین فوق

ی تحصیل در که سن و سالی از ايشان گذشته بود، برای ادامه شهرستان و استان، زمانی

 گذار بخشتخصصی نوزادان عازم تهران شدند و مجددا با توانی مضاعف بنیانی فوقرشته

ی حقیر برای استان شدند. زمانی که بنده (NICU)ی نوزادان های ويژهنوزادان و مراقبت

کردم، صمیمانه به ياری تالش می ۱۲۷۷در سال ی استان اندازی اولین بخش پیوند کلیهراه

 اينجانب شتافتند و تشويق و کمک ايشان همچنان برای بنده راهبردی است.

های علمی و محبوب کشوری تبديل شدند و در ايشان به تدريج به يکی از چهره

ت که هاسسازی کالن کشوری، به عضويت فرهنگستان علوم پزشکی درآمدند و سالتصمیم

 . سفرهای علمی خارج و داخل کشور،بارز می باشدپیشرفت پزشکی کشور  ايشان  درنقش 

ی اطفال و نوزادان، از استاد فردی نیرومند و ی مقاالت متعدد، همراه با طبابت در رشتهارائه

  . گذار و دانشمند ساختخدمت

 ی چرخ نیلوفری رابه زير آور                                 درخت تو گر بار دانش بگیرد

 ناصرخسرو

يکی از اوصاف استاد زاهدپاشا، فعالیت خیرخواهانه و دستگیری از مستمندان به خصوص 

عضويت در مجامع خیّرين نظیر  آنها است. در جهت توانمندسازی جوانان مستعد و مستمند

 ی استاد است. خیّرين سالمت و... از خصوصیات برجسته

 خار جهان مردم نیکوسیرندبستان          گل بیخار میسر نشود در گل بی

 سعدی
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 دکتر ناصر جان محمدی

 دانشگاه علوم پرشکی بابل و  ارتوپدیاستاد گروه 

 

 به نام خداوند جان وخرد     کزين برترانديشه برنگذرد

 .کم نظیراست "تدبیر، زيرکی و جديتش  "دکتر زاهدپاشا کسی که استاد

 

معروف است که اين نام  "زاهد"آشنايان نزديک به  بین دوستان و در اين استاد ارجمند

 شان متجلی بود؛ ولی بطوروالدين جنت مکانی باشد که درسیره برخاسته از تبارشان می

، "یرپادشاه ام"برگرفته از نام روستای   "پاشا پسوند"اشتهار دارند که  "زاهدپاشا"رسمی به 

 باشد.شرقی تابع شهرستان بابل می بخش بندپی موطن اصلی ايشان واقع در

)مطب و بیمارستان(  خصوصی اين حقیر از نظر موطن، محل کار دانشگاهی و محل کار

که اين سعادت موجب گرديد تا از خصال نیکوی آن  امجواری داشته  با استاد افتخار هم

 مند گردم. بزرگوار بهره

ه است داللت بر وجود برجسته اين يادنامه آمد شخصیت علمی و اجتماعی استاد که در

. منش و رفتار استاد در برخورد با همکاران، فراگیران، یستبه تکرار ن مندايشان دارد که نیاز

 .باشدمیخدمتگزارانه  خوشروئی و محترمانه، با ،بیماران و ارباب رجوع

ن آ بابل سعادت پیدا کردم مدتی کوتاه باعلوم پزشکی اواخر خدمتم در دانشگاه  بنده در

بزرگوار ارتباط اداری داشته باشم. معروف است که به قابلیت، کاردانی و حسن نیت و تدبیر 

 گويم که استاد دکتر زاهدپاشا از سرمايهبدون اغراق می .شود پی بردمیدانی می افراد در کار

 ور شايستهطه سفانه دانشگاه و سیستم بأکه مت اندبديل دانشگاه علوم پزشکی بوده بیهای 

گی موجب خسران جبران ناپذير به دانشگاه هبهرو بايسته از وجودشان بهره نبرد و اين بی

استاد دکتر زاهدپاشا را که در آن مدت کوتاه شاهدش بودم در ی گرديد. ديد باز و سازنده

ذهنم عجین گرديد مخصوصا چند اقدام مورد تاکید و تائید استاد که جنبه راهبردی برای 

 رم.بکشی رنج میمتاسفانه مورد توجه قرار نگرفت که همیشه از اين فرصت دانشگاه داشت
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ايشان دوره فلوشیپ  زمانی که. کنم مندی استاد عرضای در مورد تعالینکته ارزنده

هم  فرمودندمی .نوزادان را شروع کردند مثل همیشه مطب شلوغ و بیمارستان موفقی داشتند

همه مزايا را رها کردی  آن ،نسبت عقلت را از دست دادی بالگفتند  هايش به ايشان میدوره

موفق  گرفته بود أو به فلوشیپ روی آوردی؟ بلی استاد با اين اقدام که از درايت بااليش منش

فلوشیپ نوزادان در دانشگاه علوم پزشکی بابل شدند که برکت ی به داير کردن بخش و دوره 

 آن در منطقه وکشور هويداست.

 های شخصیتی، علمی وسزاوار استاد دکتر زاهدپاشاست و ويژگی"نخبگی"ن کهاي نهايت

 درس آموز باشد. ،د برای نسل حاضر و آيندهمی تواناجتماعی استاد و دست آوردهايش 
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 دکتر محمدرضا خصوصی نیاکی

 دانشگاه علوم پزشکی بابلعلمی  هیأتعضو ، متخصص قلب و عروق

 

  انسانی مدير، مدبر، کاردان و نخبه در حرفه پزشکیجناب استاد دکتر زاهدپاشا، 

علمی وارد دانشگاه علوم  هیأتکه به عنوان  ۱۲۲۰را از سال ايشان اينجانب، می باشند. 

های علمی، آموزشی ايشان زبانزد همکاران بود. همواره قابلیت. شناسمپزشکی بابل شدم، می

کنجکاو و پويای ی ايت از روحیه مقاالت متعدد پژوهشی از مجالت داخلی و خارجی حک

از نظر رفتار و سلوک،  انسانی هستند  ايشان از حل معضالت پزشکی اطفال و نوزادان دارد.

 صدر باال، آرام و متین. ی  سعهشريف با 

آموزشی  تهمواره رفتارشان با همکاران بر اساس اخالق و ادب بوده است. دوران معاون

از شکوفاترين دوران آموزشی و پژوهشی دانشگاه بوده ايشان در دانشگاه بدون شک يکی 

 است.

 ،از جلسات شورای دانشگاه و يا مديران گروه که بنده هم افتخار حضور داشتم با درايت

کردند و اکثراً با نظرات ايشان گره بسیاری از مشکالت گشوده صبر و متانت جلسه را اداره می

پژوهشی که در دانشگاه داشتند در سطح آموزشی علمی و ی شد. استاد عالوه بر وزنه می

 کنند.کشوری هم نقش به سزايی ايفا می

 تحريريه هیأتعضو اند، های متوالی رشته اطفال بوده طراح سواالت بورد در دورهايشان 

 علمی هیأت یاعضا ارتقایاز اعضای فعال و  باشندمجالت دانشگاه علوم پزشکی بابل می

 بايد بگويم در دانشگاه ،شرح دهیمرا طور خالصه استاد ه ر بخواهیم ب. اگباشندمیدانشگاه 

که اين حقیر در طول سالهای خدمتم  ،دانا، آگاه، مدّبر و کاردان یمدير، بابلعلوم پزشکی 

 هکپزشکی بابل، گذار دانشگاه علوم خالق نژاد بنیاندکتر احمد جناب استاد ، مشاهده نمودم

تند زاهد پاشا هسدکتر شااهلل در هر کجا که هستند به سالمت باشند و ديگری جناب استاد ان

ن باشند. خداوند به ايشاای جهت نخبگان استان مازندران میکه الحق انتخاب به جا و شايسته

 ادامهسالمتی و طول عمر با عزّت عطا فرمايد تا به خدمت خداپسندانه و مردمی خويش 

  دهند.
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 درزیعلی اصغر دکتر 

 علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل هیأتعضو  و متخصص جراح عمومی

 

های استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بابل، جناب آقای  چهل سال آشنايی با فعالیت

 :دکتر زاهد پاشا

اشتیاق و تالش چشمگیر منحصر بفرد در آموزش دانشجويان پزشکی، دستیاران طب 

 فلوهای فوق تخصصی نوزادن اطفال و مخصوصاٌ

ارائه و پیگیری برنامه آموزشی منسجم و به روز در سیستم آموزشی در پست معاونت 

 .گیر دانشگاه علوم پزشکی بابل در کشور گرديد چشم ارتقایآموزشی که موجب 

المللی و تحقیقاتی در مجالت معتبر علمی بینی مقاله  ۱۶۴نوشتن و چاپ نزديک به 

حضور مؤثر  ،کتاب در رابطه با طب  نوزادان ۲کنفرانس جهانی، تألیف  ۱6ى در ران ايراد سخن

وق ف به ويژهتخصصی اطفال و ی اندازی رشته مجالت علمی متعدد، راهی تحريريه  هیأتدر 

صی بورد فوق تخصی ممتحنه  هیأتتخصصی نوزادان در دانشگاه علوم پزشکی بابل، دبیری 

 جهانی پزشکیی ستاد تراز اول در ايران و برجسته در جامعه يک ا به عنوانکشور، ايشان را 

 .اطفال نمود

ژوهش پ، آموزشی تحقیقاتی به کثرت و حضور فعال در کمیته اخالق کارگاه هایبرگزاری 

 هیأت یهای فرهنگی، اهتمام ويژه و متعصبانه به آموزش و تحقیقات اعضاو ديگر کمیته

 ..جايگاه علمی و معنوی شان نمود ارتقای در آن هاعلمی، کمک شايانی به يکايک 

ای ه ايشان در گسترش بیمارستان اطفال امیرکال و راه اندازی بخشی تالش بی وقفه 

ای بود که اين به گونه NICU جديد در اين مرکز مخصوصا بخش فوق تخصصی نوزادان و

 .استنمودهمرکز را در صدر بهترين مرکز آموزشی درمانی اطفال و نوزادان شمال کشور 

نظام پزشکی شهرستان بابل و ی مديره هیأتدوره متوالی چهار ساله در سه  عضويت

 .ایهای آموزش اخالق حرفه حضور فعال در خانه پزشکان تاکنون و برگزاری کالس
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کلینیک، که  در بیمارستان خصوصی بابل NICU بخش نوزادان وی اندازی و ادارهراه

تنها خدمات ماندگاری به تمام نوزادان بدحال استان و حتی  يکه وهای متمادی  برای سال

 .ی همجوار مازندران نمودندن هاااست

ی پزشکان شهر تبديل کرده های فاخر، ايشان را به عمو خیمهی فعالیتاين مجموعه

 است. 

سطح سالمت، درمان و آموزش  ارتقایايشان در ی به نظر بنده پشتکار و تالش ايثارگونه

 .پزشکی در استان بی مانند و قائم به ذات شخص خودشان است

 دکتر زاهدپاشا

 .زندگیش را تکه تکه کرد و فرو رفت در قاب ذهن ديگران

 .کم کم تبخیر شد و بارانِ نم نم شد در جان ديگران

 .خانه کرد شماری ی بین هاانشین جان انسها را زيبا ساخت که در شاهآنقدر تکه

  ا.ياد داد چگونه آموختن را، و زيبا درس داد چگونه بودن ر

 .بارانی شد و جنگلی ابدی برويانید

های ماهرشان  بايد نشانی از نگاه پر مهر و دستمان شفا می امروز هر نوزادی که در استان

 و درمان استادانبديل در قلب و جان بیتا آموزش و درمان در طب اطفال باقی است، او  .دارد

 .بايد و جاودانه خواهد بودگران بسیاری تکثیر می

که در  آن چهخواهد و تاکنون به انجام رسانید هر جهان را زيبا، سالمت و خردمند می

 .توان داشت

 سايبان، نام بلند خدایمهرش، عشق را و همت وااليش، خستگی را شرمگین کرده است. 

 .وجودش باد

 

 گوش جان من آمد          دگر نصیحت مردم حکايت است به گوشم دهانت به حکايتی ز

 سعدی
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 :هفتمفصل 

 کشور تاداننظر اس
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 دکتر سیدعلیرضا مرندی

 رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور

 فوق تخصص نوزادان و استاد ممتاز گروه کودکان 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 نعمتان"حضرت محمد )صل اهلل علیه و آله و سلّم( است که از فرمايشات پیامبر اکرم 

که پیامبر اعظم )ص( نسبت به اهمیت و  . درحقیقت ضمن اين"مجهولتان، الصحه و االمان

اند که اند، به اين امر هم اشاره فرمودهارزش دو نعمت بزرگ صحت و امنیت عنايت فرموده

را از  آن هاشود که ا زمانی بیشتر متوجه میانسان قدر و منزلت و ارزش اين دو نعمت واال ر

دهد. رسالت پزشک و گروه پزشکی آنست که پاسدار نعمت سالمت جامعه و آحاد دست می

آنان بکوشند. قداست اين حرفه ی مردم باشند و در تامین، حفظ و ارتقای سالمت همه جانبه

اين نعمت بزرگ بر عهده  ای است که در قبال حراست ازالعادهخارق هم ناشی از مسئولیت

دارد. جان انسان و سالمت او آن چنان ارزشمند است که خداوند منان احیای هر نفسی را 

داند و در مقابل، وارد کردن هرگونه خدشه به سالمت انسان را معادل احیای همه نفوس می

ن افرمايد. حال میزان شايستگی پزشکمستوجب ديه و قصاصی متناسب آن آسیب تعیین می

به میزان شناختی است که از جايگاه انسان و انسانیت دارند و نیز به میزان همت و تالشی 

 .گیرنداست که در مسیر مقدس تامین، حفظ و ارتقای سالمت جامعه و آحاد مردم به کار می

از سوی ديگر امر تعلیم و تربیت و حرفه معلم بودن از چنان جايگاهی برخوردار است که 

اند، که اين امر، خود حکايت از قداست شغل شريف استادی و انبیاء تشبیه کرده آنرا به شغل

 معلمی دارد.

مقدس ی که به هر دو حرفه  برادر عزيز، جناب آقای دکتر يداهلل زاهد پاشا ضمن اين

يعنی طبابت و تعلیم و تربیت دانشجويان پزشکی و گروه پزشکی، دستیاران تخصص کودکان 

شان به انجام هر چه بهتر اين  صص نوزادان اشتغال دارند، پیوسته تالشو دستیاران فوق تخ

رم ک ،شد مگر با لطفکدام از اين امور حاصل نمی دو وظیفه مقدس بوده است. طبیعتاً هیچ

خداوند کريم به  آن چه ی قدر به شکرانه و عنايت الهی. اما اين برادر عزيز و استاد گران

اند و عالوه بر امور درمان، با گونه تالشی فروگذار نکردهايشان ارزانی داشته است، از هیچ
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جامعه و آحاد مردم که همانا پیشگیری و ی اولويت دادن به نیازهای کمتر شناخته شده 

رای و باند ارتقای سالمت است، به وظايف پزشکی خود به بهترين شکل ممکن عمل کرده 

های روزانه خود، بلکه در آموزش به دانشجويان و ترويج اين امور مهم آنرا نه تنها در فعالیت

 اند.سطوح منظور نمودهی دستیاران در همه 

جناب آقای دکتر زاهد پاشا برای حل معضل و مشکل بزرگی که نوزادان نارس و يا بسیار 

آن امکان انتقال نوزادان فقط با  بیمار، پیوسته با آن مواجه بودند همت گماشتند. قبل از

های معمولی میسر بود که امکان گرم نگاه داشتن و کمک به تنفس نوزادان بد حال آمبوالنس

و نظارت مستمر بر عالئم حیاتی آنان فراهم نبود. لذا بسیاری اوقات نوزادان پس از رسیدن 

رارت بدن کردند و ح یدا میپ أبه مراتب بدتر از بیمارستان مبدبه بیمارستان مقصد، وضعیتی 

شد. جناب آقای دکتر خود را به آسانی و به شدت از دست می دادند و حال آنان وخیم تر می

 ای عالمانه مجهز کردند که مشکالتزاهد پاشا با يک اقدام ابداعی، آمبوالنسی را تهیه و به گونه

. پذيرفته درستی صورت میکرد و در نتیجه انتقال نوزاد بمورد اشاره را کامالً برطرف می

ان با تبعیت از اقدامات ابداعی ايش ن هااو بیمارست دانشگاه هاپس از آن بود که به تدريج ساير 

 تر نوزادان را فراهم کردند.امکان انتقال مطلوب

اول، تدين و تقوای ی های بسیار ارزشمند جناب آقای دکتر زاهدپاشا، در درجه از ويژگی

ای ايشان و احساس تعهدی است که نسبت به انجام مطلوب وظايف هرچند عملی و حرفه

های دهند. ايشان عالوه بر حضور و مشارکت فعال در عرصهعديده و متنوع از خود نشان می

سطوح ی ها و خدمات سالمت و آموزش و پژوهش در همهمراقبتی گوناگون نظیر ارائه 

 اند، از پذيرش آن امتناع، هرگاه با تقاضائی برای فعالیت در امور اجرائی مواجه شدهدانشگاهی

توان از معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ها میگونه مسئولیتاينی اند. در زمره نکرده

طب کودکان، عضويت و دبیری ی و خدمات بهداشتی درمانی بابل، عضويت هیئت ممتحنه

ن آهای سنگین ناشی از خصص طب نوزادی و پیرامون تولد و مسئولیتهیئت ممتحنه فوق ت

شود، همه را  با به ايشان سپرده می آن چههای ايشان آن است که هر نام برد. از ويژگی ها

 رسانند. جديت و دلسوزی و وسواس مديريت نموده و به انجام می

 ديرهی و نیز عضو هیئت مجناب آقای دکتر زاهدپاشا عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشک

انجمن علمی پزشکان نوزادان ايران هستند و لذا برای حضور در جلسات متعدد ناشی از  ی
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تخصصی، گاهی تخصصی و فوقی های ممتحنهتاها و نیز جلسات هیاين مسئولیتی همه 

ر یکنند و هرگز در حضورشان در جلسات مزبور تاخای دو بار به تهران مسافرت میحتی هفته

شود. به دلیل تعهد و احساس مسئولیت فوق العاده، عالوه بر انجام کارها و تعللی مشاهده نمی

و وظايف خودشان، در بهتر انجام شدن امور مربوط به ديگران هم همت واال دارند. در مشورت 

-فکری بسیار صادق و پیشگام هستند. به انجام کارهای جمعی بسیار معتقد و در مثبت و هم

در همه امور شاخصند. در گماردن همت، پشتکار، تالش، دقت در کار، صرف وقت و  نگری

. ايشان استادی دانشمند، باشندمیانرژی، الگوئی برای همه سنین و به خصوص جوانان 

 ند.ا فرهیخته، دلسوز، دوست داشتنی و متواضع

مختلف  هایاينجانب که توفیق همکاری با جناب آقای دکتر زاهدپاشا را در عرصه

های ارزشمند ايشان غبطه ها، صفات، خلقیات و ويژگیام، به بسیاری از توانمندیداشته

ها عرصهی خورم و از درگاه خداوند متعال برای آن برادر بزرگوار و استاد ارزشمند در همهمی

 آرزوی توفیق روزافزون دارم.
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 دکتر هادی سماعی

 دانشگاه علوم پزشکی ایرانان وق تخصص نوزادان و استاد گروه کودکف

 

ی از زمانی که ايشان دوره  ،سال قبل ۰6آشنايی من با آقای دکتر زاهدپاشا به حدود 

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايران )ع( رزيدنتی اطفال را در بیمارستان حضرت علی اصغر 

 گردد. ايشانبرمی ،گذراندند و من در آن زمان مسئول بخش نوزادان اين بیمارستان بودممی

رزيدنتی اطفال و اخذ تخصص کودکان و گذراندن بورد اطفال به استان ی بعد از اتمام دوره 

در امتحان پذيرش فوق تخصصی نوزادان دو سال  ۱۲۷۱مازندران برگشتند و مجددا در سال 

 قفوق تخصصی نوزادن را گذراندند و در امتحان بورد فوی تحت نظر مستقیم اينجانب دوره 

 و با راه اندازینمودند تخصصی با کسب نتیجه مقام دومی بورد به دانشگاه بابل مراجعت 

نوزادان برای اولین بار در بیمارستان کودکان امیرکال به تدريس ی اولین بخش مراقبت ويژه

ا ن زمان تآ و از ندمتخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان پرداخت ،و تربیت طبیب عمومی

 ام.ايشان ارتباطی نزديک داشتهحال با ه ب

ظیرند. نعلیم و تعلم بیتآقای دکتر زاهدپاشا از نظر عشق و عالقه به دانش پزشکی جناب 

. تندهسکوش و خستگی ناپذير باشند. بسیار سختايشان عاشق طب کودکان و نوزادان می

بخش حاضر رزيدنتی همیشه جز پزشکانی بودند که صبح ها زودتر از همه در ی در دوره 

د کردنشدند و تا به انجام نرساندن کارهای بخش و بیماران، هیچ زمان بخش را ترک نمیمی

 آموزشی داشته باشند.ی و به ياد ندارم که يک جلسه غیبت غیرموجه در دوره 

 آناز خصائص خوب ديگر ايشان صبر و حوصله و تواضع در مقابل بیماران و اطرافیان 

 گوش آن هاهای بیماران و اطرافیان ت کافی و حوصله به تمام حرفست. ايشان با صرف وقها

آن کننده باعث آرامش روحی و رفع نگرانی د و با دادن پاسخ های مناسب و قانعندهفرا می

ی خوب باعث جذب بیماران بسیار و حسن آوازه نه د. با داشتن همین خصیصهنشومی ها

پزشکی  به عنوانو همه از ايشان  شدندی مجاور هان اتنها در استان مازندران بلکه در است

 کنند.میتوانا و دلسوز ياد  ،حاذق
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استاد عالقه زيادی به فراگیری مطالب و مسائل جديد طبی دارند سعی ايشان همیشه بر 

ن ها آخرياين بود که خود را از نظر علم پزشکی به روز نگه دارند و همیشه در راندها و کنگره

 گردان و شرکت کنندگان در کنگره ها بیاموزند. به همین جهت راندها و سخنمطالب را به شا

ی است. عشق و عالقه ها با استقبال و طرفداران زياد همراه بودههای ايشان در کنگرهرانی

های علمی داخلی مستمر و شرکت در کنفرانسی مطالب جديد و مطالعه ی ايشان به ارائه 

به ن مقاالت متعدد در مجالت داخلی و خارجی باعث شده همه از ايشان تو خارجی و نوش

 اخالق و علم ياد کنند.ی استاد نمونه عنوان

حسن اخالق و رفتار صمیمانه و تواضع و احترام به همکاران و دوستان دانشگاهی و 

تخاب ندانشگاه و ا استادانجايگاه ايشان در بین  ارتقایقديمی باعث  استادانقدرشناسی از 

 بورد فوق تخصصی کودکان گرديد.ی ممتحنه هیأتدبیر  به عنوانوی 

شهريان و ساکنین  خوب ديگر ايشان عالقه و تعصب خاص نسبت به همهای ويژگیاز 

( NICUنوزادان )ی اندازی اولین بخش مراقبت ويژه باشد. ايشان با راهاستان مازندران می

برای اولین بار در ايران خدمت  ،و طرح انتقال نوزاد بدحال به روش نوين مازندران در استان

ا فعالیت ايشان در ترويج تغذيه ب هم چنیناند. بسیار به يادماندنی را در اين استان انجام داده

 نوزادان بسیار چشمگیر بوده است.  یمادر و برگزاری کارگاه های احیا شیر

تربیت ايشان در ناشی از علمی و اخالقی خوب  نظر من کسب اين همه امتیازاته ب

 ای اصیل و تحصیلکرده می باشد.خانواده

در محیط منزل هم ايشان پدری  ،بخاطر ارتباط و شناخت نزديک خانوادگی با استاد

ر های منحصمانند پدر از ويژگی ،نمونه هستند. تربیت دو فرزند پزشک متخصص و شاخص

فرزندان ايشان هم تمام اخالق، حسنه و خلق و خوی خوب را از باشد که فرد ايشان میه ب

 اند.پدر آموخته

و از خداوند است برای من آشنايی و کارکردن با آقای دکتر زاهدپاشا افتخارآمیز بوده 

 طوالنی به ايشان عطا بفرمايد. رمتعال می خواهم عم

ن و خانواده ايشان پزشک و استادی نمونه هستند. برای ايشا ،ايشان از تمامی جهات

 آرزوی سالمتی و موفقیت دارم.
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 نیک نفس پدرامدکتر 

 دانشگاه علوم پرشکی کرماناستاد گروه کودکان و  فوق تخصص نوزادان

 

  ای گشاده جبین قامت استوارآزاده

. "هرچه در توان داشتم انجام دادم"بگويد  می تواندسخن از انسان پرافتخاری است که 

کنم در يکی دو صدا می "زاهد"بدين جهت صحبت از استاد دکتر زاهد پاشا که همیشه او را 

 گنجد.صفحه نمی

نامه فوق تخصصی خود را دريافت کرد اما بیش و کم دکتر زاهدپاشا قبل از من دانش

 پیرامون تولد )طب نوزادان( شديم. طب نوزادی و ی رشته ی ممتحنه هیأتهمزمان وارد 

 دار تربیت دستیار فوق تخصصی ی عهدهدانشگاه هااساس روال رايج وزارتِ متبوع،  بر

ی صمیمی جا افتخار آشنايی با خانواده ای قرار گیرند و از اينبايستی مورد بازديد دورهمی

 تر سماعی و دکتر فخرايیاستاد پیش آمد. در معیت استادان بزرگوار آقايان دکتر مرندی، دک

چند بار افتخار ديدار خانوادگی دست داد و خیلی  در منزل ايشان مهمان بوديم. پس از آن نیز

بردم که پشت سر استاد همسری مدير و وفادار وجود دارد که گرمابخش آن زندگی زود پی

دون بکشد بولیت را به دوش ئسراسر مشغله است چه، هر انسانی قادر نیست بار اين همه مس

 اين که از حمايت همسری شايسته برخوردار باشد.

ن انجمن پزشکان نوزادای مديره  هیأتافتخار ديگر بنده همکاری چندين ساله با استاد در 

ر انتظا ،گاه که مصادف با برف زمستانی بودآن ،مديره هیأتی ايران بود. در جلسات ماهانه 

جاده گو پر خطر، برف گو سنگین، ":جان بخرد اماپاشا خطر سفر را به نداشتیم دکتر زاهد

 رسید.  . اولین نفری بود که سر می"خواندبهمن گو در کمین، جاده تو را می

دار تربیت دستیار فوق تخصصی نوزادانِ عهدهی دکتر زاهدپاشا اولین واحد مراقبت ويژه 

گذرد، در اين اقدام می اکنون که بیش از دو دهه ازرا در استان مازندران احداث کرد و هم

و اين بدان معناست که است شمال شخص ديگری تن به چنین کاری نداده ی تمامی خطه 

 برای خود رقیبو  روز بودنپذيرفتن آموزش دستیار فوق تخصصی يعنی از نظر علمی به
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ولیتی ئآخر بسیاری را از امر پذيرفتن چنین مسی گويم که همین نکتهساختن. قاطعانه می

 تابد.ها را برنمینظریدارد اما آزادگی و سخاوت دکتر زاهدپاشا اين گونه تنگز میبا

های بسیار زيادی را بر عهده داشته است. ولیتئدکتر زاهدپاشا خواسته و ناخواسته مس

کرد و ناخواسته خواسته از اين جهت که توانايی خود را در انجام امور از هیچ ارگانی دريغ نمی

تخصصی خود به قول ی يی که هم در رشتهن هااکه امروزه بسیار نادرند انساز اين جهت 

د. بسیار نها و مقررات سر در بیاورهم در امر آموزش، ضمناً از تمامی قانونو قدما مّلا باشند 

د توانیمگفت: انسان وقتی اش باشد. همیشه میبه او يادآور شدم که بیشتر به فکر سالمتی

آيد چند سال زندگی را درک کند که خود را وقف جامعه کرده باشد. يادم میمفهوم و معنای 

ود اش صالح نبقبل يک پست مديريتی را به او پیشنهاد کردند که از باب سالمت جسمی

ا ولیت رئبپذيرد. مصرعی از غزل حافظ خواندم که مصرع بعدی را خود استاد گفت و آن مس

 نپذيرفت:

 .سالمت بگذررندان به ی زاهد از کوچه 

 هایتر از برگ در بوسهمهربان"دکتر زاهدپاشا انسانی است به غايت نجیب و مهربان. 

ديديم. آزمون کتبی رزو های دانشنامه در او می. اين مهربانی را هنگام طراحی سوال"باران

د، سخت نگیري"گفت: مشهوری داشت. میی شد. دکتر زاهدپاشا جمله پنجشنبه برگزار می

داوطلبان ی در آزمون شفاهی همه  ."تان را داشته باشیدعه است، هوای رفتگانشب جم

 دانستمبخشید. میمضطرب بودند. قبل از شروع آزمون سخنان او بود که به همه آرامش می

 که در مطب و کانون خانواده نیز چنین است. 

گاه قرار بود در رود. در آن کارهرگز از خاطر نمی۱۲8۲کارگاه بابلسر در سال ی خاطره 

جديد آموزش احیای نوزادان تبادل نظر شود. چهل نفر بوديم. دکتر زاهدپاشا با  مورد روش

جا به میزان محبوبیت او در دانشگاه رويی میزبانی را پذيرفت و کاری کرد کارستان. آنگشاده

 و در میان مردم پی بردم.

 مانا باد زاهدپاشای عزيز ما.

  :دکتر زاهدپاشا بیندازيد يک جمله مشهور در مورد او صادق استاگر نگاهی به رزومه 

 "مردی برای تمام فصول"
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 دکتر احمد خالق نژاد طبری

 شکی شهید بهشتیزدانشگاه علوم پاستاد  و جراحی کودکانفوق تخصص 

 

اندازی که من برای راه ۱۲۲۲گردد به سال می آشنايی من با استاد يداهلل زاهد پاشا بر

دانشکده پزشکی از محل خدمتم در دانشگاه علوم پزشکی شیراز راهی مازندران و مرکز 

ی دانشگاه مازندران در بابلسر شدم. در آن زمان ضمن ساماندهی محل استقرار دانشکده 

ينده آموزش پايه و بالینی آب نیروی انسانی برای ذپزشکی در محل کاخ سابق بابل، در فکر ج

بر خ ،پزشکان استان مازندران در رشته علوم پايه و بالینی نامه نوشتمی بودم. برای همه 

 آن های همه  از رساندم و آن هااطالع ه برا اندازی دانشکده پزشکی در دانشگاه مازندران راه

علمی  هیأتمادگی خود را برای جذب در دانشکده پزشکی به عنوان عضو آ تادعوت کردم 

 نمايند.اعالم 

های علمی و عملی پزشکان استان انجام دادم که هايی را خودم از توانمندیضمنا بررسی

 عالم و دلسوز به بیماران يافتم. ،استاد را از پزشکان حاذق

ن نظیر ايشا محل مطب ايشان در روبروی مسجد جامع شهر بابل بود و يکی از کارهای بی

ی کودکان سرطانی زير نظر استاد پروانه وثوق بود. در انجام شیمی درمان ،در بابل و مازندران

خون و سرطان کودکان در مازندران نداشتیم و خیلی از تخصص فوق ی ن زمان رشته آ

به تهران نبودند و ايشان اين کار سخت شیمی درمانی به مراجعه بیماران از نظر اقتصادی قادر 

دادند. از همان زمان استاد وثوق انجام میاين بیماران با راهنمايی ه را برای خدمت و کمک ب

 سعی در جذب استاد داشتیم.

دانشجويان پزشکی در ی پزشکی و جذب اولین دوره ی بعد از شروع فعالیت دانشکده 

-انتقال دانشکده ،ی علوم پزشکی در وزارت بهداشت و درماندانشگاه هاو تشکیل  ۱۲۲6سال 

ی علوم پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه مازندران به دانشگاه دانشگاه هاهای پزشکی به 

 ،، استاد منت نهادندبموزشی اينجانآعلوم پزشکی مازندران منتقل شد و در زمان ماموريت 

با اين  .علمی جذب دانشکده پزشکی شدند هیأتعضو  به عنواندعوت دانشگاه را پذيرفتند و 

 مدتی فعالیت در اواخراز د. خوشبختانه بعد کار افتخاری را نصیب دانشکده پزشکی کردن
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فوق ی تحصیل در رشته ی و برحسب نیاز دانشکده و عالقه خودشان برای ادامه ۲۴ یدهه

موزشی اين رشته در تهران شدند. پس از اتمام آبهترين مرکز از تخصصی نوزادان راهی يکی 

وزادان نی اولین بخش فوق تخصصی نوزادان و بخش مراقبت های ويژه  ،تحصیل در اين رشته

 .کردندرا در استان و بیمارستان کودکان امیرکال راه اندازی 

مد و از معلمین آکودکان و فوق تخصص نوزادان سری استاد از نظر علمی در رشته 

 باشند. برجسته اين رشته در کشور می

اند ده بوصاحب سبک و نظر  ،بسیار توانمند ،رشتهتحقیق و تدريس در اين ی در زمینه 

اکنون عضو هم. اندچاپ رساندهه در مجالت داخل و خارج برا و مقاالت زيادی در اين رشته 

 مفرهنگستان علوی عضو پیوسته  ،فوق تخصصی نوزادان کشوری ممتحنه رشته  هیأت

 نوزادان ايران هستند. تخصصی انجمن علمی فوقی مديره  هیأتپزشکی کشور و عضو 

 های علمی، ايشان يک معلم واقعی اخالق و مديری توانمند دردر فراسوی اين تخصص

 در تمام ادواری .موزش عالی علوم پزشکی کشور هستندآريزی آموزشی و اجرايی مراکز برنامه

 شموزآتحوالت نو و موثر در  أمنش ،عهده داشتنده در دانشگاه علوم بابل بئولیت که مس

دانشگاه علوم  یت امنااهای ايشان در هی اند و در زمان حال هم راهنمايیپزشکی کشور بوده

 باشند. گشا می پزشکی بابل بسیار راه

استاد و پزشک نمونه و نخبه در بنیاد نخبگان استان مازندران را  به عنوانانتخاب ايشان 

قات ايشان آرزوی سالمتی و توفیگیريم و برای فال نیک میه که کامال شايسته ايشان است ب

 علمی بیشتر در راه خدمت به مردم منطقه مازندران و کشور داريم.
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 دکتر ملیحه کدیور

 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص نوزادان

 به نام خداوند جان و خرد

 طبیبی پارسا و حکیمی متواضع

 استاد دکتر يدا.. زاهدپاشا

 

آموزش در مورد کسانی که در  ارتقایپیشنهادی در مورد  ۱۲۰۴های در اوايل سال

کردند به انجمن علمی پزشکان نوزادان داده نوزادان فعالیت میی های مراقبت ويژه بخش

 انجمن شرکتی مديره  هیأتی بودم. قرار بود برای توضیح اين پیشنهاد شخصاً در جلسه 

انجمن شدم. ی مديره هیأتی وارد جلسه نمايم. صبح يک روز پنجشنبه پايیزی بود که

شناختم، جناب مديره را که سمت استادی بر من داشتند از نزديک می هیأتاعضای ی عمده

 آقای دکتر مرندی، جناب آقای دکتر سماعی، جناب آقای دکتر فخرايی و ....

ی يک در اين میان جناب آقای دکتر مرندی، رياست محترم انجمن علمی پزشکان نوزادان،

 وشمبه گ، های ايشان قبالمديره را معرفی کردند که هرچند قبال نام و ويژگی هیأتاز اعضای 

خورده بود، اما سعادت ديدار مستقیم ايشان را از نزديک نداشتم. جناب آقای دکتر زاهدپاشا، 

استاد بزرگوار دانشگاه علوم پزشکی بابل. در مقابل خود سیمای کسی را ديدم که اولین 

بزرگواری متواضع است که چهره اش بیانگر  ،گیردويری که از او در ذهن هر بیننده جا میتص

آرامش، مهربانی، همزبانی و همدلی اوست. از آن زمان احساس کردم که بايستی استادی 

قبلی خود بیافزايم. در پی آن همواره با استاد در موارد مختلف  استادانجديد به فهرست 

ها و عملکرد شايسته و اخالق نکوی استاد بیشتر آشنا روز به روز با توانايیام و همکاری کرده

 شدم. 

شمال کشور بودند، ی استاد زاهدپاشا اگرچه خود استادی شناخته شده و مجرب در خطه 

اين رشته  ینوزادان به عنوان سومین فلوی فوق تخصصی رشتهی اما برای حضور در دوره 

ر )ع( در محضر استاد پیش کسوت جناب آقای دکتر سماعی در بیمارستان حضرت علی اصغ
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ايشان که خود استادی مسلم ی به تهران آمدند. رفتار متواضعانه و خاضعانه  ۱۲۷۱در سال 

 بديل و يگانه است.  با استاد سماعی، بی اند بوده

او ی های استاد باعث شد که شاهد حدود نیم قرن خدمت بزرگوارانه منش و توانايی

ای در شمال یم. حاصل اين خدمات نه تنها آموزش، پژوهش و پرورش پزشکان برجستهباش

ايران و کل کشور است، که اين خود باقیات صالحات بزرگی است، اما استاد خدمات خود را 

ای هاولین بخش مراقبت اندازیراه ،می توانهای ايشان و از فعالیت ندبه اين امور محدود نکرد

ويژه نوزادان در شمال کشور، راه اندازی نخستین سیستم مجهز انتقال نوزادان کشور، عضويت 

ان سازمی مديره هیأتی علوم پزشکی مازندران و بابل، عضويت در دانشگاه هاامنای  هیأتدر 

چندين مجله علمی و پژوهشی ی تحريريه  هیأتعضويت در  و بابل و نظام پزشکی مازندران

 را نام برد.در کشور 

و ايشان در سطح ملی هم به خوبی است فعالیت استاد محدود به شمال کشور نشده 

ی يرهمد هیأتدرخشند. عضويت پیوسته در فرهنگستان علوم پزشکی ايران، عضويت در می

ان تخصصی کودکی بورد دانشنامهی ممتحنه  هیأتانجمن پزشکان نوزادان ايران، عضويت در 

فوق تخصصی نوزادان، عضويت در ی بورد دانشنامه ی ممتحنه یأتهکشور، عضويت در 

های ويژه نوزادان وزارت کارگروه تدوين برنامه آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت

آموزش مجازی انجمن علمی ی اندازی کمیتهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضويت و راه

واگیر  غیر بیماری هایتحقیقات ز موسس مرک هیأتو عضويت در پزشکان نوزادان ايران 

های بدون های استاد زاهدپاشا در سطح ملی است. فعالیتکودکان از جمله فعالیت

های متعددی شد که از آن جمله چشمداشت استاد منجر به دريافت لوح سپاس و تقديرنامه

سپاس پزشک ، دريافت دو لوح ۱۲8۶از لوح زرين سپاس رياست جمهوری در سال  می توان

کشور از سازمان نظام پزشکی و دريافت لوح سپاس از انجمن علمی پزشکان نوزادان ی نمونه 

 نام برد. ۱۲8۷ايران به عنوان پزشک نمونه در سال 

انجمن ی رئیسه  هیأتجايگاه استاد چنان بود که اخیراٌ باالترين رای را در انتخابات 

اشد. باعتماد اعضا به ايشان می شان از محبوبیت وعلمی پزشکان نوزادان ايران کسب نمود که ن

ر نوزادان کشوی ممتحنه فوق تخصصی رشته  هیأتدر حال حاضر استاد زاهدپاشا دبیر بورد 

ین که نخستاست پذيری استاد چنان بوده شناسی و مسئولیتباشند. وقترا هم عهده دار می
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يابند، اين در حالی است حضور میانجمن ی فردی هستند که اول صبح در جلسات ماهانه 

ته شوند. از نکات برجسکه صبح بسیار زود از بابل برای شرکت در اين جلسات عازم تهران می

ايشان به قرآن مجید، زبان شعر و ی باشد. احاطه استاد تالش در جهت تحبیب قلوب میی 

 باشد. ادبیات در کنار هنر طبابت قابل عنايت می

 ايشان در درمان بیماران ياد نکرد. ی استاد نام برد و از منش حکیمانه از صفات  می توانن

 زد خاص و بیماران از عملکرد دکتر يدا.. زاهدپاشا زبانی مندی بسیار باالی خانواده رضايت

 ،مندی صد در صدی بیماران از توضیح کامل روال درمان بیماری به خانوادهعام است. رضايت

 شود استاد را حکیم زاهدپاشا ملقب کنم. که موجب میهايی است يکی از ويژگی

گشتم. مشاهده نمودم که در اکثر و سخن آخر اين که داشتم به دنبال معنای پاشا می

اند. با در زبان ترکی ذکر کرده را آن از های لغات، پاشا را مخفف پادشاه و استفادهفرهنگ

چگونه صفت پادشاهی به ايشان می چسبد! شناختی که از استاد زاهدپاشا دارم با خود گفتم 

به ياد دو بیت شعر در سردر ورودی شاه نعمتاهلل ولی در کرمان افتادم و آن را مناسب حال 

 استاد يافتم که:

 برگنبد شاه نعمت اهلل ولی            ديدم که نوشته بود با خط جلی                  

 شاهی است ولی گدای درگاه علی         اين پیر که خفته اندرين خاک عزيز        

 

استاد يدا.. زاهدپاشا ی از درگاه حضرت حق خواستار سالمت، شادی و موفقیت پیوسته 

 رد.توصیف ک "طبیبی پارسا و حکیمی متواضع"ترديد می توان او را هستم. کسی که بی
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 دکتر زیبا مسیبی

 تهراندانشگاه علوم پزشکی استاد و  فوق تخصص نوزادان

 به بازو دلیر و به دل هوشمند               به دانش بزرگ و به همت بلند

 

 موردی جناب آقای دکتر زاهدپاشا از فرهیختگان و پیشکسوتان علم پزشکی و چهره 

فوق تخصصی طب نوزادی و پیرامون تولد، در کشور ی رشته  به ويژهوثوق طب اطفال و 

 باشند.می

زدگی، در عین حال  مسلط به علم روز اما فارغ از هرگونه علماستادی متعهد، فرزانه، 

رسانی به خدماتی های ايشان در حوزه پزشکی جامعه نگر، واقع بین و  درد آشنا. فعالیت

اندازی بخش خصوص در سطح استان مازندران ستودنی است. بدون شک راهه نوزادان ب

تیاری فوق تخصصی نوزادان در بابل و دسی نوزادان و به دنبال آن دوره ی مراقبت ويژه 

االی بی ناپذيری و تجربه وفقه، پشتکار فراوان، خستگیهای بیگسترش آن، مرهون تالش

 یشماری از نوزادان، باعث ارائه  باشد که عالوه بر نجات جان تعداد بیمديريتی ايشان می

 ت.  اسمنطقه نیز شده پذير و مظلوم درفرد و مثمرثمر به اين قشر آسیبه خدمات منحصر ب

تربیت شاگردانی که همگی منشا خیر و برکت در جای جای ايران هستند حاکی از 

های نوزادان و همکارانی است توانمندی آموزشی باالی جناب استاد و نیز ساير فوق تخصص

 نمايند.که تحت مديريت و در کنار ايشان با صمیمیت و همدلی فراوان فعالیت می

های داخلی و خارجی ها، کنفرانسمحافل علمی، همايشی عالقه به حضور فعال در کلیه 

پژوهشی پربار ايشان نیز مقاالت ی باشد. در کارنامه های خاص اين استاد فرزانه میاز ويژگی

تحت نظارت و هدايت ايشان در ، های بنیادين و کاربردیکه منتج از پروژهاست ارزشمندی 

 . رسیدندنیا به چاپ مجالت معتبر د

های ايشان در مناصب مهم مديريتی منجر به حصول نتايج بسیار مطلوبی برای  فعالیت

قوت خود پابرجا و باقی مانده ه ب هم چنانکه آثار مفید آن شده است سیستم دانشگاهی 

 است. 
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 پذيری،ای از نظر علم، اخالق، مسئولیتدر نهايت ايشان الگوی تمام عیار و  شايسته

آحاد جامعه پزشکی ی شناسی، انرژی، صبر و حوصله و .... برای کلیهپشتکار، تواضع، وقت

 کشور هستند. 

های با قدم هم چناندر انتها آرزوی سالمتی و طول عمر با عزت برايشان دارم و امیدوارم 

کشوری و دانشگاهی بیش از پیش موفق و پیروز ی استوار و پرتوان در پیشبرد اهداف عالیه

 باشند. 
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 دکتر سید ابوالفضل افجه

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیعلمی  هیأتعضو  و فوق تخصص نوزادان

 انوار حق استآفتاب است و ز      شمس تبريزی که نور مطلق است 

 مولوی

 

استاد دکتر زاهد پاشا از پیشکسوتان طب نوزادان در ايران و بنیان گذار بخش نوزادان و 

NICU تربیت دستیاران تخصصی اطفال و دستیاران فوق تخصصی ، با ۱۲۷۲سال  در بابل

 سالمت نوزادان کشور و منطقه سهم بسزائی دارند.  ارتقایدر  ۱۲۷8در سال نوزادان 

انگر فعالیت در امور آموزشی، پژوهشی و اجرائی متعدد است و نگاهی به کارنامه ايشان بی

الملی مايه افتخار های بینمقاله در مجالت و کنگره ۱۶۴کتاب )تالیفی( و بیش از  ۲ارائه 

 باشند. جامعه علمی کشورمان می

ه باشند کايشان الگوی اخالق اسالمی، انسانی و پزشکی برای همکاران و فراگیران می

 اله است. ناشدنی ايشان بخاطر انس و الفت با معارف اسالمی و اولیاء تواضع وصف

-پیش استادانخاطره ماندگار از ايشان در ذهن حقیر است، احترام به  به عنوان آن چه

 . دکتر سماعی و دکتر فخرائی( میباشکسوت )علی الخصوص استاد دکتر مرندی، د

 باشند. استاد زاهد پاشا اسوه علم و تقوی می اين کهخالصه 
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 داریوش نیکخو

 مدیر اجرایی بنیاد مازندران پژوهی انوشه

شخصی که پزشک است، متعلق به خود نیست و شخصی که متعلق به خود است، نبايد »

 »نامش را پزشک نهاد

 قريبدکتر  

 

چون فرشتگان برای مهر  همهای خوب از جنس زمین نیستند، گويی خداوند آنان را آدم

ای از چنین پزشکان، دکتر يداله است. نمونهآفريده ن هااو شادی بخشیدن و کاهش آالم انس

شصت که برای تدريس زبان انگلیسی ی با استاد و خانواده ايشان از اوايل دهه  .زاهد پاشا است

( میرفتم آشنا یر، بندپیپادشا ام(شان  ای چند بار به روستای زادگاهدر مقطع دبیرستان هفته

بار اند که از اعتای پرورش يافتهپدری فقیه و آگاه، اعضای خانواده به گونهی شدم. به واسطه 

و جايگاه اجتماعی خاصی در میان اهالی برخوردارند. استاد خود نیز به عنوان يک الگوی 

کم نیستند از اهالی اند. علمی اعضای خانواده معتمدانه کوشا بوده ارتقایموفق همواره در 

ی همجوار که طی سالیان متمادی مهارت دکتر زاهد پاشا را در طبابت آن هامازندران و است

باشند و با بهبود يافتن فرزندانشان به دستان توانمند ايشان امید دوباره در قلبشان تجربه کرده

ی منده گويای عالقمندی دکتر زاهد پاشا به حرفه خود که در حقیقت ه شد. عالقباجوانه زده

کشورمان با رشد جمعیتی بسیار  کهشصت ی به انسانیت است تا حدی است که در دهه

بیشترين مراجعه کننده را  بااليی روبرو بود و پزشکان متخصص کودکان و نوجوانان شايد

ار ذگگشت و ديرهنگام، از مهمانی و جشن و که گاهی حتی شب های ايام تعطیل،  ،داشتند

مملو از افرادی بود که در انتظار تسکین درد  هم چنانگشتیم، مطب دکتر زاهد پاشا باز می

شان با دستان شفابخش ايشان بودند. حتی در آن هنگام با توجه به خستگی فراوان  کودک

 داد. بود و به والدين کودکان دلگرمی میخوشروی نیز 

نوزادان در شمال کشور )بابل( در ی اندازی اولین بخش مراقبت ويژه با راهزاهدپاشا  دکتر

ی شمالی کشور را از صرف وقت و هزينه های فراوان برای سفر آن هااست اهالی ۱۲۷۶سال 

نیاز کرد و باعث امنیت خاطر آنان گرديد. دست برای درمان کودکانشان بی به شهرهای دور
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 یأتهدکتر زاهد پاشا در فرهنگستان علوم پزشکی ايران و عضويت در ی عضويت پیوسته 

نشان از توجه ايشان به تحقیق و  ،علمی پژوهشی ی چندين مجله و نشريهی تحريريه 

 هايی کتاب تألیفتخصصی خود دارد که حاصل آن ی پژوهش و همگامی با علم روز در حوزه 

راهنمای مراقبت از نوزادان و چند کتاب ديگر ، راهنمای مادران شیرده، مانند احیای نوزادان

باشد. بزرگ مردانی چون دکتر می هها پژوهش ايشان در اين پهن است که برگرفته از سال

 .خدايش نگاهبان باشد .زاهد پاشا همواره در يادها خواهند ماند
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 1041پیام برگزیده سال 

 بنیاد فرهیختگان استان مازندران

 

 نوبت پیری رسید، صد غم ديگر فزود         عهد جوانی گذشت، در غم بود و نبود     

 یشیخ بهاي                                                                                               

 

های مختلف دم به عرصهونجاهمین بهار ورپ ،هفتاد و پنجمین سال زندگیی در آستانه 

پوست  بیماری هایجراحی، طبابت عمومی پزشکی، ی دوره طبابتم، سالهای آخر ی حرفه 

خصص نوزادی و پیرامون تکودکان، در نهايت فوق ی، سرطان و خون تخصصدوره  ،و داخلی

 سپریرا های اجرايی، علمی و اجتماعی نوزادان و مسئولیتی های مراقبت ويژه تولد در بخش

 . کنممی

را  آنی رشته تحرير در آوردم و اطالهبه تفصیل به ، مطالب را امدر مقدمه و شرح زندگی

 دانم. روا نمی

ام، تأمین، بقا و ارتقای سطح سالمت کودکان به ويژه نوزادان رقم ایحرفه اهداف اصلی

سالمتی را در چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی و  ،خورد. سازمان بهداشت جهانی

 نه فقط بیماری و ناتوانی تعريف نمود.

ای هسالمتی جسمی را فقدان بیماری و ناتوانی، عملکرد جسمی، فیزيولوژيک و پديده -۱

سالم، محیط امن، داشتن روابط خوب با پیرامون و ... ی موثر آن را عوامل ژنتیک، تغذيه

 دانند.می

سالمت روانی را سالمت روانشناسه نامیدند که شامل عواطف، عشق، دوست داشتن،  -۶

یم صحت سالمت روان را تأيید نمائیم که فرد می توان... می باشد و زمانی امنیت، آرامش و 

 بتواند هیجانات منطقی و ناگهانی خود را حفظ نمايد.

اجتماعی، عملکرد اجتماعی و توانايی شناخت  مهارت هایبعد اجتماعی شامل سطوح  -۲

شرايط اقتصادی،  ،نهر شخص از خود به عنوان عضوی از جامعه بزرگتر است. عوامل موثر بر آ

 باشد.شناختی میرفاهی، اقامتی، محیطی و جامعه
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ه دانند کسالمت معنوی را شخصی می نامند و آن را با مفهوم تعالی نفس مرتبط می -۰

ابع ی طبیعی و مناهای ماورو مرتبط با پديده می باشدسیستم ارزشی فرد ی منعکس کننده

سالمت معنوی عبارت است از حالت اطمینان، امنیت، آرامش و سکون قلبی  باشد.مذهبی می

اعتقاد و اعتماد به منبع و قدرتی برتر و متفاوت از عوامل مادی و پیرامونی از و روحی که 

گردد و در نهايت به سالمت و مندی و نشاط درونی می شود و باعث امید، رضايتناشی می

 (.۱۲۰8-)بوالهریانجامد انسانیت میانسان و ی جانبه  تعالی همه

 :شاخص های سالمت معنوی

 تیاليتناهی هس أا منشبرتباط : اعمودی-۱

 امونو  با عالم پیر ی ديگرآن هابا انس ،با خود رتباط: اافقی-۶

سالمت معنوی، ارتباط با خود، ديگران و مقدسات موجب ی بر اساس مطالعات در حوزه 

های روحی افراد و توجه به شود. در اين میان حمايتمی گرفتن روحی شخصتعالی و قدرت

 .)2010Ralph M,( کننده استهای معنوی بسیار کمکفعالیت

اسالمی عبارت از معرفت، ايمان به غیب و تبیین توحیدی از نظام  هیأتمعنويت در ال

مل عباشد و صرف تقید و داری می اسالمی گوهر اصلی دين هیأتهستی است. معنويت در ال

به احکام شريعت يا تقید به اعمال اخالقی نیست. اين معنويت زيربنای عبادات و اخالقیات 

سید مصطفی سالمتی جسم و روح است )ی ويت پايه است. براساس معرفت اسالمی، معن

در  ﴾، انعام ۱۲۶﴿ (. إِنَّ صَلَاِتی وَُنسُکِی وَمَحْیَایَ َومَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الَْعالَمِین۱۲۰8َمحقق داماد 

 .است -پروردگار جهانیان  -حقیقت نماز من و عبادات من و زندگى و مرگ من براى خدا 

باشد. بلکه عشق به در نتیجه عبادت صرفاً برای رفتن به بهشت و دوری از جهنم نمی 

 باشد.می ،و لقای آن به جان جهان که همان معنويت ستخدا

      حور و جنت ای زاهد بر توباد ارزانی        خواهیممقصدی نمی ،دوست غیر از دوست ما ز

  یشیخ بهاي

 که داريد لباس مالیزندانتان با توجه به وسع رچرا برای ف پرسیدنداز حضرت علی )ع( 

م توانیمرند با اين عمل نداکه امکانات مالی  يیآنهايا آ فرمودندحضرت  ؟کنیدنمیتهیه  بهتر

الاقل رفاه  ،ر نمی توانم برای مردم رفاه مادی بیاورمگا ؟را از بین ببرم هاآن فقر مالی همه 

 .(، تقرير حقیقت و تقلیل مرارت)م.ملکیان رويکرد وجودی به نهج البالغه روانی بیاورم
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خانواده و تضمین کننده  یترين بعد از ابعاد سالمت ساير اعضا سالمت زنان يکی از مهم

ای برخوردار است. دوران کودکی، بلوغ و تحصیالت از اهمیت ويژهآن است. سالمت زنان از ی 

 باشند.فرزندان ملت میی چرا که دختران، مادران آينده 

 پذيری زياد از دلیل آسیبه روز اول زندگی ب ۶۰نوزادی از بدو تولد لغايت ی دوره

د را در زندگی ه پايه و اساس سالمتی فرک باشدترين دوره از دوران زندگی هر فرد میمهم

ل، به سالمتی مادران، قب ،دهد. لذا تأمین، بقا و ارتقای سطح سالمت نوزادانبعدی تشکیل می

بارداری، زايمان ايمن، تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بالفاصله پس از تولد و به و حین 

وابستگی عمیق دارد.  ،دقیقه اول پس از تولد )ساعت طاليی( ۲۴ درويژه تغذيه با شیر مادر 

باشد. شیر روزهای نخست مادر مملو استاندارد طاليی مواد غذايی برای نوزادان می ،شیر مادر

به نمايد و از مواد مصون بخش است که نوزادان را در مقابل عوامل خطرساز عفونت ايمن می

تولد، مرگ و گردد. شروع تغذيه با شیر مادر در ساعت اول اولین واکسن قلمداد می عنوان

دهد. مکیدن پستان مادر موجب ترشح هورمونی به نام درصد کاهش می ۶۶میر نوزادان را 

ط استحکام رواب ،موجب برقراریو  شودکه هورمون عشق نیز نامیده میگردد میتوسین اکسی

گونه مهر و محبت  . در نتیجه مادر از هیچگردد مابین می عاطفی، عشق، عالقه و محبت فی

در تأمین سالمت جسم، بهترين غذا برای  اين کهنمايد. شیر مادر عالوه برزاد دريغ نمیبه نو

 باشد، موجب تحکیم سالمت روانی، اجتماعی و معنوی در شیرخوار نوزاد و شیرخوار می

انند. دالگوی متعالی عشق را عشق مادر به فرزند می ،. به همین دلیل است که فالسفهشودمی

 گردد. هوشی شیرخوار میی توجه به تداوم و زمان آن موجب افزايش بهرهشیر مادر با 

 منافع شیر دادن برای مادران:

فقط منافع دراز مدت)ديرهنگام( شیردادن را به اختصار  ،جهت جلوگیری از اطناب ممل

 نگارم.می

 ۲/۰-۶۰به ازای هر سال تغذيه با شیر مادر  ،سرطان زنان(ترين  شايع)پستان  سرطان

کاهش  %۶۱دهند و سرطان تخمدان تا درصد در مقايسه با مادرانی که به فرزندان شیر نمی

شیر دادن موجب کاهش ابتال مادر به آرتريت روماتوئید، چاقی و بیماری  هم چنین. يابدمی

أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  گردد )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَاَدهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ ِلمَنْعروقی می –قلبی 

 بقره(.  ۶۲۲...، 
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های مهم توسعه يافتگی و بهداشت در جهان امروز نوزادی از شاخصی میزان مرگ دوره 

ويا بیشتر  در هزار موالید  ۰۴-۰6های گذشته حدود باشد. میزان مرگ نوزادان در دههمی

تولد نوزادان کم  ،مان زودرس)نارسی(نوزادی، زايی ترين علت مرگ و میر دوره شايع .بود

باشند. برای ارتقای سطح سالمت وزن، ناهنجاريهای بدو تولد، صدمات زايمانی و عفونت می

نوزادان بدحال و به ويژه نارس و کم وزن با توجه به پیشرفت علم طب نوزادی و پیرامون 

وتانی کسپیش ،ز انقالبريزی دقیق و صحیح داشت و دارد. قبل اتولد، کشور نیاز به برنامه

اله رضی از دانشگاه تهران و دکتر محمد صداقتیان چون زنده ياد جناب آقايان دکتر نصرت

 با همت جناب آقای دکتر سید ۱۲6۷ای ارائه نمودند. پس از سال در شیراز خدمات ارزنده

و فوق تخصص نوزادان از آمريکا همراه با آن زمان علیرضا مرندی وزير محترم بهداشت 

حسین فخرايی و زنده ياد سرکار  ديگر جناب آقايان دکتر هادی سماعی، دکتر سید استادان

 خانم دکتر پنچوانی، شکوفايی طب نوزادان در کشور آغاز شد.

های نوزادان آن زمان از انگشتان يک دست کمتر بود. لذا ضرورت تعداد فوق تخصص

 گذاری بخش نوزاداناعتبار ،شد. اولین بارتخصص نوزادان در اولويت قرار دادهتربیت فوق 

اجرا با مديريت جناب آقای دکتر هادی سماعی  )ع( اصغربیمارستان حضرت علی ابتدا در

برای تربیت نیروی فوق تخصصی نوزادان مورد  ،از جانب شورای گسترش وزارت بهداشتشد، 

 تصويب قرار گرفت. 

فوق تخصصی طب نوزادی و پیرامون تولد جناب آقای  اناولین دستیار ۱۲۲6در سال 

دکتر عبداهلل عرب حسینی در بیمارستان حضرت علی اصغر )ع( دانشگاه علوم پزشکی ايران 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شهید بهشتی ۱۲۲۲شروع به تحصیل نمودند. در سال 

ی شیراز، کرمان و بابل، سال علوم پزشکی دانشگاه ها۱۲۷8)بیمارستان مفید(، سال 

دانشگاه همدان و سپس  ۱۲86ی علوم پزشکی تهران و اصفهان و در سال دانشگاه ها۱۲۰۰

فوق تخصصی نوزادان  اندانشگاه علوم پزشکی زنجان و يزد نیز موفق به تربیت دستیار

 اند. گرديده

 یانجمن علمی رشته ۱۲۰۶انجمن علمی پزشکان نوزادان ايران و در سال  ۱۲۷۷در سال 

ای هفوق تخصصی پريناتولوژی جهت ارتقای سالمت نوزادان و همبستگی بیشتر فوق تخصص
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رشته  ۱۲۰6نوزادان با متخصصین زنان به ويژه با گرايش پريناتولوژی تأسیس شد. در سال 

 فوق تخصصی پريناتولوژی جهت تربیت نیروی انسانی اين رشته راه اندازی و فعال گرديد.

سطح بندی خدمات مادر و نوزاد ی برنامه ،در نتیجه و با تالش اين دو انجمن علمی

(Regionalization) کشوری جهت ارتقای سطح سالمت  یيک ضرورت برنامه به عنوان

درمان و آموزش پزشکی ارائه گرديد. ثمره و پیامد اين  ،مادران و نوزادان به وزارت بهداشت

ی جهانی مربوطه، در کشور کاهش مرگ و میر مادران ن هاااقدامات بنا به گزارش سازم

(MMR)  و مرگ  ۶۴۱۷هزار در سال  ۱۴۴در  ۱۲به  ۱88۴هزار در سال  ۱۴۴در  ۱۶۴از

در دانشگاه اين کاهش در هزار موالید زنده تقلیل يافت.  ۰در هزار به  ۶6از  (NMR)نوزادان 

 . رسیددر هزار موالید  ۲علوم پزشکی بابل به 

ار تربیت پرست ،ه بر تربیت نیروهای انسانی فوق تخصص نوزادان و پريناتولوژیعالو

 مهارت هایاقدامات عملی و  انجام شد. که نوزادان ضرورت داشتی _کارشناس ارشد ويژه

 نوزادان، تثبیت و انتقال نوزادان، مراقبت آغوشی یتغذيه با شیر مادر، احیای الزم در زمینه

با رعايت موازين سطح  هم چنین، آموزش داده شد. (NIDCAP)های تکاملیمراقبت و

کزی مناسب امادران باردار بسته به مشکالت خاص بارداری در مر، بندی خدمات مادر و نوزاد

، که امکانات و تجهیزات الزم را برای مراقبت از مادر و نوزاد داشته کردندمیبستری و زايمان 

. اين خود می شدکز مجهز انجام ال رحمی جنین به مرصورت انتقال داخ د. در غیر ايننباش

 گامی موثر در کاهش مرگ و میر مادران و نوزدان بوده است.

مرکز دانشگاهی سراسری برای تربیت فوق  ۱۰فعالیت  ،از ديگر دستاورد اين اقدامات

 بود که ثمره NICUتخت  ۶6۴۴فوق تخصص نوزادان و حدود  ۰۴۴تخصص نوزادان، حدود 

آن کاهش مرگ نوزادان می باشد. لذا شايسته است که سیاست گذاران و مسئولین  نهايی ی

 اين دستاوردهای با ارزش سعی وافر داشته باشند. ارتقایسالمت کشور در حفظ و 

که به انحای مختلف در تکوين ی است سرورانی از همهتقدير و تشکر حسن ختام نگارنده 

رئیس محترم بنیاد نخبگان استان مازندران، رئیس بودند از جمله نافذ  ،حاضری مجموعه

اران و همک استادان به ويژهدانشگاه و معاون محترم تحقیقات و فناوری علوم پزشکی بابل و 

بزرگوارانه، حقیر را از مرحمت و شفقت ، فرهیخته و گرانقدر که در پاسداشت علم و خردورزی

مبارک و پرآوازه شان بر  ممل کالم ناماز اطناب منظور جلوگیری و به  خود سیراب نمودند
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از استاد فرزانه و همکار گرامی جناب آقای دکتر  هم چنیندرخشد. تارک مطالب کتاب می

متحمل زحمات فراوان حاضر پاشا که در ويرايش و تصحیح نهايی مجموعه  اکبرزادهحجت اله 

م از سرکار خانمدير محترم چاپ و صحافی گلبان،  حسینی ابوالقاسم آقایاند و از جناب شده

از را  اضراثر ح ،تايپ، تنظیم و ويراستاری ،ایشائبهمهرانگیز بالغی که با عالقه و اشتیاق بی

، سرکار خانم فاطمه بنار که هنرمندانه صفحه آرايی اين مجموعه را خود به يادگار گذاشتند

س قايان مهندآ خانم رضايی و سرکارمازندران )بنیاد نخبگان سروران محترم  ل شدند وبمتق

زحمات فراوانی در که  زاده و آقای برارجانی(حسین حبیبی، مهندس علی اصغری، مهندس

 .کنممیگزاری سپاس صمیمانه ،تمام مراحل پاسداشت کشیدند

 يدا... زاهد پاشادکتر                                                                                        

 ۱۰۴۱بابل، آذر                                                                                             

 

 هواداران کويش را چو جان خويشتن دارم            دارممرا عهديست با جانان که تا جان در بدن  

 حافظ                                                                                                     
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راست به چپ آقایان دکتر نوری پور، دکتر زاهدپاشا، دکتر دانایی ، دکتر افجه، دکتر 

 ، دانشگاه علوم پزشکی سمناناحمدپور، دکتر مهدی پور
  



 111 ستاره ی پرفروغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالمت کودکان، دانشگاه  ارتقایملی ی جوایز پس از برگزاری اولین کنگره اهدای -11

  علوم پزشکی مازندران



 ضمیمهنهم / فصل                                                                                                    111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن پزشکان نوزادان ایران به ترتیب ازراست به چپ آقایان ی مدیره هیأت اعضای -15

 دکتر کاظمیان، دکتر زاهدپاشا، دکتر سماعی، دکتر افجه و خانم دکتر محققی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همایش مدرسین اخالق پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی اولین ی افتتاحیه -14

  1411گلستان، سال 



 112 ستاره ی پرفروغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALSتوسط زنده یاد پروفسور  (NIDCAP)اولین کارگاه مراقبت تکاملی نوزادان   -14

 تهران با حضور آقای دکتر حسینیی در بیمارستان مهدیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5005انجمن محققین کودکان اروپا، سپتامبر ی پروفسور هوشنگ مدانلو در کنگره -15



 ضمیمهنهم / فصل                                                                                                    112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید جناب آقای دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر محترم بهداشت از  -11

 1411بیمارستان کودکان شفیع زاده امیرکال سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولین سیستم ترانسپورت نوزادان کشور که در دانشگاه علوم پزشکی بابل راه -11

 اندازی شده است

  



 111 ستاره ی پرفروغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به ترتیب از راست به چپ آقایان دکتر ترکمن، دکتر معموری، استاد دکتر خاتمی و  -18

 دکتر زاهدپاشا، آنتالیا ترکیه

  



 ضمیمهنهم / فصل                                                                                                    111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محترم بنیاد نیکوکاری سالمت بابل در منزل خیر نکونام سرکار خانم مهین  اعضای -11

 1418محلوجیان سال 

 

 

 

 

 

 

 

  



 111 ستاره ی پرفروغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1411و نوزادان بیمارستان کودکان امیرکال سال  NICUبخش  -80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استادان گروه کودکان همراه با دستیاران تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم  -81

  1485سال  بابل، شکیزپ



 ضمیمهنهم / فصل                                                                                                    111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1411تحویل سال نو با قرآن همراه پسرانم امیر و ارمیا سال  -85
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1488دندانپزشکی عمومی پسرم، امیر سال ی فارغ التحصیلی دوره -84
  



 111 ستاره ی پرفروغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401در کنار برادرانم سال  -84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1401برادرانم سال در کنار خواهران و  -85



 ضمیمهنهم / فصل                                                                                                    111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشست با بزرگان پاشا  -81
  



 111 ستاره ی پرفروغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاج محمد فیروزی دزنده یا نکوداشت -81


