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سال  در  و  هستم  علوي  بامشاد  ناصرالدين 
1294 در تهران متولد شدم. در دوران طفوليت 
پدر و مادرم را از دست داده و تحت سرپرستي 
دوران  طي  از  پس   . گرفتم  قرار  بزرگم  پدر 
ادامه  جهت   ،1314 سال  در  ودبيرستان  ابتدايي 
تحصيل وارد رشته پزشكي شدم. البته ابتدا قصد 
داشتم در داشكده فني ادامه تحصيل دهم. ولي به 
اصرار دوستانم در كنكور پزشكي شركت كرده 
و جزو نفرات اول در اين رشته پذيرفته شدم. آن 
زمان براي تحصيل در رشته پزشي ابتدا بايد يك 
دوره يك ساله مقدماتي را طي مي كرديم. در آن 
دوره، دروس PCB ) فيزيك، شيمي و بوتانيك 
آن  در  همچنين  شد.  مي  ارائه  گياهي(  علوم  يا 
در رشته پزشكي تحصيل  زمان خانم ها اصوالً 
نداشتيم.  زن  دانشجوي  هيچ  ما  و  كردند  نمي 
ميدان  عالي)حوالي  دانشسراي  در  را  دوره  اين 
بهارستان( گذراندم و با موفقيت گواهي نامه آن 
را دريافت كرده و وارد دانشكده پزشكي شدم. 
بطور  تشريح  سالن  فقط  پزشكي،  دانشكده  در 
ها هنوز  بود و ساير قسمت  كامل ساخته شده 
از  برخي  مجبور شديم  ما  لذا  نبود.  آماده  كامل 
خيابان  در  اجاره اي  منزل  يك  در  را  ها  درس 
آموزش  فعلي(  زاده  عيوض  )بيمارستان  رازي 

با پیشکسوتان

دکتر ناصرالدین بامشاد علوی در سال 1294 در 
تهران متولد شد و تحصیالت پزشکی را دردانشکده 
پزشکی تهران در سال 1320 به پایان رساند. پس 
ازگذرداندن دستیاری پاتولوژی جنین شناسی در 
سال 1323 در آزمایشگاه پاتولوژی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران استخدام شد و در سال1327به 
دانشیاری کرسی بافت شناسی و جنین شناسی  
و در سال 1336 به سمت استادی نائل آمد. وی 
درسن 65 سالگی در سال 1358 باز نشسته شد 
و از آن سال به گروه علوم تشریح دانشگاه علوم 
پزشکی ایران پیوست. 
در ادامه گذری بر زندگانی این استاد فرهیخته 
داریم که سال ها قبل از زبان ایشان بازگو شده 
است که در ادامه می خوانید.

گذری برزندگانی زنده ياد استاد دكتر ناصرالدين بامشاد علوي

استاد گروه بافت شناسي دانشكدة پزشكي تهران
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ببينيم. يكي از نكات قابل 
آن  در  كه  است  اين  ذكر 
هاي  درس  براي  زمان 
آسيب  و  شناسي  بافت 
نور  تامين  جهت  شناسي، 
چراغ  از  ميكروسكوپ 
كرديم  مي  استفاده  نفتي 
برق  به  هميشه  چون 
درس  نداشتيم.  دسترسي 
تشريح يكي از درس هاي 
سيار مهم دانشكده بود. در 
درس  روز   6 هفته،  طول 
ها  كالس  داشتيم.  تشريح 
ساعت2 بعداز ظهر شروع 

مي شد و تا 8 شب ادامه داشت. 
مرحوم  تشريح  كرسي  رياست 
اميراعلم بود. من به پزشكي  دكتر 
همان  از  و  داشتم  عالقه  خيلي 
دانشگاه  فضاي  اوليه،  روزهاي 
بود  گذاشته  من  در  تأثيري  چنان 
عنوان  به  شدن  دانشگاه  استاد  كه 

يكي از آرزوهايم مطرح بود. 
ممتاز  رتبه  با   ،1320 سال  در 
از  پس  و  شدم  فارغ التحصيل 
فارغ التحصيلي به دنبال كار رفتم. 
وقوع  و  زماني  دورة  به  توجه  با 
جنگ جهاني دوم و ورود متفقين 
موج  جامعه  در  بيكاري  كشور  به 
می زد. به هر جا كه مراجعه كردم 
به  شدم؛  مواجه  بسته  درهاي  با 
عدم  و  ومادر  پدر  نبود  از  دليل 
وجود حمايت هاي مالي، وضعيت 
حتي  نداشتم.  مناسبي  اقتصادي 
تأمين  براي  تحصيل  زمان  در 
تدريس  به  مجبور  خود  مخارج 
باالخره  بودم.  تهران  مدارس  در 
مدت  در  ولي  انداختم  راه  مطبي 
مراجعه  هم  بيمار  يك  حتي  2ماه 

نكرد و نزديك تاجر دارو مشغول 
به كار شدم ولي پس از چند روز 
كه  راه  وزارت  بهداري  كل  اداره 
طرفه  دكتر  زيرنظرآقاي  زمان  آن 
اداره مي شد، اعالم كرد كه جهت 
احداث بهداري در راه هاي شوسه 
پزشك  تعدادي  به  نياز  كشور، 
به  و  شده  داوطلب  نيز  من  دارد. 
جهت  و  آمدم  در  آنجا  استخدام 
خدمت و امر طبابت به دليجان و 
اين  در  رفتم.  اصفهان  به  آنجا  از 
سمت نيز جهت احداث بهداري و 
انجام وظايف محوله، مشكالت و 
سختی های زياد و طاقت فرسايي 
را متحمل شدم و زحمات زيادي 
كشيدم  مردم  به  خدمت  براي 
سربازي  خدمت  موعد  وسپس 
رسيد ومن هم جهت انجام خدمت 

سربازي به پارچين اعزام شدم. 
ما  دوره  سربازان  6ماه،  از  پس 
ولي  معاف شدند  دولت  از طرف 
به  خواست  من  از  پارچين  بهدار 
ادامه  را  دادي همكاري  قرار  طور 

دهم و من هم پذيرفتم. 

پس از مدتي نتيجه امتحان 
دستياري اعالم شد و من در 
بين 6 داوطلب شركت كننده 
با رتبه اول به عنوان دستيار 
پذيرفته شدم  شناسي  آسيب 
استادان  نظر  با  بعدها  ولي 
ادامه  بافت شناسي  در رشته 

تحصيل دادم. 
مجدداً   1324 سال  در 
شهبازسابق  خيابان  در  مطبي 
اين  البته  كه  كردم  افتتاح 
مطب  به  زيادي  بيماران  بار 
مراجعه مي كردند ولي من به 
هيچ وجه در قيد و بند مسايل 
مالي و دريافت حق ويزيت نبودم 
و فقط عاشق طبابت و خدمت به 
روزها  آن  از خاطرات  بودم.  مردم 
به ياد داردم كه حتي گاهي شب ها 
براي  وتاريك  گلي  هاي  كوچه  از 
بيماران  منزل  به  رايگان  معالجه 
باالي  تابلويی  مطب  در  رفتم.  مي 
سرم نصب بود و جمله اي در آن 
نوشته بودم با اين مضمون كه »حق 
مقدور  برايتان  چقدر  هر  ويزيت 
است بپرداريد و اگر مقدور نيست 

درمان شما رايگان است.« 
حال نيز در سن 84سالگي پس از 
53 سال خدمت به علت عدم كفايت 
گذران  جهت  بازنشستگي  حقوق 

زندگي مجبور به تدريس هستم. 
و  دستياري  دوره  اتمام  از  پس 
علمي  مسابقه  در  موفقيت  از  پس 
به عنوان دانشيار انتخاب شده ودر 
بخش بافت شناسي به كارخود ادامه 
تدريس  تبريز  در  هم  مدتي  دادم. 
مي كردم. در سال 1329 با هزينه 
به  مطالعاتم  تكميل  براي  شخصي 
پاريس رفتم و مدت يك سال در 
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بيماري هاي قلب، طب داخلي و 
تحصيل  و  مطالعه  شناسي  بافت 
كردم و حتي ديپلم ماالرياشناسي 
سپس  نمودم.  دريافت  پاريس  از 
عنوان  به  و  بازگشتم  كشور  به 
دانشيار فعاليت هايم را ادامه دادم. 
بي  استادي  سمت  به  بعد  مدتي 
يافتم.  ارتقا  شناسي  بافت  كرسي 
بورس  اخذ  1338با  سال  در 
استاد  تبادل  عنوان  به  تحصيلي 
آمريكا  سوتاي  مينه  دانشگاه  به 
عزيمت كردم و با انجام تحقيقات 
زمينه هاي  در  متعدد  مطالعات  و 
مختلف از جمله » بررسي ديابت 
و دژنرسانس چربي در موش ها« 
با موفقيت بورس تحصيلي را به 
پايان رسانده و در سال 1339 به 
كشور بازگشتم و به عنوان استاد، 
دادم.  ادامه  دانشگاه  در  را  كارم 
گفتنی است بطور هم زمان، مطب 
را نيز اداره مي كردم پس ازمدتي 
وبنا  شد  مطرح  وقتي  تمام  قانون 
را  مطبم  دانشگاه،  درخواست  به 
تمام  صورت  به  و  كرده  تعطيل 
شدم.  مشغول  دانشگاه  در  وقت 
در  پروازي  صورت  به  زمان  هم 
دانشگاه اهواز تدريس مي كردم. 

رياست  به   1349 درسال 
منصوب  مشهد  پزشكي  دانشكدة 
ترم  پايان  تا  اوايل  در  البته  شدم. 
تحصيلي، هفته اي يك روز جهت 
ادامه دروس دانشكده به تهران بر 
در  را  بقيه روزها  مي گشتم ولي 
دوران  در  داشتم.  فعاليت  مشهد 
مشهد  پزشكي  دانشكدة  رياست 
فعاليت ها و اقدامات زيادي انجام 

دادم كه از جمله آنها:

علوم  آزمايشگاه  تأسيس 
جنب  در  فيزيولوژي  و  پايه 
اولين  برگزاري  قائم،  بيمارستان 
در  راديولوژي  المللي  بين  كنگرة 
كادر  كردن  وقت  تمام  كشور، 
بهمن،  ششم  بيمارستان  آموزشي 
كوتاه  دوره  انداري  راه  و  تدوين 
مدت پرستاري )6 ماهه( و تربيت 
رفع  جهت  پرستار   100 حدود 
هاي  بيمارستان  در  نياز  كمبود 
دانشكده ) البته بدون ارائه ديپلم(، 
اهداي هزينه احداث يك دبستان 
دانشكده  آموزشي  كادر  طرف  از 

و …… 
دانشكده  به  2سال  از  پس 
پزشكي تهران بازگشتم و با تغيير 
برنامه آموزشي مواجه شدم كه در 
آن 3 گروه بافت شناسي و آناتومي 
و جنين شناسي با هم ادغام شده 
بود. به عنوان مدير گروه تشريح 
كارم را ادامه دادم در سال 1358 
به درخواست شخص خودم پس 
باز  ماه خدمت،   5 و  سال   37 از 
نشسته شدم و پس از بازنشستگي 
تدريس  اروميه  در  مدتي 
مي كردم. مدتي هم در دانشكدة 

ايران  )دانشگاه  طالقاني  پزشكي 
فعلي( مدير گروه تشريح بودم و 
تدريس مي كردم. سپس از طرف 
دانشكدة علوم توانبخشي سازمان 
بهزيستي، دعوت به كار شدم كه 
ساعتي  چند  هم  حاضر  حال  در 
طول  در  دارم.  تدريس  درآنجا 
پزشكي  جامعه  به  خدمتم  مدت 
انجام  متعددي  هاي  سمت  در 
وظيفه كردم از جمله : مدير گروه 
تهران،  پزشكي  دانشكده  تشريح 
عضو هيأت مميزه دانشگاه، عضو 
عضو  پزشكي،  دانشكده  شوراي 
گروه  مدير  و  دانشگاه  كانون 

تشريح دانشگاه ايران و.…. 

******
سال  در  بامشاد  دكتر  سرانجام 
1395  در سن 101 سالگی، پس 
عرصه  در  خدمت  ها  سال  از 
فانی را وداع  دار  سالمت كشور، 
يادشان  و  شاد  روحشان  گفتند. 

گرامی. 


