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سومين فرزند خانواده . در خانواده اي پرجمعيت و سخت كوش در شهرستان كرج به دنيا آمد  1338او در سال 
سالگي با سعي و كوشش فراوان كمك  7بود و چون از همان كودكي بسيار مهربان و مسئوليت پذير بود و از 

خود را تا مقطع ديپلم در شهرستان كرج به پايان رساند و سپس به تهران رفت حال خانواده خويش بود تحصيالت
و سال آخر دبيرستان را در دبيرستان هدف تهران به پايان رسانيد  و همزمان ديپلم موسسه ملي زبان تهران را 

پزشكي را نيز بعد از ديپلم در كنكور سراسري شركت كرد و بورسيه كشور انگلستان در رشته . نيز دريافت كرد 
در . بدست آورد ولي چون به كشورش عشق مي ورزيد تصميم گرفت تحصيالت خود را در ايران به پايان برساند 

همزمان با پيروزي انقالب  1357در رشته علوم آزمايشگاهي در دانشگاه تهران قبول شد و در سال  1356سال 
د و طي آن چند سال بيكار نبوده و در كالسهاي شكوهمند اسالمي و انقالب فرهنگي مجبور به ترك تحصيل ش

مختلف شركت نمود و همزمان با آن هم كار مي كرد و سپس با بازگشايي دانشگاهها تا مقطع ليسانس تحصيل 
رفتند و در آنجا بخاطر عشق به كار و مردم با توجه به براي طرح سربازي به مدت سه سال به بوشهر . كردند

سپس  .شيفت در سركار حاضر بود و به مردم خدمت مي كرد 4گ گاهي اوقات حتي تا كمبود نيرو در دوران جن
  .را بدست آوردند 1در رشته دكتري شركت كرده  و رتبه 

را براي ادامه تحصيل انتخاب و سپس بعد از آن به استخدام اداره شبكه بهداشت ودرمان ... دانشگاه علوم پزشكي 
  .سازمان خدمت نمودند كرج درآمدند و تا هنگام مرگ به آن

آزمايشگاه خصوصي خود را داير نمود  ايشان هر جايي و هر كسي كه نياز به كمك داشت از  1376درسال 
به همه كمك مي گرد  و دست رد به سينه هيچ كس نمي زد و ... جهزيهگرفته تا دارو و كمك به ايتام و 

ايشان به همسر و فرزندانش  عشق مي . داشت سرپرستي هفت كودك يتيم را از كميته امداد تحت پوشش خود
  .ورزيد

خاطره از فداكاري و خوبي هاي روح بزرگ ايشان بسيار است ولي آخرين خاطره اي كه قبل از مرگ ايشان در 
  :ذهن من ماند به اين شرح است 

تماس  شان كه ديگر نمي توانستند صحبت كنند و يا حركتي كنند يكي از دوستان طييك هفته قبل از مرگ
تلفني گفت معلولي كه بيماري قلبي داشته در بيمارستان عمل جراحي قلب باز انجام داده و براي ترخيص نياز 
به پول دارند طي صحبت كه با همسرم داشتم قرار شد كه ايشان با من تماس گرفته و بگويد كه چقدر هزينه آن 

كه اصال حالش خوب نبود با اشاره مرا صدا زد و  روز صبح همسرم 2از  دبع. معلول ميشود تا ما پرداخت كنيم 



من فكر مي كردم كه چيزي مي خواهد ابتدا به قلبش اشاره كرد و سپس به تلفن اشاره كرد من كه متوجه 
شده بودم گوش هايم را نزديك دهانش بردم و دو كلمه بيمار قلبي را شيندم همان موقع اشكهايم منظورش 

  .پاياني عمر نيز به رفاه ديگران فكر مي كرد سرازير شد او حتي در روزهاي
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