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 اراک در فرهنگی ای خانواده در قمری هجری 9931 سال درشهید مدافع سالمت  سمیعی رضا محمد دکتر یاد زنده

 فضای تاثیر تحت کودکی دوران در .رساند اتمام به اراک شهرستان در را دبیرستان و دبستان کودکی دوران .شد متولد

 بارز خصوصیات از یکی که جایی تا .داشت عمومی تمعلوما کسب و کتاب خواندن به زیادی تمایل خانواده فرهنگی

 ادامه برای دبیرستان دوره اتمام از بعد .بود ها زمینه یتمام در علمی و فرهنگی ،تاریخی ،عمومیباالی  اطالعات ایشان

 با را خود ای حرفه یادکتر دوران سپس .شد دیار این راهی و پذیرفته تبریز دانشگاه آزمایشگاهی علوم رشته در تحصیل

 کار به شروع کرمانشاه استان سپس و همدان استان در ابتدا طرح شروع برای 9939 سال در و برد پایان به برتر رتبه

 در و وظیفه انجام سال یک مدت به بیمارستان آزمایشگاه مسئول و بیمارستان رییس عنوانه ب کنگاور شهرستان در .کرد

 سال در .ایجاد نمود زمایشگاهآ و بیمارستان وضعیت به دادن سامان و سر در ای ارزنده و بارز اثرات کوتاه مدت همین

  کار به مشغول کرمانشاه در ها آزمایشگاه امور اداره مسئول عنوانه ب پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت دعوت به 9933

 حدود از پسایشان  .نمود زآغا هرسین شهرستان در فنی مسئول و موسس عنوانه ب را خود خصوصی کار زمان هم و شد

 .بود پزشکی نظام سازمان در آزمایشگاهیان جامعه نماینده زمان هم ،ها آزمایشگاه امور اداره در مسئولیت سال هشت

 خدمت به مشغول فهمیده شهید کودکان بیمارستان و سینا عفونی بیمارستان آزمایشگاه فنی مسئول عنوانه ب سپس

  .گردید رسانی

 آزمایشگاه فنی مسئول زمان هم که نمود کرمانشاه شهرستان در بوعلی آزمایشگاه تاسیس به اقدام 9933سال  در

  .نیز بود رفرانس مرکزی

 علمی سطح ارتقای و کارها باالی کیفیت، کاری درست ،صداقت ایشان و عمل شعار رسانی خدمت سال های تمام در

 سایشآ و مردم به خدمت برای ماندگار اثری گذاشتن جاه ب ایشان اصلی شعار. در واقع بود استان های زمایشگاهآ و خود

 . است بوده جامعه

مهم ترین خصوصیت این مرد بزرگ مسئولیت پذیری در قبال بیماران و همکاران بود. این حس در ایشان بسیار قوی و 

دن به همکاران آزمایشگاهی و پایدار بود که تمام زمان خود را وقف کار و حرفه آزمایشگاه نماید. ایشان از کمک کر

پاتولوژیست دریغ نمی نمود به خصوص همکاران جوانی که قصد تاسیس آزمایشگاه را داشتند. برای بیماران وقت صرف 

می کرد و حتی در شرایط سخت کرونا با آن ها مصاحبه انجام می داد و تا از صحت جواب اطمینان حاصل نمی نمود، 

 ی داشت.دست از تالش و پیگیری بر نم

 نیز غیبت ساعت یک حتیوی  کرونا بیماری شیوع دوران در مردم به خدمت و ایشان باالی پذیری مسئولیت به توجه با

 9911 سال ماه تیر در که جایی تا .می داد ادامه خود کار بهقبل  کیفیت همان با و خود نداشت خصوصی و دولتی کار از

 9911 سال ماه مرداد دوم تاریخ در ،ایشان نجات برای پزشکی جامعه باالی همت وجود با و شد کرونا بیماری به مبتال

  .کرد تسلیم آفرین جان به جان

 .شد حق رحمت قرین روحشان

 


