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 :شمع جانان بود که او یاد با

 پربار عمری کارنامه

 دانشجویان و همراهان ، اساتید ، همکاران خاطرات و  ها نوشته دل

 

 یاد استاد

 سیمین ناصری پروفسور
 

 به کوشش:

 دکتر ذبیح اله یوسفی 

 دکتر مهدی مختاری

 

 با اهتمام :

 ایران انجمن علمی بهداشت محیط 
 1401 اردیبهشت

 

              محمد رضوانیمهندس : و صفحه آرایی طرح جلد               

 انجمن علمی بهداشت محیط ایرانناشر: 

 "حق چاپ محفوظ "



  3                                 یاد استاد                                                                 

 فهرست مطالب 

 ی مولو اتیغزل« شمس  وانید« مرگ در 

 7 .................................... .............................................نوشتار نیبر ا یمقدمه ا

 9....................................  یفرهنگستان زبان و ادب فارسرئیس پیام تسلیت 

 10........................................  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهرانپیام تسلیت 

 11...............  ........................................ دلنوشته های اساتید و همکاران استاد

 دکتر علیرضا مصداقی نیا

 دکتر ناصر رازقی 

  علی اکبر عظیمیدکتر 

  امیرحسین محویدکتر 

  احمد عامریدکتر 

 دکتر انوشیروان محسنی بندپی 

 دکتر کاظم ندافی 

 دکتر محمد حسن احرامپوش 

 دکتر علی الماسی 

 قی دکتر نعمت اله جعفرزاده حقی

 دکتر احمد رضا یزدانبخش 

 دکتر ذبیح اله یوسفی 

 دکتر محمد نوری سپهر 

 دکتر مهدی ریاحی خرم 
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  محمد مسافریدکتر 

 مهدی مختاریدکتر 

 رضا فوالدی فرددکتر 

 سینا دوبرادراندکتر 

 دکتر روشنک رضائی کالنتری

 دکتر میترا غالمی

 علی ظفرزادهدکتر 

 یوسف دادباندکتر 

 انیمحمدرضا خدکتر 

 حسن خرسندیدکتر 

 کاووس دیندارلودکتر 

 محمد خزائیدکتر 

 مهدی فرزادکیادکتر 

 محمد ملکوتیاندکتر 

 57.......................................................  سیمین ناصریمرحوم استاد  نامهزندگی

 61.....   ................تهران با استاد یدانشگاه علوم پزشک یمصاحبه روابط عموم

  75.................................................  عکس های یادگاری با استاد در همایش ها 

 90..........................................................................   در کانادا استاد نقاشی های

 

 



  5                                         یاد استاد                                                         

 911غزل شماره 

  

 

 غزلیات  دیوان شمس  مولوی

 گمان مبر که مرا درد این جهان باشد     دـبه روز مرگ چو تابوت من روان باش

 دــبه دوغ دیو درافتی دریغ آن باش     غــغ دریـری و مگو دریـبرای من مگ

 دــمرا وصال و مالقات آن زمان باش      راقـراق فـنی مگو فـام چو ببیجنازه

 دـــکه گور پرده جمعیت جنان باش      پاری مگو وداع وداعـــمرا به گور س

 غروب شمس و قمر را چرا زبان باشد     رـو بدیدی برآمدن بنگـچدن ـفروش

 باشد حبس نماید خالص جانلحد چو    روق بودــاید ولی شـروب نمـتو را غ

 دـانت این گمان باشـچرا به دانه انس    ن که نرستـکدام دانه فرورفت درزمی

 دـفغان باش زچاه یوسف جان را چرا    دـت و پر برون نامـــرف کدام دلو فرو

 دـــکان باشـکه های هوی تو در جو الم    آن طرف بگشا ی ازاین سویتدهان چوبس

 دباش آسمانهفت این من پایِ زیرِ به      چنین بنمایدکه من به خاک شدم تورا

 

 

 

 

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh911/
https://ganjoor.net/moulavi/
https://ganjoor.net/moulavi/shams/
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/
https://ganjoor.net/moulavi/
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 مرگ پایان کبورت نیست

 مرگ واروهن یک زنجره نیست

 مرگ رد ذهن ااققی جاری است

 اندیشه نشیمن دارد مرگ رد آب و هوای خوش

 گویدمرگ رد ذات شب دهکده از صبح سخن می
 سهراب سپهری



  7                                         یاد استاد                                                         

 مقدمه ای بر این نوشتار

فرزانه از دیار گلستان بهداشت محیط، از میان ما رخت بر بست استادی بار دیگر 

و ما را در غمی جانگاه فرو نشاند. استاد پروفسور ناصری ، در وصف نمی گنجد، 

جشنواره ها و مجامع و سمینارها و و نشریات و شوراه های  او محور همایش ها و

ما بود . مسئولیت پذیر بود و هر شکاف و جای خالی را پر می کرد. اکنون خال 

وجود او پرشدنی نیست و جای خالی او نه تنها در همایش ها و نشست ها و 

و جلسات مجازی و جلسات انجمن و هیئت تحریریه و کالس ها ، بلکه در فکر 

قلوب ما ، جایش خالی است . او در مهربانی و صمیمیت و خیرخواهی و پشتیبانی 

از برنامه های بهداشت محیط و توسعه علمی و آموزشی و پژوهشی رشته مان بی 

 نظیر بود. مسئولیت پذیر بود و تکرار ناشدنی.

 " او غم و اندوه فقدانش نشاند.ما را در و به ملکوت اعال پرکشید و آسمانی شد 

سهم بسزائی در توسعه و پیشرفت دانش بود و  " ایران بهداشت محیطمادر 

  بهداشت محیط داشت.

کشور در رشته بهداشت محیط  و دانشجویان طالبان علمهمه  چویبار دانش او بر

شاگردان دیروز و اساتید امروز و مدرسان این محور از دانش، و عمده  جاری بود

. کسی نیست که ه اش بهره ها جستند ناکریماز مشرب علم و دانش و اخالق 

هیبت بهداشت محیط را نشناسد و از خردمند فاضل و راست قامت جاودانه این 

جایش و  نگوید و جلوه شکوهمندش در تدریس و پژوهش و اخالق بی نظیرش

ی علمی بهداشت را در میان همایش های بهداشت محیط و جلسات و سمینارها

 محیط خالی نبیند .

بهت آور و باورنکردنی  سیمین ناصریاستاد پروفسور  ملکوتیپرواز  بار غمخبر   

داشته مصاحبت  او ی که سالیانی دراز با قطعا برای شاگردانش و همکارانو  ،است

با انبوهی از خاطرات در کالس درس و همایش ها و نشست ها مواجه بوده و  اند

 ست.ا حسرت بار و فراموش ناشدنیاند 
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بر همگان این استاد سفر کرده  مسئوالنهخدمات در ارائه لمی اش زندگانی پربار ع

فراموش شدنی نیست. او برای همیشه در خاطره ها می ماند . او در عیان است و 

حیات پربرکت علمی اش و حضور پررنگش در تمامی مجامع و جلسات و 

ن و سمینارها و ... جاودانگی خود را به ثبت رسانده است و در قلوب دوستدارا

  همکاران و دانشجویانش همیشه زنده است.

 
 "دکتر ذبیح ا.. یوسفی "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  9                                         یاد استاد                                                         

 

 
 

 یهوالباق
 

 طیاستاد برجسته مح یناصر نیمیتاسف مطلع شدم که خانم دکتر س تینها با

که  شانیرا وداع گفته اند. ا یدار فان یماریدوره ب کیکشور پس از تحمل  ستیز

 یتهایدر فرهنگستان علوم و شرکت مؤثر در برنامه ها و فعال تیعالوه بر عضو

فرهنگستان را هم  ستیز طیمح یگروه نیشاخه ب تیفرهنگستان، سالها مسئول

کشور را همواره با تعلق خاطر و  ستیز طیبه عهده داشتند، مسائل آب و مح

 یو با دعوت از صاحبنظران رشته ها و گروهها ،یمثال زدن یحوصله و نظم

فرهنگستان  یتهایفعال شبردیدر پ شانیا یکردند و تالشها یم یریگیختلف، پم

 همواره مغتنم و راهگشا بود.

و به دوستان و  شانیا یرا به خانواده گرام دیاستاد فق نیدرگذشت ا عهیضا

در  زمیتهران و به همکاران عز یدر دانشگاه علوم پزشک انشانیهمکاران و دانشجو

کنم  یعرض م تیتسل ستیز طیاستادان شاخه مح فرهنگستان علوم بخصوص

محترم  زماندگانبا یرحمت واسعه و برا یگرام دهیفق یو از خداوند بزرگ برا

 صبر و اجر و سالمت مسئلت دارم.

 یاردکان یداور رضا

 1401 نیفرورد ۲۲

 

 

 

 
 

 

 یفرهنگستان زبان و ادب فارسرئیس پیام تسلیت 
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 انا هلل و انا الیه راجعون

 

سیمین ناصری استاد محترم با کمال تأسف و تاثر درگذشت سرکار خانم دکتر 

بازنشسته گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

تهران که سال های متمادی در کسوت استادی دانشگاه و چندین سال به عنوان 

معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و همچنین رئیس مرکز تحقیقات کیفیت آب 

بهداشت محیط به فعالیت مشغول بودند و سردبیر مجله وزین علوم و مهندسی 

و خدمات بسیار ارزنده و شایان توجهی به جامعه علمی و دانشگاهی کشور ارائه 

نمودند را به خانواده محترم، جامعه علمی و دانشگاهی کشور و به همه شاگردان 

و دوست داران ایشان تسلیت عرض می کنم و برای آن مرحومه از درگاه خداوند 

 آمرزش و برای بازماندگان ایشان صبر و شکیبایی مسئلت می کنم.متعال طلب 

 دکتر حسین قناعتی

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

  حسین قناعتیدکتر 

 )رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران(



  11                                 یاد استاد                                                                 

 

 دلنوشته های اساتید و همکاران 

 در فراق استاد فرزانه

 پروفسور سیمین ناصری
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ند جامعه بهداشت محیط کشور در این دو سه سال اخیر متاسفانه اساتید ارزشم

و استوانه های مهمی از بدنه هیات علمی خود را از دست داده است. اساتید 

ارجمند دکتر عمرانی، دکتر شریعت، دکتر مصباح، دکتر غیاث الدین و دکتر 

 ناصری از میان ما رفتند. خداوند بزرگ روح این اساتید را در آرامش بدارد. 

دند. ایشان با هوش سرشار، خانم دکتر ناصری از اساتید برجسته بهداشت محیط بو

نظم مثال زدنی، مشارکت جویی در فعالیتها، صمیمیت در همکاری، خالقیت و 

ابتکار در برنامه ها شناخته شده بودند. آنچه در زمان درگذشت ایشان در میان 

همکاران و دانشجویان ایشان بروز یافت نشان از محبوبیت فراوان ایشان بود. ما 

ز و انسانی واال را از دست دادیم. خداوند بزرگ ایشان را دوستی مهربان و دلسو

 در درجات باالی رحمت الهی خود قرار دهد.

 این یمصداقعلیرضا  دکتر

 

 

 

 دکتر علیرضا مصداقی نیا

 )رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران(



  13                                         یاد استاد                                                         

 
 

 
 

 به نام قادر متعال :         

 می رسد روزی که بی هم می شویم             

 یک به یک از جمع هم کم می شویم 

 

،  پرانرژی و فعال چون سرکار دی کاردانچه دردناك است خبر درگذشت استا

 خانم دکتر سیمین ناصری

تسلیت به خانواده محترم ، همکاران دانشکده بهداشت و خودم که پنجاه سال  

افتخار همکاری وشاهد تالش ها ،فعالیت ها و به روز نگهداشتن علم و آگاهی 

 .ایشان بودم
 

 .      شاخص بودندزنده یاد در حرفه وعلم وتکنولوژی در رشته خود  
 

از همه مهمتر غیراز تخصص و فراگیری مداوم ، در رفتار وکردار خود نسبت به 

همکاران و دانشجویان یک انسان بسیار با صداقت و  وفاداری بودند که اثر بسیار 

 مثبتی در ذهن همگان به یادگار گذاشته اند 

ارش ادامه دهنده همکاران وبا توجه به این خصوصیات متعالی ، آرزو دارم راه پر ب

 جوان ودانشجو یانش باشد 

 اطمینان دارم نام خانم دکتر ناصری در انجمن بهداشت محیط ایران و و

پژوهشکده بهداشت هم که بعد از باز نشستگی فعالیت پرثمر داشتند هم جاویدان 

 خواهد ماند

 روحشان شاد ویادشان همیشه گرامی باد                 

  رازقیاصر دکتر ن 

 

 دکتر ناصر  رازقی 



 صریپروفسور سیمین نا – استادیاد                                  14

 

 
 

 نشیبرجسته که نبود وجود نازن یوارسته و استاد یدر باره انسان نوشتن

 است. ارسختیبسبود،  زیتصور و غم انگ رقابلیواقعأ غ میبرا

 

عامل هست که  کی یول میو همچنان سوگوار نیغمگ اریهمه ما بس اگرچه

گز هر“و ” عاشقانه داشت یاو زندگ“است که  نیو آن ا دهدیم نیمرا تسک

 ”.آنکه دلش زنده شد به عشق ردینم

 عاشق بود:  یبه راست او

عاشق  میعاشق کار و مختصر بگو ق،یعاشق تحق م،یعلم، عاشق تعل عاشق

 .یدانشگاه و دانشگاه

او در کار، تالش و خدمت صادقانه  به مردم  یکه باعث شد زندگ یعشق

است بر آن توانسته  یبنشاند که کمتر کس یخالصه شود و او را به مسند

 بزند.. هیتک

صر تمخ نیدر ا انشیدارد که ب یادیخاطرات ز ختهیاز آن استاد فره ریحق

 کی ینادرست ای یکه هرگاه درباره درست میقدر بگو نیهم ست؛ین سریم

بود که از او کمک  یاز بزرگان یکی شانیداشتم، ا دیترد یمطلب علم

آموزنده  اریبس میو براخدمندانه ا یها ییو در همه موارد راهنما خواستمیم

 واقعأ مشکل گشا بود. و

 بهشت شیابد گاهیجا

 باد. یهمواره گرام زشیعز ادی و

 دکتر علی اکبر عظیمی

 
 

 ی دکتر علی اکبر عظیم



  15                                         یاد استاد                                                         

 

 

 

 یفرد شانیشناختم. ا یسال م 35از  شیرا ب یناصر نیمیسرکار خانم دکتر س

 بودند. انیهمه همکاران و دانشجو نیباال و محترم در ب اریبا اعتماد بنفس بس

و همکاران  انینسبت به دانشجو شیدلسوز و مثبت اند "کامال یخانم دکتر فرد

اهواز  لیکشور از قب ختلفکه به نقاط م یسفر نیگروه و دانشکده بودند. در چند

خوش سفر بوده و خوش  اریبس میرامسر و.....داشت لیبندرعباس اصفهان اردب

خوب از لحاظ رتبه  اریبس یاخالق اتیکردند. گذشته از خصوص یاخالق برخورد م

 یسرآمد علم یبودند و عنوان بانو ستهیمنحصر بفرد و شا یفرد یو کار یعلم

دانشکده  ایاز طرف همکاران در گروه و  "که بعضا یماتیبود. از نامال شانیبرازنده ا

گذشت  یکرد و از همه م یشد با سعه صدر و صبر و متانت برخورد م یمواجه م

 کینزد یاریمهربان و  ی. من خواهردید یت را با ارزشتر مگذش رایز دیبخش یو م

 نیرا پر کند. روحشان قر شانیا یجا یکنم فرد یرا از دست دادم که فکر نم

 باشد. یرحمت اله

 دکتر امیرحسین محوی
 

 

 

 

 دکتر امیرحسین محوی
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از او رد که تو از او خشنود و گپروردگارت باز  یبه سو نیو مت افتهیروح آرام  یهان ا "

 "و به بهشت من داخل شو . یست پس در جرگه بندگان من درآتو خرسند ا

 27-30سوره مبارکه فجر آیات                                         

      "دانند. ی)ع( م نیرا مصداق امام حس هیآ نیا"

  

 زانیزاز ع یتعداد دیو همزمان با آغاز قرن جد ۱۴0۱سال  یمتاسفانه از ابتدا

و  یو هنرمندان نام یو دانشمندان گرانقدر دانشگاه ینیبرجسته د یعلما

و  وستندیپ یشدند و به ملکوت اعل یو آسمان دندیما پر کش انیاز م شکسوتیپ

شان را در جوار رحمت  یندارند . خداوند همگ نیگزیجا یو آسان یسادگ نیبه هم

 .ندیگز یسکن نیبهشت بر نییو در اعال عل شیواسعه خو

 نیمیخانم دکتر س هیسرکار عل ختهیل جانگداز همکار فرهارتحا انیم نیدر ا

 تیجانفزا که تنها با لطف و عنا یسوزان به دل همه ما نشاند و غم یآتش یناصر

هم از  یسادگ نیاست و به ا یرفتنیقابل تحمل و پذ ییبایپروردگار و صبر و شک

 .ستین یرفتن ادی

، دهیو پسند یر مردم، رفتار و کرداکویاخالق ن شانیبارز ا اتیاز خصوص

جمله،  کی، متانت و وقار و در  یو دفع حداقل ی، مدارا، جاذبه حداکثریریانتقادپذ

و تسلط به چند زبان  نیسنگ اریبس یبار علم رغمیبه تمام معنا بود و عل یبانو

 یگاه به رخ کس چینداشت و ه ییادعا نیکمتر یجهان تیو معروف ایزنده دن

هرچه خوبان همه دارند تو "شده است و جمله معروف ن دهید شانیو از ا دینکش

 کرد .      یدر متبارا در اذهان م " یدار کجای

انصافا آموزنده و زبانزد همگان  انیرفتار و کردار و برخورد با همکاران و دانشجو

)ع( بشره  یموال عل شیکه به فرما ستا یماندن ادیبه  زیاستاد عز نیتبسم ا  بود.

 .است نیصفات مومن وجهه، که از یف

 دکتر احمد عامری
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حال مخلص  نیدوست داشت و در عه را مادران انیبود و دانشجو یانسان با محبت

 یزیچ نید ایآ "اِل ا الحُب نیهَل الد   "اعظم )ص(  امبریپ شیو مهرورز ، و به فرما

 جز دوست داشتن است .    

 یم یو عرض ادب دمیرس یم شانیرفتم خدمت ا یدانشکده بهداشت تهران که م

 یبه محافل علم یبود و عالقه وافر یو جلسات علم نارهایسم تثاب هیکردم.پا

 شتریکه عمرش ب غایباره واقعاً به اصطالح سنگ تمام گذاشت ؛ در نیداشت در ا

 .کفاف نداد و از ما گرفته شد نیاز ا

 فیتعر میبرا یآمازون با آب و تاب خاص یاز سفر پر بار و گردش علم یوقت

 یکه در خارج داشتند ، آنها را بدانجا بردند و کل ینارینبال سمکه به د کردیم

دادم به صورت مکتوب  شنهادیپ شانیو بنده هم به ا یطیمح ستیمطالب جالب ز

 .   گرانیاستفاده د یدرآورند برا

استاد گرانبها به جد قلب دوستداران دانش را متالم  نیا شتو به هر حال درگذ

شناخته  یبه خوب اتشانینسان ها اغلب در زمان حو متاثر نموده و معموالً ا

 یکرد و آن وقت معلوم م توانینم یپس از مرگشان هم کار کنی، ل شودینم

 یبزرگ در رثا یاز دست رفته است و به قول رودک ییگردد که گوهر گرانبها

 :       یبرخ دیشه

 تن کم کیز شمار دوچشم ا            

                                            شیوز شمار خرد هزاران ب                               

روزگار  انیو دانا اوست ییانسان دانش و دانا ییدارا نیاند که بزرگ ترو گفته

 .هستند  یخیتار یجاودانه ها

تا  لیدم تحص دهیبود که از همان سپ یممتاز تیاستاد شخص میگویبه جرأت م

دست  یو دانش گستر قیر برکت خود از پژوهش و تحقهنگامه غروب عمر پ

در  داشتیگام برم ستیز طیو سخت کوشانه و متواضعانه در حوزه مح دینکش

 کرد که امروز خود تیرا ترب یتمام شاگردان یایریبا ب یو استاد یکسوت معلم
 .هستند یدر مقام استاد
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 استاد ،یناصر دکتر خانم سرکار ختهیفره دانشمند و برجسته استاد درگذشت

 رانیا طیمح بهداشت یعلم انجمن سییر بینا و تهران یپزشک علوم دانشگاه

 تخصص و دانش. شد خاطر تالم و تاثر و کشور یعلم جامعه فراوان اندوه موجب

 تعهد و یدلسوز ، یاستاد رسالت انجام در  یصبور و همت ،یعلم یباال توان و

 آموزش در تیمسئول احساس ،ییرو گشاده فراوان، پشتکار و تالش ،یکار

 توسعه و بسط یبرا توجه خور در تالش و یمهربان و یدوست با توام انیدانشجو

 یناصر دکتر خانم سرکار برجسته یها یژگیو از  کشور طیمح بهداشت دانش

 . بود

 یعلم انجمن جلسات در یهمکار و یشیاند هم دهه دو از شیب  داشتم قیتوف

 یالملل نیب و یمل یشهایهما منظم یزیر برنامه در شارکتم ط،یمح بهداشت

 دکتر خانم سرکار با انجمن، زبان سیانگل مجله مقاالت یبررس ط،یمح بهداشت

 به باور و یکار انضباط و نظم ،یشناس وقت دقت،. باشم داشته یهمکار یناصر

  .است بوده یناصر دکتر خانم اتیخصوص نیمهمتر از یجمع خرد از یریگ بهره

 بستگان مرحومه، آن محترم خانواده به  را شانیا درگذشت تاثر و تاسف تینها با

 نموده عرض تیتسل کشور طیمح بهداشت انیدانشجو و دیاسات جامعه و داغدار

 معزز بازماندگان یبرا و  یاله غفران و درجات علو ختهیفره یبانو آن یبرا  و

 . دارم مسالت یسالمت و اجر و صبر

         . یگرام ادشی و شاد روحش

 یبندپ یمحسندکتر 

 

 
 

 دکتر انوشیروان محسنی بندپی
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 الَ ذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَ ا ِللَ هِ وَإِنَ ا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ 

گویند: ما از آنِ خدا )صابران( کسانى هستند که هرگاه مصیبتى به آنها رسد، مى

 .گردیمهستیم و به سوى او باز مى

 

ی من با مرحومه مغفوره سرکار خانم دکتر سیمین ناصری، استاد سابقه آشنای

محترم  بازنشسته گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، به بیش از 

سال پیش، زمانی که دانشجوی کارشناسی ارشد بودم، بر می گردد. از همان  35

کت جو اولین برخورد ایشان را فردی منضبط, عالقمند به آموزش دانشجو و مشار

در فعالیت های جمعی و وقت گذار برای اینگونه فعالیت ها شناختم. ایشان از 

همان زمان شروع کار در گروه در امور اجرایی گروه صمیمانه همکاری می کردند 

بعدها که در اواخر دهه هفتاد توفیق همکاری با ایشان را در گروه پیدا کردم 

زمانی که انجمن بهداشت محیط ایران شناخت من از ایشان روز بروزبیشتر شد تا 

پایه گذاری شد و ایشان یکی از اعضای هیات موسس انجمن بودند و در اولین 

انتخابات بعنوان عضو هیات مدیره انجمن انتخاب شدند و  تا پایان عمر این سمت 

را در کنار دبیری انجمن و نایب رییس آن برای سالهای متمادی حفظ نمودند. 

ه و انجمن تصمیم گرفتند مجله تخصصی بهداشت محیط را راه هنگامی که گرو

بیندازند ایشان دبیری مجله را برعهدی گرفتند و حقیقتاً در این جایگاه بسیار 

شاخص و توانمند ظاهر شدند و مجله با راهنمایی های ارزشمند مدیر مسول 

ری  مجله، جناب آقای دکتر مصداقی نیا و با تالش قابل تقدیرایشان و همکا

اعضای هیات تحریریه به جایگاه رفیعی رسید. در زمانی که مرکر تحقیقات محیط 

زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسیس شد از همکاران موثر این مرکز بودند 

که مرکز به پژوهشکده ارتقاء یافت و ایشان بعنوان رییس مرکز  ۱389تا در سال 

 دکتر کاظم ندافی 
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توسعه دادند و خدمات ایشان در تحقیقات کیفیت آب منصوب و فعالیت خود را 

این سمت تا زمان بازنشستگی ادامه یافت. ایشان در کنار سایر فعالیت ها و 

مسولیت ها، سال ها معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت را نیز برعهده داشتند و 

بعنوان عضو وابسته فرهنگستان علوم نیز ایفای نقش می نمودند. یکی از ویژگی 

تعهد به قدر شناسی از اساتید پیشکسوت و مشارکت در  های ایشان عالقه و

برنامه های تکریم آنان در دانشکده بهداشت بود که در این راستا برنامه های 

خوبی را شروع کرده بودند و با حضور در منزل اساتید پیشکسوت با آنان به گفتگو 

شد. ایشان در می پرداختند که متاسفانه با آغاز پاندمی کرونا این برنامه متوقف 

کنار فعالیت های ارزشمند علمی و پژوهشی سال ها با خلوص نیت از مادرشان، 

که بیمار بود، مراقبت می کردند و مشغله های کاری ایشان را از انجام این وظیفه 

و وظایفی که در قبال خانواده داشتند، دور نمی کرد. در مجموع ایشان از عمرشان 

دند و از خود تصویری به یاد ماندنی در ذهن همکاران به بهترین نحوی استفاده کر

و دانشجویان بر جای گذشتند که همواره بر جای خواهد ماند. برای ایشان از 

درگاه خداوند متعال آمرزش و مغفرت و برای خانواده محترمشان صبروشکیبایی 

 مسئلت می کنم.

 

 کاظم ندافیدکتر 
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 برخورد اولین در یا نوعند، دو ئیآشنا و ارتباط قراریبر نظر از هاانسان مجموع در

 را انسانیت و نوعیهم حقوق و حق و پذیرفته را همدیگر آشنا پیش از حالتی با

 برخورد اولین در یا. نمایند می مثبتی اجتماعی تعامل و اعمال یکدیگر به نسبت

 تعامل و نداده نشان همدیگر پذیرش به تمایلی و شده مواجه تردید و شک با

 .افتد نمی اتفاق مقبولی اجتماعی

 در بار اولین. نداشتم را ناصری سیمین بانو فقیده استاد شاگردی افتخار من

 با که کردم مالقات را ایشان فاضالب و آب میکروبیولوژی و شیمی آزمایشگاه

 با اولیه برخورد در جوان استادی برای ستودنی متانتی و دار معنا تبسمی

 مقدمه بدون داشت، را ایشان نظارت تحت امکانات از استفاده طالب هک دانشجوئی

 اختیار در آزمایشگاه و آموزش امکانات از هرچه یابی هویت مقدماتی محاوره و

. گذاشت شده وارد تازه دانشجوی این اختیار در توثیق طلب و تشریط بدون داشت

 من لذا. کردم پیدا ریواف اعتبار و امنیت احساس ایشان اعتماد و برخورد از من

 کریمانه و مثبت نگاه این. یافتم بزرگمنش و اندیش مثبت وارسته، انسانی را ایشان

 استاد این با مختلف های مناسبت به که هائی فرصت و مراتب تمام در ایشان

 و محبت متانت، کرامت، که است آوری یاد به الزم. شد می دیده داشتم فقیده

 .بود ناشدنی وصف ایشان در معنوی صمیمیت

 در پنهان بصورت که ایشان آموزشی برنامه از بخشی گرفت نتیجه توان می

 خاطره که بود اینجیبانه و کریمانه تعامل و خلق حسن داشت وجود شخصیتش

 گنجینه این استاد همکاران و دانشجویان همه تردید بدون. آورد می بوجود را

 می بیان او مورد در بدیل کم ذاریگ اثر با را تخصص و تعهد تخلق، گرانبهای

 العالمین باشند،  رب مغفوره و جاودان نامش و زنده هادل در یادش. نمایند

 .شاءاهللان

 علی الماسیدکتر 

 دکتر علی الماسی
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 باغ فراموشی های گل آی

 ما خلوت باغچه از مرگ

 دست به داس گذرد می

 لبخند چون گُلی و

 ما بَرِ از بَرَد می

                                

 تماسی یا و دیدمش می گاه هر که است، چرا رفته ما میان از که کنم نمی باور

 .کرد می خودنمایی او سخنان در و چهره بر که شادی و بود امید داشتیم، دور از

 می ناصری پروفسور خانم سرکار با خوردم بر اولین از سال 35 از بیش گرچه

 نمی یاد از و است مانده یادگار به ام نهسی لوح در برخورد آن خاطره گذرد، اما

 هم کسان بسیاری کار و تحصیل و زندگی در سالیان این تمام در که نقشی برم

 : آشنایی اولین آن اما و. است داشته ما و من چون

 پراکنده هایی تالش و دانشگاهی مشق و درس از دوری و ساله ۱0 فترتی  از پس

 در قدیم دوستان توصیه به سرانجام تحصیل، امهاد و دانشگاه به بازگشت برای  از

 دوره آن در. آزمودم خود بخت محیط بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی آزمون

 قُربی و ارج از ارشد کارشناسی و نبود کشور در رشته این دکتری مقطع هنوز

 . برخوردار

 آن و  ارشد کارشناسی برای مجموع در را نفر ۱2 یا ۱0 مجموع در که گمانم به

 به نزدیک میان از تهران پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده به منحصر هم

 باید مصاحبه و کتبی ای مرحله دو آزمون یک  از و پذیرفتند می متقاضی 200

 کردی. می گذر که

 ماه اسفند روزهای از روزی در مصاحبه به دعوت و کتبی آزمون نتایج اعالم با

 عراق های پراکنی موشک با بود شده همزمان که ۶0 دهه بعدِ  به میانی سالهای

 دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی 
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 خیابان در دانشگاه مرکزی سازمان به را خود مصاحبه انجام برای تهران، به

 کریمخان تقاطع به موشک دو تهران به ورود با!! اقبالی خوش از و رسانده پورسینا

 خوردن هم بر از نگرانی دل و کرده برخورد نزدیکی همان در دیگری و حافظ و

 گشته همراه صدامی موشکهای با نادانسته و کور درگیری دلشوره با همراه برنامه

 جماعت ، بین بود انگیخته بر را ناشکیبایی و اعتراض صدای نیز همین و بود

 نوبت و برنامه نبود در نیز و مصاحبه آغاز در احتمالی تاخیر بابت اتاق در حاضر

 . مصاحبه به ورود

 داوطلبان جمع و انتظار اتاق وارد او که بودم حاضران گردی با آشنا نا و سرگشته

  گذاشته، اما سر پشت جوانی از سالی چند که پوش خوش و آراسته بانویی .شد

 سیما خوش وقار، با.داد می نشان تر جوان ازدحام، پر اتاق آن در کسان برخی از

 ماههای در او با دور از تماس آخرین تا ایام آن از که صدایی آهنگ خوش و

 .   آورد می ارمغان به را امید و آرامش گذشته،

 و مصاحبه اساتید جمع از باید که رسید می نظر به اما شناختمش نمی گرچه

 لبخندی و آرامش همان با که دریافتم، چرا زودی به را این و باشد کنندگان

 بهمصاح برای ترتیب به که داد آگاهی و شکیبایی به نمود دعوت مان وار سیمین

 . شوید می دعوت

 .مصاحبه برای  بودم فهرست در نفر اولین که بود  خوش بخت از شاید و

 بزرگانِ  جمع از که گمانم به و داشتم خود حرکات در تَنِش کمی مصاحبه آغاز در

به هم  و بود دلهره اسباب مکان یک در حضورشان که کننده مصاحبه گروه عضو

 که دیدم را او دیگر بار پس .دریافت را نکته این که بود همو ریختگی ذهن ،

 مهربانی و از بود سرشار که من به رو لبخندی و خوشرویی و متانت با نشسته

 از یکباره به را دلهره و بود نگرانی آنچه هر آتش، بر آبی همچون که بود همان

 و انجامید مصاحبه در توفیقی به که بود آرامش آن انتقال و زدود من جان و دل

 .آورد دنبال به را ارشد کارشناسی در پذیرش
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 نامه پایان در او راهنمایی از مندی بهره سعادت شاگردی، بر افزون بعد، سالها

 این تا بود این و بردم نصیب را بودنش سخن هم و همنشینی و دکتری و ارشد

 راهنمای و زبان هم و استاد و گشت بدل زمانه های نیش به ها نوش که تلخ ایام

 . بِرُبود جمع میان زا را ما

 رخت همگنانش و شاگردان و دوستداران جمع میان از زود چه که کنم نمی باور

 بر افزون و است نشسته بار به  او تالش ها دهه حاصل که باك چه ام ا .بست بر

 پژوهشی و علمی مراکز در اکنون که پربارش کالسهای شدگان تربیت فراوان

 نهادهایی است گذارده یادگار به خود زا درخشند، می خوش خارج و داخل

 بردن نام که دستاوردهایی دیگر بسیاری و انجمن وزین و پربار مجالت همچون

 مرثیه بگیرم عاریت به خواهم می که است رو این از .نیست ممکن آنها همه از

 :زمانه این در بود فروغی خود که او چون است بانوانی شایسته که را ای

  تو تصویر انتظار به

  خالی دفتر این

  چند تا

  چند تا

 خورد؟ خواهد ورق

..................... 

 تو نام باد متبرك 

  جعفرزاده کوچکش دوستدار و شاگرد
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 داوند رحمت و مهربانیخبه نام 

آخرین باری که استاد بزرگوار سرکار خانم دکترسمین ناصری را دیدم هیچ موقع 

ی کردم این آخرین باری باشد که استاد را دیده باشم. فراموش نمی کنم، فکر نم

هیچ آثار بیماری در ایشان نبود و وقتی خبر بیماری ایشان راشنیدم باور کردنی 

نبود، بخصوص خبر در گذشت ایشان در این مدت کوتاه بیماری غیر باور بود و 

که  چه زود این بیماری جسم ایشان را گرفت. ضایعه مرگ ایشان برای همه ما

 ۶0دانشجوی ایشان بودیم بسیار سخت و طاقت فرساست. اینجانب از دهه 

افتخاری شاگردی ایشان را داشتم و در کالس درس، انجمن علمی بهداشت 

محیط، همایش های ساالنه بهداشت محیط و پژوهشکده محیط زیست و جلسات 

را که از  علمی دیگر همواره از محضر ایشان بهره  برده ام و هیچگاه درس هایی

ایشان گرفتم فراموش نمی کنم. مگر می شود استادی با صالبت، مهربان، 

دانشمند، اخالق مدار، خدمتگزار، مدیر، دلسوز آرام و صبور را فراموش نمود. این 

صفات از ایشان شخصیتی ساخته بود که همکاران و دانشجویان را مجذوب 

ینان قلبی برای حل خویش می ساخت و به آنهاحس همدلی و همکاری واطم

مشکالت می داد. مطئنم نفوذ شخصیت ایشان در دانشجویان ایشان به حدی 

بوده است که گوشه ای از این خصوصیات را از ایشان وام گرفته باشند و آنها را 

در زندگی بکار گیرند و بدینوسیله یاد ایشان را زنده نگه دارند، گرچه یاد و نام 

زنده و پاینده است. اینجانب ضمن تسلیت این  ایشان همیشه در مجامع علمی

ضایعه بزرگ به خانواده معظم ایشان، جامعه علمی کشور و بخصوص جامعه 

بهداشت محیط، از درگاه خداوند بزرگ علو درجات ایشان را در بهشت برین 

 خواستارم. 

 یزدانبخش دکتر

 
 

 دکتر احمدرضا یزدانبخش 
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، انسان  نشایدر سوگ ا یاستاد ناصر یایسخت است سخن گفتن از سجا چه

ان دغدغه  جیو کسب معرفت و دانش و ترو هنیم یاعتال یکه جز برا یوارسته ا

، از کوچک و بزرگ ،  گذاشتینداشت ، چقدر متواضع بود ، احترام همه را م یا

، از  گفتیمسخن از لزوم حفظ منابع اب  ی، وقت گفتیچه دلسوزانه سخن م

شور بود ، ان قدر صادقانه اب ک یها هی، نگران سرما زدیدل حرف م یدایسو

 هیمصداق ا نینشست ، راه رفتنش در زم یکه صادقانه بر دل م گفتیسخن م

 یاالرض هونا ، بندگان خاص خداوند کسان یعل مشونی نیعباد الرحمن الذ فهیشر

 یو بدون تکبر راه م یو فروتن عروند با تواض یراه م نیزم یرو یهستند که وقت

کرد که : ان احسن الحسن الحسن الخلق ،  یعمل معن روند ، اخالق حسنه را در

دوستان و همکاران و  یاو برا یحسن خلق است ، دلسوز هایکوئین نیبهتر

و شمرده و مستدل و  یو منطق نیزبانزد عام و خاص بود ، چقدر مت انیدانشجو

چقدر  فرمودیمودب و موقر بود ، به همه م در، چق گفتیسخن م یبه ارام

 یقی، اهل ذوق و هنر و شعر و موس نمیب یما را سالم و خوب مخوشحالم که ش

 شودیگفت ، مگر م یسخن م فیو لط کردیفکر م فیبود ، لط اتیو ادب یو نقاش

در  بانهینداشته باشد ،چه ناباورانه و چه غر فیاهل هنر باشد و دل لط یکس

 شیرقم زده بود که از جنس زندگ نیا خداوند مرگش را هم چنیگذشت ، گو

غل و غش ،  یو ب شیاال یباشد ،او از جنس نور بود ، شفاف و زالل و پاك و ب

، پرکار بود و شبانه روز در خدمت مردم ،  دیهم نرنج یرا نرنجاند و از کس یکس

خود به جا  ار ی، اثار ارزشمند ماندگار کردیجهاد م یمختلف علم یدر عرصه ها

م در گوشه و کنار کشور منشا کرد که هر کدا تیرا ترب یانیگذاشت ، دانشجو

 شده اند  یادیخدمات و برکات و حسنات ز

 دکتر محمد حسن احرامپوش
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السماء ،  ی، اصلها ثابت و فرعها ف بهیکشجره ط بهیاو مصداق کلمه ط خدمات

در  شیبود که اصلش ثابت و شاخه ها یبیبود ، او کلمه ط نیاوکلها کل ح یتؤت

همه  یاو برا یرچه سخت است دو کنندینم ادیاز او  یاسمان همه جز به نکوئ

در دانشکده  شانیهمکاران ا یو همکاران ، بخصوص برا انیو دانشجو دیاسات

را در دانشکده  شیداشتند و اکنون جا یادتریبهداشت تهران که با او حشر و نشر ز

سرور و ساالر ما استاد دکتر  ی، بخصوص چه سخت است برا نندیب یم یخال

و اجر  لیو صبر جم شانیا یبرا یان الهرحمت و غفر ی، ارزو زیعز یاین یمصداق

  نبازماندگان و دوستا یبرا لیجز

 دایو مات سع دایسع عاش

و  یگرام ادشیرحلت ، بهشت خدا بر او باد ،  کویکرد و چه ن یزندگ کوین چه

  مینمان گریکدیکه تا نا گه ز  میبدان شتریرا ب گریکدیراهش پر رهرو کاش قدر 

 

 زدی،  یمتماد یدر سالها انشیشاگرد ا احرام پوش دکتر
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 وَجْهُ رَبَّک ذوالجاللِ واالکرامِ یبقَیفَان َو  هایکلُّ مَنْ عَل

 

ی تازیانهخبر رفتنش شوك دهنده بود و ویرانگر، باورش سخت بود و سنگین، 

هایمان را تقدیر برای چندمین با ر در یک دوره زمانی حدود یک ساله ، شانه

استاد نه بلکه مادری مهربان و صمیمی و دوست داشتنی را از ما ن بار ایلرزاند و 

 .گرفت

و اخالق و متانت  لتیاستاد تمام در عرصه دانش و فض یبه تمام معن ییبانو بزرگ

 یاش چندبعد یو ... بود. ابعاد وجود انسان دیو تالش و ام تیو محبت و مسئول

حشر و نشر داشته  شانیکه با ا یدیو همکاران و اسات انیدانشجو یبود و جز برا

 ناشناخته هست.  گرانید یاند برا

ام در دانشکده بهداشت دانشگاه  یاو را در چهار دهه از عمرم ، از دوران دانشجوئ

متخلق به اخالق اهلل، از جنس  تیبود در نها یتهران شناختم استاد  یعلوم پزشک

 .لتینور و فض

 یمحتو تیفیدر ک یو واف یکاف یبود ، غنا ینانظباط او در ارائه درس ها مثال زد 

نسبت به شاگردان  یاش بود و تواضع و فروتن یدرس ها مش علم یبایو  ارائه ز

 یبود در همه عرصه ها ریپذ تیو همکاران و مراجعان کامال آشکار بود. مسئول

 ، یو ادار یو پژوهش یعلم

و  یربان به تمام معنمادر مه کیاستاد ، بلکه  کیبه شاگردانش نه تنها  نسبت

و فروتنی، ترجمانی از مسئولیت انسان بودن  تواضع یمشاور دلسوز در منتها کی

 و انسان زیستن.

تلفنی تماس  بادر دوران کرونا که امکان دیدار حضوری فراهم نمی شد بارها 

نوید می داد که و ارتباطات خود را با همکاران و دانشجویانش حفظ می کرد 

 حنت کرونایی به اتمام می رسد.باالخره این م

 دکتر ذبیح اله یوسفی 
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 بتــم که عاقــور باش و مخور غــای دل صب

 ر شودـــبح گردد و این شب سحـــاین شام ص

مدام با هم از طریق واتساپ در ارتباط بودیم و در مناسبت های مختلف و غالبا 

این می پرداختیم و  نظرمباحث کلیدی مورد طرح در فضای مجازی به تبادل 

ود دوماه قبل از سکوتش در فضای مجازی و حادشدن وضعیت مزاجی اواخر، حد

 یرفتم و عکسها ینقاش یکالس خصوص شیپ کماهیمن از "، برایم نوشت: اش

اثر نقاشی برام فرستاد که بسیار زیبا بود و  ۱0و  "فرستمیم تانیام را برا ینقاش

یه هنری او و نیز روححتی در سنین باال نشان از همت واالی او در یادگیری 

حکایت داشت که این نقاشی های ماندگار او در کالس نقاشی در کانادا را ضمیمه 

 خواهم کرد تا در کتابچه ماندگارش ثبت شود.

 یریگیو پ یو پژوهش یانجمن علم یو پژوهش یعلم یسیمجله انگل یراه انداز در

داشت و و ... نقش عمده  یالملل نیسطح مجله به سطوح ب یامور مجله و ارتقا

 یها تیفعال یبود در ارتقا یدیکل شاهو در ارتقای نشریه سهم کلیدی داشت 

 ران،یا طیبهداشت مح یانجمن علم

جشنواره  یو برگزار یپژوهش یو عرصه ها یانجمن علم یدانیم یها تیفعال در

و  طیبهداشت مح یالملل نیو ب یو کنفرانس مل یعلم ینارهایانجمن و سم یها

 ریمشاور پذ ر،یپذ تی، تمام کننده بود و مسئول نیود و نقش آفردار ب دانی... م

 بود و متواضع، 

است  یزیفراتر از آن چ اریاو بس اوصاف که قلم عاجز است از وصف او، افسوس

 کنند. فیبتوانند توص انیهمکاران و دانشجو گریکه امثال من و د

 عتیو دکتر شر یمرانمرحوم دکتر ع دیاسات یدلنوشته ها برا یانتشار جمع آور در

داشت،  یهمکار ریحق نیبا ا تیولئو با مس بای، چقدر ز نیالد اثیو دکتر غ

خودش  شنهادیکردم به پ یم افتیدر شخصی قیرا که از طر دیاسات یدلنوشته ها

از  یکرد ، حت یم راشیو انشینامه دانشجو انیرستادم و همانند پاف یم شیبرا

در  دیگفت با یگذشت و م یجمالت و ... نم ی)،( در البال رگولیو کیضرورت 
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و  پشتوانه بود نی. بزرگترنقص باشد یاالمکان ب یانتشار مطالب دقت نمود تا حت

 تا انتهای راه همراه بود. 

و همکاران و  دیاسات گریخودم و د یدلنوشته ها دیکردم که اکنون با ینم باور

  شان،یتوسط ا شیرایو بدون و میخودش بنگارش در آور یرا برا انیدانشحو

و در مراسم  اتشیدلنوشته ها در دوران ح نیا میکرد یکردم و م یم آرزو

رحم روزگار،  یاجل و داس ب غی. متاسفانه تدینگارش درآ وریبزرگداشتش به ز

 یاو قلم  نارسا یدر رسا دیرقم زد که اکنون با نگونهیمهلت نداد و سرنوشت را ا

 م. یواقفمان  ما، بنگارد که به عجز قلم

خانواده بزرگ  ازدست دادن او داغی سنگین و محنت زا برای همه اعضای بتیمص

 یاین یاستاد واالمقام دکتر مصداقو دوستدارانش خصوصا برای  طیبهداشت مح

 و تهران یو همکارانش در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک دیو اسات زیعز

از  بوده و خواهد بود.کشور  ینشگاهو دا یخانواده واالمقام مرحوم و جامعه علم

خاصه خودش قرار  اتیرا مشمول رحمت و عنا شانیا خواهمیبزرگ م خداوند

 یقدردان زحماتش در حد اتش،یدر دوران ح میکه نتوانست دیبدهد و بر ما ببخشا

 .میمقام او باشد باش ستهیکه شا

 مانا و جاودانه باد. روحش

 یوسفیاله  حیذب دکتر

 یناصر نیمیتاد مرحوم پروفسور سکوچک اس شاگرد
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 باد.  یگرام یناصر نیمیسرکارخانم دکتر س ادیو خاطر زنده  ادی

 

 نیمیسرکارخانم دکتر س ادیدر محضر زنده  نجانبیو تلمذ ا ییآشنا یها سال

. در دانشکده گردد یبازم یلیو در دوران سخت جنگ تحم۱3۶۶به سال  یناصر

. وستهیناپ یدر مقطع کارشناس لیتهران، تحص یکبهداشت دانشکاه علوم پزش

 یدکتر ناصر ادیقحط الرجال و قحط االستاد بما هو استاد بود، زنده  که یزمان

ها را پاسخ  یداشت و همه کاست یاریاستاد مسلم دست  کیهمواره به عنوان 

ها. او به واقع  یکاست ریگروه و سا یها یدانشکده، کاست یها یداد، کاست یم

بخش محفل  یسوخت و روشن یم یدلسوز و مهربان بود و چون شمع یتیشخص

همراه با  ین و دوست داشتنیدانشکده بهداشت ما بود. چهره باوقار، مت یعلم

. واقعا بنده عالوه بر خوشه ستینبوده و ن یفراموش شدن شانیا یرأفت و مهربان

 شانیو سلوك ااز رفتار  یسرکارخانم دکتر ناصر ادیاز خرمن دانش زنده  ینیچ

از صفات برجسته، متانت، حسن خلق،  یبهره ها برده و تعمد داشتم ذره ا زین

 . مینما یساز ادهیدر کالس را در خودم پ شانیا یشتنداریصبر و خو

و خاطرات گذشته را  میاستاد مبرز به سوك نشسته ا نیکه در غم فراغ ا نکیا

روحشان  یشاد یو برا میستفر یدرود م شانیبه روح پر فتوح ا میکن یمرور م

  یاعتصام نیپرو ادی. چرا که به قول زنده میکن یقرائت م یفاتحه ا

 

 تار امروزـــآنهمه گف احبــص

 ین استــائل فاتحه و یاســس

 

 دکتر مهدی ریاحی خرم
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و سوابق  یعلم فاتیبا آن همه تأل یناصر نیمیو خاطر سرکارخانم دکتر س ادی

ماندگار و رفتار  س،یتدر نهیدر زم شانیارزنده ا یو تالش ها یدرخشان پژوهش

 خواهد بود.  ندگانیهمواره چراغ راه آ شانیو سلوك ا

سفر کرده را خدمت همه بازماندگان، همکاران،  زیفقدان آن عز بتیمص  

 یاست روح پاك و ملکوت دیعرض نموده و ام تیتسل شانیو دوستان ا انیدانشجو

 روحش شاد.   .       ردیمشمول رحمت واسعه حضرت حق قرار گ شانیا

 

 

 یناصر نیمیسرکارخانم دکتر س ادیکوچک زنده  شاگرد

 خرم یاحیر یمهد دکتر
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 "استادی با روسری"

 خوبیهایش آنقدر زیاد است که نمیدانم از کجا شروع کنم

 که اولین بار در دانشکده خیابان قدس مالقاتشون کردم ۱375از سال 

 سریاستادی با کالس، جدی و با رو

ترم بعد که باهاشون درس داشتم فهمیدم چقدر با سواد، خوش بیان، استاد  تمام 

 و در عین حال مهربان هستند

در مورد منابع آب باهاشون درس داشتم و عالقمند به حیطه آب شدم و همچنان 

 در این فیلد کار می کنم

ای زیادی با افتخار از محضرشون به عنوان استاد راهنما استفاده کردم و چیزه

ازشون یاد گرفتم آنجا که سطر به سطر پایان نامه ام را خواند و اشکاالتش را 

نوشت . آنجا که برای اولین بار خالصه پایان نامه رو به انگلیسی نوشتم و ایشون 

 ادیت کردند.

دوره دکتری فرصت بیشتری فراهم شد در خدمتشون باشم در انجمن علمی 

 بهداشت محیط.

محیط تبریز اوج خاطرات خوب من با خانم دکتر ناصری است همایش بهداشت 

آنجا که ایشون برای دکتر غیاث الدین کیک تولد گرفتند و جشن تولدی باشکوه. 

یادم می یاد دو تایی روی سن رفتیم. حاضران در سالن انگار فکر می کردند که 

ی بود. من و خانم دکتر می خواهیم آهنگی اجرا کنیم. و واقعا هم اجرای خوب

اجرایی که مطمئنم در ذهن همه حضار باقی مانده. جشن تولدی برای دکتر 

غیاث الدین و موجی از محبت و عشق که  در سالن همایش شکل گرفت و هنوز 

 هم باقیست.

 دکتر محمد مسافری 



  35                                         یاد استاد                                                         

برخورد محبت آمیز استاد را بعد از بازگشت از فرصت مطالعاتی هیچگاه فراموش 

 نمی کنم.

ن استاد عزیز شامل حال بنده بود و از طریق انجمن بعد از دکتری نیز محبتهای ای

 علمی و مرکز تحقیقات آب ادامه یافت. 

دکتر سیمین ناصری استادی وزین بود و همیشه در عرصه علمی می درخشید و 

 می درخشید و همچنان شیک، باکالس، متبسم و عالی بود. استادی با روسری.

واخر کمتر نصیبم بشه. یکم الغر شده کرونا باعث شد که توفیق دیدار استاد این ا

بودند. یه مقدار صداشون می لرزید. اما کماکان می درخشیدند و دوست داشتنی 

 بودند.

آخرین صحبتی که با ایشون داشتم از طریق واتساپ بود. شب هنگام از کانادا 

تماس گرفتند و صدای پر مهرشون گوشم را نوازش کرد. برای توصیه استخدام 

 نشجوهاشون زنگ زده بودن.یکی از دا

 بعدا دیگر صدای استاد را نشنیدم 

 و غریبانه کوچ کردند.

 امروز پنج شنبه است و صبح چشمهایم را بازکردم و برایش فاتحه ای خواندم. 

دکتر ناصری هیچ وقت نمی میرد و یادش همواره در درون شاگردانش زنده خواهد 

 بود. 

 مانم جاری است.بغض گلویم را می فشارد و اشک از چش

 همیشه دوستش خواهم داشت

 مسافری محمدشاگرد کوچکش، 
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 هر که رفت از هستی ما، پاره ای با خویش برد

 زی نماندــتان، آخر ز ما چیـــراق دوســـاز ف

 

نوشتن از استاد نازنیم خانم دکتر ناصری برایم سخت است از آن جهت که نمی 

می شود در مقابل تقدیر خداوندی ایستاد و گله  توانم باور کنم رفتنش را. اما مگر

و شکایت کرد. همه در نهایت خواهیم رفت. خوش به سعادت آنانکه مانند ایشان، 

 نیکنام و جاودانه می روند.

که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت محیط شدم ایشان  ۱380از سال 

و البته با یک دیسیپلین  را شناختم. یک استاد با سواد، جدی، با قدرت بیان باال

مختص به خودش که همه را تحت تاثیر قرار می داد. در خارج از کالس و محیط 

دانشکده، دکتر ناصری با همه مهربان بود باالخص با دانشجویان. مانند یک مادر 

های خارج از تدریس او چشمگیر و مثال زدنی  رفتاری دلسوزانه داشت. فعالیت

 بسیار قابل احترام از نظر علمی و اخالقی.بود و در پیش چشم همه 

های سالیانه بهداشت محیط  پس از فارغ التحصیلی، بیشتر ایشان را در همایش 

می دیدم. هر وقت می دیدمشان، بسیار صمیمانه و مادرانه برخورد می کردند 

مان وجود داشت. با توجه به حضور مداوم ایشان در  انگار نسبت خونی میان

های  بهداشت محیط ایران و حضور پررنگ من در برگزاری همایشانجمن علمی 

مان  سالیانه بهداشت محیط، هر سال که می گذشت ارتباط بیشتر کاری میان

 شکل می گرفت و در پی آن صمیمیتی روزافزون. 

با آغاز دهه نود و آغاز حضور من به عنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی بهداشت 

بیشتری را در محضر ایشان بودم. اعتماد همیشگی شان محیط ایران، من زمان 

بسیار برایم ارزشمند بود و اینکه همواره مورد تعریف و تمجیدشان قرار می گرفتم 

 باعث افزایش انگیزه ام می شد. 

 ختاری دکتر مهدی م
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یادش بخیر...در زمان برگزاری همایش های بهداشت محیط همیشه شب ها از 

ا در یک جمع دوستانه بگوییم و من می خواستند که همه را جایی جمع کنم ت

بخندیم و از لحظات با هم بودن مان لذت ببریم. چقدر در آن شب ها ایشان 

خاطرات شیرین  خوشحال بودند. حافظ خوانی مرحومه خانم دکتر مصباح و مرور

اساتید، بخش ثابت این شب نشینی های همایش ها بود. خانم دکتر ناصری عالقه 

ند و همیشه از من می خواستند برخی از آهنگ های ویژه ای به موسیقی داشت

قدیمی را در این شب نشینی ها بازخوانی کنم. چه لحظات بی نظیری بود این با 

 هم بودن ها.

در این دو سه سال آخر که جهان درگیر کرونا شده بود کمتر ایشان را می دیدم 

ال شان استفاده اما از کوچکترین فرصت ها برای تماس با ایشان و جویا شدن احو

می کردم. جنس ارتباط من با ایشان در این سال ها بسیار فراتر از یک ارتباط 

کاری بود. عالقه دوجانبه بسیاری بین مان وجود داشت و ایشان از کلیه احوال 

من اطالع داشتند و من هم ایشان را به مانند مادر، محرم می دانستم. در یک 

شان وارد مرحله جدیدی شد که بسیار برای هر سال اخر عمرشان ارتباط من و ای

دوی ما حساس و حائز اهمیت بود. اما حیف و هزاران حیف که اجل فرصت نداد 

 تا ایشان باشد و ببیند آنچه دلش می خواست....

به عنوان مسئول کمیته تکریم بزرگان بهداشت  ۱۴0۱فروردین ماه  2۱صبح روز 

م دکتر ناصری مشخص کردم و با یک محیط، یک تیم اجرایی برای تکریم خان

اردیبهشت  ۱2فایل صوتی در واتساپ وظایف انها را مشخص کردم. قرار شد روز 

 برای خانم دکتر، مراسم بزرگداشت برگزار کنیم.

از خواب بیدار شدم و در صفحه موبایلم، از طرف  ۱۴02فروردین  22صبح روز 

. با او تماس گرفتم. برایم یکی از دوستان دو تماس ناموفق در نیمه شب دیدم

 خبری داشت به شدت شوکه آور و باورنکردنی....
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از آن روز تاکنون بغضی عجیب همراه همه لحظات من است. چشمانم را اگر رها 

کنم مدام خیس می شود در اندوه فراقش. هنوز هم نمی توانم باور کنم رفتنش 

 را. 

ن های زندگیم را از دست دادم. با رحلت استاد ناصری، من یکی از عزیزترین انسا

اما شک ندارم که انسانی با این همه خوبی و خدمات ارزنده جایگاه بسیار باالیی 

در پیشگاه حضرت حق خواهد داشت. آری..آنچه آرامم می کند این است. این 

 بیت شعر تقدیم به روح پاك شان:

 و در دیده ماســتـــتا ابد جـــای ت

 سینه ماست سالها گرگذرد یاد تو در

 

 شاگر استاد دکتر سیمین ناصری

 مهدی مختاری
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همواره با من بوده است . چند  یناصر نیمی، نام دکتر س لمیتمام دوران تحص در

فراموش  میتوان یبوده است . چگونه م نیعج زیاستاد عز نیدهه از عمرم با نام ا

جبر روزگار  نیا ی. آر میکن یم ، اما به نبودنش عادت میکن ی؟ فراموش نم میکن

 و نام او همواره در خاطره ها خواهد بود .  ادیاست . اما 

بود و در  یدر مقطع دکتر لیدر زمان تحص شانیمن با ا یدوره ارتباط نیشتریب

نه  شانیا نامه من را عهده دار شوند . انیپا ییخواستم ، راهنما شانی. از اانجمن 

 یحوزه تخصص ندارم ، اما اگر استاد راهنما نین در انگفتند ، اما فرمودند م

، من هم در کنار شما خواهم  دیمسلط است انتخاب کن نهیزم نیکه در ا یدوم

 ییممتاز ، گشاده رو تی، متانت ، شخص یریگی، ادب ،  انضباط ، پ ی. فروتنبود 

ند . مثبت بود تا دانشجو را جذب ک یبودند که کاف ی. صفاتدر کار و  .. تی، جد

 دیاستاد فق نیبارز ا یژگیمثبت به مخاطب و دانشجو از و ی، دادن انرژ یشیاند

که به  یامیپ نیبکار ببرم . آخر یبود و فعل ماض میبود . چقدر سخت است بگو

 پاسخ دادند ؛ نطوریبود . ا یکار هنر کی یدادم اجرا شانیا

  

 یلیترانه را خ نیمن هم ا فوق العاده است....  تی... صدازمیدکتر عز نیآفر "

 "حفظت کند انشاهلل .  شهیدوست دارم.  ممنونم. خدا هم

 

 یشما را هر از چندگاه یارسال یامهایهستم و پ ادتانیبه  شهیهم زیعز استاد

 .  دیکنم هست یکنم و حس م یمرور م

 شاد  روحتان

 محمد نوری سپهر

 

 دکتر محمد نوری سپهر
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علمی گروه مهندسی بهداشت اینجانب رضا فوالدی فرد دانشیار و هیات       

محیط دانشکده بهداشت علوم پزشکی قم افتخار این را داشتم که طی سال های 

، دانشجوی خانم دکتر سیمین ناصری باشم. حقیقتاَ تلمذ در ۱395الی  ۱390

محضر ایشان از افتخارات بزرگ زندگی اینجانب است. منش علمی، مهربانی، 

شجویان و امر تحقیق و فناوری از صفات بارز دلسوزی، نظم و اهمیت به امور دان

ایشان بود. همیشه ایشان را با لبخندی بر لب در گروه بهداشت محیط می دیدیم 

و مهربانی و خوشرویی ایشان زبانزد همه بود. شرکت در کالس ایشان از دل 

انگیزترین ساعات حضور ما در دانشکده بود. ایشان همچو مادری مهربان در کنار 

استادی خود، با دانشجویان برخورد می کردند. دیسپلین و شخصیت ابهت 

ارزشمندی که داشتند از ایشان الگویی برای ما دانشجویان و بخصوص انگیزه ای 

برای دانشجویان خانم این رشته ایجاد می کرد. فعالیت های علمی و اجرایی 

علوم و  اثرگذار ایشان در دانشکده، مرکز تحقیقات محیط زیست، فرهنگستان

جامعه برای ما دانشجویان و بهداشت محیطی ها الگو و افتخار بزرگی بود. فقدان 

ایشان برای جامعه مهندسی بهداشت محیط ضایعه بزرگی بود که به نظر حقیر 

 به این زودی کسی همانند ایشان جایگزین نخواهد شد. به قول رودکی بزرگ:

  بیش هزاران خرد رشما ز و                   کم         تن یک چشم دو شمار از 

من شخصاَ به عنوان یک دانشجو عالقه وافری به ایشان داشتم و خبر رحلت 

ایشان بسیار بنده را متاثر کرد و تألم خاطر بنده باعث سرودن غزل زیر در غم 

فقدان ایشان شد که تقدیم می کنم، باشد که در جوار رحمت حق تعالی خوشنود 

 و متنعم باشند.

 

 

 دکتر رضا فوالدی فرد 
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 فتـــاد جانم و دل بر ناگهانــی هجرت داغ

 اوستاد نبود دلـــها، در افروخت آتشـــی

 عـذار سیمین و عالم و بزرگ بودی، محتشم

 استناد نامت و یاد از برند استــادان جمــله

 مهربان و عــزیز بودی، رهنما مادر، همـچو

 اعتماد با و بخشــنده و حامی تو، ناصــری

 گروه در زیزتعـ جای ابد، تا خالی هســت

 بالد در اینـسان نیست، نبوده، بانویی تو جز

 بُدی سَر محیـطی، علـم و علمی محیـط در

 اجتهــاد مقام خود علم به بودی سبب زین

 حق به آثارت و نام عالم به جاویدان هسـت

 اعتقاد دانــش، و علم بر ما جــان در بود تا

 تو دوری از نمــناك همه شـاگردان چشـم

 شاد جمله پاکــت روح آن بود حق رجوا در

 

 

  رضا فوالدی فرد
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 یاهو

از بیداد زمان، هر از چند گاه شاهد رفتن اندوهبار و خسته با روحی فرسوده 

 ناگزیر به نجوای شعر ماندگار ملک الشعرای بهار می گردم: ،میعزیزی هست

 رخ!ـــــرداری ای چــــه بد کــــچ

 رخ!ــــاری ای چــــه کج رفتــــچ

 !رخــــچ  ین داری ایـــر کـــــس

 نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ!

 م؛غم آنچنان سنگین است که راه بر هر کالمی بسته، ولی با همه سختی باید بگوی

راه بلد  ،را از دست دادیم و از داشتن اساتید عزیز خود یکی دیگر از افسوس که

یعنی از دست دادن  استاد درگذشت مسیر پر پیچ و تاب زندگی محروم ماندیم.

یاد و خاطره خود را با درس ها و راه و روش  اساتیدیک منبع آگاه و بخشنده. 

هایی که به ما می آموزند در ذهن ما زنده نگه میدارند و به همین دلیل است که 

خود را به خاطر داریم، حتی اگر آن ها را  استاداننام و یاد  همیشههمه ما تا 

ما هستند که برای ما نقشی بیش از یک استاد  اساتیدنیم. اما برخی از هرگز نبی

کنند و به همین دلیل است که تا مدت ها بعد از پایان دوره  و آموزگار ایفا می

با آن ها ارتباط داریم. بعضی از و تا لحظه جدایی ناگزیر مرگ و زندگی آموزش 

تا ابد با هیچ کس و هیچ چیز که جای خالی شان  ندگرانقدر و آنقدر عزیز اساتید

اخالق و منش واالیی که  علم، با خانم دکتر سیمین ناصری عزیزپر نخواهد شد. 

کوشی، سرزنده بودن، به روز  سخت و همت  .داشتند ما را مجذوب خود کردند

 شگفت دانشجویان و همکاران با ارتباط در آوریشان زبان و کالم نفوذ و بودن

 جایگاه از در میان جامعه بهداشت محیط همواره که تنیس سبب بی .بود انگیز

در دوران دانشجویی این افتخار را داشتم که شاگرد  .برخوردار بودند بلند و خاصی

ایشان باشم و از نزدیک از بیانات و درس های ایشان بهره ببرم. قلم و قدرت 

 دکتر سینا دوبرادران 
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رگزاری کالمشان بی نظیر بود. پس از دوران تحصیل هم در ارتباط نزدیک جهت ب

بودم و چقدر بزرگوارانه  همایش ها و جلسه های انجمن علمی بهداشت محیط و ...

صدا می کرد و چه حس  "سینای عزیز"در جواب پیام های من و یا حضوری مرا 

زیبایی بود که استاد فرهیخته و با کالسی چون ایشان داشته باشید که حس 

در همه مراحل کنار آنها باشد. مادرانه اش را هم به دانشجویانش منتقل کند و 

بی نظیر بودی و غم از دست دادنت هیچ وقت فروکش نخواهد کرد. یاد شما 

همیشه در قلب و ذهن من جاودان خواهد بود و هنوز در باورم نمی گنجد که 

دیگر تو را نداریم. هر از گاهی به پیام هایی که به مناسبت های مختلف از شما 

شوم شاید اندکی حس بودن و نزدیک بودنت را حس  دریافت کرده ام خیره می

کنم، اما چه کنم که وقتی به خود می آیم که دیگر نیستی و غم سنگینی تمام 

بعد از در گذشتت تنها چیزی که موجب  معزیز جان و قلبم را فرا می گیرد. استاد

تسالی خاطرمان خواهد شد پاس داشت مهر و محبتی است که تو با تمام وجودت 

با قلبی آکنده از حزن می خواهم صبر الهی  .قلب های ما به یادگار گذاشتی در

. نامت همیشه در دشیارمان و غفران پروردگار بدرقه ی عزیز سفر کرده مان با

 قلبمان جاودان خواهد بود. 

 سینا دوبرادراندکتر 
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ن، برای بنده استادی فرهیخته، صبور و متین که در طول دوران عمر با برکتشو

 شاخص و بارز بود، هست و خواهد بود.

در جلسات و همایشها، وقار و متانت ایشان برایم همیشه الگو و سرمشق بود و 

وجود و حضورشان در جمع همکاران، دانشجویان و دوستان، امیدبخش و آرامش 

دهنده بود این امر ناشی از تکامل شخصیتی و همه جانبه ایشان بود بطوری که 

چنان انرژی مثبت ایشان را به عنوان استاد فرهیخته و مادری مهربان در تمام هم

 دوران حس می کنم.

نقشی بیش از یک استاد را  ،برخی از معلمان  همچون خانم دکتر ناصری عزیز

ایفا میکنند و به همین دلیل است که تا مدت ها با آن ها ارتباط کالمی، ذهنی 

نسانهای وارسته و استادی بی بدیل بسیار دشوار و دلی داریم. غم فقدان چنین ا

 است.

فقدان معلم و استاد فرهیخته ای همچون خانم دکتر سیمین ناصری یعنی از 

دست دادن یک منبع آگاه و بخشنده. ایشان کسی بود که ما در تمام طول زندگی 

رفتن به وجود او افتخار می کردیم و نیازمند وجود و حضور او بودیم نه برای یاد گ

علم و دانش بلکه برای اموختن راه و رسم زندگی. این چیزی است که ما در واقع 

از این شخصیت علمی، فرهیخته و صبور اموخته و می آموزیم و به همین دلیل 

روحش شاد و است که امثال او تا همیشه در یاد و خاطرها باقی خواهند ماند. 

 قرین رحمت الهی

 لستانگ پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده – دکتر علی ظفرزاده

 

 

 

 دکتر علی ظفرزاده 
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و چه ناباورانه دست به قلم  دیاز راه رس یچه ناگاه وقت خداحافظ زیاستاد عز

 وداع یبرا ینگارش متن یشدم برا

که با شما در دانشکده بهداشت تهران گذراندم، از  یکنم لحظات یم اقرار

 نیگرفتم و بهتر یادیز یهابود و من از شما درس امیلحظات زندگ نیترنیریش

شما را به دست  یخداحافظ نیکردم. با ا یرا در اآنجا سپر امیزندگ یهاسال

که خاطرات آن  کنمیم یسع ،یرفع دلتنگ یبرا یسپارم و گاهگاه یخاطره ها م

 ادی ر،یبخ ادتانیکمرنگ بر لب که  یروزها را در ذهنم تکرار کنم با لبخند

. ریبخ دیگلستان کرد یزده ها لیکه به س یو همدردکمک  ادی ر،یبخ تانیمهربان

الگو خواهد  میو خاطرم و راه و منش تان برا ادیدر  شهیهم یشما برا یها یخوب

 باد.  وشبود. سفر دور و درازتان خ

 تان یشگیشاگرد هم

 دادبان وسفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر یوسف دادبان
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کشور  یدر آموزش عال یتحت عنوان انقالب فرهنگ یدهه شصت اتفاق لیدر اوا

به سه سال  بیرفت که بعد از قر شیپ یبه گونه ا طیو شرا وستیبه وقوع پ

دهه و در  نیا یمجددا به دانشگاه برگشتم. در ط لیادامه تحص یبرا یفیبالتکل

و در  یلیتحص تلفافتخار را داشتم که در مقاطع مخ نیبعد از آن ا یدهه ها

 یدانشگاهها برا ریو سا طیبهداشت مح یانجمن علم لیاز قب گرید یها نهیزم

 نیمیمهربانو پروفسور دکتر س رینظ یو ب دیامور مختلف در خدمت استاد فق

در  شانیاز ا یادیخاطرات ز نیقی)روحشان شاد( باشم.  به طور قطع به  یناصر

 طیو مح طیبهداشت مح یمهندس زانیکشور به خصوص عز یذهن جامعه علم

 مانده است.  یبرجا رانیا ستیز

 نیخوب و مت اریداشتن اخالق بس دیبارز و شاخص استاد فق اریه نکات بسجمل  از

از جلسات  یکیدر  نجانب،یا یبزرگ برا یبودنشان بود. به عنوان خاطره و درس

هم به عنوان داور  شانیکه اتفاقا ا یتخصص یمقطع دکترا انیدفاع دانشجو

دفاع دانشجو جلسه  نیدر ا داوری اتیه یاز اعضا یحضور داشتند برخ یخارج

دفاعیه دانشجو ریجکت نمانده بود که دانشجو در  یزیو چ دندیرا به چالش کش

 هیو دفاع یعلم یبحثهابنظر ما که مستمع و شاهد این جلسه بودیم  و شود

خانم  در این میان، می دانستیم قابل قبولو  یمنطق ح،یکامال صحرا دانشجو 

جلسه به آرامش  یوت کردن اعضادکتر با متانت و وقار خاصِ خودشان و با دع

 شانیشد و ا ریموضوع ختم به خ تیکردند و در نها تیریجلسه دفاع را مد

خاطره تلخی را در زندگی این  داوری اتیه یاعضا نظر منفی برخینگذاشتند 

   با تلخی جلسه دفاع به اتمام برسد. دانشجو برجای بگذارد و

 شانای شاگرد – یخان حمدرضام

 

 دکتر محمدرضا خانی
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 دابه نام خ

 ؟یدیشن یز سروش باغ رضوان، تو چه نغمه ا

 یدیجان خر یجانان، به بها یوصال کو که

 

استاد  ران،یا طیسرآمد جامعه بهداشت مح یشود که بانو یباورمان نم هنوز

 ما رفته است. انیاز م زیعز یناصر نیمیو فرزانه، خانم دکتر س ختهیفره

 ییو اجرا یپژوهش ،یر افتخار آموزشپُ یتهایکه کارنامه و فعال یتکرار نشدن استاد

 است. ینظم و مهرورز ،یشیاند کیو ن تیاَش، آراسته به درا

مملو از تالش و شور و شوق و عشق به  یشمندیاندوه که اند یبس یجا و

ناباورانه شاگردانش را از حضور پُر مِهر خود محروم  نیچن نیا ،یشاگردپرور

 و رفت. دیربت پَر کشغ اریدر د ،یشگیآرامش هم یساخت و در پ

 پاك بماند نیتا دامنش از گَرد زم رفت

 تر از آن بود که در خاك بماند یآسمان

 

 و مهربانِ ما زیبدرود استاد عز

 

 یحسن خرسنددکتر 

 هیاروم یدانشگاه علوم پزشک

 

 

 

 

 

 دکتر حسن خرسندی
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است، چراکه حق  یدلواپس یبزرگان جا تیاوقات نوشتن در مورد شخص اغلب

 .ستیهست ؛ توان نوشتن ن ستهیمطلب آنچنان که شا

از حال و  تیافتخار به گذشته، رضا یهر مجموعه ا یخوشبخت"اند:  گفته

و  ریتدب یبس یجا ندهیبه آ یدواریاز حال و ام تیرضا"است. ندهیبه آ یدواریام

و زنده  ییبه شناسا ازمندیافتخار به گذشته، ن یدارد که بماند ؛ اما برا شهیاند

 نشیها و ب آمال و آرزوها، نگرش ،ها،  افکار شهیاند م،یمان دار نگاه داشتن بزرگان

 .میبشناسان ندگانیو به آ میرا بشناس زانیآن عز یها

پر  یستاره ها م،یپا نهاد طیبهداشت مح یو در واد میکه به خود آمد یوقت از

کالس  یشان فضا خوش میشد و نس مان یکه نور وجودشان، چراغ راهنما یفروغ

 کرد. نیرا عطر آگ مان یشق و دانشگاه و  زندگو درس و م

 عت،یمحمود شر دیدکتر س ن،یالد اثیدکتر منصور غ ا،ین یمصداق رضایعل دکتر

دکتر  ،یناصر نیمیدکتر س ماندل،یدکتر کرامت ا... ا   ،یعمران یدکتر قاسمعل

دکتر محمد  ،ی، دکتر کاظم نداف یمحو نیحس ریاشرف السادات مصباح، دکتر ام

که  یزانیو عز یمیاکبر عظ یدکتر محمد حسن احرامپوش، دکتر عل  انیتملکو

 یاز ستاره ها یکیتلمذ در حضورشان را نداشتم. اما بدون اغراق  قیبنده توف

 یلیبود که خ یناصر نیمیما استاد پروفسور خانم دکتر س یپرفروغ آسمان آب

 زود جمع عالقمندانش را تنها گذاشت.

ششم  یارشد در طبقه  یکارشناس یو شوق شروع دوره  بود ، شور ۱37۶ مهرماه

خاص  یتهران حال و هوا یساختمان سبز دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک

، توسعه منابع آب، ۱0- 8استاد، شنبه ساعت  نیکالس، اول نیخود را داشت. اول

 سیتدر نیدلنش یآواو  زیآرام ، نگاه محبت آم یچهره   یناصر نیمیاستاد س

 گرفت. یم دییمهر تا "اهم "با تکه کالم  یهر مطلب میبعد از تفهکه 

 دکتر کاووس دیندارلو 
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 م،یکن هیرا ارا یها مطلب یاز جلسات کالس مقرر شد هر کدام از همکالس یکی در

 "تیجمع"اما خودم موضوع  ستیبه خاطرم ن قیدق گریدوستان د یانتخاب نیعناو

داشت و تالش  ییکشور رقم باال تیها رشد جمع را انتخاب کرده بودم. آن سال

 یت جهت ارتقایدر کاهش رشد جمع یوزارت بهداشت و جناب دکتر مرند

 داشتم. یاطالعات نسب نهیزم نیبود و بنده هم در ا یبهداشت یشاخص ها

 انییرضا رضایعل ی، آقا ها یکالس از هم یکیگذاشتم  هیرا که جهت ارا عنوان

 !!!ت؟یچرا جمعهمه موضوع در رابطه با آب،  نیبا لبخند گفت: آخه ا

لحظه  نیچند نفر آب هست؟در ا یبرا نمیخواستم بب یبنده هم گفتم راستش م 

سوال چرا  یپاسخ برا نیبهتر نیبنده فرمودند : ا ضیاز عرا تیاستاد به حما

 شمیاند یفرمودند که همواره به آن م یبود که داده شد. و در ادامه نکته ا تیجمع

فرمودند در انتخاب  شانی. ا دیکن ملبلکه ع دیشیندیشما نه تنها بدان ب دوارمیو ام

 یها تیفعال طهیکه در ح دیبرو یلیو مطالعه به سراغ مسا قیتحق یموضوع برا

که موجب گسترش  نیدانش شما در آن موضوع اندك است تا ا کنیشما هست و ل

 و تنها به دیبسنده کن دیکه بلد هست یبه مطالب نکهیشما باشد، نه ا یعلم و آگاه

 .دیکن تفاآن اک ی هیارا

 یاستاد برجسته، مقتدر و الگو شمند،یاند یبزرگ بانو یاستاد ناصر دیترد بدون

را در طول  یکشور بودند که خدمات ارزنده ا طیو افتخار بهداشت مح لیبد یب

 گذاشتند. ادگاریبا عزت خود به  اتیح

 و نامشان جاودان یگرام ادشانی

 ندارلویکاووس د دکتر

 هرمزگان یعلوم پزشک دانشگاه
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که  یدر بهار، بهار د،یدر نور، در خورش ،یدر باران نهفته ا  ،یشو یکه نم تمام

 حضور سبزتان خزان شد .... یب

 یکوتاه بود اما تلخ و طاقت سوز و درها د،یلحظه رس کیبه سرعت باد در  خبر

 ..ما .. یاجابت دعاها یبود برا شهیبسته تر از هم ییآسمان گو

استاد و دوست بنده بودند، دوست و  گاهیدر جا یناصر نیمیدکتر س خانم

 یدر کسوت استاد، با لبخند شانیاز جنس نور و آسمان. در محضر ا ییراهنما

استاد  ،یآموختم. پروفسور ناصر یها درس زندگساعت انتها،یب یدرخشان و دانش

داشتند و  یمل زهیجا نیبودند. چند طیبهداشت مح یبرجسته گروه مهندس

همواره یادآور تالش های بی وقفه برای گشودن درهای جدید و تازه دانش  نامشان

روحیه خوش ذوق، پرامید و موفقیت های برجسته ی از  نشانکه  خواهد بود 

 .ایشان دارد

بلکه به  ی،علم یسرشار و مقام واال دانشخاطر ه نه تنها ب این استاد بزرگوار

 ی،زندگ یدر شناخت راه و معنا من یو الگو دیاسات نیارتررگذیاز تأث یکیعنوان 

 .بوده و هستند شیستا ستهیهمواره شا

 ی فرزانه یبانو نیصفات ا فیتوص در. بودند یهمراه و دوست ارزشمندایشان 

 ش،یپ یچند تا ، نه توان سپاس است و نه کالم وصف.نیقیسرشار از عشق و 

 یامن و ذهن ه ایهربار گوش واستم،خیهربار مشورت م گرفت،یهروقت دلم م

 و ... . گرفتمیرا م شانیشماره ا خواستم،یروشن م

فراموش نخواهد  چگاهیدر جان و روح ما نهادند که ه کوین یادگاری، عزیز استاد

و نام بلندآوازه استاد فرزانه هرگز از تکرار باز نخواهد  ریانکارناپذ یشد. ماندگار

  ب، روح هماره زنده آگاه، معلم و راهنماست ... .نور و آفتا یو بانو ستادیا

 همواره مانا، روحشان در آرامش و راهشان پر رهرو باد ادشانی

 روشنک رضائی کالنتری

 دکتر روشنک رضائی کالنتری 
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 کسان یبه نام کس ب

من هر  رایو دردآور است ز نیسنگ  اریبس میخواهرم برا مینبود معلمم الگو فکر

 دمید میبگو یختم. خواستم خاطره اآمو شانیدانم از ا یآنچه از معلم بودن م

را  ریشعر ز دمیبهتر د نیمن بنابرا یخاطره بود برا شانیتمام لحظات بودن با ا

 یکننده ذره ا انیب دیتا شا کنم شانیا میدهقان است تقد رجیکه سروده دکتر ا

 .از اندوه نبود او باشد

 بزرگ بود و از اهالی امروز بود

 بزرگ بود 

 بودو از اهالی امروز 

 و با تمام افق های باز نسبت داشت

 و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید.

 صداش 

 به شکل حزن پریشان واقعیت بود.

 و پلک هاش

 مسیر نبض عناصر را

 به ما نشان داد.

 و دست هاش

 هوای صاف سخاوت را

 ورق زد

 و مهربانی را

 به سمت ما کوچاند.

 به شکل خلوت خود بود 

 حنای وقت خودش راو عاشقانه ترین ان

 دکتر میترا غالمی 
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 برای آینه تفسیر کرد.

 و او به شیوه باران پر از طراوت تکرار بود.

 و او به سبک درخت 

 میان عافیت نور منتشر می شد.

 همیشه کودکی باد را صدا می کرد.

 همیشه رشته صحبت را 

 به چفت آب گره می زد.

 برای ما، یک شب

 سجود سبز محبت را

 چنان صریح ادا کرد

 عاطفه سطح خاك دست کشیدیم  که ما به

 و مثل لهجه یک سطل آب تازه شدیم.

 و ابرها دیدیم 

 که با چقدر سبد

 برای چیدن یک خوشه بشارت رفت.

 ولی نشد

 که روبروی وضوح کبوتران بنشیند

 و رفت تا لب هیچ

 و پشت حوصله نورها دراز کشید

 و هیچ فکر نکرد

 که ما میان پریشانی تلفظ درها

 ک سیببرای خوردن ی

 چقدر تنها ماندیم

 

 میترا غالمیدکتر 
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 تینها ــیلطف ب یش، اــباغبان دان یا

 تیگلبانگ واژه ها ،یجان ماست جار بر

 خاك نیتا در ا دییرو یسرو سربلند هر

 تیعنا یچشمه  یا راب،یدانش تو س از

 مثال باران، بخشنده چون بهاران یبود

 تینها یتان، تو مهر بــزمس یردـس ما

 دیاوـــت در هر کرانه جــبلند نام بادا

 تیرد پا یاــکوفه از جــگل و ش دیرو

 ترامتــبه اح زمیخ د،یکه نامت آ هرجا

 تیکوکب هدا یا د،یاوــج شهیهم ادتی
 

 انیما دانشجو یبرا یناصر نیمیسرکار خانم دکتر س ختهیاستاد فره درگذشت

و جامع  ختهیفره یبانو آن ضیافتخار تلمذ در محضر پرف انیکه در طول سال

 شانیارزشمند ا تیسخت و طاقت فرسا بود. شخص اریبس میاالطراف را داشته ا

و  یاز مهربان یریرا در حر تیو جد یاز دانش و متانت و سختکوش یمجموعه ا

باد آن لحظات ارزشمند که در محضر  ادیبود.  ختهیبه هم درآم یکیشفقت به ن

فقدان  نی. بنده به نوبه خود امیداشت یشاگرد ارجمند افتخار یآن بانو ضیپر ف

بهداشت  یارجمند گروه مهندس دیاسات شان،یبزرگ را به محضر خانواده محترم ا

عرض  تیکشور تسل طیتهران و جامعه بهداشت مح یدانشگاه علوم پزشک طیمح

 .مینما یم

 یخزائ محمددکتر 

 

 دکتر محمد خزائی 
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 ارجمند یسرکار خانم دکتر ناصر زمیاستاد عز

 

 یچراغ میدار نیقیسخت است، اما  مانیباور بهار بدون حضور شما برا یبراست

پر  یکه کاشت یدیپر رهرو و بذر ام یکه نشان داد یپر فروغ، راه یکه افروخت

 گل خواهد ماند.

کرد.  یدعا خواه مانیو برا ینگرانمان هست ،یکن یکه نگاهمان م میدان یم

و از خداوند بزرگ لطف و  میکن یمدعا  تیبرا م،یهست ادتیبدان که همواره به 

 . میکن یآرزو م تیبرا یآرامش ابد

 ایفرزادک یمهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایفرزادک یمهددکتر 
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دوم دهه  مهیبه ن یناصر نیمیپروفسور س ختهیبنده با استاد فره ییشروع آشنا

اتفاق دوستان به طیبهداشت مح یمهندس یکه در دوره دکترا گرددیهفتاد برم

دانشگاه علوم  طیدر گروه بهداشت مح ختهیستاد فرها نیخود از محضر ا یمیصم

 شیهما نیسوم شیاهم ی. در برگزارمیبرد یتهران بهره وافر علم یپزشک

برگزار شد  ۱379در کرمان که از دهم تا دوازدهم آبان  طیبهداشت مح یکشور

 ریو سا جانبنیا یزائدالوصف یباعالقه و دلسوز نیو مت ختهیفره ییبانو

جز خانم دکتر  یشخص شانی. افرمودیم ییرا راهنما شیهما برگزارکنندگان

 تیریو مد یزیردر برنامه یعلم تهیمعنوان عضو کنبود. نام برد به یناصر نیمیس

 زدهیس شیهما یدرزمان برگزار ییروند آشنا نینقش فعال داشتند. ا شیهما نیا

 شانی. اافتیتداوم  دیکه مجدداً در کرمان برگزار گرد طیبهداشت مح یهم کشور

و  یعلم یهاپانل یکننده و فعال در راهبر نیتع یبا حضور زین شیهما نیدر ا

 یریسردب ی. در مدت تصددندیدرخش یخوببه یو علم یدیکل یهایسخنران

 اتیعنوان عضو هبنده به زین رانیا طیبهداشت مح یانجمن علم نیمجله الت

در  ختهیاستاد فره نیالوصف اخوب و ارزشمند و صداقت زائد تیریاز مد هیریتحر

 نیتال یمجله علم سیرا آموختم. از بدو تأس یاتجارب ارزنده ها،یریگمیتصم

کرمان وابسته به  یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یو مهندس تیریمد

توسط  هیریتحر اتیدر ه تیبا قبول عضو زین رانیا طیبهداشت مح یانجمن علم

 رگذاری. البته که حضورشان باعث افتخار و تأثمبردیم ضیهمواره کسب ف شانیا

 یانجمن علم رهیمد اتیدر ه زین یسپاس فراوان داشت و دارد. مدت یبود که جا

 یناصر نیمیرا داشتم. پروفسور س شانیبا ا یافتخار همکار رانیا طیبهداشت مح

در مقابل انتقال دانش به دانشجو،  تیبا احساس مسئول ،یجد یاستاد

بودند.  یاخالق وجدخوش ن،یو مدبر، مت ری، متواضع، منضبط، مدبرخوردخوش

و  انیو عالقه مستمر آشنا حترامبود که ا شانیصفات شاخص ا نیمطمعنا ا

 محمد ملکوتیان دکتر
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کشور  یعلم عیمحرز و بد دیو اسات ری. نامبرده از ذخاشدیدوستان را سبب م

است.  رانیا طیخانواده بهداشت مح یبرا ریناپذجبران یاعهیبودند و فقدانشان ضا

 تیصفات و خدمات برجسته و ارزشمند بربر بستر ابد نیبا چن یمطمعنا شخص

به  یکیو دوستداران به ن انیآشنا نیخود را همواره در ب ادی و دهیبا آرامش آرم

 است. یهمواره گرام ادشانیاند. روحشان شاد و جاودان نموده ادگاری

 

 انیدکتر محمد ملکوت 

 کرمان یاه علوم پزشکاستاد دانشگ 
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 سیمین ناصری پروفسورزندگینامه 

 
در خانواده ای  پنج نفره، از پدری باصالبت و سرهنگ ۱330در بهمن ماه سال 

شهربانی و مادری مدیر و مدبر در وزارت بازرگانی، دختری بنام سیمین متولد 

د در دوران نوجوانی شد. یادگیری زبان انگلیسی از سن شش سالگی باعث ش

اولین افتخارآفرینی و جایزه ملی به عنوان فرد برتر زبان انگلیسی در دبیرستان را 

اخذ نماید. عالوه بر زبان انگلیسی مسلط به زبان فرانسه و ایتالیایی  ۱3۴7در سال 

بود. با توجه به پدر آذری زبان و مادر گیلکی، آشنایی کامل به این دو زبان ملی 

 شت.را هم دا

از عالیق شخصی اش نقاشی و خطاطی و از افتخاراتش در زمان نوجوانی، اخذ 

با هدایت و تشویق پدر و  مدارك تحصیلی در مقاطع مختلف با درجه عالی بود.

. درسال تشکیل دادسیمین را ترین عالقه ، کیفیت تحصیل و یادگیری مهمشمادر

پلی تکنیک و در سال ریاضی، وارد دانشکده  پس از اخذ دیپلم رشته ۱3۴9

با همسرش که هئیت علمی همان دانشگاه بود آشنا و ازدواج کرد که  ۱35۱

 حاصل ازدواجشان دو فرزند پسر بود.

 سفارت آزمون در شرکت و با رساند پایان به ترم 7 در را کارشناسی سیمین دوره 

مسر ه همراه و فرانسه کشور از تکمیلی تحصیالت بورس گرفتن به موفق فرانسه،

 و ارشد کارشناسی مدرك اخذ از پس شد.  تولوز شهر تکنیکپلی دانشکده راهی

کشورش  به خدمت جهت ۱357 سال شیمی، در مهندسی رشته در دکتری

 .کرد مراجعت

مصادف با انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها، به عنوان  ۱359تا  ۱357از سال 

 ۱3۶3تا  ۱359بین سال های  استادیار دانشگاه پلی تکنیک مشغول به کار و

قبل از ورود به گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، 

 در وزارت صنایع در بخش معاونت پژوهشی مشغول به فعالیت بود. 
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با آغاز کار در دانشکده بهداشت فصل جدیدی از زندگی پر افتخارش  ۱3۶3از مهر 

به دکتر محمود شریعت دگاه خودش حضور آغاز شد که مسبب این عالقه از دی

رئیس دانشکده بهداشت به عنوان مدیر گروه و دکتر علیرضا مصداقی نیا  عنوان

دکتر عالقمندی الفت و ترین دالیل خالق و رفتار هر دو ایشان یکی از مهما .بود

 .گروه و دانشکده بهداشت شد ناصری به

ریزی، شناسی، دقت در برنامهکوشی، وقتاخالقی، سختخوش شهمکاراناز دید 

ارتباط دوستانه با ویژگی شاخص شخصیت اش بود.  صدر و رفتار مناسبسعه

م و از اولویت های کاری اش محسوب می شد. بسیار مه اوهمه همکاران برای 

علمی و کارشناسان دانشکده را رضایت دانشجویان، همکاران هیئتدکتر ناصری 

اری اش می دانست و یکی از دالیل شادی و مسرت ک ترین دستاوردعنوان اصلیبه

علمی و مدیران موفق در بهداشت عنوان اعضای هیئتبه دانشجویان سابقاو دیدن 

 بود. محیط

 و امر این در جدیت و تدریس کیفیت دانشگاه، استاد وظیفه تریندر باورش مهم

 بهدادن  اختیار قرار جهت در علمی اطالعات در اخذ به روزترین تالش

 بر پژوهش در مشارکتی و گروهی هایفعالیت توسعه. دانشجویانش می دانست

همین . ریزی درست و به جا از دیگر موارد مهم مد نظرش بود برنامه یک اساس

 دیدگاه باعث شد سالیان پر افتخار ایشان در این دانشکده رقم بخورد.

لوم پزشکی استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه ع

تهران بودن و در کنار دیگر مسولیت هایی همچون معاون پژوهشی دانشکده، 

عضویت در شورای ریاست مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده محیط زیست، 

عضو  ،عالی و دبیر پژوهشی شبکه مراکز تحقیقات بهداشت محیط زیست کشور

نشریه پنج  عضویت در هیئت تحریریه،  هیئت موسس پژوهشکده محیط زیست

نشریه داخلی، عضویت در شورای پژوهشی سازمان حفاظت سه بین المللی و 

ریاست شاخه بین گروهی محیط  ،محیط زیست، عضو وابسته فرهنگستان علوم
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شورای زنان در علم و فناوری  طی چندین دوره و تشکیلزیست فرهنگستان علوم 

ن، در آن فرهنگستا در بخش واژه گزینی مرتبط با محیط زیست و حضور موثر

عضویت در شورای پژوهشی )کمیته محیط زیست( وزارت نیرو شرکت مدیریت 

منابع آب، عضویت در کمیته ملی راهبردی تغییرات آب و هوایی و سالمت  

ریاست کارگروه تخصصی کیفیت آب و بیماری های منتقله از آب و نماینده 

تألیف و و همچنین بزرگ  انجمن های علمی ایران در کنفرانس آلودگی آب های

 مقاله در نشریات معتبر داخلیز دویست عنوان کتاب، چاپ بیش اده ها  ترجمه

در همایش های بین المللی و ملی ز صد و بیست مقاله بین المللی و بیش او 

 بخش کوچکی از مسیر پر افتخار زندگی اش بود. 

ت محیط، انجمن در دهه هفتاد، وی به همراه تعدادی از بزرگان رشته بهداش

علمی بهداشت محیط ایران را راه اندازی کرد و چندین دوره نیز به عنوان دبیر 

انجمن و در سال های اخیر نیز به عنوان نایب رئیس انجمن فعالیت نمود. از 

تاثیرگذارترین نقش های ایشان در انجمن علمی بهداشت محیط ایران، شکل 

 Journal of Environmental به نام گیری و انتشار نشریه ای انگلسیی زبان 

JEHSE)Health Science & Engineering (  بود. دکتر ناصری از ابتدای

تاسیس،  مسئولیت سردبیری این مجله را برعهده داشت. در طی این مدت این 

نشریه یکی از نشریات موفق دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین در سطح 

تعددی از جمله؛ جوایز جشنواره رازی ، جشنواره ملی شد و موفق شد که جوایز م

  .ابن سینا و ...را اخذ کند

مثال مندی و جدیت ، با عالقهمی پذیرفتهر زمان که مسئولیتی را دکتر ناصری 

و تالش کرد که اهداف و برنامه عملیاتی مرتبط با آن مسئولیت، پیگیری  زدنی

 هینشر نیبرتر زهیجا افتیدرباور . نتیجه این همواره با رویکرد مثبتی روبرو شود

کسب عنوان استاد برجسته ، 92و  85 یدر سال ها یدانشگاه و در سطح مل یعلم
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 یدر سال ها نایمنتخب جشنواره ابن س -دانشگاه در بخش آموزش دهیبرگزو 

، 93در سال  نایجشنواره ابن س نیدر شانزدهم یجرجان میحک زهی، جا95و  80

در  ستیز طیمح یمل زهی، جا95آب در  یب در روز ملپژوهشگر آ نیبرتر زهیجا

بود و 99جشنواره زن و علم در سال  نیدر سوم یرزاخانیم میمر زهی، جا9۶سال 

نام  پراستناد جهان تردرصد دانشمندان بر کیفهرست در  2020سال  یمدر 

 ایشان ثبت شد و فصل دیگری از افتخارات ملی ایشان شکل بگیرد.

بهداشت محیط جامعه توامان علم واال و اخالق بسیار نیکو در نماد  ناصریاستاد 

رشد فکری مراکز اعتال و ای در مسیر تازهمی تواند  منش واالی ایشان وبوده 

باشد. در خصوص کردار و منش دکتر سیمین ناصری می توان  علمی و دانشگاهی

ر هساعتها صحبت کرد و دهها صفحه مطلب نوشت. استاد ناصری معتقد بود 

دانشجو الزم است بیشترین تالش خود را در دوره تحصیلی داشته باشد تا بتواند 

علمی ر عضو هیئته .رقم بزندریزی صحیح آینده درخشانی را برای خود با برنامه

باید بتواند مسیر علمی و ردپایی را که در طول چندین سال در فضای دانشگاه 

از دیدگاه او  .تر پایدار کندی جوانایجاد کرده، باتربیت و آموزش صحیح نیروها

 هر هایشاخص تأثیرگذارترین ازجمله پژوهش در مشارکت نحوه فرهنگ ارتقای

و به جد ایشان دراین  گیرد قرار مدنظر بیشتر باید ما کشور در که است جامعه

 امر به خوبی انجام وظیفه کرد.

و با توجه به ایشان درگیر یک بیماری سخت شد  ۱۴00متاسفانه در تابستان 

العالج بودن این بیماری و عالرغم تالشهای بسیار زیاد برای درمان بیماری، در 

در شهر ونکوور کانادا چشم از جهان فرو بست و پیکر مطهرش  ۱۴0۱فروردین  2۱

همانجا به خاك سپرده شد.بدون شک جایگاه واالی علمی و اخالقی ایشان برای 

 داشت محیط ایران محفوظ خواهد بودهمیشه در قلب همه اعضای جامعه به

 روحش شاد و یادش گرامی باد
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سیمین  مصاحبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استاد

 ال قبل از رحلت(س 4ناصری )

های اجتماعی و دکتر سیمین ناصری: زنان توانمند، با حضور فعال در محیط

  دتوانند تأثیرگذار باشنبرنامه توسعه ملی کشور می

 
او شخصیتی آرام، منطقی و بسیار منظم در محیط خانواده و در فضای دانشگاه 

 شود،می زیستمحیط پژوهشکده یا بهداشت دانشکده وارد که صبح هرروز  دارد.

شود. در ارتباط زند و جویای احوال آنان میسر می همکاران همه اتاق به ابتدا در

یف و ترجمه هنگی خوبی را برقرار کند. تألبا دانشجو نیز تالش دارد که ارتباط فر

المللی حاصل سالیان مقاله در نشریات معتبر بین 200 کتاب و چاپ بیش از ۱0

عنوان ها بهترین افتخارش این است که سالسال کارهای پژوهشی اوست.بزرگ

عضو هیات علمی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول بوده 

برای دانشگاه علوم پزشکی تهران این است که همواره بتواند  است. آرزویش
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تأثیری بسیار مثبت در سالمت و بهداشت مردم ایران در همه مناطق کشور 

 عزیزمان داشته باشد.

  
 در ابتدا خودتان را بیشتر برای خوانندگان ما معرفی کنید؟

 در تهران متولد شدم. ۱330ماه سال هستم. در دوم بهمن ین ناصریسیم

  
 از خانواده خود برای ما بفرمایید؟

عنوان سرهنگ شهربانی در خانواده ما در سایه پدری باصالبت و مهربان که به

کرد و مادری مدیر و مدبر که در وزارت بازرگانی فعالیت اداره آگاهی خدمت می

رم متولد تبریز بودند و از دوران کودکی در تهران بزرگ داشت، شکل گرفت. پد

قدرم شدند و در فضای دبستان و دبیرستان نظامی حضور داشتند و مادر گران

هم که در رشت به دنیا آمده بودند، ایشان هم از کودکی در تهران بزرگ شدند؛ 

خواهر و بنابراین من تا حدی با هر دو زبان آذری و گیلکی آشنایی دارم. من دو 

آموخته رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ترم دانشیک برادر دارم؛ خواهر بزرگ

ها در این حرفه خدمت کرده است. برادرم تهران و متخصص بیهوشی است و سال

کرده است و عمده خدمات خود در رشته مهندسی برق تا درجه دکتری تحصیل

جه انجام داده است و خواهر الملل در وزارت امور خاررا در بخش روابط بین

 ترجمه ٔ  کرده است و درزمینهشناسی تحصیلترم هم در رشته زمینکوچک

 .دارد فعالیت

علمی در دوران تحصیالت کارشناسی با همسرم که هیئت ۱35۱من در سال 

تکنیک تهران )دانشگاه صنعتی امیرکبیر( بودند، آشنا شدم و ازدواج کردم؛ پلی

دارند در کنار حرفه تدریس در دانشگاه، در انجام سی برقهمسرم که دکتری مهند

http://isid.research.ac.ir/Simin_Naseri
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اند. من دو های بزرگ صنعتی کشور نیز فعالیت و نقش بسیار مؤثری داشتهپروژه

فرزند پسردارم که هر دو در رشته مهندسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران 

 یمهندس ٔ  اند و دارای مدرك کارشناسی ارشد هستند و درزمینهکردهتحصیل

 اولم عروس که دارم عزیز بسیار عروس دو. هستند کار مشغول برق و عمران

 مشغول و متخصص پزشک دومم عروس و دارد فعالیت مهندسی ٔ  درزمینه

داشتنی است که پسر دوست نوه دو نیز فرزندانم زندگی رشد حاصل. است طبابت

را شکر  شادی زندگی من و همسرم را افزایش داده است و همیشه خداوند بزرگ

 کنیم.می

  
 از دوران کودکی، نوجوانی و تحصیالت خود بفرمایید؟

ریزی دوران کودکی من در سایه پدر و مادری بسیار مهربان و منظم در برنامه

زندگی، در کمال آرامش و خوشی سپری شد. در دوران نوجوانی با هدایت و 

ه مرا تشکیل ترین عالقتشویق پدر و مادرم، کیفیت تحصیل و یادگیری مهم

داد و در کنار فضای دبیرستان، خطاطی و خوشنویسی و همچنین نقاشی در می

برنامه زندگی من بود. در محله امیریه )خیابان فرهنگ( شهر تهران به دبیرستان 

رفتم )دبیرستان محمود زاده( و به دلیل عالقه وافری که داشتم، رشته ریاضی را 

دیپلم  ۱3۴9ردم و در خردادماه سال برای دوره دوم دبیرستان انتخاب ک

تکنیک تهران دبیرستان را اخذ نمودم؛ بالفاصله و در همان سال با ورود به پلی

)دانشگاه صنعتی امیرکبیر( در رشته مهندسی شیمی و پتروشیمی مشغول 

ترم به پایان رساندم؛ سپس با شرکت در  7تحصیل شدم و دوره کارشناسی را در 

نسه در تهران، موفق به گرفتن بورس تحصیالت تکمیلی از آزمون در سفارت فرا

تکنیک کشور فرانسه شده و همراه همسرم به فرانسه رفتم و وارد دانشکده پلی
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( شدم. پس از اخذ مدرك ENSIGC( فرانسه )Toulouseشهر تولوز )

( در رشته مهندسی شیمی )فرایندها و PhDکارشناسی ارشد و دکتری )

جهت خدمت به کشورم مراجعت  ۱357یمی( در سال های مهندسی شتکنیک

 کردم.

  
 های شخصیتی خود برای ما بگویید؟از ویژگی

تر باشد که پاسخ این سؤال را از همکاران دانشگاهی و اطرافیان من شاید منطقی

حال من شخصیتی آرام، منطقی و بسیار منظم دارم )چه دریافت بفرمایید؛ بااین

هایی که همکاران عزیز من ر فضای دانشگاه( و شاخصهدر محیط خانواده و چه د

شناسی، دقت در کوشی، وقتاخالقی، سختهمواره روی آن تأکیددارند، خوش

 صدر و رفتار مناسب بنده بوده است.ریزی، سعهبرنامه

شوم، در زیست میهرروز صبح که وارد دانشکده بهداشت یا پژوهشکده محیط

مه همکاران سر بزنم و با سالم، حال همگی را بپرسم. کنم به اتاق هابتدا سعی می

ارتباط دوستانه با همه همکاران برای من بسیار مهم است. همچنین همیشه 

 کنم که با دانشجویان نیز ارتباط فرهنگی داشته باشم.تالش می

 



  65                                         یاد استاد                                                         

 های اجرائی که بر عهده داشتید، بفرمایید؟ترین فعالیتاز مهم

ترین بخش ژوهش که از دیدگاه شخصی من مهمعالوه بر کار تدریس و پ

هاست استاد گروه مهندسی بهداشت هایم در این دانشگاه بوده است، سالفعالیت

محیط دانشکده بهداشت هستم و ضمن همکاری در مدیریت گروه، معاون 

پژوهشی دانشکده و همچنین رئیس مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده 

سال پیش در کنار رئیس دانشکده و  22د زیست هستم. همچنین حدومحیط

تعداد محدودی از اساتید گروه مهندسی بهداشت محیط، انجمن علمی بهداشت 

ام و در اندازی کردیم که من در چندین دوره دبیر انجمن بودهمحیط ایران را راه

رئیس آن انجمن هستم. شاید یکی از تأثیرگذارترین نقشی های اخیر نیز نایبسال

ای به زبان انگلیسی است گیری و انتشار نشریهام، شکله در انجمن داشتهکه بند

(Journal of Environmental Health Science & Engineering (JEHSE))  که

ترین نشریات مسئولیت سردبیری این مجله رادارم که خوشبختانه یکی از موفق

جوایز متعددی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین در سطح ملی است که 

 سینا و ...( را تاکنون اخذ کرده است.ازجمله؛ )جوایز جشنواره رازی، جشنواره ابن

البته عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران هستم و مسئولیت ریاست 

 جانباین عهده به فرهنگستان این در زیستمحیط با مرتبطای درزمینه شاخه

 فارسی ادبیات و زبان ملی فرهنگستان وعض که است سال چندین همچنین. است

زیست در آن فرهنگستان نیز فعالیت با محیط مرتبط گزینیواژه بخش در و هستم

 دارم.

هایی که به عهده من بوده است، فقط به چند مورد کوتاه از میان سایر مسئولیت

 شبکه مراکز تحقیقات»کنم؛ عضو شورای عالی و دبیر پژوهشی دیگر نیز اشاره می

نشریه  3المللی و نشریه بین 5، عضو هیئت تحریریه «زیست کشوربهداشت محیط
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(، عضو شورای IERزیست )داخلی، عضو هیئت مؤسس پژوهشکده محیط

زیست، عضو شورای پژوهشی )کمیته پژوهشی سازمان حفاظت محیط

شرکت مدیریت منابع آب، عضو کمیته ملی راهبردی  -زیست( وزارت نیرومحیط

کیفیت آب و »ت آب و هوایی و سالمت و رئیس کارگروه تخصصی تغییرا

های علمی ایران در کنفرانس آلودگی ، نماینده انجمن«های منتقله از آببیماری

 و دریای سیاه. -برزیل( -های بزرگ )رودخانه آمازونآب

مقاله که در نشریات  ۱90کتاب و چاپ بیش از  ۱0همچنین تألیف و ترجمه 

 ام است.اند حاصل سالیان سال کارهای پژوهشیللی منتشرشدهالممعتبر بین

 
  

 در خصوص کسب افتخارات و جوایز خود بفرمایید؟

عنوان عضو ها بهترین افتخارم این است که سالاز دیدگاه شخصی خودم بزرگ

ام؛ اما علمی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول بودههیئت

عنوان نفر که در دوران نوجوانی نصیبم شد، دریافت جایزه ملی به اولین افتخاری

( بود؛ یادگیری زبان دوم ۱3۴7برتر در زبان انگلیسی در دوره دبیرستان )در سال 

شده بود. من در طول عمرم تأکید سالگی شروع ۶از دوران کودکیم در حدود 
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کنم که به شکر میام و خدا رو های دیگری داشتهزیادی بر روی تسلط به زبان

 های فرانسوی و ایتالیایی نیز تسلط دارم.زبان

های عالی نیز در زمره افتخاراتی اخذ مدارك تحصیلی در مقاطع مختلف با درجه

بودند که در دوران تحصیل کسب کردم. از بین جوایزی که در طول مدت فعالیت 

، ۱39۶-زیستمحیط توانم به مواردی ازجمله؛ جایزه ملیام میام به دست آورده

، دریافت جایزه حکیم ۱395-جایزه برترین پژوهشگر آب )در روز ملی آب(

، استاد برجسته و برگزیده ۱393-سیناجرجانی در شانزدهمین جشنواره ابن

، جایزه ۱395و  ۱380-سینامنتخب جشنواره ابن -دانشگاه در بخش آموزش

 (۱392و  ۱385های لبرترین نشریه علمی دانشگاه و در سطح ملی )در سا

 کنماشاره

.  

 

 چه دستاوردهایی تاکنون نصیب شما شده است؟

توانم علمی و کارشناسان دانشکده را میرضایت دانشجویان، همکاران هیئت

ها نصیب من شده است ترین دستاوردی ذکر کنم که در این سالعنوان اصلیبه
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ت. همچنین خوشحالم تر اسهای دیگر مهمو برای شخص خودم از همه شاخص

شوم، های مختلف کشورمان میهای بهداشت در استانکه هر وقت وارد دانشکده

علمی و مدیران موفق در بهداشت عنوان اعضای هیئتدانشجویان سابق خودم را به

 بینم.محیط می

  
 اید؟از چه زمانی وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شده

تادیار وارد گروه مهندسی بهداشت محیط عنوان اسبه ۱3۶3در مهرماه سال 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم، اما الزم است ذکر کنم که 

تکنیک تهران عنوان استادیار در پلیپس از مراجعت از فرانسه، به ۱357در سال 

با تعطیلی  ۱359)دانشگاه صنعتی امیرکبیر( مشغول به کار شدم که در سال 

نیز در معاونت پژوهشی  ۱3۶3تا  ۱359خاتمه پیدا کرد. در فاصله  ها،دانشگاه

ام. دلیل اینکه وارد فضای های پژوهشی مشغول بودهوزارت صنایع به فعالیت

دانشکده بهداشت در رشته مهندسی بهداشت محیط شدم، این بود که در آن 

های علمی با تخصص ویژه مهندسی بود که بخشزمان گروه نیازمند هیئت

بر فرایندهای حذف های مهندسی را با تأکید ویژهآموزشی اصلی مرتبط با زمینه

ها از محیط مدنظر داشت و من این مسئولیت را پذیرفتم؛ بنابراین آالینده

ام و البته آب، فاضالب و خاك تدریس و پژوهش داشته با مرتبط های ٔ  درزمینه

مسیر کیفیت منابع آب و  های علمی و پژوهشی خود را درهاست که فعالیتسال

های متعدد مانند کنندگان، آالیندهآب آشامیدنی و تأثیر آن بر سالمت مصرف

ها و همچنین ارزیابی های منطقی حذف آنها، شیرابه پسماندها و روشفاضالب

 ام.های شیمیایی و میکربی بر سالمت انسان، مورد تأکید قرار دادهخطر آالینده
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ل جوان و بانوانی که در عرصه اجتماع حضور دارند، برای دانشجویان نس

 چه پیامی دارید؟

نسل جوان دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد، 

عنوان تأثیرگذارترین عوامل در قدر، بهدکتری و همچنین دختران و بانوان گران

سعه کشور در های سالم و شاد و همچنین توگیری خانوادهنگاری و شکلآینده

شوند؛ بنابراین هر دانشجو الزم های مختلف فناوری و علم، محسوب میزمینه

است بیشترین تالش خود را در دوره تحصیلی خود داشته باشد تا بتواند با 

 ریزی صحیح آینده درخشانی را برای خود به وجود آورد.برنامه

  
 ست؟ای به عهده شماعلمی چه وظیفهعنوان یک عضو هیئتبه

ترین وظیفه یک استاد دانشگاه، کیفیت تدریس و جدیت در این امر است و مهم

اینکه همواره تالش کند تا روزآمدترین اطالعات علمی را در اختیار دانشجویان 

های گروهی و مشارکتی در پژوهش بر اساس قرار دهد. مورد دوم توسعه فعالیت

کت در پژوهش ازجمله یک برنامه صحیح است. ارتقای فرهنگ نحوه مشار
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های هر جامعه است که در کشور ما باید بیشتر مدنظر قرار تأثیرگذارترین شاخص

علمی باید بتواند مسیر علمی و ردپایی را که در گیرد. همچنین هر عضو هیئت

طول چندین سال در فضای دانشگاه ایجاد کرده است، باتربیت و آموزش صحیح 

 تر پایدار کند.نیروهای جوان

  

 
کنید و چه پیامی برای آنان نقش زنان در اجتماع را چگونه ارزیابی می

 دارید؟

در مورد حضور بانوان در عرصه اجتماع، تجربه همه کشورهای دنیا نشان داده 

های متنوع های خود در محیطتوانند با انجام فعالیتاست که زنان توانمند می

بهبود ببخشند و هم در برنامه توسعه اجتماعی، هم شرایط زندگی خانواده خود را 

ملی تأثیر داشته باشند؛ معتقدم که زنان در کنار مسئولیت مدیریتی که در فضای 

دارند، باید تالش کنند که آن را در اولویت اول خود قرار داخل خانواده به عهده

دهند، اما حضورشان در فضای شغل و اجتماع نیز بسیار ارزشمند است. ما زنان 

اند. اری داریم که در انجام این دو مهم موفقیت خود را به اثبات رساندهپرشم
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رو رعایت شأن و اعتبار بانوان و حمایت از آنان در فضاهای مختلف اجتماعی، ازاین

تواند در ارتقاء هر کشور نقش بسیار مثبتی داشته ها میسازیدولتی و تصمیم

 باشد.

ه همراه دو نفر دیگر از اعضای محترم آن های اخیر در فرهنگستان علوم بدر سال

 نقش ٔ  کنیم درزمینهایم که تالش میفرهنگستان کار گروهی را ایجاد کرده

 ایجاد و فناوری تولید ،(هاپژوهشگاه و هادانشگاه) علمی فضاهای در بانوان حضور

م تا بتواند تأثیر مثبتی بر حضور بیشتر زنان کنی فراهم را کاملی اطالعات شغل،

 وانمند در کشور داشته باشد.ت

های اجتماعی را باکیفیت پیام من به بانوان عزیز کشورمان این است که فعالیت

 هرچه برتر انجام دهند تا مسیر رشد کشورمان با سرعت بیشتری رخ دهد.

  

 
  

 دانید؟موفقیت خود را در چه می لعل
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های پدر و در درجه اول لطف خداوند بزرگ و سپس تربیت و هدایت تشویق

کوشی، بسیار مؤثر ام را، در کنار سختمادرم و همراهی همسرم و خانواده

 دردانم.قدانم و از آنان همواره می

 
  

 آرزوی شما برای دانشگاه علوم پزشکی تهران چیست؟

آرزوی من این است که دانشگاه علوم پزشکی تهران همواره بتواند تأثیری بسیار 

مردم ایران در همه مناطق کشور عزیزمان داشته  مثبت در سالمت و بهداشت
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باشد و همچنین ازنظر تولید علم و تأثیرگذاری بر آموزش و پژوهش نسل جوان 

 نیز باالترین رتبه و سطح موفقیت را کسب کند.

  
 از دستاوردهای عنوان مدیریت خود در دانشکده بفرمایید؟

مندی و ام، با عالقهذیرفتهحقیقت این است که بنده هر زمان که مسئولیتی را پ

ام که اهداف و برنامه ام و تالش کردهجدیت خاص برای آن فرصت گذاشته

عملیاتی مرتبط با آن مسئولیت، همواره با رویکرد بسیار مثبتی روبرو شود؛ 

های مثال در مسئولیت معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت در کنار برنامهعنوانبه

ی و شورای ارتباط با صنعت مستقل در دانشکده را اصلی، کمیته اخالق پزشک

تشکیل دادم که با کمک همکارانم اثرات بسیار مثبتی در رویکردها داشته است. 

های اخیر نیز شاخص تولید علم و مقاالت در دانشکده ما با روند رشد در سال

 صعودی، همواره باالترین نقش را در این زمینه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 داشته است.

  
 چه فردی در زندگی و کار شما تأثیرگذار بوده است؟ 

های در محیط خانواده، همسرم همواره جهت اجرایی شدن برنامه فعالیت

دانشگاهیم با من همراه بوده است؛ در فضای دانشکده الزم است از جناب آقای 

شدم، دکتر محمود شریعت که زمانی که من وارد گروه مهندسی بهداشت محیط 

ایشان مدیر گروه بودند و جناب آقای دکتر علیرضا مصداقی نیا که در آن زمان 

ایشان رئیس دانشکده بهداشت بودند، نام ببرم که اخالق و رفتار هر دو ایشان 

ترین دالیلی بود که من با عالقمندی وارد این گروه و دانشکده یکی از مهم

 بهداشت شدم.
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 یت خوددارید بفرمایید؟ای از دوران مسئولاگر خاطره 

کنم که اکثراً در محیط دانشگاه خاطرات بسیار زیادی دارم و خدا رو شکر می

 مثبت و با شادی همراه بوده است.

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران نقش بسیار اساسی در زندگی من 

م های بدنکنم که نیمی از سلولداشته است، به صورتی که همیشه احساس می

متعلق به فضای دانشکده و دانشگاه است و بودن در این محیط، همواره احساس 

بسیار مثبتی برای من به همراه داشته است. برای دانشکده و دانشگاه آرزوی 

 موفقیت پایدار و برای همه همکاران و دانشجویانم آرزوی سالمتی دارم.

  
 .ممنونم گذاشتید ما اختیار در که فرصتی از 
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عکسهای مرحومه  آلبوم

 پروفسور سیمین ناصری
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روز تولد  با اطالع ازهمزمان با برگزاری همایش تبریز، سرکار خانم دکتر ناصری 

 نیا )بدون اطالع استاد تا لحظه برگزاری مراسم( زیعز نیالد اثیدکتر غمرحوم 

برنامه مفرح و  داده اندتشکیل هماهنگی با دبیر محترم همایش را با برنامه تولد 

  .  و خاطره انگیزی را به یادگار کذاشته اند
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استاد در کالس  یخلق اثر هنر

در کانادا در  ینقاش یخصوص

 شمندشانزعمر ار ماههای نیواپس
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 در پایان.....و 
 

مطالب این مجموعه همه از طریق پیامهایی بود که توسط همکاران و 

از طرف انجمن علمی اساتید و دانشجویان محترم در پاسخ به دعوتی بود که 

بهداشت محیط ایران فراخوانده شدند تا دلنوشته ها و خاطرات و متن شون را 

سیمین ناصری برای اینجانب و مسئول  ه پروفسورعزیز ما مرحوم استاددر مورد 

محترم روابط عمومی انجمن جناب آقای دکتر مختاری ارسال دارند. در فرصت 

ظ غنای فکری و قلم توانمند حاه لی که مهیا شد مطالب دریافت شده بمحدود

نویسندگان، جای دیگر کمبودهای احتمالی این اثر را می پوشاند و گامی است 

 در معرفی شخصیت علمی و معنوی استاد به خوانندگان .

قطعا این اثر جاودانه، در معرفی چهره شاخص علمی و اخالقی استاد به 

 قش مثبتی خواهد داشت.دیگر دانشجویان و همکاران و خوانندگان این اثر ، ن

دکتر سیمین ناصری عزیز استاد پروفسور این مجموعه را به روح پرفتوح مرحوم 

تقدیم می کنیم انشااهلل ما را ببخشاید که در حیاتش نتوانستیم آنطور که شایسته 

شآن و مقاوم واالیش بود قدردان زحماتش باشیم و این تالش اندك در شناساندن 

و انسانی او بتواند ذره ای از کوتاهی های مان را جبران  افکار و شخصیت معنوی

 کند.

سیمین ناصری و استاد از خداوند متعال برای خانواده بزرگوار مرحوم پروفسور 

همه دوستداران و بستگانش طلب صبر و تحمل فقدان این بانوی مکرمه را داریم 

روحش  که فقدانش بشدت جمع زیادی را متاثر ساخت . خدایش بیامرزد و

 جاودانه و ماندگار . 

 

 انجمن علمی بهداشت محیط ایران

 1401 اردیبهشت 
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