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 شهيد: نامهزندگي

 

توا للوواتی لوِ اص ارّواى      توَاى  یًوعلن ٍ عول ٍ ایواى ٍ عشق سا  یّا عشصٍِصف اٍصاف سادهشداى  ّشچٌذ     

اص اًَاس قذسی تشاٍش لشدُ تیاى لشد، لیکي جْت ادای ٍظیفِ تِ رلش ًکاتی چٌذ اص صًذگاًی آى  تْشُ یتخالیاى 

 .نیپشداص یهشْیذ سعیذ 

ِ  لَدلی اٍاى ّواى اص. گشَد جْاى تِ دیذُ لشهاى شْش دس 8331احوذ ّذایت دس سال       دیٌوی  فوشای   ادای تو

 .لشد یه عول تذاى ٍ تْیِ سا( سُ) اهام حضشت سسالِ یسالگ دُ سي دس لِ یا گًَِ تِ ذیٍسص یه اّتوام

ٍ آهَختي      ِ تحصیل علن  ٍ عشتی تَجِ یّا صتاىاحوذ ت دس سال آخش دتیشستاى  لِ یطَس تِشایاى داشت  اًگلیسی 

ستثِ اٍل اهتحاًات تافل سا لسة ٍ دس اهتحاى اعضام تِ خاسج قثَل شذ. پس اص ٍسٍد توِ داًشوگاُ علوَم     81تا ًوشُ 

 . شذ یهپضشکی تْشاى ٍ ششٍع تِ تحصیل ّوَاسُ اص داًشجَیاى هوتاص داًشکذُ دًذاًپضشکی هحسَب 

اص آى جولوِ اسوت. ایشواى     Laskin وِ لتة علوی گشدیذ لِ تشجوِ لتاب جشاحیتشج گزاسِ یپادس داًشکذُ     

 ِ ٍ شَسای سشپشستی لتاتخًا  ُ ُ تش ششلت دس اهَس علوی، تا عضَیت دس شَسای هشلضی اًجوي اسالهی داًشکذ عالٍ

 .تالش فشاٍاى دس هعشفی چْشُ ًَساًی اسالم لشد

سٍصگواس   یپشسوت  تجوول سوادگی ٍ توِ دٍس اص ّشگًَوِ     تیو دسًْاشْیذ عضیض دلتش احوذ ّذایت فشدی تَد لِ       

 تَد اهاداًشجَی هَفقی  ٌکِیتاا. احوذ ساخت یهاٍ ّوگاى سا هجزٍب  تیویٍ صو، هتَاضع تَد ٍ صفا گزساًذ یه

 .لشد یًو شابیسا س اش تشٌِعلن سٍح 



 
 

   

 

َاسُ هتشصوذ  جثِْ شتافت ٍ یک سال اص تحصیل تاصهاًذ. پس اص تاصگشت ّوو  یسَ تِتا ششٍع جٌگ تحویلی      

ِ دس جشیاى عولیات خیثش  یتاصفاحضَس دس فضای  ِ تَد تا ایٌک ادُ ششلت ٍ دس جثِْ طالئیِ تسیجی س عٌَاى تِجثْ

ِ ٍطي تاصگشت ٍ پس اص تشییع  8331. پیکش پاک ایي شْیذ سعیذ دس اسفٌذ سال هفقَداالثش گشت لِ دس  یتاشکَّت

 .هٌضل گضیذ صّشا تْشتتْشاى اًجام شذ دس گلضاس شْذای علَم پضشکی داًشگاُ 


