
وند جان و خرد  هب انم خدا

 

 شرقیدکتر انصر زنده یاد  مختصر معرفی
 

 .شد شمسی رد تهران متو لدهجری،  1290   ماه اول فروردین  رد  انصر شرقی دکتر   زنده یاد

  9   شد. زریا مارد نموهن اریان  1345ل سا رد را آبانو رتکان شمس ملک   ماردش  و ان اریان بود اولین داروسازاز  شرقی جانمحمدحکیم پدرش  

صحیح و  با ش گرام  فرزند
 .دبودن دکترا   ردهج  بات عالی تحصیالدارای همگی رتبیت 

یی و متو دکتر  تحصیل زپشک   1309سال   رد سطه را رد تهران هب پایان رسانید وانصر تحصیالت ابتدا
ردهج  با  1317رد سال  .ر فرانسه شدی رهسپاربای 

صص  رد  دکترا ااگشنه تهران و د ادکشنه زپشگید بتدا دانشیار و سپس استاد ا  1345  ات  1320از . گشتباز  اریانهب  های پوست رد بیماری   زپشکی و تخ

  .رد مطب شخصی خودبیماران را معالجه میکرد 1370نشستگی از دااگشنه ات سالد. پس از بازبورد  تهران  رستان سینا رسیی بخش پوست بیما

گانو اغلب   اندک  معالجه حق  سال با   50مدت   بیمارستان و مطب شخصی رد  او رد وای شیب از داروی رای  .رپداخت بیمار یک میلیون هب مدا

  .بود ایار و یاور ضعفساده زیست و  ،اهل مطالعه  ،تالشی رپگانی مردرد زندو  ی زرب دست ادیب و شارعن زعزی آ 

رد  هنگیفر ور خیرهی وداراییش را ربای ام اش رتشیب رد وصیت انهم و  تش گذردرد شهر منترال کااندا   1387ه تیر ما 15 رد زنده یاد دکتر انصر شرقی 

 .اوست مهم اهیخواسته آاثر خیر ماندگار و از زیبا یکی از دبیرستاناین . اریان اختصاص داد

 

 یادش گرامی بادانم نیکش پاینده و                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 



ون  د جان و خردهب انم خدا

 

 شرقی علی دکتر  جناب آاقی  مختصر معرفی

 

 .شرقی استزبرگ خرین فرزند خانواده آاو . لد شدرد تهران متو 1310تیر  20شرقی ردعلی دکتر

فرزند    9  زریا. شد هن اریانمارد نمو  1345 رد سال   را آ  شمس ملکرتکان ماردش   و  بود داروسازان اریاناز اولین  جانمحمد شرقیحکیم  پدرش 

صحیح و همگی دارای تحصیال گرامش با 
 .دبودن   دکترا  ردهج  بات عالی رتبیت 

یی و  ستان دبیر شاگرد ممتاز  ( 1329  و   1328  ) سالهای وسطه ششم مت  و پنجم   هران بپایان رسانید. ردکالست  رد متوسطه را  دکتر علی تحصیالت ابتدا

محصل هب اروپا امتحانرد  1329 سال ردیافت کرد. رد مجتهدیمحمدعلی  دکترزنده یاد فرهیخته چندین جازیه از  و دش البرزماندگار 
 و ته شدپذریف   ازعام 

تحصیل
 افرغ    ژنو یک از دادکشنه زپش  1336سال رد سیی شد.رهسپار سو زپشکیرد رشته  ربای 

ل
تحصیل شدا

ربای دوره   1338ل سا ردوی  . 

صصی جراحی عمومی  تخ
کاآم هب  و ارولوژی   :علمی ردجات و هب ردیافت رفت  کااندا   و  ری

1. Fellow of American college of surgeons 
2. Fellow of Royal college of physicians and surgeons of Canada 

 

 

وایم  و جراحی هب  و بود  منترال  سپس استاد دادکشنه زپشگی دانشیار و 1395ل ات سا 1345ل از سا ایشان  انیل شد. او  .رپداختمی بیماران دا

 رپدازند.می اریانیان هب کمک ژیهوب خیر هب امور  سوی خودو از  زنده یاد دکتر انصر شرقیمتولی امور وصی وو هب عنوان  بازنشسته شد  1395  سال  رد
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 .می نماید سپاسگزاری خویش  صمیماهن وب هب استاد هب جهت حسن اعتماد هب بنیاد منس  دکتر علی شرقیاز  جناب آاقی  هیئت رهسیی بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی


