
 دبیرستان ماندگار ایرانشهر

1313تاسیس   

 پروفسور محمد حسین سلطان زاده 
 استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 طی دوره بالینی  و فلوشیپ عفونی از میوکلینیک آمریکا

 زندگینامه – در مراسم تجلیل استان یزد



 حضور شخصیت های علمی وفرهنگی واجتماعی •

 شهردار محترم یزد جناب جمالی نژاد •

 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب دکتر میر جلیلی•

 ریاست فرهنگی واجتماعی شهرداری جناب مهندس عباس مال زینلی   •

 معاون امنیت سیاسی استانداری یزد جناب دکتر طالبی•

 سرکار خانم عامری عضو شورای شهریزد•

 جناب مهندس محمود زارع معاون آموزش وپرورش •

 جناب دکتر نیکو کاران روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  •

 



جناب آقای فرقانی مدیر عامل فرهنگستان ماندگار •

 ایرانشهر

 سرکار خانم زینب مرآت نایب رییس فرهنگستان ایرانشهر•

 جناب آقای علی  دهقانی موسسه مشاهیر ایساتیس•

جناب آقای دکتر محمد حسین توحیدی فر مدیر درمان •

 سازمان تامین اجتماعی 

 دانشگاه آزاد میبدجناب دکتر حسین اعرابی رییس •

 جناب آقای دستجردی ریاست شمیم وجناب دکتر نجم •

 



 بیوگرافی 

 پروفسور محمد حسین سلطان زاده •

   1317در دوم تیر ماه •

 در محله خرمشاه یزد متولد شده است •



 منزل پروفسور سلطان زاده در سال 1317



 بیوگرافی

 دبستان هدایت یزد فارغ التحصیل •

آقایان جلیلی واشتری وپرورش وخانم : معلمین ما •
 جراحی بودند ، یادشان گرامی باد 

 ساله  70مدرسه درمحله پشت باغ قرار داشت  وبا قدمت •

متاسفانه مدرسه را با این قدمت خراب کرده اند ولی •
دیوار قدیمی باقی وخوشبختانه در   2-1راهرو ورودی و

دانش  160با مدرسه راهنمائی نیکپور به  1379سال  
 آموز تغییر نام داده است



درمحله وبنیانگذار جلسه قرآن پدرم کشاورز بود •

سال  70 وخرمشاه بود که هنوز هم بعد از سردوراه

پیام ادامه دارد وقبل از دبستان قرآن به ما آموخت ،

، وهمین راه مرا قرآن برای من تعیین کننده راه بود 

خدمت به مردم ونجات کودکان از ”مکلف کرده 

واین پیام را باید باور پذیر ”  دست بیماری  

    باشیم،خدمت به مردم کالمی نیست بلکه عملی است                                                                                  





 بیوگرافی
•  



 مدرسه راهنمائی نیکپور یزد 



 بیوگرافی
 1336فارغ التحصیل دبیرستان ماندگار ایرانشهریزد •

سال قبل همزمان با تاسیس دانشگاه تهران تاسیس  90که •
 گردیده است 

رئیس دبیرستان در آن زمان جناب آقای حسین محبوبی •
 بود

قلم سیاه ،قینی ، مصحفی ،ناصر : اسامی معلمین •
مهریزی ، شکوهی ، محبوبی ، کشوری ، ملک  ، عالقبند 
، گبل ، سپهر ، فرهمند ، آبریشمی ،  آیت اللهی ، شمس 

 وبقیه فراموش کرده ام  ، یادشان گرامی باد

 

 





 بیوگرافی 





 بیوگرافی



 بیوگرافی



مراسم بزرگداشت استاد دکتر قلمسیا 1389دوم اسفند   











 بیوگرافی

معلم شوم یا پزشک در این دبیرستان من تصمیم گرفتم یا •
 :که هردو تصمیم موفق شدم ، الزمه موققیت این است 

درست فکر کنیم ، درست انتخاب کنیم ، درست مصرف •
 کنیم  ،  تادرست زندگی کنیم 

ساعت  عبادت باالتر  70درست فکر کنیم ، فکر کردن از •
 تصمیم پشتکار ، اراده وتالشاست سپس بعد از 

(  آدور)باید سخت کوشید واز گیاهانی که در کویر می رویند•
متری ریشه میدوانند تا به آب برسند یاد  15وتا عمق 

 گرفت 

 



 بیوگرافی

وبرای ادامه تحصیالت مشکالت فراوانی پدرم کشاورز بود •
 بود که با پشتکار همه را پشت سر گذاشتم 

در سالهای آخر دبیرستان می خواستم معلم شوم که •
 مانع آن شد پروفسور قلم سیاه 

بعداز  1335برای انتخاب رشته طبیعی یا ریاضی تابستان •
استخاره نماز حاج شیخ غالمرضا یزدی که عالم زاهد بود 

من ” آیه  نمودند هردورشته خوب ولی رشته طبیعی 
ومن رشته طبیعی و ” احیاها فکانما احیاالناس جمعا 

 پزشکی ودر نهایت استاددانشگاه راانتخاب کردم







فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران 

1344 











 خاطره مسجد دانشگاه تهران
در زمان تحصیل پزشکی به اتفاق  1344-1340در سالهای  •

دانشگاه تهران از   تعدادی از دوستان برای تاسیس مسجد
رئیس وقت دانشگاه که آقای دکتر فرهاد بودخواستار شدیم که 

بخاطر بودجه آن موافقت نگردید در آن زمان با جناب حجته 
االسالم فلسفی خطیب و واعظ مشهور که منزل ایشان در 

خیابان ری بود مالقات وقول تامین بودجه را توسط بازاریان 
دادند مجددا وبه دفعات متعدد با رئیس دانشگاه وقت گرفته 

وصحبت شد باز رئیس دانشگاه عذر آوردند که مهندس مسجد 
باید از خارج دعوت شود که باز آقای فلسفی تمام مشکالت را 

تقبل نمودند باالخره مسجد دانشگاه ساخته شد ودر زمان 
انقالب هسته مرکزی ومحل تحصن علماء قرار گرفت واکنون 

 محل برگزاری نماز جمعه میباشد

 



 مسجد دانشگاه تهران 



 بیوگرافی
 1344 -1340از شاگردان استاد دکتر محمد قریب از سال •

در زمان دانشجوئی انترنی در بیمارستان معتادین ونک •

وبیمارستان مسلولین بوعلی وبیمارستان چهرازی  غیر از 

کار دانشگاه کشیک در بیمارستان بودم ودر  سال 

در چهاردهمین کنگره رامسر شرکت نمودم 1344/6/31

اعتیاد این بالی ” معتاد را  تحت عنوان  3200وآمار 
 ارائه نمودم در کنگره رامسر ”خانمانسوز  





 بیوگرافی

دوره سربازی را در پنجمین دوره •

-1345سپاه بهداشت در سال های

 گذراندم  1346
 













 بیوگرافی
 ماه دوره سپاه بهداشت 18بعد از •

و قبل از شروع کار پزشکی یکی از زیباترین سفرهارا در •

 آغاز کار طبابت حج تمتع را انجام دادم

 حج وپیمان مجدد با خدا تا بتوانم در خدمت بیماران باشم •

 ”عبادت بجز خدمت خلق نیست ” همیشه در نظر م باشد  •

ساعت در این مدت  24سال  تمام دارم  80لذا تااالن که •

سال طبابت آماده باش ودر دسترس همه مردم ایران  53

 وجهان هستم وتلفن منزلم در دسترس همه مردم است



 سال 1346



 سال 1353



 سال 1383



1387سال   



 بیوگرافی
 استخدام در وزارت بهداشت ،درمان وآموزش  پزشکی•

به استخدام وزارت  1347اردیبهشت  23در تاریخ •

لایر کمتر از یک  8200بهداری در آمدم با حقوق ماهیانه 

 اسکناس هزار تومانی امروز

بااتوبوس به شیراز وروز بعد راه پرپیچ وخم جاده •

کازرون که راه خطرناک وخاکی بود به بوشهر وسپس 

عنوان رئیس بهداری بندر دیلم کیلومتری بوشهر به  200

 تحویل گرفتم  





 تحویل وتحول بهداری از آقای دکتر احسانی

 کل بهداری در یک اطاق خالصه می شد

که با ( منزل پزشک)در یک گوشه اطاق خواب پزشک •

 پرده جدا می شد

در یک گوشه میز درب داغون وکهنه با یک گوشی •

 (میز پزشک)وترمومتروتخت معاینه با پاراوان پاره پاره 

در گوشه دیگر وسائل استریل کردن سرنگ وجوشاندن •

 (تزریقات)سرنگ وسرسوزن با چراغ نفتی 

 (داروخانه )در یک گوشه دیگر قفسه داروئی به اصطالح•

 



 تصمیم گرفتم تحولی ایجاد کنم
با مدیر کل بهداری بنادر ساحلی جناب دکتر موسوی برای •

 ساختمان بهداری تلفنی  صحبت کردم

داستان تلفن هم ماجرائی داشت باید به تلفنخانه رفت با تلفن های •

 دسته دار که بعد از چند مرتبه از مرکز به بهداری وصل شود 

درصد کمک کنند 20ایشان پاسخ دادند اگر مردم •

 درصد بقیه را دولت تقبل می کند 80
برای مشاوره با بخشدار بندر دیلم صحبت کردم وبرای صحبت با •

 مردم جلسه ای در بخشداری ترتیب دادم 



 موافقت 80 درصد مدیر کل را بیان کردم

 درصد کمک می کنید ؟ 20دراین زمان اعالم کردم حاال آیا •

همه حضار یک پارچه اعتراض نمودند و  گفتند  مطالب •
تکراری است ، گوش ما از این حرف ها پر است ، وما 

 سال ها است از روسای قبلی شنیده ایم 

پاسخ دادم این دفعه جدی است ، وگفتم اگر درمانگاه •
 ؟ساخته شود آیا شما کمک می کنید 

همه جواب دادند کمک می کنیم  ، سپس کاغذ بزرگی •
برداشتم وگفتم به شرط ساخته شدن درمانگاه چه کمکی 

 میکنید بنویسید ودر حضور بخشدار امضاء کنید



 همه کمک های خود را نوشتند وامضاء کردند

 متر زمین اهداء نمود  5000یکی از خیرین •

با توجه به وعده مدیر کل وتعهد مردم خودم نقشه •

 ساختمان را کشیدم البته بدون آشنائی مهندسی 

رفتم اهواز وبا مصالح فروشی گفتم در بندر دیلم قرار •

است درمانگاه بسازیم ومصالح زیادی سفارش دادم که 

 چند ماهه وجهش پرداخت کنم

با بنا های (هفته  3-2) مصالح آمد ودر ظرف مدت کوتاهی•

 محلی وکارگر دیوار اطاق های درمانگاه به سقف رسید 



 با تلفن کزائی به مدیر کل تلفن کردم 

مردم متحیر بودند که این دفعه چه شد که درمانگاه در حال •
 ساخت است

مدیر کل برآشفت و با تعجب پرسید  کی؟  چگونه ، با چه نقش •
ای ؟  با چه پولی ؟  پاسخ دادم با همه چراهای شما درمانگاه 

به سقف رسیده وما منتظر اجابت وعده های شما هستیم  ، 
 مردم کمک های خود را تقبل کردند 

بالفاصله معاون مدیر کل آقای دکتر واحدی پور راهی بندر دیلم •
 شدند 

وپس از بازدید به تلفن خانه کزائی رفتند وماجرا گزارش •
 نمودند



 ماجرای جالب از این جا به بعد شروع شد

 مدیر کل از کاری که به این سرعت انجام شده خوشحال •

، در ضمن به فکر  اما درتعجب فرورفت وخنده اش گرفت •

 فرورفت که چگونه پول را پرداخت کند إإ

 :چون برای ساختمان درمانگاه می بایستی •

 نقشه وزارتخانه الزم داشت •

 سه ماه در روزنامه های رسمی مناقصه گذاشت •

من که پزشک جوان تازه فارغ التحصیل دانشگاه تهران •

 بودم از این ها اطالعی نداشتم



دکتر موسوی فردی مسلمان و متعهد 

 ووفاداربه قولش بود 
اما نه در روزنامه آگهی شده بود ، نه نقشه مهندسی •

 داشت ، نه مناقصه شده بود ، نه وزارتخانه اطالع داشت 

هیچکدام از مسئولین دارائی ، مسکن ، مدیرکل چه کند ؟  •

 بهداری زیر بار این مسئولیت نمی رفتند 

 باالخره دکتر موسوی با تمهیداتی مسئله را حل کرد •

درصد قولش انجام ومردم هم به تعهداتشان که  80و•

نقشه مهندسی نمودند ودرمانگاه با امضاء کرده بودند وفا 

 من انجام گردید



درماه بهمن مرا جهت دوره بهداشت وتنظیم 

 خانواده به بیمارستان فیروزگر ماموریت دادند

دربازگشت به بوشهر سیل خانه های بندر گناوه را خراب •

کردبودوجاده ها مسدود شده بود ، راهی جز با هلی کوپتر 

 نبود 

قرار بود آقای پیروز استاندار بنادر ساحلی به بندر گناوه •
 برای بازدید برود

به مدیر کل پیشنهاد کردم از استاندار بخواهیدمن هم همراه •

ایشان بروم وپس از بندر گناوه جهت افتتاح درمانگاه به 

 بندر دیلم برویم واولین مرتبه من هلی کوپتر سوار شدم











 خاطره 
 که در بندر دیلم بودم سرخک شایع شد 1347درسال •

سرخک تمام منطقه را گرفته بود ومرگ ومیر سرخک •

 زیاد بود 

 5یک روز یکی از اهالی دره ای صعب العبور که •
وجهت فرزندش مبتال به سرخک شده بودند مراجعه نمود 

آن ها دارو می خواست گفتم باید بیایم ومعاینه کنم ، 

 باتعجب پاسخ داد هنوز هیچ پزشکی آنجا نیامده است 

 تصمیم گرفتم هرطور شده برای معاینه بروم •



قسمتی از راه را با چیپ وقسمتی با اسب وبقیه را با پای •

 پیاده رفتم  در دره با صحنه عجیبی مواجه شدم إإإإ

اسب ،  2-1االغ ،  2-1چند درخت ، آب چشمه کوچک ، •

چند راس گوسفند  ، در کنار آن آالچیقی از حصیر ونی 

کودک مبتال به  5وتنه درخت خرما و درداخل آالچیق 

 سرخک وبد حال و گرفتار پنومونی وذات الریه

آن موقع داروهای پیشرفته امروزی نبود با تزریق پنی •

 سیلین و شربت های خوراکی درمان نمودم 



 موقع خداحافظی 
اصرار کردند باید نهار بمانید  ، من قبول نکردم ، آنها •

 اصرار کردند که باید بمانید 

 پافشاری کردند که اگر نمانید برای ما عیب است •

آنها گوسفند خود را سر بریده بودند یعنی برای مهمان •

 سرمایه خودشان اهداء نمودند 

 این ایثار در تمام سال های طبابتم  به خاطر دارم•

در هوای خوب دره ودر کنار بهترین مردم نهار صرف •

 گردید





در سال اول انقالب یکی از پزشکانی که آمریکا 

 بازگشته بود 

وقتی برایش در مورد رفتن به بندر دیلم •
 صحبت کردم 

 پاسخی داد که مرا سوزاند •
گفت اگر شما آن موقع به بندر دیلم نمی رفتید •

 رژیم زودتر سقوط می کردإإإإ 
 او قسم نامه بقراط را فراموش کرده بود •



 خاطره 27 آبان 92
 سال که از خدمت در بندر دیلم می گذرد  45بعداز •

 روز بزرگی در زندگی من بود با اتفاق جالب ومهیج•

طاهری نیا شهرداربندر دیلم  ، محمد شوشتری نایب :  آقایان •
رئیس شورای شهر ، ایرانی از نخبگان در شورای شهر ، 

 ایوب ترک زاده فوق لیسانس مدیریت در شهرداری 

سال قبل من در بندر دیلم و  45با دسته گلی برای قدردانی از •
اینکه اولین درمانگاه بندر دیلم ساخته بودم به مطب 

 :آمدندوفرمودند

سال قبل به پدران ما خدمت کردید ودعوت نمودند به  45شما •
 بندر دیلم بیایم ومن هم با خوشحالی قبول کردم

 









ان الذین آمنوو عملوالصالحات سیجعل •
 لهم الرحمن ودا 

همانا آنانکه به خدا ایمان آوردند •
ونیکوکار شدند ، خدای رحمان آنها را 
در نظر خلق وحق محبوب می گرداند   

                   (سوره مریم 95آیه)



1392پنجم اسفند   
  1347اولین سفر اینجانب به بندر دیلم بعد از سال •

 بود 92اسفند

ابتدا با هواپیما وارد بوشهر و مورد استقبال سردار •

غزنوی معاون سپاه بوشهر وسپس بازدید از نیروگاه 

 بوشهر وبعد به بندر دیلم رفتیم 

دربندر دیلم مورداسقبال شهردار و رئیس واعضاء شورای •
 شهر قرار گرفتیم









 12 اردیبهشت 93 



 مراسم کلنگ زنی 30 خرداد 93







 در تاریخ 29 آبان 95 افتتاح جناب وزیر

• مردم برای قدردانی از ساخت وبازسازی کلینیک تخصصی 
آمده بودند ، در ضمن برای استقبال ازجناب آقای دکتر هاشمی 

وزیر محترم بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی 
،  اولین  وزیری که به بندر دیلم آمده جمع شده بودند ، برای 

تشکر از پروفسور سلطان زاده که حدود نیم قرن قبل اولین 
بهداری بندر دلم را بنیان گذاری کرد ، برای قدردانی از خیر 

محترم جناب آقای حسن رسولیان که حدود 1050 متر بنا به 
هزینه بیش از 1300000تومان برای مردم بندر دیلم شامل 

13 اطاق جهت استفاده 13 فوق تخصص و سه یونیت 
دنداپزشکی ، رادیولوژی ، داروخانه ، ساختمان سرایداری 

 ،  خانه پزشک  میباشد در 2600 متر زمین بنا نمودند

















 پیامبر اسالم حضرت محمد ) ص(

بهترین مردم کسی •

است که بیشتر به 
 مردم خدمت کند



 بیوگرافی 

در روز تولد حضرت امام رضا  1349دی ماه  19درروز •
 جشن نامزدی 

عقد ما در حرم پیغمبر ودر کنار منزل حضرت زهرا باوکالت •
 همسرم ومن به عموی ایشان انجام گردید

 مراسم جشن ازدواج انجام شد  1349بهمن  29در تارخ •

سال زندگی مشترک از خود گذ شتگی ایشان  48اکنون بعد از•
را تحسین می کنم که در تمام سال ها شبانه روزی به همراه 

من بودندودر تمام شبانه روز وقتی بیماری به منزلم زنگ 
میزند اول ایشان پاسخ می دهند واین ایثار را از پدر ومادرش 

 به ارث برده است



 تقدیم شعری به همسرم برای شکرگذاری

 تقدیم به همسرم•
 در حضور توآن دم جای جسم جان دیدم•

 در میان چشمانت   من دوآسمان دیدم•

  شدشاخه حضور تو پر شکوفه ظاهر •

 لحظه ای تورا حتی جای ارغوان دیدم•

 درخیال من بودی  در خیال من هستی•

 آن چنان که میدانی من تورا چنان دیدم •

 سایه حضور تو می کند عبور از من•

 دیدممن تورا به نزد خود سقف وسایبان •



 بیوگرافی 

 :دوفرزند دارم •

سال تحصیل  20بعد از  1351فرزند اول دکتر رضا متولد •
 به کشور باز گشت 1383وکار درخارج از کشور در سال 

مدیر عامل وعضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران •
وعضو هیئت مدیره بانک خاور میانه  واز فعالین بازار 

سرمایه وپولی کشور است ، قبل از بازگشت به ایران اودر 
آمریکا فعالیت نموده    Investment Bankingبازار سرمایه 

واز متخصصین صنایع بیوتکنولوژی در کالیفرنیا بوده است 
از دانشگاه  MBAدارای مدرک پزشکی از دانشگاه منیپال و

UCLA است ودوفرزند به نام های سوفیا ودیانا است 





 بیوگرافی 
 1353فرزند دوم متولد •

مهندس امیر هدا سلطان زاده دارای مدرک •
کارشناسی ارشد مهندسی عمران در رشته سازه از 

دانشگاه علوم وفنون مازندران وموسس ، 
عضوهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت مهندسین 

مشاور خاک پی آزما وهمچنین رئیس هیئت مدیره 
 شرکت مهندسی راستان  سازه فعالیت می نماید

 یک فرزند دارد به نام سام•





 بیوگرافی

تا  1354دوره تخصص اطفال در سال 
 در مرکز طبی کودکان گذراندم 1357





 خاطره در مرکز طبی کودکان 
کیلوگرم داشته 2گرم که در موقع تولد وزن  1450س با وزن  –روزه پسر ع  12نوزاد •

اکنون با بی حالی ودزهیدراتاسیون شدید وقیافه سوء تغذیه داخل رحمی و فوق العاده بدحال 
 درجه بستری شد  5/35ودرجه حرارت 

ساعت بعد از تولد به  22ساله و سالم نوزاد در  4فرزند دوم خانواده است فرزند اول دختر •

میلی گرم در بیمارستان دیگری بستری وپس از درمان مرخص می  12علت قند خون پائین 

 18میلی گرم بستری میگردد وتحت درمان انسولین تا  766تولد با قند خون  12شود در روز

ماهگی انسولین قطع 18ماهگی از نظر رشد وتکامل خوب و در  8ماه قرار می گیرددر 

یک شب پس از پایان کنگره بین المللی اطفال دانشگاه تهران یکی سالم کرد . ومرخص شد

س هستم و االن سال -وسوال کرد شما دکتر سلطا ن زاده هستید گفتم بلی وادامه داد من ع

آخر دندان پزشکی هستم چقدر خوشحال شدم که نوزادی که امید نداشتیم اکنون دندان پزشک 

فورا به آقای دکتر رضی که از آمریکا آمده بودند واین بیمار هم تحت نظر ایشان بود .است 

 .گفتم وایشان هم خیلی خوشحال شدند



 بیست وششمین کنگره پزشکی رامسر

این کیس در بیست وششمین کنگره •

پزشکی رامسر به عنوان دیابت گذران 

 نوزادی معرفی نمودم 

این کیس چهارمین کیس ویژه دیابت •
 نوزادی بود که معرفی نمودم 









 بیوگرافی 

رئیس پلی کلینیک تراب •

1359-1360 
 





 بیوگرافی

مسئول درمانگاه آموزشی •

بیمارستان کودکان مفید 
1360-1365 





 بیوگرافی

استادیار گروه کودکان •
 1366بیمارستان امام حسین 





 بیوگرافی
استاد یار گروه کودکان در بخش عفونی اطفال •

 1368-1367بیمارستان شهید لبافی نژاد 





 بیوگرافی 

دانشیار گروه کودکان بیمارستان •
 1379-1372امام حسین 





 میو کلینیک آمریکا1993







 دوره بالینی عفونی میوکلینیک آمریکا







 آزمایشگاه میو کلینیک آمریکا



 میوکلینیک آمریکا 1997







 سخنرانی پروفسور سلطان زاده میوکلینیک 1997



 NICU در میوکلینیک 1997





NICU IN UCLA 1997 LA 





NICU IN Olive view Hospital 1997 



 بیوگرافی 

استاد گروه کودکان دانشگاه علوم •

 پزشکی شهید بهشتی 

 14بیمارستان امام حسین از تاریخ •

 1379تیرماه 



 بیوگرافی 

به درجه  1382در تاریخ اول آذر •
 باز نشستگی نائل گردیدم





 پروفسور سلطان زاده در کتابخانه شخصی



 بیوگرافی

•  

كارهاي اجرائي •

 پروفسور سلطان زاده
 



 اولین کنگره استاد دکتر محمد قریب بهمن 1358

نفر برگزار کننده بزرگداشت استاد دکتر  11اسامی •

 :  1358در اولین بزرگداشت سال  محمد قریب 

دکتر نصرت اورانوس ، دکتر پروانه خالقی ،   خانم ها•

، آقایان دکتر علی ابطحی ، دکتر   دکتر روشن ضیا ئی

بداغی ، دکتر منصور بهرامی ، دکتر علی اکبر   اسفندیار

، دکتر احمد دکتر محمد حسین سلطان زاده ،   رحمتیان

مشعوف ، دکتر عباس مومن زاده ، دکتر محمد علی 

 نیلفروشان

 



 افتتاح توسط مهندس بازرگان نخست وزیر





   1359بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب   دومین•

نفر برگزار کننده بزرگداشت استاد  12اسامی 
 1359در بزرگداشت سال  دکتر محمد قریب 

دکتر نصرت اورانوس ، دکتر پروانه خالقی ،   خانم ها•
،دکتر شمسی عالمی آقایان دکتر علی   دکتر روشن ضیا ئی

بداغی ، دکتر منصور بهرامی ،   ابطحی ، دکتر اسفندیار
، دکتر محمد حسین سلطان زاده ،   دکتر علی اکبر رحمتیان

دکتر احمد مشعوف ، دکتر عباس مومن زاده ، دکتر محمد 
 علی نیلفروشان









 سومین کنگره استاد دکتر محمد قریب1360

 :نفر برگزار کننده  18اسامی •
روشن  –پروانه خالقی  –نصرت اورانوس : خانم ها دکتر •

 .شمسی عالمی  –ضیائی 

منصور بهرامی  –اسفندیار بداغی  –علی ابطحی : آقایان دکتر •

علی اکبر  –محمد حسین خردپیر  –غالمرضا خاتمی  –

احمد  –محمد حسین سلطان زاده  –فریدون زنگنه  –رحمتیان 

احمد مشعوف  –عباس مدنی  –ابوالحسن فرهودی  –سیادتی 

 محمد علی نیلفروشان –عباس مومن زاده  –

 







سی   1397در اردیبهشت •

و نهمین کنگره استاد دکتر 

محمد قریب در مرکز طبی 
 کودکان برگزار گردید 



 سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب اردیبهشت 1397









 دبیر اولین کنگره عفونی اطفال –هتل الله مهرماه 1369



 رئیس کنگره دکتر والیتی





 دبیراولین کنگره تنفسی اطفال بیمارستان امام حسین 1371
 



 رئیس کنگره دکتر والیتی



 دبیردومین کنگره عفونی اطفال بیمارستان امام حسین 1373





 دبیر اولین کنگره کاهش مرگ ومیر مادر ، جنین ونوزاد هتل استقالل 1376



 رئیس کنگره دکتر مرندی وزیر بهداشت



 پروفسور مدانلو



 اولین انتخابات انجمن پزشکان کودکان یزد 

باحضور متخصصین اطفال یزد وریاست •

محترم دانشگاه علوم پزشکی یزد در 

 در هتل داد 1389خرداد  6تاریخ 

اینجانب ازطرف انجمن پزشکان کودکان •

ایران سخنرانی نمودم ودرخواست تاسیس 
 مرکز طبی کودکان  در یزد نمودم







 دبیر سمینار های بیمارستان رسالت تهران

پنج سمینار در بیمارستان فوق تخصص •

 رسالت تهران

 تغذیه باشیر مادر •

کارگاه احیاء نوزادان با حضور پزشکان •

 وپرستاران  

 با امتیاز ّباز آموزی•









 دبیر کنگره های بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه

در بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه از ابتدای تاسیس •

 :سمینار های 

 تغذیه باشیر مادر •

 کارکاه احیاء نوزادان •

 تغذیه در ساعت اول تولد •

هفتمین سمینار کاهش مرگ ومیر مادر ، جنین ونوزاد •

 برگزرشد

 1397مهر  13-12هشمتمین کنگره سالمت مادر ، جنین ونوزاد در •









 دبیر کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کنفرانس های گروه اطفال دانشگاه از سال  دبیر   •

که هر ماه یک مورد بیماری درکودکان  1397تا1381

بیمارستان های  مفید ، امام حسین ، شهداء ، طالقانی ، 

لقمان حکیم ، مدرس ،مهدیه ومسیح دانشوری بحث 

وتشخیص های افتراقی توسط رزیدنت ها وسپس اظهار 

نظر اساتید انجام ودر نهایت تشخیص اصلی توسط استاد 

مورد بحث ودر 110کیس  مربوطه داده می شود وتاکنون 
 جای دیگر پاسخ آن داده شده است 

















 سایت علمی پروفسور سلطان زاده

دانستنی های پزشکی برای مادران باردار ،تغذیه برای •

مادران شیرده ، تغذیه نوزادان وکودکان از ابتدای تولد تا 

 سالگی 18

 بیماریهای عفونی، غیر عفونی ، روانپزشکی کودکان •

 خاطرات علمی وخاطرات کودکان •

 Problem Caseموارد جالب بیماریهابرای پزشکان •

•www.ProfessorSoltanzadeh.com 



 کار های اجرائی

دبیر کمیته کنترل عفونت در بیمارستان •

 امام حسین

دبیر کمیته آموزشی احیاء نوزادان  گروه •

 اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارگاه احیاء  100برگزاری بیش از •
 نوزادان در دانشگاه



اولین کارگاه احیاء نوزادان در بیمارستان  امام حسین 

 با حضور جناب دکتر مرندی وزیر دی هاه 1377



 هشتاد ودومین کارگاه آموزشی احیاء نوزادان 



 هشتاد وششمین کارگاه آموزشی احیاء نوزادان



دبیر برگزاری صدمین کارگاه احیاء نوزادان باحضور دکتر مجتهد 

 زاده دبیر گروه اطفال دانشگاه بهمن ماه 1385



 دبیر برگزاری  ” صدو چهل و هفتمین کارگاه احیاء نوزادان ”  اسفند 1389



 کارهای اجرائی

ماه  9در دوره جنگ تحمیلی •

متناوبا در جبهه جنگ در 

دزفول ، سنندج ، اهواز ، 

 خدمت نمودم -------بروجرد 





 اهداء لوح تقدیر به پروفسور سلطان زاده

در چهارمین چشنواره پژوهشی دانشگاه •

در جریان چشنواره غرفه ای برای  1382

معرفی سایت دانستنی های پزشکی وتغذیه 

کودکان ونوزادان و خانم های باردار در 

و از طرف ریاست   اختیار گذاشته شد

 ..                          دانشگاه تقدیر شد 





 اهداء لوح تقدیر به پروفسور سلطان زاده

 پنجمین جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي•

 شهید بهشتي 

 1383آذر 

 و

 دریافت لوح تقدیر و نشان افتخار

 از طرف شوراي دانشگاه به
 پروفسور سلطان زاده 







دریافت لوح تقدیر توسط وزیر •

بهداشت و درمان به پروفسور 

 سلطان زاده

 1385در روز معلم 





 اهداء لوح تقدیر

ز پزشک و زادروز حکیم ابو علی سینا و رو•

سال خدمت در  42اهدائ لوح تقدیر به عنوان 

امر سالمت هم میهنان ودرمان بیماران در امر 

 پزشکی 

توسط جناب آقای دکتر صدر رئیس کل سازمان 

اول  نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

 1386شهریور 
 





اولین مجمع پیشکسوتان دانشگاه علوم •

پزشکی شهید بهشتی  اول دی ماه 

1386 

اهداء لوح تقدیر ریاست محترم •
 دانشگاه به پروفسور سلطان زاده 









اجالس تقدیر از اساتید پیشکسوت •

توسط ریاست محترم دانشگاه 

 15علوم پزشکی شهید بهشتی 
 1391مردادماه 





در برنامه نام  1391آبان   16در تاریخ •

آوران سالمت در برنامه زیتون  جام جم 
1IRIB  پروفسور سلطان زاده به عنوان

 پزشک نام آور  سالمت معرفی گردید 



تقدیر حضرت آیت هللا العظمی حاج آقا •

مرتضی تهرانی از پروفسور سلطان 

زاده در شامگاه عاشورای حسینی 

درمجلس عزای  1391پنجم آذر 

حسینی که در منزل خوشان با حضور 

 نفر تشکیل شده بود  2000بیش از 



 حضرت آیت هللا العضمی حج آقا مرتضی تهرانی 5آذر 1391



انجمن پزشکان کودکان ایران پروفسور •

محمد حسین سلطان زاده را به  عنوان 

به همکاران  1392پزشک نمونه سال 

محترم وجامعه پزشکی ایران انتخاب 
 ومعرفی نمود





تقدیر از طرف رئیس واعضاء شورای شهر •
وفرماندار وشهردار شهرستان بندر دیلم در اسفند 

 48پاس خدمات پزشکی در حدود به  1392ماه 
سال قبل در بندر دیلم وموسس وبنیان گزاری 

ولوح تقدیر به  1347بهداری بندر دیلم در سال 
 .معرفی نمودند عنوان شهروند افتخاری 

کوچه پروفسور سلطان  وکوچه بهداری را به نام•
 .در خیابان شریعتی نام گزاری نمودند زاده 







اهداء لوح تقدیر از طرف جناب اقای قاسم •

قائدی فرماندار شهرستان بندر دیلم وجناب 

آقای دکتر علیرضا رئیسی رئیس دانشگاه علوم 

در همایش تقدیر از خیرین پزشکی بوشهر 

وحامیان بخش سالمت شهرستان بندر دیلم در 

 به پروفسور سلطان زاده 1394اردیبهشت 
 





عضو شورای پزشکی در سال های •

 .در نظام پزشکی  1371و 1370

 .   عضو انجمن پزشکان کودکان ایران•

عضوهیئت مدیره سابق انجمن •
 پزشکان کودکان ایران



 مقاالت 
 47در مجالت داخلی       مقاالت چاپ شده •

در کنگره های داخلی   ارائه مقاله وسخنرانی •
190 

در کنگره های خارجی   ارائه مقاله وسخنرانی •
33 

 طرح تحقیقاتی دردانشگاه 30انجام  : طرح تحقیقاتی •

 مقاله 180:   مقاالت فارسی  
 



برای پایان نامه متخصصین اطفال استاد راهنما •

 تز126وپزشکان عمومی 

برنامه زنده تلویزیونی  200سخنرانی بیش از •

 و 6،5،4،3،2،1در کانال 

شیرخواران , جام جم در مورد تغذیه نوزادان •

 و کودکان و مسائل پزشکی کودکان



مهم ترین خاطرات علمی در سایت  •

 خاطره 290

 خاطره 55خاطرات سفر در سایت  •

کشور  69خالصه سفر در سایت در •
 جهان 



 عضویت در مجامع بین المللی

•IPA  عضو انجمن بین

 المللی کودکان جهان



 شرکت در کنگره های خارجی

            1983در سانفرانسیسكو  AAP  كنگره -1•

 1985    دهلي   كنگره -2•

 1986    توكیو  كنگره -3•

 1989پاریس  ICP  كنگره  -4•

 1990كنگره نوزادان منیپال هندوستان  -5•

 1990         كنگره بنگلور هندوستان -6•

 1992برزیل  -ریو دو ژانیرو   ICPکنگره •



 شرکت در کنگره های خارجی
 

 1995قاهره مصر  ICPكنگره  -8•

 1994كنگره مدیترانهاي ابوظبي  -9•

   1998    آمستردام ICP كنگره بین المللی اطفال -10•

 2001كنگره بین المللي اطفال پكن  -11•

آنکارا  2002کنگره بین المللی تروپیکال اطفال سپتامر  -12•
 ، ترکیه 

 2005دوازدهمین کنگره اطفال امارات متحده عرب  -13•
 .بیروت ، لبنان 

 



 شرکت در کنگره های خارجی
 

سیمین کنگره انجمن های کودکان در کشور های خاور میانه ومدیترانه سپتامبر  -14•
 سوریه دمشق 2006

مهر ماه  17 -13مطابق  2008اکتبر  8-4  هیجدهمین کنگره تنفسی اروپائی -15•
 المان  -برلن  1387

 1388آبان ماه   سمینار تغذیه اطفال در راس الخیمه -16•

هتل اینتر  1388دی ماه  19سمینار شربت های گیاهی بر ضد سرفه در دوبی  -17•
 کنتینانتال

پنجاه و چهارمین کنگره ملی اطفال ترکیه و اولین کنگره انجمن کودکان ترکیه و  -18•
 20-24ایران بررسی اپیدمیولوژی ورم ملتحمه نوزادی و بررسی کالمدیا در ایران 

  2010اکتبر 

 2011DEC 3  -NOV30استانبول .تركیه -در اطفال Excellenceكنگره  -19•

 1394کنگره آمستردام  -20•

 1394هلند –روز زندگی آمستر دام  1000کنگره تغذیه در -21•

 



 شرکت در کنگره های خارجی

سال  ۱۶-۱۵آذربایجان –هفتمین سمینار نستله در باکو  -۲۲•

۲۰۱۶         7th NNIME Baku – Azerbaijan             
April 10-16 /2016 

 –پراگ  ۲۰۱۷می  ۱۳-۱۰پنجاهمین کنگره اسفاگان  -۲۳•
  ESPHAGAN        10-13  may 2017  جمهوری چک

 



 پروفسور شلر رئیس انجمن های اطفال جهان  



 کنگره انجمن پزشکان کودکان آمریکا 1983



 کنگره دهلی 1985



 کنگره نفرولوژی ژاپن 1986



 کنگره نفرولوژی توکیو 1986



 توکیو 1986



 کنگره بین المللی اطفال پاریس 1989



 کنگره پاریس 1989



 کنگره نوزادان منیپال – هندوستان 1990



 کنگره بین المللی اطفال ریو دوژانیرو –برزیل 1992



 کنگره بین المللی اطفال برزیل 1992



 پروفسور سلطان زاده در حال سخنرانی در کنگره ریودوژانیرو 1992



 برزیل 1992





 برزیل 1992



 بیمارستان کودکان تکزاس در کالس درس پروفسور فیژین وکاپالن 1993



 کنگره بین المللی اطفال قاهره – مصر 1995



 قاهره – مصر 1995



 قاهره مصر1995



 کنگره بین المللی اطفال آمستردام1998



 کنگره امستردام 1998



 کنگره بین المللی اطفال  پکن – چین 2001



 پکن 2001



2001چین سپتامبر  –پکن   



 کنگره بین المللی تروپیکال اطفال سپتامبر 2002 آنکارا -ترکیه



 آنکارا 2002



 آنکارا   2002



 دوازدهمین کنگره اطفال بیروت – لبنان 2005



 سیمین کنگره انجمن های کودکان خاورمیانه  سوریه – دمشق 2006



2006دمشق  –سوریه   



 سوریه – دمشق 2006





 سوریه – دمشق  2006



 هیجدهین کنگره تنفسی اروپائی اکتبر 2008  برلن – آلمان 



 برلن آلمان  2008



 برلن – آلمان 2008



 سمینار تغذیه اطفال در راس الخیمه 1388 آبان 





 سمینار شربت های گیاهی بر ضد سرفه در دبی 19 دی 1388 



 دبی 1388



 دبی   1388



 پنجاه و چهارمین کنگره ملی اطفال ترکیه واولین کنگره انجمن ایران وترکیه 2010



 انجمن های ایران وترکیه 2010 







 کنگره اطفال ترکیه  نوامبر 2011







- 5May 2015کنگره تغذیه در 1000 روز اول زندگی آمستردام 







14-16 April 2016 Baku 









 20-23 اردیبهشت 1396 پراگ – جمهوری چک10-13 می 2017









 تالیفات پروفسور سلطان زاده
•   

•   
 1369(جلد اول)ح بیماریهای عفونی کودکان .سلطان زاده م -1•
 1370(جلد دوم )ح بیماریهای عفونی کودکان .سلطان زاده م -2•
 1370(جلد سوم )ح بیماریهای عفوني کودکان .سلطان زاده م -3•
 1371ح بیماریهای شایع عفوني کودکان .سلطان زاده م -4•
جهاد دانشگاهی . ح بیماریهای تنفسی کودکان .سلطان زاده م -5•

1371 
جهاد . ح پیشگیری از عفونت در پیوند اعضا .سلطان زاده م -6•

 1373دانشگاهی 
 1373. ح بیماریهای رایج عفونی کودکان.سلطان زاده م -7•

•   
•   

 1375میرزائی فوریت های طب کودکان جهاد دانشگاهی  –سلطان  زاده  -1•

 



 تالیفات پروفسور سلطان زاده
 

.  ح نکات عملی در تشخیص و درمان ایدز در کودکان .سلطان زاده م -8•
 1374کانون کتاب دانشگاهی 

پزشکی امروز، . بیماریهای نوزادان . ح ،مرندی ع .سلطان زاده م -9•
1376 

•  
 

 .1358 - 78جلد ، (22)ح مسایل رایج اطفال .سلطان زاده م -10•
 کنترل عفونت در بیماران ، -ناصری زاده -ح .سلطان زاده م -11•

   1381کارکنان و مراقبت کنند گان ، 
زندگی نامه پروفسور محمد حسین )کتاب مردی برخاسته از کویر -12•

 1394( سلطان زاده و پنجاه سال پزشکی کودکان



 تالیفات پروفسور سلطان زاده



 تالیفات پروفسور سلطان زاده













 توجه به ورزش وسالمتی
 

































 به نام خداوند جان وخرد
 کز این برتر اندیشه بر نگذرد

  

 این زندگی نامه را تقدیم •
از دبستان تا دانشگاه که دانش را به  به معلمین واساتید •

 .من آموختند

که در راه پیشبرد دانش وخدمات پزشکی   به پژوهشگرانی•
 .رشته کودکان کوشش کرده ومی کنند

که در تشخیص افتراقی بیماریهای کودکان   به پزشکانی•
 .ودرمان آنها گام بر میدارند



که با عشق برای نجات کودکان گام به دانشجویان عزیزم •
برمیدارند ودر تشخیص افتراقی کودکان کوشش می نمایند 

. 

که به تعلیم وتربیت کودکان می پردازند  که به همه کسانی •
 .تا انسان کاملی باشند 

که برای رشد وتکامل  نوزادان و شیرخواران   به مادرانی•
را به فرزندشان میدهند  ، وجز توجه فقط شیر خودشان 

ونگهداری ، تامین بهداشت وسالمت وتعلیم وتربیت کودک 
 .خود اندیشه ای ندارند

 



• به همسر عزیزم که مرا بامشغله زیاد که تلفن خانه 

ام  در دست همه بیماران داخل وخارج کشور بود 

وغالب شب ها با تلفن بیماران وبیمارستان ها از 

خواب بیدار میشد تحمل کرد تا بتوانم در تمام شبانه 

روز پاسخگوی بیماران باشم واین فرصت خدمت را 

برایم فراهم نمود ، اذعان دارم تمام خدمتم به 

بیماران و اگر پیشرفت وموفقیتی در زندگی داشتم با 

 گذشت وایثار اومیباشد.

 



تمام دوران پزشکی ، همواره دلم میخواست در راه نجات  •
انسان ها گام بردارم ، ودر تمام مدت شبانه روز  آماده باشم 
ودر سه حوزه ی آموزش ، پژوهش ، ودرمان فعالیت بکنم 

وهیچگاه اسیر خواب وخستگی نشدم همین که نماز صبح را 
شب وبه ندرت  11-10بخوانم از منزل بیرون میروم وحدود 

زودتر به خانه بر می گردم رفتن به بیمارستان های مختلف 
ومطب ، سرکشی  به بیماران وغیره جزء برنامه های 

همیشگی من است ، شب که به خانه باز می گردم  شروع به 
مطالعه وگشت وگذار در دنیای کتاب واینترنت  و همیشه در 
 حال آموختن هستم و یک دانشجوی تمام عیار به حساب می آیم



همه ما می توانیم زندگی کنیم اما رمز موفقیت در چگونه فکر کردن است  •
تفکر و  تعیین هدف ، وسپس :راز موفقیت در زندگیم عبارت است از و

حرکت به سوی هدف ، وبعد تداوم در تالش وخستگی ناپذیری ودر آخر  
، پس از رسیدن به هدف یعنی همان خدمت  اجرای آرمان ذهنی واخالقی ام 

ساعته به مردم ،  وآماده باش وهمیشه در دسترس مردم بودن نه تنها  24
برای تهرانی ها بلکه برای تمام مردم کشورم وهمه ایرانی های سرتاسر 

حتی تلفن منزلم را نیز چاپ جهان وبه همین سبب در نسخه پزشکی ام ، 
،  آن هم با ذکر برنامه کاری ام که مثال چه روزی وچه ساعتی در کرده ام 

کجاهستم و در سایت شخصی ام نیز تمام راه های ارتباطی ام را به مردم 
نشان داده ام و معرفی کرده ام تا هرکس واز هر کجای دنیا بتواند با من  

خوشگذرانی برای من ، آن هم بی هیچ منت وشکایتی  . ارتباط داشته باشد
، با مردم بودن وحل مشکالت آنها است ، سخت کوشی ودانش اندوزی 

 وپشتکار در من آمیخته است 



کار لذت است ، کار تجلی عشق است ومن عاشق کارم  •

هستم  ، وقتی عاشق هستید نگرانی ها ودشواری ها  محو 

در تمام دوران  ،می شوند ، زمان دیگر معنی ندارد  

زندگیم همواره یکی از آرزوهایم ارائه نسخه ای برای 

بهتر زیستن  وسالمت کودکان بوده است  سالمت عبارت 

است از رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی است تا 

کودکان توانائی ساختن زندگی پر بار از نظر اقتصادی 
 واجتماعی را پیداکنند 



 ,حركت  ,هر لمس  ,و سالهاي زندگي  ,ماه ها   ,در نخستین لحظات •
در مغز او به شكل  ,و ابزار عالیم عاطفي در زندگي یك كودك 

زیرا در آن  ,انفجاري از فعالیت هاي الكتریكي و شیمیایي در مي آید 
سنین میلیاردها سلول مغزش دارند خود را به صورت شبكه هایي 

((  سیناپس )) سازمان مي دهند كه مستلزم وقوع میلیاردها میلیارد 
در میان شان است این سال ( روابط میان سلول هاي مغز و اعصاب  )

كه تجارب و كنش و واكنشها هاي اولیه كودك مصادف اند با زماني 
نحوه و  ,با پدر و مادر و سایر اعضاي خانواده و دیگر بزرگتران 

مسیر رشد مغز كودك را ترسیم مي كند و در شكل دادن به این مسیر 
آب  ,تندرستي و بهداشت  ,عوامل بي شماري چون تغذیه كافي 

چگونگي رشد و  ,عالوه به آشامیدنی سالم وغیره اثر می گذارند 
تكامل مغز در این دوره است كه موفقیت بعدي كودك در مدرسه و 
 خصایل دوره هاي نوجواني و بزرگسالي او را پایه گذاري مي كند 



برای خانواده ها  به همین جهت بزرگ ترین سایت علمی •

در مورد تغذیه قبل از بارداری دانستنی های پزشکی ، 

وزمان بارداری وزمان شیردهی هم برای شیرخوار وهم 

برای مادر شیرده ، شروع تغذیه تکمیلی از شش ماهگی 

نوع غذا برای کودکاان ، تغذیه  30وطرز تهیه حد اقل 

سال ،  12-6سال ، و 5-2سال دوم ، تغذیه پیش دبستانی 

سال  53 خاطرات276گزارش بیش از سالگی ،  12-18
 طبابت  ودوران پزشکی 



مورد  110بیش از موارد جالب بیماری  ها ومعرفی وبرای پزشکان •
که حاصل زحمات اعضاء هیئت علمی هشت  بیماری جالب وآموزنده

بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده است  ، 
موسس و بنیان گذاری اولین کلینیک پزشکی در دورترین نقطه میهن 

حدود نیم قرن قبل و کوشش در  1347در سال ( بندر دیلم ) عزیزم  
باز سازی بنای پلی کلینیک تخصصی بندر دیلم توسط خیر محترم 

 جناب آقای حسن رسولیان وهمکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 .عزیزم نهایت پیام برای مردم  و در   •

•www.ProfessorSoltanzadeh.com 
•  

 



 وصیت نامه
که مرا آفرید وقبل از آفرینش یاد وعشق خود را در قلب  درود بر خداوند•

 .من جای داد 
که رنج رشد وتربیت مرا تحمل کردند و خداوند آن ها  درود بر پدر ومادرم•

را رحمت کند که هرچه در توش وتوان داشتند صرف آموزش من کردند به 
وبا ویژه آنکه در کودکی وقبل از دبستان خواندن قرآن را به من آموختند 

 .آموزش قرآن کلید ایمان را به من تحویل دادند 
من از مکتب خانه تا دانشگاه ، از حضرت  درود بر همه معلمین واساتید•

که راهنمای پروفسور قلمسیا تا استاد آیت هللا حاج شیخ غالمرضای یزدی 
که دانائی استاد دکتر محمد قریب من برای رشته پزشکی بودند ، از 

واندیشیدن ، احساس مسئولیت ومفید بودن برای مردم وجامعه ولذت بردن 
اساتید از کار شبانه روزی ، دانش ، تحقیق وخدمت را به من آموختند ، از 

Mayo Clinic , UCLA  که بیماری های عفونی کودکان ومراقبت های
 ویژه نوزادان  ولذت تحقیق را به من آموختند 



که پدر پر کار و پر مشغله درود بر همسر وفرزندانم •

ای چون مرا که تلفن منزلش دست همه بیمارانش 

در داخل وخارج از کشور بود وغالب شب ها با تلفن 

بیماران و بیمارستان ها از خواب بیدار می شدند 

تحمل کردند من بتوانم در تمام شبانه روز 

پاسخگوی بیماران باشم واین فرصت خدمت را 
 .برای من فراهم کردند

 



از دوران کودکی وتحصیل ودانشگاه  که  درود به همه دوستانم•
 .  به من شوق زیستن وخدمت را تقویت کردند 

این است که با عشق برای نجات جان  توصیه ام به دانشجویان•
انسان ها با تمام وجود بکار ببرند ودر تشخیص  افتراغی 
بیماران بکوشند وسعی کنند تا شمعی را روشن کنند واز 

 .مجموع آن ها  مملکت روشن گردد

هرکجا عشق آیدوساکن شود ، هر چه  :دانشجویان بدانند •
کار بزرگ عبارت است از انجام   .ناممکن بود ممکن شود

کارکوچک با عشق زیاد، روح عشق مسئول طرز اندیشه 
 .ماست ، فرمانروای اندیشه ما است 

 



برای کودکان با عشق به تشخیص افتراغی بیماران  حاصل عمر من•
وپاسخ موارد بیماری های جالب  110.بود ، خدمت به مردم

وتشخیص افتراغی آنها برای پزشکان ودانستنی های پزشکی برای 
برای مردم ، سفر نامه  45 وخاطره علمی وپزشکی  276مادران و

عمومی وتخصصی تز وپایان نامه پزشکان  126برای مردم وپیام 
بیماریهای عفونی کودکان ، تکس تنفسی جلد کتاب  12تالیف اطفال 

کودکان ،تکس بیماریهای نوزادان ، کنترل عفونت در بیمارستان 
دردانشگاه،  طرح تحقیقاتی  30،مردی برخاسته از کویر ، انجام 

که همه در سایت اینجانب نوزاد     50000معاینه ودرمان بیش از 
وتلفن منزل برای پاسخگوئی بیماران ایرانی در سراسرجهان 

از بیش از نیم میلیون نفر وتحقیقات در پزشکی انجام داده ام ، که 
خانواده های ایرانی درسرتاسر جهان از سایت بازدید واستفاده نموده 

 .اند 
 



به هر حال به قول لوئی پاستور ، من آنچه در •

سال  53واینک در پایان  توان داشتم انجام داده ام

طبابت و استاد دانشگاه بودن از این نظر احساس 
 .شرمندگی نمی کنم  

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز    •
 مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند

 



که با همه ضعف ها ،  این وصیت انسان خوشبختی است–

نافرمانی ها وکاستی هائی که داشت در نهان خانه خویش 

با خدای خویش خلوتی وپیوندی داشت وهمواره به گذشت 

ورحمت وبنده نوازی آن معبود یگانه ایمان داشت  وکار 
 خود رادر این جهان وآن جهان به او واگذار کرده بود 

 وبا این آروزو وامید واحساس به سوی او بال خواهم کشید که•

یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیته مرضیه •
 .وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی 

 



که در من استعداد  در پایان درود بر خداوند•
آموختن وعشق ورزیدن به بیماران واطفال 

معصوم وغم خوردن برای آنان در من به 
ودیعه نهاد وانسان دوستی ووطن پرستی 

و من از وکمک به بیماران  در من پرورش داد 
کودکی تا بزرگی حضورش را پشت توانائی ها 

وعزت های به دست آمده ی خود احساس 
 .کردم

 


