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 اان هلل و اان الیه راجعون

 
 طایر قدسم و از دام جهان برخيزم   مژده وصل تو کو کز سر جان برخيزم

 
جان به جان آفرین تسلیم  ،در عرصه بهداشت نقش آفرین استادو  بهداشت ایرانپیشکسوت  زاده دكتر بیژن صدري

بر انجمن علمی بهداشت ایران فرصتی فراهم نمود تا از تجربه گرانمایه ایشان كه وي دو دهه سایه گستري . كرد

ایران زمین این گستره پر مهر . بهره مند گردندهمگان حاصل عمري نشست و برخاست با مجامع تراز اول جهانی بود 

بار قرعه به نام روستایی در دامنه هاي زاگرس  این واي درخشان بوده هپدیده  در دامان خود همواره آبستن  طلوع

تکمیل دوره  ه بود موفق بهاصفهان به انجام رسانددانشگاه دوران پزشکی عمومی را در دانشکده پزشکی كه  وي. افتاد

آماده نقش آفرینی در عرصه وي را گردید و این دوره در دانشگاه آنتورپ بلژیك ( MPH  )مدیریت بهداشت عمومی 

دانشگاه  تصمیم به اخذ تخصص بیماریهاي عفونی از ،در ایران با توجه به جوالن بیماري هاي مسري .نمود بهداشت

 عهده دار معاونت بهداشتپس از سیري در عرصه هاي مدیریت بهداشت در سمنان، . گرفتعلوم پزشکی تهران 

حضور فعال در با همزمان  ،ی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتیعضویت هیات علم همچنین .وزارت متبوع شد

برنامه  یتسازمان جهانی بهداشت در سودان و مدیر گیهاي مختلف از جمله نمایند سازمان جهانی بهداشت در سمت

 . ثبت نموده مدیترانه شرقی را در كارنامه خود مبارزه با بیماریهاي واگیر در منطق

و فعال حوزه ادبیات و حافظ دیوان  عضو افتخاري فرهنگستان علوم پزشکیدر دو دهه گذشته  زادهدكتر بیژن صدري 

،  آفریقا ج اطفال در منطقه مدیترانه شرقی،كنی فل تا همین اواخر به عنوان عضو كمیسیون ریشهو بود  لسان الغیب

 .افغانستان و پاكستان با سازمان جهانی بهداشت همکاري نزدیك داشت

به این استاد فرهیخته را درگذشت در فقدان این سرمایه گرانقدر به سوگ نشسته و  می بهداشت ایرانانجمن عل

 .می نمایدتسلیت عرض جامعه بهداشت كشور 
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