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دیدار ریيس دانشگاه
تاریخ 4 مهرماه 1392

 با خانواده شهید روح ا... پوشش دوست 
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

دکتر جعفریان، رییس دانشگاه به همراه مهندس موسوي فرمانده حوزه مقاومت بسیج، دکتر مقیمي 
مسئول امور ایثارگران و تنی چند از همکاران محترم دانشگاه به منزل شهید روح اهلل پوشش دوست 

رفتند و با همسر و فرزند این شهید بزرگوار که از کارکنان بیمارستان امیراعلم مي باشد، دیدار کردند.

شهید روح اهلل پوشش دوست در طي حمالت موشــکي رژیم بعثي عراق به تهران؛ در سال 1364 به 
درجه رفیع شهادت نائل شد
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دیدار با خانواده شهید روح ا... پوشش دوست 





دیدار و تقدیر دكتر محقق،
 دكتر مقيمي، دكتر موفق 

و خانم اسماعيلي
 از خانواده شهید غفاري شهیر
در تاریخ 22 اسفندماه 1392
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

شهید رضا غفاری شهیر متولد 17 اردیبهشت ســال 1326، وي هما فر نیروي هوایي ارتش جمهوري 
اسالمي ایران بودند که در سال 1361 در عملیات رمضان در منطقه عملیاتی شلمچه خرمشهر به شهادت 

رسیدند.
شــهید رضا غفاری شهیر متولد 17 اردیبهشت ســال 1326، وي همافر نیروي هوایي ارتش جمهوري در سال 1348 باخانم نگار علیزاده ازدواج کردند و حاصل این ازدواج چهار دختر است

اسالمي ایران بودند که در سال 1361 در عملیات رمضان در منطقه عملیاتی شلمچه خرمشهر به شهادت 
رسیدند.

در سال 1348 باخانم نگار علیزاده ازدواج کردند و حاصل این ازدواج چهار دختر است
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دکتــر محقق: تجلیل و قدرداني از خانواده شهدا و ایثارگران دانشگاه کار بسیار ارزشمندي است، شهدا 
زنده اند و در همه حال حضور دارند و این حضور را به خصوص خانواده  شان بیشتر احساس می کنند.

دیدار  از خانواده شهیــــد غفاري شهیــر
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

فرزند بزرگ شــهید غفاري می گوید: تنها تصوري که از پدر در ذهن دارم پدري مهربان و خوش رو است که 
هیچ گاه با ما بدرفتاری نمی کرد و فرزندانش را خیلي دوست داشت
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دکتر مقیمي: در مجموعه دانشــگاه 260 فرزند شهید مشغول به کار هستند و دیدار با همه آن ها در یک 
مقطع کوتاه امکان پذیر نیست، لذا تعدادي از خانواده های محترم شهدا انتخاب شدند تا طي مراسمي از 

آن ها تجلیل به عمل آید.

دیدار  از خانواده شهیــــد غفاري شهیــر





دیدار  از خانواده شهیــــد غفاري شهیــر
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

در پایان این مراسم با اهداء لوح یادبودي با امضاء رئیس دانشگاه از این عزیزان تقدیر به عمل آمد.
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دیدار  از خانواده شهیــــد غفاري شهیــر





دیدار و تجليل دكترعيسي زاده،
 دكتر مقيمي، دكتر نقوي و آقای علي یاري

در روز 22 اسفند ماه 1392
 از خانواده شهید آرمیده
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

دکتر مقیمي: نرگس و لیال آرمیده فرزندان شــهید آرمیده هستند که به ترتیب در بیمارستان روزبه و 
ســینا خدمت مي کنند که براي تجلیل از این عزیزان به اینجا آمده ایم تا به پاس خون شهید گرانقدر 

آرمیده، از آنها قدرداني کنیم.

دکتر مقیمي مدیر دفتر ایثارگران دانشــگاه، ضمن تشــكر از مسئولیني که در این دیدار وي را مشایعت کردند و با 
یادآوري روز 22 اســفند، روز گرامیداشت شهدا و ایثارگران، گفت: ما وظیفه خود می دانیم که به همه شهدای 

گرانقدر به خصوص شهدای دانشگاه ادای احترام کنیم و از خانواده های آنها در حد توان تجلیل کنیم.



25

دکتر عیســي زاده خاطر نشان کرد: ســفره کرامت شهدا پهن شده و اگر ما قابل 
باشیم از کرامات این سفره بهره مند خواهیم شد. شهدا به قدري نزد خداوند 
آبرومند هستند که خداوند فرموده بخواهید آنچه را که مي خواهید. ... خانواده 
شهدا چشم و چراغ این ملت هستند آنها بزرگترین سرمایه یعني جان خود را 

براي این انقالب تقدیم کرده اند و این قابل تقدیر است.

در ادامه دکتر نقوي رئیس بیمارســتان روزبه، ضمن عرض ادب و احترام به خانواده شهید 
آرمیده از این دیدار ابراز خرسندي کرد.

 سپس فرزندان شهید آرمیده از حضور مسئولین دانشگاه قدرداني نمودند.

دیدار از خانواده شهیــــد آرمیــــده





دیدار دكتر گتميري، عضو هيئت رئيسه
و مدیر روابط عمومي دانشگاه،

دكتر مقيمي، مدیر دفتر ایثارگران 
و دكتر سادات ابراهيمي، مسئول پردیس 

بين الملل دانشكده داروسازي 
در شامگاه شنبه 24 اسفند 1392

با خانواده شهید غالمحسین علي محمدي
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

همسر شهید علی محمدی حضرت زینب را الگوي خود در صبر و مقاومت خواند

شهید غالمحسین علي محمدي در تاریخ 30 /11 /1364  در سن 44 سالگي در عملیات فاو  به شهادت 
مي رســد. از او 5 فرزند به یادگار می ماند؛ 2 پســر و 3 دختر که ازقضا دو دختر این شهید بزرگوار در 
دانشگاه علوم پزشکي تهران به خدمت مشغول هستند یکي در واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و 

درمان ري و دیگري در پردیس بین الملل دانشکده داروسازي.

همسر شهید و خانواده او به گرمي از میهمانان پذیرایي می کنند و چیزي کم نمی گذارند؛ همسر شهید؛  
بسیار خوش صحبت و صمیمي است و دقایقي را هم با دکتر سادات ابراهیمي به زبان آذري گفت وگو مي کند.
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دکتر گتمیري: ما حامل پیام احترام، ادب و ارادت رئیس دانشگاه و هیئت رئیسه دانشگاه به شما هستیم.

دکتر مقیمي: همه امنیت و آســایش فعلي کشور، مدیون جان فشــانی و ازخودگذشتگی های شهدا و 
خانواده های شان مي باشد.

دیدار با خانواده شهید غالمحسین علي محمدي
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جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

همسر شهید:
همسرم سه سال در جبهه بود و من هر 
وقت که مي گفتم چــرا همه مي روند و 
شش ماه بعد برمي گردند اما تو مانده ای 
مي گفت؛ آنجا به من نیاز است و تا زماني 
که جنگ هست من هم باید باشم اما اگر 

تو بگویي نرو نمی روم من هم دیدم که اگر بگویم 
نرو! شــرمنده حضرت زهرا )س( خواهم شد که 

فرزندش را در کربال تقدیم کرد.

 همسر شهید: 
کنار  را  روي شهیـــــــد  وقتي 
زدند از خدا خواستم به من صبري 
دهد تا کنیزي بچه هایش را بکنم و 
خدا صبــر داد و مثل آب خنکی که 
سرد  می ریزند  آتشین  گلوله اي  بر 
شدم. وقتي به خانه آمدم همه روسري من 
را بو مي کردند زیرا بوي عطر شهیــــد را 

به خودش گرفته بود.

نوبت به دخترش می رســد تا  خوابي را که در زمان دانشــجویی اش در شیراز  دیده تعریف کند، مي گوید: پدرم را 
دیدم که گفت من همین جا نزدیک تو در خوابگاه 8 هستم و حواسم به تو هست که برایم جالب بود که 

هنوز به فکر ما هست و به خواب ما می آید.
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دیدار با خانواده شهید غالمحسین علي محمدي
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جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا
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دیدار با خانواده شهید غالمحسین علي محمدي





دیدار تعدادي از مسئولين دانشگاه
 در شامگاه یک شنبه 25 اسفند 1392 

در آستانه سال نو،به منظور تجليل از مقام شهــدا
با خانواده شهید الدار نوري پیرنق
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جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

شــهید الدار نوري پیرنق در آذرسال 1365 در 
گیالن غرب به درجه رفیع شهادت نائل می آید

از وي 9 فرزنــد )5 دختر و 4 پســر( به یادگار 
می مانــد؛ که ازقضا یک دختر و یک پســر این 
شــهید بزرگوار در دانشگاه علوم پزشکي تهران 
یکي در معاونت غذا و دارو و دیگري در معاونت 
توســعه مدیریت و برنامه ریــزی منابع به ارائه 

خدمت مشغول هستند. 

دکتر حاجي محمودي، عضو هیئت  رئیســه و معاون غذا و دارو دانشــگاه، دکتر مقیمي، مدیر دفتر 
ایثارگران و دکتر احمدي، مدیر واحد برون سپاری معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه 

به دیدار خانواده شهید الدار نوري پیرنق رفتند. 
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دیدار با خانواده شهیــد الدار نوري پیرنق



همسر شهید و خانواده او به گرمي و صمیمیت از میهمانان پذیرایي می کنند و چیزي کم نمی گذارند 
و با زبان شیرین آذري از حضور همکاران دانشگاهي استقبال و براي آن ها سالمتي و عاقبت به خیری 

دعا می کند. 



همسر شهید  از میهمانان مي خواهد که پذیرایي شوند، او به ما گفت منزل شهید است و دیگر یتیم 
ندارد هرچه بخورید متبرك است.

دیدار با خانواده شهیــد الدار نوري پیرنق
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جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

دکتر مقیمي: خانواده و فرزندان شهدا همیشه باید مورد تجلیل و تقدیر قرار بگیرند و اختصاص ایام خاص 
فقط سمبلیک است چراکه آنچه امروز ما شاهد هستیم حاصل جان فشانی ها و ازخودگذشتگی های این 

شهدا بوده است و همچنین حاصل صبر و مقاومت و تالشي است که خانواده شهدا انجام داده اند.

دکتر مقیمي: مطمئن هســتیم که همسر شهید مصائب و سختی های زیادي را تحمل کرده است ولي با 
چنگ و دندان تالش کرده است که از دستاوردهاي شهید حمایت و صیانت کند. 
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همسر شهید تأکید مي کند که بزرگ کردن فرزندان پس از شهادت همسرش کار سختي 
بوده است. مي گوید ما 20 سال باهم زندگي مشترك داشتیم. شهید الدار نوري پیرنق در 
زمان رفتن به جبهه به همسرش وصیت می کند که هر چه از دارایی های من می خواهی 
براي شما، ولي بچه های من پیش شما امانت هســتند و باید با درس خواندن به مدارج 
علمي دســت یابند؛ و بار آخر که به جبهه به صورت نیروي داوطلبانه و بســیجي اعزام 
می شده است در جلوي چشم همه هم روســتایی ها با توجه به اینکه آخرین فرزندش 
حدود دو سال سن داشته است سفارش بچه هایش را به همسرش کرده است انگار به وي 

الهام شده بوده که براي آخرین بار به جبهه اعزام می شود. 

دیدار با خانواده شهیــد الدار نوري پیرنق





دیدار دكتر پرویز و دكتر مقيمي
در شامگاه دوشنبه 26 اسفند 1392
 با فرزند شهید سرلشکر خسرواني



معاون فرهنگي و مدیر دفتر ایثارگران دانشــگاه، با دکتر مسعود خسرواني عضو هیئت علمي و فرزند 
شهید سرلشکر علي خسرواني دیدار کردند.



دیدار  با فرزند شهید سرلشکر خسرواني



دکتــر پرویز بــا ورود به این 
آپارتمــان کــه در مجتمــع 
مســكوني ســتارخان واقــع 
اســت، به یاد خاطــره اي از 
دوره نوجوانــي خود مي افتد 
و مي گویــد: زمــان انقالب 
ســوي  از  که  تظاهرات  و 
ماموران تحت تعقیب بوده 
هاي  ساختمان  از  یکي  به 

نیمه کاره اینجا پناه آورده و مخفي شده است. 
در ادامــه دکتر مقیمي مدیر دفتــر ایثارگران از راه 
شــهداء و تاســي آنها به اباعبداهلل الحسین )ع( براي 
احیاء امر به معروف و نهي از منكر مي گوید و ادامه 
مي دهد: فرزند شــهید بودن، یعني تداوم راه 
شهید و شهید هم کســي است که یکباره ره 

صدساله را پیموده است.  
این بار نوبت دکتر خســرواني 
سرلشــكر  شهیـــــد  فرزند 
به شرح  خسرواني اســت که 
و  زنـــــدگي  از  خالصــه اي 
العـــــاده  خارق  شــخصیت 
مي پردازد:  بزرگوار  شهید  این 
فراهان  روستاي  در  پدرم 
که  زماني  و  آمــد  دنیا  به 
نه ساله بیشتر نداشــت، همراه پدر به تهران 
مي  رود و پــدر او را براي کار بــه حجره دار 
معتبري به نام حاج نواب مي سپارد. حجره دار 
وقتي مي بیند که این پسر با چوب کبریت هاي 
ســوخته بر روي دیوار مي نویسد، تحت تاثیر 
این همه شوق و نشــاط کودك براي آموختن 

شامگاه دوشنبه 26 اسفندماه 1392 و در آستانه ورود به سال جدید، دکتر پرویز معاون فرهنگي 
دانشگاه و دکتر مقیمي مدیر دفتر ایثارگران با دکتر مسعود خسرواني، عضو هیئت علمي دانشگاه 

در گروه نانوفناوري پزشکي و فرزند شهید سرلشکر علي خسرواني و خانواده او دیدار کردند.   
 PhD دکتر مسعود خسرواني، فرزند شهید سرلشکر علي خســرواني، متولد 1346 داراي مدرك
نانوفناوري دارویي از دانشکده پزشکي مسکو است. از سال 1389 در دانشکده فناوري هاي نوین 
مشغول تدریس و تحقیق است. در حال حاضر با کمترین امکانات و با تشکیل تیمي 10 نفره، بر روي 
طرح تحقیقاتي درمان تومورهاي مغزي با استفاده از فناوري نانو تحقیق مي کند. در سالهاي جنگ 
تحمیلي از شوق جنگیدن و شهادت در راه وطن لبریز بوده ولي پدر مانع مي شود و مي گوید از هر 

خانواده یک نفر کافي است.
با ورود به منزل دکتر خســرواني، همسر مهربان او سمانه تفرشي به همراه فرزندانش سارا و پارسا 
خســرواني، صمیمانه به پیشوازمان مي آیند و ما در خانه اي که تا به حال به آن پا نگذاشته بودیم، 

راحتي و صمیمیت شگرفي را تجربه مي کنیم.  



قرار مي گیرد و او را در مدرسه اي شبانه ثبت 
نام مي کند. 

دکتر خسرواني مي افزاید: پس از آن پدرم در یکي 
از پادگان هاي تهران با درجه گروهباني مشغول 
خدمت شــد و پس از چندي پدر او به همراه 
هشت نفر عائله به تهران و نزد او آمد. به طوري 
که در پرونده پدرم ثبت شده بود تعداد افراد 
تحت تکلف نه نفر! در همیــن دوران بود که 
ازدواج کرد و در شرایطي که صاحب دو اوالد 

بود، وارد دانشکده افسري شد.
وي با بیان آن که تمام نمرات پدرم در رشته مخابرات 
ممتاز بود ادامه مي دهد: پدر در دانشکده افسري 
به عنوان مربي ورزش دانشــجویان برگزیده 
شــده بود. به خاطر دارم صبح ها همیشــه با 

صداي دمبل او از خواب بیدار مي شدیم. 
دکتر خســرواني از آغاز جنگ تحمیلي و رهســپار 
شدن شهید خســرواني به ســوي جبهه هاي نبرد 
مي گویــد و مي افزاید: علي رغم طوالني شــدن 
مدت حضور در عرصه جنگ، پدرم حاضر نشد 
از این جهاد دست بردارد و در تقاضاي خانواده 
که مي خواســتند حداقل یک بار شروع سال 
تحویل را در خانه در میان ایشان بگذراند، در 
پاســخ با مهرباني مي گفت: »غیرت من اجازه 
نمي دهد که در منزل بنشــینم و در شرایطي 
که کشور اسالمي در معرض خطر اجنبي قرار 

دارد، در جبهه حضور نداشته باشم«  
وي با اشــاره به ویژگي هاي بارز شــهید خسرواني 
مي گوید: از مشخصات استثنایي و کم نظیر آن 
شــهید بزرگوار، عدم بازگویي نیکوکاري ها و 

امتیازات و موفقیت هاي خود بود و او هیچ گاه 
از خودش تعریفي نکرد. 

عضو هیئت علمي دانشــگاه با اشاره به زمان و محل 
شهادت سرلشــكر خســرواني مي گوید: پدرم در 
پانزدهم فروردین ماه سال 1363 در شرایطي 
که از قبل به لحظات آخر عمر خود واقف شده 
بود، در عملیات خیبــر در جزیره مجنون به 

شهادت رسید. 
دکتر خســرواني ادامه مي دهد: پس از شــهادت 
پدرم، در مســجد جامع براي او مراسم ختم 
برگزار کردیم. به قدري مســجد شــلوغ بود 
که عده اي باید فاتحه مــي خواندند و بیرون 
مســجد  وارد  جدیدي  جمعیت  تا  مي آمدند، 
شــود. پس از شهادتش، هرکســي که ما را 
مي دیــد، از خوبي هایي که پــدرم در حقش 
کرده بود مي گفت. یکي مي گفت اجاره منزل 
نداشتم، ایشــان کمک کرد و مرا نجات داد و 
حتي توانستم خانه دار شوم. دیگري مي گفت 
خدا جناب سرهنگ را بیامرزد پشت بام خانه 
ما را با هزینه خــود قیرگوني کرد. حتي یک 
مــورد از این خوبي ها را پــدرم در منزل نقل 

نکرده بود. 
وي از اهمیــت توجــه بــه راه شــهداء مي گوید و 
مي افزاید: آنچه شهداء در زندگي به ما آموختند، 
راه انبیاء و اولیاء است و اگر ما این راه را برویم، 
هرگز گمراه نمي شــویم. بنابراین آنچه را که 
باعث سعادت انسانهاست و شهداء آن را به ما 

نشان دادند، باید زنده نگهداشت. 
این عضو هیئت علمي دانشــگاه در بخشي دیگر از 

دیدار  با فرزند شهید سرلشکر خسرواني



سخنان خود به مســائل و مشكالت ایثارگران اشاره 
مي کنــد و مي گویــد: در مجموعه هاي مختلف، 
عده اي از افراد ایثارگران را دوســت دارند و 
فکر  چون  دارند.  حساســیت  آنها  به  عده اي 
مي کنند با حضور آنها برخي مســائل از حالت 
عادي خارج مي شود و این افراد دوست دارند 

وضعیت مثل سابق حفظ شود. 
دکتر خســرواني با ارائه پیشــنهادي به دکتر پرویز 
مي گوید: تشــکیل شــوراي تصمیم گیري از 
ایثارگران، به پیشــبرد بسیاري از برنامه هاي 

فرهنگي دانشگاه کمک مي کند. 
وي با اشاره به معني یكي از آیات قرآني، در رابطه با 
دوستي یا همكاري با ظالمین و عاقبت خیلي بد این 
افراد مي گوید: برخي اوقات حتي با سکوت خود 

با ظالمین همکاري مي کنیم.    
دکتر خســرواني ادامه مي دهد: افرادي که رفتند و 
شهید شدند، چه کردند و چه بودند که خدا آن 
نصیبشان  را  تا شهادت  داشت  قدر دوستشان 

کرد؟ 
وي با بیان آن که اگر روحیه مبارزه گري حذف شود، 
فرهنگ ایثار هم از بین مي رود مي گوید: انساني که 
بي تفاوت باشد و هیچ کس با او مخالف نباشد، 

نمي توان بر روي او نام انسان نهاد. 
دکتر خسرواني بازدید مسئولین دانشگاه از خانواده 
شــهداء را تبلیغ ایثــار و ایثارگري و امري بســیار 
ارزشــمند مي خواند و مي گوید: در شرایط فعلي، 
فردي مانند من چطــور باید رفتار کند که هم 
بتواند مسیرش را ادامه دهد و هم عزت نفس 
و کرامت نفس کــه به خاطرش انقالب کردیم، 

محفوظ بماند؟ 
در ادامه دکتر پرویز نقل مي کند: یکي از دوستان 
که مســئولیت هاي زیادي داشت، خوشحال 
بود که هیچ کس از او ناراحت نیســت و همه 
با او خوبند. بــه او توصیه کردم کتاب جاذبه و 
دافعه امام علي )ع( را بخواند. چرا که واقعیت 
آن است که نمي شود همه از فردي خوششان 
بیایــد و آدم هایــي که همــه از آنها تعریف 

مي کنند، بي بو و خاصیت هستند. 
وي با اشــاره به وجود برخي مســائل و مشــكالت 
مي گوید: آدمي که به دنبال انجام کار است، اگر 
رضایت الهي را مدنظر داشته باشد، سستي و 

ضعف در او معنا پیدا نمي گوید. 
دکتر پرویز ادامه مي دهد: عالوه بر فراز و فرودهاي 
در  که  زندگي خصوصي  و مشــکالت  زندگي 
ایجاد شود، کار  زندگي هر فردي ممکن است 
دنیا همین است و اگر دنیا همه شیرین باشد، 
دل کندن از آن ســخت است و این مسائل در 
عرصه کار و مســئولیت هاي اجتماعي پس از 
انقالب وجود داشــته و آنچه که از صدر اسالم 

نقل مي شود، همین گونه است. 
وي با بیان آن که معیار قضاوت ها رفتار مســلمانان 
نمي تواند باشــد گفــت: در قضاوت هاي مختلف 

باید به اصل ماجرا نگاه کنیم.   
دکتــر پرویز مي افزاید: گاهــي اوقات با افرادي 
مواجه مي شویم که به دلیل مسائل و مشکالت 
و همچنین در مسند مسئولیت قرار گرفتن آدم 
هاي ناصالح، ناامیدي از سخنانشــان احساس 
مي شــود. در این مورد خداونــد خیلي به ما 



عنایت داشته که محل کارمان را دانشگاه علوم 
پزشکي تهران قرار داده است. 

وي با اشــاره به رفتار منطقي مســئولین دانشــگاه 
مي گوید: از افرادي که مســئولیت هایي را در 
که مسیري  این  دلیل  به  پذیرفته اند،  دانشگاه 
را طي کرده اند تا به اینجا برســند، رفتارهاي 
نامعقول و غیرمنطقي کمتر دیده مي شود. ولي 
در ادارات دیگر وضعیت فرق مي کند و ممکن 
است افرادي بدون داشتن صالحیت به عنوان 

مسئول انتخاب شوند. 
دکتر پرویز با بیان این که اگر فردي دغدغه مسلماني 
داشته باشد، ناامیدي معنا پیدا نمي کند گفت: چون 
هر فردي موظف است به وظیفه خود عمل کند 
راع  به»کّلکم  اجتماعي  و در عرصه مسئولیت 
داریم،  اعتقاد  رعّیته«  عن  مســؤول  کّلکم  و 
بنابراین همه مســئولیت دارند و در کنار این 
مسئولیت قرار است به اندازه وسعشان از آنها 

مطالبه و سوال شود. 
معــاون فرهنگي دانشــگاه مي افزایــد: از من که 
مســئولیتي به عهده دارم، به یک گونه سوال 
مي پرســند و از کارمندي که زیرمجموعه من 

است، به گونه اي دیگر سوال خواهند کرد.   
وي وضعیت دانشــگاه را از لحاظ حضور افراد 
شایســته در مسندهاي مســئولیتي خوب و 
رضایتبخش ارزیابي مي کنــد و مي گوید: از 
دوره دکتر باســتان حق گرفته تا دوره دکتر 
و همین طور دوره  و دکتر الریجاني  ظفرقندي 
فعلي، همواره مســئولین دانشــگاه افرادي 
محترم بوده اند و افــراد نامربوط در این چند 

دوره نداشتیم.
دکتر پرویز خطاب به دکتر خسرواني مي گوید: 
دغدغه شما و برخي دیگر از دوستان را درك 
مي کنم که به دنبال شرایط بهتر هستید و باید 

هم همین باشد. 
وي با اشــاره به مشكالت انجام طرح هاي تحقیقاتي 
در دانشــگاه مي افزاید: اگر با نگاه ایده آل به این 
طرح هاي تحقیقاتي نگاه کنیم و بخواهیم ریالي 
از بودجه اي که صرف این طرح ها مي  شــود به 
هدر نرود، هزار و یک ایراد ممکن اســت پیدا 
شود. این در حالي است که عین همین فضا در 
جبهه هم جاري و ســاري است ولي در نهایت 

مي دیدیم پیروزي حاصل مي شود. 
دکتــر پرویز ضمن یادآوري خاطراتي از زمان جنگ 
تحمیلــي و محدودیــت امكانــات و تجهیــزات در 
جبهه ها مي گویــد: به خاطر دارم که در عملیات 
فتح المبیــن، 10 نفر از افراد گردان، ســالح 
انفرادي که آن زمان کالشینکف بود، نداشتند 
و قرار بر این شد که هر کس مجروح مي شود، 

سالحش را بردارند و استفاده کنند. 
معاون فرهنگي دانشــگاه مي افزاید: با این شرایط 
و وضعیــت، اتفاقــات و پیروزي هایي که در 
برکت  به  جبهه هاي جنگ رخ مــي داد، قطعًا 

عنایت امام زمان )عج( بود. 
در پایــان این دیدار، لــوح یادبودي به دکتر 
خســرواني فرزند شــهید سرلشــکر علي 
خسرواني، اعطاء مي شود و دکتر خسرواني نیز 
با روي گشاده چند جلد سررسید سال جدید 

به ما اهداء مي کند.

دیدار  با فرزند شهید سرلشکر خسرواني





دیدار دكتر جعفریان به همراه دكتر محقق  و دكترمقيمي،
در روز 22 اسفند 1393

به مناسبت روز گراميداشت شهدا
با خانواده هاي شهید قبادي و شهید موسوي



52
گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

دکتر جعفریان رئیس دانشگاه : امروز با همکاري دوستان واحد ایثارگران دانشگاه، با دو خانواده شهید دیدار 
کردیم. یکي از آن ها، حاج آقا مجتبي قبادي، پدر شــهید رضا قبادي، از کارکنان معاونت دانشجویي و 
دیگري سید احمد موسوي، فرزند شهید سید محسن موسوي، از کارکنان بیمارستان ولیعصر)عج( بود. 
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دکتر جعفریان: تکلیف ما این اســت که به این خانواده ها، هر جا به کمک نیاز دارند، یاري دهیم و مهم تر 
از آن این است که به آن ها اداي احترام کنیم. چراکه خوشبختانه آن ها نیازي به ما ندارند و عموماً افراد 

موفق و قابل اعتمادي هستند که با ازخودگذشتگي براي کشور مایه گذاشتند.

دیدار  با خانواده هاي شهید قبادي و شهید موسوي



54
گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

همچنین ســید احمد موسوي، کوچک ترین فرزند شهید سید محسن موسوي از پرستاران بیمارستان 
ولیعصر )عج( است که پدر بزرگوارش را در سن دوسالگي و در سال 1365 از دست داد. یادشان گرامي 

و راهشان پاینده باد.
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لوح یادبودي به پدر شهید قبادي و فرزند شهید موسوي که از کارکنان دانشگاه هستند، اهدا شد. 

قابل ذکر است شهید رضا قبادي، فرزند حاج آقا مجتبي قبادي تنها پدر شهید شاغل در دانشگاه است 
که در حال حاضر در معاونت دانشجویي مشغول فعالیت است. رضا قبادي متولد سال 1349 در قم بود که 

در سن 17 سالگي در شلمچه و در عملیات کربالي 8، به شهادت رسید. 

دیدار  با خانواده هاي شهید قبادي و شهید موسوي





دیدار وزیر محترم بهداشت، درمان و علوم پزشكی  
به اتفاق هيئت همراه

در تاریخ 23 شهریور 1394 
 با خانواده خانم دکتر تاجیک

فرزند، خواهر و همسر سه شهید واالمقام انقالب
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

دکتر سید حسن هاشمی با حضور در منزل شهید مهندس قاسم قنبری؛ مسئول گروه بهداشت محیط 
در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که سال گذشته در فاجعه منا به شهادت رسید در فضایی گرم 

و صمیمی با خانواده وی دیدار و گفت وگو کرد.

دکتر هاشمی در این دیدار به بیان بخشی از اقدامات گروه اعزامی به عربستان در حادثه منا و جلسات 
طوالنی با مقامات سعودی و تالش برای بازگشت پیکر اجساد فاجعه منا به کشور پرداخت.
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در این دیدار ســرکار خانم دکتر تاجیک ضمن قدردانی از حضور آقای دکتر هاشمی و هیئت همراه، از 
فرصت پیش آمده استفاده و اقدام به ارائه گزارش مختصری از حوزه شبکه بهداشت و درمان شهرری و 

معضالت بهداشتی در این منطقه از وزیر بهداشت و درمان درخواست مساعدت الزم را داشتند.

وزیر بهداشت در این دیدار ضمن قول مساعد در پشتیبانی الزم جهت رفع مشکالت بهداشتی شهرستان 
ری، با اهدای لوحی از خانواده این شهید بزرگوار تقدیر و قدردانی کرد.

دیدار با خانواده خانم دکتــر تاجیـــــک 



شــهید قنبری که شهریورماه سال گذشته در منا به فیض شهادت رسیده بود، دارای دو فرزند 13 ساله 
دختر و یک فرزند 10 ساله پسر اســت و همسر ایشان خانم دکتر تاجیک که رئیس شبکه بهداشت و 
درمان شهرری هســتند؛ فرزند و خواهر شهید بوده و پدر و برادر بزرگوارش در دوران دفاع مقدس به 

فیض شهادت نائل آمدند است.



دیدار با خانواده خانم دکتــر تاجیـــــک 
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

گفتنی اســت در این دیدار دکتر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، موسوی مشاور 
وزیر در امور شاهد و ایثارگران، خانم دکتر کوچک زاده همسر دکتر هاشمی، دکتر زارع نژاد رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، دکتر شریعتی معاون بهداشت و دکتر حجازی از دفتر امور 

ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران، حضور داشتند.
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دیدار با خانواده خانم دکتــر تاجیـــــک 





دیدار ریيس دانشگاه به اتفاق هيئت همراه
به مناسبت 22 اسفند

 مقارن با ایام شهادت حضرت فاطمه)س(
  با خانواده شهیــــدان پورات و کریمی

1394
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

آقای  فرزنــد  کریمی  مرتضی  شــهید 
رجبعلی کریمی از همکاران بازنشســته 
دبیرخانه هیئت جذب حدود  دو ماه قبل 
در راه دفع از حریم اهل بیت در سوری  به 

شهـــــادت رسید.

از بیست  با بیش  شهید حســن پورات 
سال خدمت به بیماران بیمارستان سینا 
و با وجود 70 درصد جانبازی و سال های 
طوالنی تحمــل آثار زیان بــار گازهای 
شیمیایی در سال جاری به شهادت رسید.

رئیس دانشگاه به همراه حجت االسالم والمسلمین دکتر عیسی زاده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه، دکتر محقق مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران، دکتر نداف سرپرست دبیرخانه 

هیئت اجرای جذب، دکتر مقیمی مدیر امور ایثارگران  به دیدار خانواده شهیدان پورات و کریمی رفتند.
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 در ادامه این دیدار دکتر محقق مشــاور رییس دانشگاه در امور ایثارگران با بیان اینكه این دیدارها هیچ وقت جای 
خالی فرزندان و پدران خانواده شهدا را پر نخواهد کرد تأکید کرد: وظیفه ما این است که جویای احوال آن ها 

باشیم. ما برکت زندگی خود را در دیدار با خانواده شهدا می بینیم.

در این دیدار دکتر جعفریان ضمن شنیدن سخنان و خاطرات خانواده معظم شهدا، از نزدیک در جریان 
مسائل و مشکالت آنان قرار گرفت و برای دلجویی از خانواده شهید پورات با فرزند پسر شهید مچ اندازی 

کرد و او را مورد تفقد قرار داد.

دیدار با خانواده شهیــدان پورات و کریمی
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا
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دکتر عیســی زاده نماینده مقام معظم رهبری در دانشــگاه: نگاه ما به شهدا، نگاه فرهنگی است. شهدا تمام 
وجودشان در راه خدا گذاشتند و با تمام وجودشان در میدان جهاد و مبارزه با دشمن درونی یعنی هوای 
نفس و با دشمنان بیرونی مبارزه کردند درواقع به نوعی مقصد و معیار در زندگی شهدا الهی و خدایی بود.

دیدار با خانواده شهیــدان پورات و کریمی
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

دکتر احسان مقیمي مدیر دفتر ایثارگران گفت: ایثارگران و خانواده شهدا همیشه باید مورد تکریم، تجلیل 
و تقدیر قرار بگیرند پیشــرفت، آرامش و امنیتی که امروز ما شــاهد هستیم حاصل جان فشانی ها و 

ازخودگذشتگی های شهدا و صبر و مقاومت خانواده محترم شهدا است.
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در پایان این دیدارها لوح سپاس و هدایایی به رسم یادبود از طرف دکتر جعفریان و حجت االسالم دکتر 
عیسی زاده تقدیم خانواده های این دو شهید بزرگوار شد.

دیدار با خانواده شهیــدان پورات و کریمی





دیدار دكتر مقيمی و كاركنان دفتر امور ایثارگران
 در روز یكشنبه 5 اردیبهشت 1395

هم زمان با سالروز ميالد مولود كعبه حضرت علی )ع(
و روز پدر

 با پدر شهید قبادی
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

شهید واالمقام قبادی به عنوان نیروی بسیجی در عملیات  کربال 4 در شلمچه به آرزوی دیرین خود که 
شهادت بود رسید

دکتر مقیمی: پرواضح است تمام کسانی که در تحقق هدف واالی شهدا سهیم بوده اند به اندازه مشارکت 
و تأثیری که داشته اند از اجر الهی برخوردار خواهند بود و خانواده شهدا  خصوصاً پدران و مادران شهدا 

قطعاً اجر و ثوابشان بیش از دیگران خواهد بود ونزد خداوند عزیزند.
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دکتر حجازی بابیان اینكه مردم ما شــهدا و خانواده های معززشــان را دوست دارند؛ یادآور شد: در مقام توصیف، 
انســان می تواند حرف های زیادی بزند اّما در مقام عمل، کار همه نیست؛ اعتقاد محکم، عزم استوار و 

پوالدین الزم است که انسان بتواند در این میدان وارد بشود و شهدا این کار را کردند.

دیدار  با پدر شهید قبــــــادی





دیدار مدیر دفتر امور ایثارگران
و رئيس شبكه بهداشت جنوب دانشگاه

به مناسبت هفته دفاع مقدس
در روز یكشنبه4 مهر 1395
با خانواده شهید عبائیان
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

شــهید حبیب اله عبائیان، پدر لیال عبائیان 
از کارکنان مرکز بهداشت جنوب است

دکتر قیوم زاده رئیس مرکز بهداشــت جنوب، مهندس میر اسماعیلی، مسئول کانون بسیج و قاسمی، 
مســئول امور فرهنگی کانون بســیج، دکتر مقیمی، مدیر دفتر ایثارگران دانشگاه و خانم اسماعیلی، 

کارشناس امور ایثارگران با خانواده شهید حبیب اله عبائیان دیدار کردند.
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دیدار  با خانواده شهیـــــد عبائیـــان



در این دیدار همسر و فرزند شهید واالمقام از خاطراتشان گفتند.



دیدار  با خانواده شهیـــــد عبائیـــان
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا
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مهمانان ضمن ادای احترام به مقام شهید از ایثار گریی، صبر و مقاومت خانواده شهید قدردانی کردند.

دیدار  با خانواده شهیـــــد عبائیـــان





دیدار دفتر امور ایثارگران 
در صبح چهارشنبه 22دی 1395

با خانواده شهید سید برقی
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

صبح روز چهارشنبه 22 دی سال 1395، دکتر مقیمی مدیر امور ایثارگران همراه با دکتر حجازی 
و اسماعیلی کارشناسان دفتر امور ایثارگران با فرزند و همسر شهید سید برقی دیدار کردند. 

مدیر امور ایثارگران: تکریم و تجلیل از خانواده شــهدا و ایثارگران باید از اصلي ترین مســائل 
موردتوجه مسئوالن باشد، ترویج وزنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت به تعبیر رهبر انقالب 

کمتر از شهادت نیست
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همسر شهید سید برقی از مقام و جایگاه این شهید گرانقدر، باافتخار و عزت یادکرد و گفت: شهید 
ســید برقی در سال 1361 و در حالی که 39 سال بیشتر سن نداشت، در شهر تکاب از 

توابع استان کردستان به درجه رفیع شهادت نائل شد.

دیدار  با خانواده شهید سید برقی





دیدار دكتر مقيمی همراه با رئيس بيمارستان ضيائيان
و كارشناسان دفتر امور ایثارگران
در روز چهارشنبه 13 بهمن 1395
با خانواده معزز شهیدکمال وند



مدیر امور ایثارگران دانشگاه: دیدار با خانواده شهــــــدا روحیه بخش است
در این دیدار، دکتر عفت پناه  رئیس بیمارســتان ضیائیان گفت: فرهنگ ایثار و شهادت باید به عنوان میراثی 

گران سنگ در ذهن ملت ایران باقی مانده و از آفت تحریف مصون بماند. 



فرزند شــهید کمال وند: پدرم یک بسیجی فعال بود و به هنگام شهادت 46 سال سن داشت ولی از همت 
باالیی برخوردار بود...  فراغ سخت است و تحملش دشوار ولی هیچ جایگاهی نزد خدا از شهادت باال تر 

نیست 

دیدار  با خانواده معزز شهیدکمال وند





دیدار رئيس دانشگاه و هيئت همراه 
به مناسبت 22 اسفند، روز تجليل از مقام شهدا

1395
با خانواده های شهید درزی و شهید ترابی 
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گزارش تصویری پنج ساله

جلد چهارم، بازدید از خانواده  محترم شهـــدا

دکتر جعفریان ضمن شــنیدن سخنان و خاطرات خانواده معظم شهدا، از نزدیک در جریان مسائل و مشكالت آنان 
قرار گرفت. وی تأکید کرد: عزت و ســربلندی کشور در عرصه های مختلف، مرهون جان فشانی های شهدا 

است و باید قدردان آنان باشیم.

دکتر جعفریان رئیس دانشگاه به همراه دکتر محقق مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران، دکتر عفت پناه 
رئیس بیمارستان ضیائیان و دکتر مقیمی مدیر امور ایثارگران دانشگاه،   با خانواده شهیدان درزی و ترابی 

دیدار کردند.
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دکتر جعفریان: آرامش، عزت و اقتداری که اکنون در نظام جمهوری اسالمی ایران دیده می شود، به برکت 
مجاهدت شهدا و خانواده های آنها است.

دیدار با خانواده های شهید درزی و شهید ترابی 



یاد باد، آن روزگاران یاد باد




