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 1111-1041 زاده یصدر ژنیدکتر باستاد شادروان  یزندگ یزخوانبا

 ۰۰۱۰مردادماه  ۲، رحلتتا زمان  ۰۸۳۱شهرکرد از سال یدانشگاه علوم پزشک یامنا اتیعضو ه

 جاودان است. شهیشاد و نامش هم شو روان روح

متون یافت  از میانیادداشتی درباره شادروان استاد صدری زاده، متون زیادی یافت شد.  تهیهدر جستجوهای الکترونیک انجام شده برای 

و  دهازنشر شانتخاب و بتوسط روزنامه سپیدانلاین با دکتر صدری زاده انجام گردید که  ۰۸31شهریور  ۰۲مصاحبه زیر در تاریخ شده، 

پیدا کردن ردپایی از مکاتبات سالیان دور استاد صدری زاده از  برای و نکات مهم ارایه شد.دیگر فهرست معتبر آدرس متون بیست 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان چهارمحال و بختیاری که اتوماسیونی مانند امروز 

و درمان  مهم و نقش او در توسعه شبکه بهداشتیک نامه بسیار انجام شد.  جستجوی فراوان و مصاحبه هایی با پیشکسوتان در کار نبود،

  گردد.وری و تقدیم میجمع آصفحه ای  ۰۰مجموعه ان آن فقید سعید از این رو بود که برای یادماستان چهارمحال و بختیاری را پیدا کردم. 
 ۰۰۱۰مردادماه  ۲۸چهارمحال و بختیاری  معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رئیس مرکز بهداشت استان دانشیار اپیدمیولوژی،دکتر علی احمدی،                     

 
 (MPH)مدیریت بهداشت عمومی، ۰۸۰۳در سال  دوران پزشکی عمومی را در دانشکده پزشکی اصفهانبیژن صدری زاده 

تخصص ۰۸1۳ال س. وی های گرمسیری وابسته به دانشگاه آنتورپ بلژیک گرفتانستیتو تحقیقات بیماری در ۰۸31سال  را در

 دریافت نمود.های عفونی را از دانشگاه علوم پزشکی تهران بیماری

« رانچهای»که به  "ایران"وهوای چهارمحال و بختیاری به نام ، سرسبز و خوش آبدریکی از روستاهای زیبا ۰۸۰1سال اول اسفند 

روی کیلومتر پیاده 1که لازمه آن « دستگرد امامزاده»نیز معروف است به دنیا آمد. چهار سال اول دبستان را در روستای 

از  آموز مقیم در منزل یکیعنوان دانشبه« فرادنبه»ل آخر دبستان را در روستای وبرگشت روزانه بود طی نمود و دو سارفت

گ تنها دلاو در تمام این سال طی کرد.اصفهان  وران دبیرستان را در بروجن و نیمی دیگر را دراقوام تمام کرد. نیمی از د

 (،۰۸۰۳السداد. دوران پزشکی عمومی را در دانشکده پزشکی اصفهان تمام کرد)اش میشد ولی مادرش دلداریخانواده می

گرفت و  لژیکبمسیری وابسته به دانشگاه آنتورپ های گررا در انستیتو تحقیقات بیماری بهداشت عمومی مدیریت۰۸31سال

گرفت. پس از انجام تعهد خدمت وزارت بهداری  تهرانهای عفونی را از دانشگاه علوم پزشکی تخصص بیماری۰۸1۳سال 

 سمنان( و بخش سنگسر و شهمیرزاد سال ۰) دامغانروزی در روستاهای دربار و چهارده سال خدمت شبانه 1وقت که لازمه آن 

به پایان  "شاهرودسرپرست گروه سپاه بهداشت در میامی "عنوان به ۰۸۰۳-۰3ساله سپاه بهداشت را سال  ۲، دوره سال( بود ۸)

کنی تجربه کرد و در این راستا مدیریت اداره ریشه ۰۸33تا  ۰۸3۸رساند. ورود به عرصه مدیریت بهداشت را در سمنان از سال 

ویت ، عض(سال ۰(، مدیریت عامل شبکه بهداشت و درمان استان )سال ۸اگیر استان سمنان )های ومالاریا و مبارزه با بیماری

دار هیک سال( را عهدبهداری و بهزیستی استان سمنان ) ایدو سال( و مدیریت عامل سازمان منطقهای )هیئت عامل سازمان منطقه

ریاست "نتقال یافت و تجربه کار در سطح کشوری را به ا تهران) اولین روز شروع جنگ تحمیلی( به  ۰۸33شهریور  ۸۰شد. در 

ازآن، به ستاد ادامه داشت. پس ۰۸1۰آغاز کرد که تا سال  "کنی مالاریااداره کل ریشه و های واگیراداره مبارزه با بیماری

های شبکه سال(، سرپرست ستاد گسترش ۸های مدیرکل بهداشت خانواده )مرکزی وزارت بهداری انتقال یافت و در سمت

بهداشتی درمانی کشور )یک سال( و معاون بهداشتی وزارت بهداری پیشین و وزارت جدیدالتاسیس بهداشت، درمان و آموزش 
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عنوان استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تدریس به ۰۸13وظیفه نمود. از سال سال( انجام ۰به مدت « پزشکی )جمعاً 

 .های عفونی پرداختزمینه بهداشت و بیماری در

کار خود را  ریزی بهداشتعنوان پزشک مسئول مدیریت و برنامهبه سازمان جهانی بهداشت پیوست و به ۰۸1۰در اردیبهشت 

عنوان نماینده سازمان جهانی بهداشت در سودان انتخاب شد و ( شروع کرد. پس از یک سال، بهخارطومدر پایتخت سودان )

ای عنوان مشاور منطقهماه به 1برای مدت  ۰۸1۰برای مدت سه سال در همین سمت به خدمات خود در سودان ادامه داد. از آبان 

سازمان "های واگیر به سمت مدیر مبارزه با بیماریازآن با انتصاب خدمت کرد و پس مصرمدیریت بهداشت در اسکندریه 

سال( به همکاری در سازمان جهانی بهداشت  ۰)نزدیک به  ۰۸13تا هشتم اسفند  "جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی

جهانی  به کشور برگشت. ازآنجاکه لازمه اشتغال در سازمان ۰۸۳۱ادامه داد و پس از رسیدن به سن بازنشستگی، در فروردین 

بهداشت، نداشتن رابطه استخدامی با کشور بود، صدری زاده بنا به درخواست شخصی و با موافقت وزیر بهداشت وقت )دکتر 

از وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بازنشسته شده بود، پس از بازگشت به کشور،  ۰۸1۲مرندی( در سال 

المللی رهادی( مسئولیت جدید را تحت عنوان مشاور وزیر در امور بهداشتی و بینبه درخواست وزیر بهداشت وقت )دکتر ف

وزیر بهداشت بعدی )دکتر پزشکیان و دکتر لنکرانی( نیز ادامه  ۲سال در زمان  ۳آغاز کرد. مسئولیت مذکور جمعاً برای مدت 

مان دار بود که تا زل در ایران را نیز عهدهکنی فلج اطفاریاست کمیته کشوری ریشه ۰۸3۲تا  ۰۸۳۰یافت. صدری زاده از سال 

کنی فلج اطفال در منطقه مدیترانه شرقی ادامه یافت.همکاری ایشان با عنوان عضو کمیسیون منطقه ریشهانتصاب وی به

با عضویت در گروه علوم بهداشتی و تغذیه فرهنگستان شروع شد و متعاقباً )در سال  ۰۸۳۱از سال فرهنگستان علوم پزشکی 

( ادامه داشته است. ۰۸3۸عنوان عضو وابسته فرهنگستان انتخاب شدند که تا زمان شروع عضویت افتخاری ایشان )سال ( به۰۸۳1

روه علوم مقام رئیس گالملل و قائم، تحت عنوان مشاور رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در امور بهداشتی و بین۰۸۳۳از سال 

سال  ۳وقت در سازمان جهانی بهداشت )کار است. صدری زاده علاوه بر اشتغال تمام بهداشتی و تغذیه فرهنگستان مشغول به

عنوان عضو هیئت اجرایی سازمان جهانی بهداشت، رئیس کمیته هماهنگی مشترک برنامه سال گذشته به ۸۸مداوم( در طی 

های گروه مشورتی بیماریهای گرمسیری، عضو گروه مشورتی تحقیقات بهداشتی، عضو ُآموزش و پژوهش برای بیماری

شده و عضو گروه فنی مشورتی تولید واکسن آنفلوانزا با سازمان جهانی بهداشت همکاری نزدیک داشته گرمسیری فراموش

کنی فلج ای ریشهکنی فلج اطفال در منطقه مدیترانه شرقی، عضو کمیسیون منطقهعنوان عضو کمیسیون ریشهاست. او نیز به

کنی فلج اطفال در افغانستان و پاکستان با سازمان جهانی بهداشت همکاری عضو گروه فنی مشورتی ریشهاطفال در آفریقا و 

 شت. نزدیک دا

 کشم از خودم تعریف کنم، البته باید بگویم که در وزارتمن خجالت می را اینگونه می گوید: ای کودکیترین خاطرهقدیمی

ل گذشته شوم. در همین چهار پنج سادانند. اسفند که برسد من هشتادساله میمیبهداشت و فرهنگستان حافظه من را استثنایی 

علاقه من به حافظ از یک غزل شروع شد و بعد سیصد غزل را حفظ کردم؛ یعنی در سن بالای هفتادوپنج سال این کار را شروع 

رصد بیت از حافظ را حفظ هستم. های حافظ را هشت بیت فرض کنید یعنی من دو هزار و چهاکردم. اگر شما متوسط غزل

 .ها هستندغزل دارد که این سیصد غزل جزو زیباترین ۰33حافظ در کل 
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توانم برای شما تعریف کنم که بسیار تعجب خواهید کرد. من نفر دوم دانشجوی ام بلکه چیزهایی را میتنها دوران کودکینه

من دردهی به نام ایران به دنیا آمدم. در شناسنامه من نوشته شد  .ر اولپزشکی بودم یعنی با بیست نمره اختلاف از صد نمره با نف

دود معروف شد. دهی بود که ح "ایرانچه"اشتباه گرفته نشود به  "ایران"، ولی برای اینکه با اسم کشورمان "ایران"متولد 

بختیاری که هنوز استان هم نبود و در حقیقت ده ایران  و چهارصد پانصد نفر جمعیت داشت. یکی از دهات اطراف چهارمحال

وهوا بود. حدود شصت هفتاد چاه داشت و شهرکرد و دهی بسیار زیبا و خوش آب نشد، بین بروجو شهرکرد محسوب میجز

انه ما ود و خنامیدند. در کنار همان قنات کوهی بود به نام کوه زونیان که به ده خیلی نزدیک بکه چاه اصلی را مادر چاه می

بالاترین خانه ده در کنار قنات و کوه زونیان بود و من برای درس خواندن در زمان کنکور و هم در زمان دانشجویی به آن محل 

دانستم حافظه خوبی دارم و شاید این سلامتی و حافظه به این خوبی در ام نبود و نمیرفتم. آن زمان اصلاً حواسم به حافظهمی

وردیم خوهوای خوب باشد. پدر و مادرم باغ و دامداری داشتند و ما لبنیات سالم و تازه میرشد و نمو در همان آباین سن نتیجه 

 .های خوب و مرغوب. بعد از چهار سال هم من مهاجرت کردمو تابستان هم میوه

ای اصلهبه سه کیلومتر با ما ف ای نزدیکترین مدرسه فاصلهده ما با جمعیت حدود پانصد نفر مدرسه نداشت. اولین و نزدیک

زو سه برادر و دو خواهر داشتم. پدرم ج .سالگی به دهی به اسم دستگرد امامزاده معروف بودم رفتمداشت؛ بنابراین من در شش

 .پدرم سواد و خط خوبی داشت و مادرم هم سواد قرآنی داشت .ترین افراد آن روستا بودندمهم

نطقه درس خواندم. درس به معنای بیش از چهار کلاس سواد داشتن. من و چند نفر دیگِ همراه من اولین نفری بودم که در آن م

و یک  "ورعلی سلحش"رفتیم. آن مدرسه چهار کلاس بیشتر نداشت با یک معلم به نام هم سه کیلومتر پیاده تا آن ده راه می

علی "گفتم گذاری؟ من هم میفرزندت را چه می پرسیدند وقتی ازدواج کردی اسمفراش. من یادم هست که وقتی از من می

بسیار  .قدری ایشان را دوست داشتم که این فکر را داشتمتواند سلحشور باشد و بهرسید که فامیلش نمیو عقلم نمی "سلحشور

معصومه  بیخواندیم اسم خان آن ده داراب خان و اسم همسرش بیای که ما درس میانسان باارزش و لایقی بود. در مدرسه

های بلند که به مدرسه داده بود و در قلعه دیگر خودش و همسرش زندگی بود. داراب خان دو قلعه داشت یکی با ستون

ان تر بود. آن دورکردند. آن موقع دو پسر داشت به نام ایرج و اردشیر که اردشیر با ما همکلاس بود و ایرج از ما بزرگمی

دیدم و دیگر وضوح در آن اطراف میها را بهدر منطقه سردسیر بود و ما گاهی گرگ خاطرات خوبی برای ما داشت. آن ده

چیز یادماندنی همان روزها بود که گذشت. چهار سال اول همهخوب و به هایبرایمان عادی شده بود. چهار سال گذشت. دوره

یکی از دلایل علاقه من به حافظ مادرم بود که وهوای خوب و ... شاید خوب بود خانه پدر و مادر، قلعه مدرسه، دوستان، آب

 .خواندسواد قرآنی داشت و حافظ هم می

ن ده ما دنبه رفتم که بین چهار سال من به دهی به اسم فراشد. بعدازآسخت بود و هم خیلی دلم برای خانواده تنگ می زندگی

م که شوهرش عموی مادرم بود. در آن زمان پدر من بعد از چهار سال ابتدایی به خانه دخترعموی پدرم رفتو بروجن بود. من

امکان  جای اینکه من را وردست خودش کند ایناولین نفری بود که فرزندش را بیشتر از چهار کلاس سواد به مدرسه فرستاد، به

ن خب برای مخوانم. را برای من فراهم کرد که بیش از چهار کلاس درس بخوانم. من پنجم و ششم را در منزل آن فامیل درس

دید این بیت رفتم و مادرم دلتنگی من را میکرد و وقتی برای تعطیلات به خانه میکمی سخت بود و احساس دلتنگی اذیتم می
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گفت مادر غصه نخور. این اولین شعر حافظ بود که خواند؛ مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش... و میاز حافظ را می

ندگی ام رفتم، که زکردم. بعدازآن دو کلاس من به اصفهان نزد داییرع رو مدام با خودم تکرار میمن حفظ کردم و من این مص

دایی از من مراقبت کردند و هفتم و هشتم را در منزل ایشان بودم و سال نهم را به بروجن فقیرانه اما باصفایی داشت. دایی و زن

کسی بود که دردهی که ما بودیم حمام داشت و خب پدر من و عموهایم رفتم، نزد کسی که اصلاً نسبت خویشی با ما نداشت و 

هم جزو بزرگان ده بودند اما حمامی که اسمش کل احمد بود و همسرش که فرزندی هم نداشتند و من را خیلی دوست داشتند. 

 .هرحال آن سال هم گذشتای بود. بهپری جان همسر کل احمد، زن کدبانو و باسلیقه

 .ام بودمکلاس ده و یازده و دوازده را در منزل دایی و بخشی هم در منزل عمه .ه اصفهان برگشتمسال دهم را ب

ور یکی دیگر طمن یک پسرعمو داشتم که همکلاس من بود، ولی تا ششم بیشتر دوام نیاورد و بعد رفت دوره گروهبانی و همین

 .مه دادمها فقط من اداهایم که ادامه نداد و از میان آنکلاسیاز هم

کاره بودم. من دیپلم گرفتم و دوست داشتم تحصیلات عالیه داشتم باشم اما امیدی نداشتم دانم لطف خدا بود و من هیچنمی

 .سختی گذشتجا هم در منزل دایی کلاس دهم یازدهم و دوازدهم هم بهآخر با چه شرایطی؟! تا همین

کور شرکت کردم. یکی آموزشگاه عالی بهداری در اصفهان، قبل از آن زمان کنکور هر دانشگاهی جدا بود و من سه جا کن

های عالی بهداری بود. در آن زمان پروفسوری بود به نام پروفسور اینکه دانشکده پزشکی در ایران راه بیفتد این آموزشگاه

ریز و به گمانم اهواز احداث ها را در تهران اصفهان شیراز، تباورلن که رئیس دانشگاه تهران شد و باهمت او این آموزشگاه

دار. شد بهخواند و بعد میداد و چهار سال درس میکردند. روش شان به این صورت بود کسی که دیپلم داشت کنکور می

 داد تا بتواند تحصیل کند به شرطی کههزینه میبست و به او کمکمنتهی این چهار سال را وزارت بهداری با وی قرارداد می

گرداند و خب دانشکده آن زمان باید برود به دهات و بعد از حداقل هفت سال وزارت بهداری او را بازمی مدت دو برابر

 .شد پزشکوقت میخواند آنرفت و چهار سال دیگر درس میپزشکی می

ند میرسادگی روی دست مادرانشان میگیرند و بههای کوچک سرخک میدیدم بچهدر آن زمان که دردهات بودم وقتی می

کردم و دوست داشتم که پزشک شوم اما امید نداشتم که بتوانم به اینجا برسم. دیپلم را گرفتم و این فکر در به پزشکی فکر می

پذیر نبود. خب تا اینجای راه با کمک پدر مادر و و ادامه راه دیگر مانند قبل امکان داشتمسرم بود و اینکه باید امکانات می

کردم. دیپلم گرفتم و در دانشکده داروسازی، آموزشگاه عالی دوست و فامیل گذشت، اما برای بعدازاین باید فکر اساسی می

ا بعدازآن به تهران رفتم. در همین حین به فکر پید بهداری و پزشکی دانشگاه تهران هم امتحان دادم. همتم بد نبود ولی برای

آموزانی که از کرد. من و چند نفر از دانشکردن شغلی هم بودم. آن زمان ژاندارمری افراد دیپلمه را برای افسری جذب می

، ما به من داده بوداصفهان آمده بودند به تهران آمده بودیم، امتحان دادیم و منتظر جواب آزمون بودیم. پدر من پنجاه تومان 

راعات فروختیم و من هم از بچگی موضع مالی بدی نداشتیم؛ دام داشتیم و باغ و ... اما نقدینگی کم بود و ما باید از اموالمان می

کردم برایش زحمت نباشم. پدر با پنجاه تومان من را به تهران فرستاد. من هم موضوع استخدام حال پدرم را داشتم و سعی می

رمری را شنیده بودم البته آن موقع کسی نبود ما را راهنمایی و مراقبت کند. آمدم به همین ژاندارمری که الآن هم در میدان ژاندا

انقلاب است. دو سه شب در یک مهمانخانه به نام همت در ناصرخسرو ماندم. من آدرس خان ده را پیدا کردم فردی متشخص 
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. من خانه ایشان را در خیابان ژاله پیدا ۰۸۸1به شصت سال پیش است. تیرماه سال  به نام جمشید خان بختیاری. صحبت متعلق

که  سن من بود و برعکس خان با آن شرایطیکردم که دو پسر و یک دختر داشت. پسران به نام نصیر و سیروس که نصیر هم

د ها تحصیلات عالیه نداشتند؛ اما خب بچهها درس نخوانده بودند. پدرشان خان و مادرشان هم از خاندان سرشناس بوداشت، بچه

ها هرروز از کنند. درزمانی که من راه ژاندارمری و مهمانخانه همت را یاد گرفته بودم و آنو الآن هم در انگلیس زندگی می

ادیم. ام دکشیدند آنجا و حتی معاینات پزشکی هم انجای میپانزده نفر بودیم را به یک بهانهژاندارمری ما را که حدود ده

رفتم به  .خلاصه در همان دو سه روز اول با خودم گفتم یک دیداری باخان داشته باشم و اصلاً خیال ماندن در آنجا نداشتم

آپارتمان ایشان که در طبقه دوم بود و خودش بود و یک کلفت به نام شازده. جمشید خان به من گفت؛ اگر جایی برای ماندن 

چیز کار خدا بود و من مبهوت خواست او شدم. من همی بعد از کمی تعارف دو ماه در آنجا ی... همهتوانی اینجا بماننداری می

شد. هم دو ماه در ماندم. خب اگر لطف خدا نبود در همان تحصیلات ابتدایی بدون حمایت اقوام درس خواندن من تمام می

ستم با پنجاه تومان دو ماه در تهران زندگی کنم. دلیل آن توانخانه خان ماندم که بازهم جای شکر دارد وگرنه من چه طور می

روی گفتند. دریکی از همین فرداها من در یک پیادهانصاف مدام امروز و فردا میدو ماه هم آن بود که آن ژاندارمری بی

گاه عالی تو را در آموزشکنی؟ من اسم کار میها گفت؛ تو اینجا چهنزدیک ژاندارمری با دوستانم ایستاده بودم که یکی از آن

خواستم بفهمم؟! من در اصفهان کسی را گفت من از کجا میشد و اگر او به من این جمله را نمیبهداری دیدم. باورم نمی

نداشتم جز یک پسرعمو که کارمند دبیرخانه دانشگاه بود. به خانه جمشید خان آمدم و با همان حس بچگی یک تلگراف 

ی که قاضی و رئیس دادگاه خانواده اصفهان بود و تنها کسی که در آشنایان ما تحصیلات عالیه داشت. نوشتم برای آقای اشراق

انسان بسیار محترم و درستکاری بود. این متن را برایش نوشتم.؛ اصفهان، دادگستری، اشراقی. )حتی عقلم نرسید که بنویسم 

اً ده نفر پنجاه و هشتم امتحان آموزشگاه عالی بهداری شدم. لطفآقای اشراقی چون شنیده بودم تلگراف باید مختصر باشد.( بن

خانه بررسی. نتیجه تلگراف. روز بعدش من در خانه بودم که زنگ به صدا درآمد که همان شازده آمد و گفت؛ کارمند تلگراف

ها همه لطف و کرم الهی است تهران، خیابان ژاله، منزل جناب آقای بختیاری، صدری قبول، اشراقی. )این .برایت تلگراف دارد

کرد گنجد( ایشان پسرعموی من را که کارمندی بود که یکی دو سال بود در آنجا کار میای نمیوگرنه در قاعده هیچ بازی

 .را پیداکرده و به او نشانی من را داده و گفته بود که قبول شدم

تند بله قبول رفتند به اصفهان رفتم. گفیی که به اصفهان میهاهای گیتی نورد و ترانسپورت، تنها ماشینهمان شب من با ماشین

دادند. این برای من خیلی خوب بود برای خودم هزینه میشدی. به آموزشگاه عالی رفتم و ماهی صد و پنجاه تومان به ما کمک

پنجاه  هم گرفتم که ماهی بردم. اتاقکیخواستم به ده بروم با خودم کلی سوغات و هدیه میاربابی شدم} خنده{ و هر وقت می

اش بود و من هم که صد و پنجاه درآمد داشتم. بالاخره چهار سال اول را با موفقیت گذراندم. در این چهار سال تومان هزینه

 .کردم و یاد گرفته بودم که مستقل زندگی کنمای با وسایل داشتم و حتی به بقیه هم کمک میخانه

شدم. چون سال اول و سال چهارم آن دوره خواندم چهار صبح هم بیدار میشب درس میخواندم. تا دوازده فقط درس می

طرح را  توانستند پزشکی را ادامه بدهند وهایی که معدل بالای چهارده داشتند میبسیار سخت بود. بعد قانونی تصویب شد آن
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ما من تصمیم گرفتم به ده بروم و در آنجا مقداری بعداً بگذرانند. من بیشتر نمرتام بیست و معدلم بالای هجده نوزده بود؛ ا

 .انداز جمع کنمپس

فتند که گکشی کردند و ده دربار دامغان به اسم من افتاد و همه دوستانم به شوخی به من میبعد از چهار سال برای طرح قرعه

ها دهات خوش آب و هوایی بودند. شت بو. آنروی. دربار هم سه ده داشت به نام دربار، تویه و دتو به منطقه ای به نام دربار می

ها هم به منزل ارباب آنجا به نام رستمیان رفتم. شب جمعهمن هم عادت کرده بودم هرروز پیاده با کیفی پر از دارو به دهات می

 .رفتم و ... چهار سال هم گذشتمی

گرفتم و روی همان داروها سودی داشتم. چون دوا میداد اما من خودم از دواخانه دامغان آن زمان کسی ویزیت به آن معنا نمی

 .کردمداروهای بهداری کافی نبود و من خودم هم تهیه می

دادم. برگشتم به دانشکده اصفهان. درزمانی که من نبودم، دو ها را امتحان بعد از چهار سال باز رفتم درس خواندم و تمام درس

ی اینکه زمانی که من پزشکی را شروع کرده بودم شش سال بود و حالا شده بود اتفاق افتاده بود که من را عقب انداخت. یک

خواندم که حالا هفت سال شده بود. باید بعد از آن چهار سال که خوانده بودم باید پنجم و ششم را هم میهفت سال؛ یعنی من

التحصیل ی من فارغرفتند اما وقتنباید سربازی می گرفتندخواندم نه سه سال. دیگر اینکه قبلاً کسانی که بهداری مِیچهار سال می

 .رفتمرفتم؛ بنابراین من قبل از اینکه به ده بروم سربازی هم باید میشدم باید سربازی هم می

گفتند. جراحی که به اسم دکتر ریاحی که تخصصش را در پاریس گرفته و نظامی بود که مردم به ایشان سرهنگ ریاحی می

م را به همین دکتر ریاحی فروخته بود( به همین واسطه اس "ایرانچه"ی دانشکده پزشکی اصفهان بود. )خان ده ما او استاد آناتوم

پدرم من هم با دکتر ریاحی آشنا شدم. ایشان مطبی داشتند و چون سنشان بالابود برای نسخه نوشتن یک نفر باید به ایشان کمک 

هزینه ه او هم نظامی بود و ازآنجا رفت. خب در آن چهار سال دیگر کمککرد آن شخص کسی بود به اسم دکتر شفیعی کمی

جای سرگرد شفیعی در مطب دکتر ریاحی دادند. من به مطب دکتر ریاحی رفتم و من همان سال چهارم بهتحصیل به ما نمی

داد. یی را آنجا انجام میهااش هم آنجا بود و اتاق عملی هم در مطب داشت که عملمشغول به کار شدم. دکتر ریاحی خانه

 .های جراحی هم دستیارش بودمنویسی و در عملمن هم در کار نسخه

 کرد وطرف من هم هدایت میآمدند را بهداد، اما ویزیتورهایی که برای معرفی دارو به مطبش میایشان به من حقوق نمی

ه درده انداز آن چهار سالی کگذراندم. البته با پساتم را میگفت؛ دکتر را هم ویزیت کنید؛ بنابراین من با همان داروها امورمی

مانده از آشنایی که رئیس بهداری دامغان که بودم به مبلغ هشت هزارتویمان اموراتم را تا حدودی گذراندم و تا دو سال باقی

التحصیل شدم قرضم را به ارغداد که وقتی من فمن در آن مشغول بودم به من وام داد و ماهی سیصد چهارصد تومان به من می

 .او ادا کنم

آباد دوره آموزشی و یک سال و نیم ستوان دوشدم و در چهار سال گذشت من به سپاه بهداشت و شش ماه در پادگان عباس

وهشت تا پنجاه، شش ماهش آموزشی و التحصیلی ازدواج کردم. هجده ماه سپاه بهداشت میامی و سال چهلهمان فاصله فارغ

سر شهمیرزاد سمنان ت بهداری تعهد داشتم که آن سه سال را در سنگدو سال هم سپاه بهداشت شدم و هنوز سه سال وزار
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کنی نه مدیر ریشهوبودم که نسبت به دهاتی که قبلاً طرح داشتم وضعیت بهتری داشت و شد سال پنجاه. از آن سال تا سال پنجاه

 .های واگیر در استان سمنان شدممالاریا و بیماری

که انترن بودم امتحانی دادم که برای پزشکانی  ۰۳اشت من را به این راه کشاند و البته سال برای اینکه تعهد خدمت به وزارت بهد

و در همان دوره  دیدمرفتند. امتحان دادم و قبول شدم و وقتی سربازی رفتم باید شش ماه آموزشی میبود که باید به آمریکا می

تعهد خدمت داشتم، برای دانشگاه آمریکا  3۸به بهداری تا سال  آموزشی نتیجه آمد که با نمره هشتادوپنج قبول شدم، ولی چون

سمنان بودم. مدتی مدیر مبارزه با  33کم این موضوع منتفی شده و تا سال توانم بیایم. کمنمی 3۸نوشتم که من زودتر از سال 

عامل )حتی از مدیرکل هم های بهداشتی درمانی و بعد شش ماه آخر مدیرهای واگیر استان، مدتی مدیرعامل شبکهبیماری

 .بالاتر( اداره بهداری استان سمنان

درخواست کردم به تهران منتقل شوم. تهران که رسیدم به وزارت بهداری آمدم و اولین  33شهریور  ۸۰شب جنگ یعنی 

دیرکل البته یک م در وزارت بهداری شدم. "های واگیرکنی بیماریرئیس اداره مبارزه با مالاریا و ریشه"مسوولیتم در تهران 

ر من شدم. های واگیکنی بیماریبود که دو اداره داشت که مسوولیت اداره مالاریا با مهندس نقیب حضرتی و رئیس اداره ریشه

هداشتی های بهداشتی درمانی کشور، معاون ببعدازآن شدم مدیرکل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، دبیر ستاد گسترش شبکه

ن زمان وزیر بود و من شدم یکی از معاونان ایشان. بعدازآن دو دوره هم معاون شدم )معاون دکتر فاضل که دکتر مرندی در آ

زاده پیدا کردم، برای اینکه من معاون بهداشت بودم نظر با دکتر ملکزاده( اواخر سال هفتاد من یک اختلافو دکتر ملک

ل گذاشتند که من موافق نبودم. خلاصه بگویم که در اسفند سا اش را به عهده شخص دیگریها کار تحقیقاتیبعضی از استان

نم. آن زمان خواستم مطب بازکهای عفونی گرفته بودم و میهفتاد من از سمتم استعفا کردم. البته تخصصم درزمینه بیماری

شی انجام رفتم و کارآموزای دو روز هم به بیمارستان لقمان میاستادیار دانشگاه شهید بهشتی هم بودم. بعد از استعفا هفته

 ۲1خواستند و من هم پولی نداشتم. این در حالی بود که دادم. هر جا رفتم مطب بازکنم یک ماه ودیعه ساختمان را پیش میمی

 .سال سابقه خدمت داشتم

 .ام کار خدا بودهمه زندگی

سختی زندگی دادم و بهن اجاره خانه میگرایی نبودم. حتی خانه هم نداشتم. از حقوقم هم شش هزار توماو من آدم مادی

دانست یکی از این واحدهای ساختمان ارکیده در ستارخان که برای پزشکان کردم. یک روز دکتر مرندی که وضع من را میمی

ب بگیرم مطدادم. با این شرایط هنوز نتوانستم جای شش هزار تومان مثلاً هزار تومان کرایه میخارجی بود را به من دادند و من به

کتر مرندی شناختند و حتی وقتی دخواستند که من نداشتم. خداروشکر به درستکاری مرا میمیلیون تومان ودیعه میچراکه یک

وغریب است، من نامه نوشتم که تا کارهای خدا واقعاً عجیب .گفتم نهخواهی برایت پاداش بنویسم؟ من هم میگفت میبه من 

کنم. درست دو هفته بعدازاینکه من استعفا دادم. یک نماینده سازمان جهانی این پست را مدیریت میجانشین بعدی من دو هفته 

من آمد با  شناخت، نزدخوبی و حسن رفتار میهیکلی بود و من را بهپوست قویبهداشت از سودان به نام عمر سلیمان که سیاه

کرد که بازکنم.  کنم. اصراردانم داخل آن چیست باز نمییک پاکت سربسته. گفتم این چیست؟ گفت بازش کن. گفتم تا ن

دیدم یک قرارداد مدیرکل منطقه بهداشت جهانی مدیترانه شرقی که مرکزش در مصر بود، دکتر جزایری که مدیر منطقه بود، 
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ن امضا ... من گفتم معنوان دانشمند به سودان بروم. بعد بروم برای مشاوره بهداشت درمان وقراردادی امضا کرده بود که من به

دانم تو اهل اینکه مطب بازکنی و از بیمار پول بگیری نیستی. تجربه هم نشان داد که من کنم. گفت؛ امضا کن من که مینمی

ها وپاخت و پول درآوردن نیستم و مطب را هم که تعطیل کرده بودم. آن زمان دو فرزند داشتم. عمر گفت؛ این بچهاهل ساخت

ه ها آموزش ببینند و امکانات داشته باشند ولی من قبول نکردم. در خانشوند و باید آموزش ببینند. برو لااقل بچهفردا بزرگ می

همسرم گفت چرا قبول نکردی؟ برو و از کسی مشورت بگیر و ببین سودان چه جور جایی است. فردی بود که مدتی در سودان 

 آمده... گفت؛ حتماً برو، من مدتیمهندس چنین قراردادی برای من پیش زندگی کرده بود و من به آن زنگ زدم. گفتم؛ آقای

خواهی به شمال سودان بروی! و برای تو خیلی بهتر است و مهم این است که وارد سازمان جنوب سودان بودم تو که حالا می

 .جهانی بشوی

رد رشته بود کنکور قبول شدم من هرگز وا کلاسی که اگر نگفتهگفت مشورت کنم، مثل داستان آن هماگر همسرم به من نمی

اجبار برای هچیز را بپزشکی نشده بودم. من هم قرارداد را امضا کردم و به سودان رفتیم. هر جا که پیش رفتم گویی خداوند همه

ر حقوق کم سخواستم با همان چیز از مال دنیا نداشتم و میمن فراهم کرده و مرا با خود کشانده است. اگر من بودم که هیچ

بودم  ام که اگر نرفته بودم الآن حتماً راننده آژانسرفتم، بارها خودم به دکتر مرندی و دکتر فاضل گفتهکنم و به سودان نمی

 .توانستم مطب داری کنمتوانستم از دست مریض پول بگیرم و نه می}خنده{. برای اینکه نه می

ند ده تا بیست برابر حقوق وزارت بهداشت بود. خب معلوم است سازمان جهانی دادبه سودان رفتم و اولین حقوقی که به من می

م. آنجا کار و پاداش و ... بگیرگرفتم و در قید این نبودم که اضافهداد و من اینجا حقوق به ریال میبهداشت به دلار حقوق می

ت. گذشخوبی اموراتم میوپاش نبودم و بهریخت دانستند. من هم که اهلها را خوب میدادند و قدر آدمبه من حقوق حلال می

 .ای پستی خالی شدبعد از چهار سال برای مشاورمنطقه

 .آن زمان عشق و عاشقی نبود و من با خواهرزاده رئیس بهداری استان سمنان ازدواج کردم

د از آن موقع در مصر بود. بع ای در زمینه توسعه بهداشت درخواست دادم و قبول شدم و رفتم به منطقه کهبرای مشاورمنطقه

های واگیر و قبول شدم وشدم دایرکتور که پست قابل اعتنایی بود . چهار سال گذشت تا شش ماه شدم مدیرمبارز با بیماری

و بعد از هشت سال فعالیت در سازمان جهانی بهداشت من بازنشسته شدم و به ایران بازگشتم. وقتی به ایران  ۲۱۱۱فوریه سال 

وشایندی زنم، هرچند که در این مورد تجربه خروم و با زهم مطب میخواستم دیگر پستی بگیرم با خودم گفتم مینمیبرگشتم 

الملل. بعد نداشتم. وزیر بهداری آن زمان دکتر فرهادی بود و به من پیشنهاد دادند که مشاور ایشان بشوم در زمینه بهداشت بین

ر این کار ادامه پیدا کرد تا دکترلنکرانی. در زمان خانم دکتر وحید که آمدند دو سه ماه طواز ایشان دکتر پزشکیان و بعد همین

بودم و بعد که دکتر مرندی شد رییس فرهنگستان و از من خواست که به فرهنگستان بیایم به عنوان مشاور در امور بهداشت 

در کنار اینها ارتباطم را سازمان جهانی . روه بهداشتشد که شدم قایم مقام گاندازی الملل. البته گروه بهداشت هم راهبین

ه و اطفال در ایران و مدیترانه هم هستم و رییس کمیتکنی فلجها رییس کمیته تایید ریشهبهداشت حفظ کردم. خب من مدت

 .اطفال هستمکنی فلجهفت هشت سال است که رییس کمیسیون ریشه
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توسعه برنامه  یابر یلیتفص یزیجامع و برنامه ر یزیکتاب برنامه ر فیو تال ترجمه، دزیا یدمولوژیکتاب اپ فیترجمه و تال

 تیریمد نهیدر زم یو خارج یدر مجلات داخل یو فارس یسیانگل  یمقاله به زبان ها ۸۱از  شبی  انتشار، سلامت کشور یها

و  شیهما 3۱از  شبی در شرکت ، (ی)عفون رداریواگ یمارهایو کنترل ب یریشگیپ ،هیاول یبهداشت یتوسعه مراقبتها بهداشت،

 ادجیا، کشور یدرمان یبهداشت یشبکه ها یدر راه انداز مشارکت، یبه عنوان مشاور سازمان بهداشت جهان یدوره آموزش

 جادیمشارکت در ا، ۰۸1۰سالدر  یاسهال یهایماریمبارزه با ب یبرنامه کشور جادیا، ۰۸13در سال  دزیمبارزه با ا یبرنامه کشور

در  یحاد تنفس یمبارزه با عفونت ها یبرنامه کشور جادیمشارکت در او  ۰۸11 در سال   یساز منیتوسعه ا یبرنامه کشور

 افتیدر، بهداشت یاز سازمان جهان ریلوح تقد افتیدراز افتخارات وی است. از جوایز و افتخارات دیگر او میتوان به  ۰۸11سال

بخش  از نخبگان لیبه مناسبت تجل یجمهور استیاز ر ریلوح تقد افتیدر، بهداشت یاز سازمان جهان یچکش طلائ زهیجا

 از سه دهه خدمت در توسعه بهداشت شیبه مناسبت ب بهداشت کشور یاز وزرا ریلوح تقد نیچند افتیدر، سلامت کشور

 افتیدر، یفرهنگستان علوم پزشک استیاز ر ریلوح تقد افتیدر، مایسازمان صدا و س استیاز ر ریلوح تقد افتدری ،کشور

 و ... اشاره نمود.  رانیانجمن پزشکان ا رهیمد ئتیه سیاز رئ ریلوح تقد

شاد و  روحش بودند. ۰۰۱۰مردادماه  ۲تا زمان فوت در  ۰۸۳۱شهرکرد از سال یدانشگاه علوم پزشک یامنا اتیعضو ه یو

 جاودان است. شهینامش هم
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 شادروان دکتر بیژن صدری زاده گالری تصاویر استاد
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 :علمی استاد شادروان دکتر بیژن صدری زادهچهره جهت معرفی  لینک های بیشتر

 سازمان نظام پزشکی ایران عضویت -۰

 وب سایت استان چهارمحال و بختیاریمعرفی در  -۲

 هیچگاه نتوانستم به مطب داری فکر کنم. مصاحبه با سپید انلاین -۸

 حافظ خوانی در فرهنگستان علوم پزشکی -۰

 اکادمیکمعرفی  -3

 گفتگو با دکتر صدری زاده -1

 برنامه های تلویزیونی در اپارات -1

 انجمن علمی بهداشت ایرانغزل خوانی در  -۳

 ه اصلی در انجمن بهداشت ایرانهیات مدیر -3

 مصاحبه با خبرگزاری ایسنا -۰۱

 کاندیدای شورای عالی عتف -۰۰

 در فرهنگستان علوم پزشکی ایران عضویت -۰۲

 نقش سارمان های فراملی در توسعه سلامت -۰۸

 ایدز در ایران -۰۰

 سال سلامت ایران ۸۱برگزیدگان  -۰3

 ماجرای یک پزشک ایرانی ایرانی -۰1

 مصاحبه درباره تب مالت -۰1

 بیماری های عفونی نوپدیدمعرفی  -۰۳

 : مقالات در پابمد -۰3

20- Polio eradication in Iran 

21-  Role of National Immunization Technical Advisory Group on improvement of immunization 

programmes in the Islamic Republic of Iran. 

22-  Dr. Hossein Malekafzali: A Pioneer in Iran's Health Evolution and Development. 

23-  Primary health care and immunisation in Iran. 

24-  Development of the Regional Malaria Training Centre in Bandar-e Abbas, Islamic Republic of Iran. 

25- Certifying the interruption of wild poliovirus transmission in the WHO African region on the turbulent 

journey to a polio-free world. 

 مقالات در اسکوپوسلینک  -۲۱

 

  بر تربت پاکش، تهران اکسپاری و حضور همقطاران و همرزمانختصویر 

 

نامه اجرای طرح های مراکز 

بهداشتی در مانی در استان 

 چهارمحال و بختیاری

تشکر از جانباز 

، یادگار دفاع قهرمان

 آقای مقدس جناب 
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