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 قدر غم فرا

کردیم به جز نوشتن در غم شاید سال گذشته در چنین ایامی به هر چیزی فکر می

و نکوداشت دوست، همکار و برادری مثل مرحوم دکتر محسن خورشیدزاده!  قفرا

نوشتن از انسانی که همه به جز محبت، صفا، صداقت، آرامش و مهربانی از او چیزی 

شناسی خاطر نداریم؛ نوشتن از همسری همراه، پدری نمونه، معلمی فرهیخته، روان در

اش به جز خدمت صادقانه متعهد و مدیری توانمند که در طول نزدیک شش دهۀ زندگی

و تأثیرگذاری مثبت، از او ندیدیم و نشنیدیم. از ساعات پایانی روز اول شهریور سال 

ایستاد و روحش پر کشید و به جوار دوستان شهیدش که قلب نازنینش از تپش  1400

رفت، ذهن همۀ کسانی که به نوعی با او ارتباط داشتند درگیر شد. همه باید برویم ولی 

مان محسن عزیزمان خیلی زود رفت. از آن زمان کمتر روزی است که یاد او در خاطر

که یادش را گرامی شناس فرصتی شد نباشد و هم اکنون به مناسبت روز معلم و روان

بداریم و خاطرۀ یک عمر زندگی پرثمرش را مرور کنیم. یاد سجایای انسانی که همه 

کردند، کمتر کسی عصبانیت یا تندی از او دیده بود و در حضورش احساس آرامش می

بدون هیاهوی معمول، زندگی توأم با اعتقاد قلبی و عملی به رضای پروردگار را دنبال 

 اد و در اعلی علیین با دوستان شهیدش محشور باد.کرد. روحش شمی

 

 

 پیشگفتار
دکتر احمد خامسانبه قلم   

 دوست و همراه همیشگی مرحوم دکتر محسن خورشیدزاده

 اسبق دانشگاه بیرجندو رئیس 
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 تولّد 

 یکی در متوسط و مذهبی خانواده یک در 1343 سال شامگاه در محسـن خورشیـدزاده

 پدر. گشودند جهان به چشم شهریور( 17 خیابان) بیرجند شهر قدیمی هایمحله از

 پیمانکار ارتش شدند وداده  استعفا سال چند از بعد که بودند دارایی اداره کارمند ایشان

 ایخانواده چهارم فرزند ایشان. داشتند اشتغال فروشی قالی آزاد کار به نهایت در و

 شهادت ایام با چون نامشان انتخاب. هستند خواهر یک و برادر سه دارای که باشندمی

 کودکی دوران محسن نامگذاری گردیده است. در ،بوده )س( مصادف فاطمه حضرت

 داشته چیز همه کشف بر سعی وبوده  جستجوگرکنجکاو و  نسبتاً اطرافیان گفته به

 در لیو شود متوجه را صدایش آمدن بیرون محل تا کردمی خراب را رادیو مثالً ؛است

 آرام بودند. حال عین

 ابتدایی، راهنمایی و متوسطهتحصیالت 

 چهارم ،سوم سال و شان گذراندخانه نزدیک محبت دبستان در را ابتدایی اول سال دو

 ایشان راهنمایی ساله سه یدوره. کردند سپری 54 سال تا صائب دبستان را در پنجم و

 رشته در قبولی با 58 سال در .گردید سپری تدین یراهنمای مدرسه در 57 سال تا

 طالقانی دبیرستان در 1360 سال با مصادف سوم سال تا و یافت راه دبیرستان به تجربی

 :خورد رقم دیگر ایگونه به سرنوشت (1360در این سال ) اما ،دادند ادامه تحصیل به

 جنگ شروع و ایران به صدام ناجوانمردانه حمله و جوانی شوق و شور و انقالب مسائل

 از دفاع برای نیاز احساس و تعهد علت به خانواده مخالفت و کم سن به توجه با و ... .

 . شدند جبهه عازم و رها را مدرسه ،ایشان بزرگ روحیه و خویش ملی کیان
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 تحصیالت دانشگاهی 

 شده خواندن درس به مصمم مجدداً آمد، وجود به شانتحصیل در که ایوقفه از بعد 

 همه به رفتن شرایط و شرکت سراسری کنکور در 1366 سال در دیپلم اخذ از بعد و

 بالینی شناسیروان رشته اولویت اولین اما .داشتند شانقبولی رتبه به توجه با را هارشته

 انتخاب ،عالقه و دوستان و خانواده به نزدیکی علت به مشهد فردوسی دانشگاه در را

 را مشترکشان زندگی و ازدواج 68 سال ادیبهشت در. شدند تحصیل به مشغول و کرده

 به سال همان در و شد متولد 70 سال اردیبهشت در فرزندشان اولین. کردند شروع

 عضو مختلف هایزمینه در 80 سال تا و درآمدند بیرجند نور پیام دانشگاه استخدام

 .دانشگاه بودند معاون و هوش سنجش مشاوره، مسئول گروه، مدیر آموزشی، شورای

 و اجرایی مدیر نزاری، حکیم ایمنطقه مطالعات دفتر نیز مسئول فرهنگی زمینه در

 بودند. فرزان عالمه کتابخانه مسئول حکیم و فرهنگی-علمی فصلنامه تحریریه عضو

 طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد کارشناسی دوره مشاوره رشته در 73 سال در

 کار محل :بود زده رقم ایشان برای را سختی بسیار شرایط ،دوران این .شدند پذیرفته

 معده زخم دچار که مشکالتش و هادغدغه با زندگی و تهران تحصیل محل بیرجند،

 مشغول همچنان و التحصیل فارغ 75 سال در و بردندمی رنج آن از هامدت تا که شدند

 از پس 81 سال در متولد شد. دومشان فرزند 75 شهریور در بودند. خدمت و تدریس

 دانشگاه در و کردند رها را آنجا ،بودند کشیده نورپیام دانشگاه در که فراوانی زحمات

 شدند. کار به مشغول بیرجند

 دکتری 86 سال در کم بسیار فاصله با و آمد دنیا به فرزندشان سومین 85 سال در 

 درجه اخذ به 90 شدند. در سال پذیرفته طباطبایی عالمه دانشگاه شناسیروان رشته در

 از اعم متفاوتی هایمسئولیت و پرداختند تدریس به رشته این در و آمدند نائل دکترا

 ابتدای از مشاوره و شناسیروان نظام سازمان عضو آموزشی، شورای عضو گروهی، مدیر
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 گروه عضو استخدامی، هایهمصاحب شناسروان ،تخصصی گروه عضو تاسیس،

 تخصصی مرکز فنی مسئول و امتیاز صاحب ،استان مشاوران گرانمصاحبه تخصصی

 برای نهادند جان مایه االنصاف حق که خورشید شناختیروان و ایمشاوره خدمات

 التحصیالن فارغ جذب و مرکز آن برای که درازمدتی هایبرنامه چه و آن فردای و امروز

 توانستمی که گلویی فشرد اجل و نشد که بشود اجرایی که داشتند نظر در رشته این

 گرفتاری انسان گریاری توانست می که را دستی شکست و بیاموزاند و بکشد نفس

 و دریغ و برود جلو به توانستمی که پایی برید وباشد  آنها درد بر مرهمی و بوده

 بیماری اثر بر .داشتن دوست و ورزیدن مهر برای بتپد توانستمی که را قلبی شکست

 شتافتند. یار دیار به که وداع ابدی در و گرایید. خاموشی به عمرشان چراغ کرونا

 نشانِ یارِ سفرکرده از کِه ُپرسم باز

 که هر چه گفت ربریدِ صبا ُپیشان گفت

 خصایص اخالقی

 اخالقی ویژگی ترین مهم .بودند من مشاور و دوست بهترین سال 32 این طی ایشان

 و نظر وسعت دارای دکتر بود. آقای احساسات گونه هر از بدون بودن منطقی ،ایشان

 معموالً  و موثر کالمشان لحن خاطر، آرامش با محکم گفتن سخن هنگام اندیشه،

 جلب در بسزایی هنرمندی و کردمی نفوذ دیگران وجود ژرفای در کالمشان معنای

 ارزش دیگران وقت برای و شناسی وقت دیگرشان مهم ویژگی داشتند. دیگران اعتماد

 ایشان بدقولی با مورد یک حتی ایشان با هم شخصی زندگی در من و بودند قائل بسیار

 که بود این شانکالم هیتک و باال توکل ایشان خصایص از دیگر یکی .مانشده مواجه
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 به که مواقعی از گاهی حتی و شودمی درست خورد غصه نباید و است بزرگ خداوند

 بود. عجیب خیلی این شدمی حل مشکل آخر دقایق در و رسیدممی بست بن

 که شدمی بازگو ایگونه به عقاید بیان در و قاطع نسبتاً خویش نظرات بیان در

 دارخدشه روانی فرد امنیت و و نرسد کسی به آسیبی مقابل فرد به ،احترام عین در

 نشود.

 درصد 30 کاری انجام برای اگر مثال عنوان به بودند پذیرریسک و جسور بسیار 

 از مثبتی نتایج و دادندمی انجام را کار آن اطمینان با و راحتی به بود حل و قطعی آن

 و مشکالت از کمتر بودند. فراوان صدر سعه دارای و گرادرون آمد.می دست به آن

 کردند.نمی مطرح اصالً شاید یا و زدندمی حرف خود مسائل

 سایه در که بود شده بنا احترام و عاطفه از مستحکم دیواری ،شخصی زندگی در 

 من در مشکلی چهی زندگی ظاهری کمبودهای که جایی تا بودند رسیده آرامش به آن

 .نداشت اهمیتی برایم و آوردنمی وجود به

 و ایدئولوژی از و کردندمی عمل معتدل و معتقد بسیار اعتقادی مسائل زمینه در

 مطالب سلسله یک بر مبتنی ایشان نظریات و تفکرات بودند. برخوردار خاصی چهارچوب

 شدندمی کشیده چالش به که هایی بحث در که جایی تا گرفته نشات محکم مضامین و

 بود شده ایجاد بقیه یا ایشان برای که سواالتی پاسخ ،کردندمی مراجعه قرآن نص به

 قلب حضور با و نینهأطم و قلب حضور با رقیق عمیق، بسیار راشان نمازهای دادند.می را

 گذاشت.می من در شگرفی تأثیر این و کردندمی ادا

 خانه در و بود اولویت در کار ،کار محیط در .ورزیدند می عشق کارشان به شدیداً

 ساعت تا که دانشجویی هایجشن از یکی در حتی .گرفتمی قرار نواخت مورد آن اهل

 ساده غذای خانواده کنار امآمده گفتند و آمدند نخورده شام ایشان انجامید طول به 11

  خودم را بخورم.
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 زندگیشان جای جای در را آن نتایج شما و بودند منظم و مرتب و تمیز بسیار 

 همیشه حسد بودند و و بخل گونه هر از بری و داشتند نجابت کردید.می مشاهده

 خود مراجعین که امنشنیده یا و امندیده و بود دیگران به رساندن خیر شعارشان سرلوحه

 و کنند شرمنده و دلآزرده را کسی وسیله بدین و دهند قرار تحقیر و استهزا مورد را

 قرار لویتوا در را افراد مسئله حل، داشتی چشم گونه هیچ کردند بدونمی سعی فقط

 عیار. دارای و بودند ل و غشغ مردی بی و اخالق با. بدهند

 وسواس و دغدغه تمام ولی کند پا به هیاهو که نبود آنقدر شاید علمی هایپژوهش

 بالینی مراجعات و دانشجویان رفاه و آن مصالح و دانشگاه پیشرفت ،دکتر آقای فکری

 و مسائل فتق و رفع درگیر قدر آن و نبودند خود ارتقای فکر به هیچگاه. بود ایشان

 کمتر مسافرت و استراحت و بودند برده یاد از را خود که بودند شده دانشگاه مشکالت

 مطالب که این با و! بازنشستگی از بعد گفتندمی و خوردمی چشم به شانزندگی در

 معتبر مجله چند در شدن چاپ و داشت کردن جور و جمع به نیاز فقط ایشان علمی

 هایبچه نگران بس است. را ما گفتندمی و بودند بسته را ارتقا هرا خودشان قول به ولی

 و خوردمی خاک مدرکشان و نشسته خانه گوشه بیکار که بودند باسوادی و خوب

 از هدفشان و هستند افسردگی یا و شدن فسیل حال در ایگونه به هم خودشان

 نوآوری و خالقیت کارگیری به و ثمر مثمر و مفید نیروهای جذب ،کلینیک اندازیراه

 پرتوان نیروهای جذب کلینیک اندازی راه از اصلی هدف و مختلف های زمینه در آنان

 دیگر که بود مختلف هایزمینه در آن گسترش دیگر طرفی از و مفید محیط و باسواد

 نبود. یار بخت

 جهت در داشت وجود توانایی اگر و نبود مدرک و مواجب و مرتبه ،شانآرمان

 زمان در من و بودند مدیر و ریزبرنامه بود. دیگران به محبت تزریق و دانش فراگیری

 در ایشان و نشود ظلم کسی به نکرده خدای که داشتم خواسته یک فقط مدیریتشان

 مجلس نشود. پایمال کسی حق که است این من غم و هم تمام که فرمودندمی جواب
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 افراد با معموالً و بخشیدندمی همه به گرما و آرامش و بودند محفلی  و جمع هر آرای

 کردند.می اختیار سکوت گاهی و کردندمی بحث کمتر نادان و لجوج

 گردیده ایجاد افراد حقوق تضییع بر مبنی اتفاقی شان سهواًمدیریت دوره در اگر و

 که دارم ایمان و درگذرند و ببخشایند هم آنها الهی مغفرت و فضل از بعد است امید

 دکتر آقای کالم یک در .گذاشتند مایه جان از دانشگاه امور اعتالی و رشد برای

 بودندمی مدیر و دانشگاه استاد چه داشتند،نمی یا داشتند مرفهی چه زندگی خورشیدزاده

 اینها همه ،گرفتندنمی یا گرفتندمی قرار قدرت مهر سران نواخت مورد یا بودندنمی یا

 بود. خودش خورشیدزاده دکتر .نداشت و گذاشتنمی ایشان شخصیت در تأثیری چهی

 پژوهشی و سوابق اجرایی -های آموزشیفعالیت

 معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند  •

 شناسی دانشگاه بیرجند رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان •

 شناسی و مشاوره دانشگاه بیرجند مدیر گروه روان •

 مدیر امور دانشجویی دانشگاه بیرجند  •

 مسئول دوره آموزشی ویژه فرهنگیان در دانشگاه بیرجند  •

 المللی عالمه عبدالعلی بیرجندیعلمی و اجرایی دبیر کنگره بین مشاور •

 مرکز بیرجند  -معاون دانشگاه پیام نور •

 مرکز بیرجند -عضو شورای آموزشی دانشگاه پیام نور •

 مرکز بیرجند  -مدیر گروه علوم انسانی دانشگاه پیام نور •

 ای حکیم نزاری مسئول دفتر مطالعات منطقه •

 فرهنگی حکیم -یأت تحریریه فصلنامه علمیمدیر اجرایی و عضو ه •

 مسئول مرکز مشاوره و سنجش هوش دانشگاه پیام نور بیرجند  •
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 مرکز بیرجند  -مسئول کتابخانه عالمه فرزان دانشگاه پیام نور •

 یدانشگاه گوناگونتدریس دروس مختلف در مقاطع  •

ی و زوج درمانهای متعدد با محوریت خانوادهنامهراهنمایی و مشاوره پایان •

 ها و .... های تحولی طرحوارهدرمانی، بررسی ریشه

شناسی و مشاوره از عضویت در مجامع علمی از جمله سازمان نظام روان •

شناسی و ابتدای تأسیس و دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روان

 مشاوره 

 های تخصصی بالینی فعالیت

در خیابان مدرس و خیابان طالقانی  1390افتتاح کلینیک تخصصی در سال  •

 بیرجند 

شناسی دانشگاه بیرجند اندازی کلینیک خدمات تخصصی مشاوره و روانراه •

  1393در سال 

 گران مشاوران استان عضو گروه تخصصی مصاحبه •

 های استخدامی در استان شناس مصاحبهروان •

-ای و روانمرکز تخصصی خدمات مشاورهصاحب امتیاز و مسئول فنی  •

 شناختی خورشید
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 خورشیدزادهمحسن دکتر  زنده یاداهیی هب قلم یادداشت

آموزان شهرستان بیرجند در هشت برگرفته از کتاب دانش

 سال دفاع مقدس
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ساله بودم، در دبیرستان آیت اهلل طالقانی و رشته علوم  17، نوجوانی 1360آذر ماه 

خواندم. اما، هوای جبهه را در سر داشتم. یک روز به دوست عزیز هم تجربی درس می

قبول کرد. هر روز در این افکار تأمل ام پیشنهاد رفتن به جبهه را دادم. او هم بینیمکتی

بیرجند دیدم.  04زدم که خودم و او را در پادگان آموزشی سپاه در پادگان دست و پا می

ی، اواخر اسفند و تقریباً یک شب مانده به سال تحویل، عازم جبهه بعد از آموزش نظام

های سپاه در چهار راه لشگر مشهد گذشت و شدم. سال تحویل در یکی از ساختمان

دهی شدیم و با قطار به تهران بعد هم در استادیوم ورزشی میدان سعدآباد مشهد سازمان

ازه به خاطر دارم که از تهران به رفتیم. جزئیات این سفرها را یادم نیست همین اند

اهواز را با هواپیماهای باربری ارتش پرواز کردیم. عجب پروازی بود، شور و حالی 

داشت. اوایل غروب به زمین نشستیم. هوا مرطوب و بارانی بود. ما را سوار اتوبوس 

ای بود. کردند و به پادگان دو کوهه اندیمشک بردند. شب خوب، ولی خسته کننده

روهای زیادی در پادگان دو کوهه جمع شده بودند. جوانانی پر شور و هیجان، صبح نی

غول پیکری شدیم  کوپترهایهایی طوالنی سوار هلیبا اسلحه و کوله پشتی در صف

دانستیم کنم چقدر خوشحال بودایم، انگار نمیتا ما را به خط مقدم ببرد. اآلن فکر می

احت شدیم و حتی گریه کردیم؛ چون نوبت به گردان خواهیم برویم! و چقدر نارکجا می

ما ک رسید گفتند: بس است دیگر نیرو الزم نیست. بقیه سوار اتوبوس شوند و بروند 

پادگان زرهی اهواز! شب به پادگان زرهی اهواز رسیدیم، در ساختمانی چند طبقه جایمان 

ل گذشت. یک روز و چند روزی به همین منوا بخش آمد و نگهبان گذاشتدادند. پاس

اند گردان ما را تحویل بگیرند. بعدها فهمیدم ای بلند شد که چند فرمانده آمدهزمزمه

 این چند فرمانده کسی نبودند جز رجبعلی آهنی، رضا شیران و رمضان احمدی.

یادم هست شبی گردان ما تا صبح در بیابان ماند. صبح که از خواب بلند شدیم من 

بودم و رضا زمانی و چند نفر دیگر، همه رفته بودند و ما را جا گذاشته بودند! خدایا کجا 

های اصفهان ما را پیدا کردند و با کلی طعنه و غرولند برویم، بقیه کجا هستند؟ بچه
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ند. فرماندهان جدید آمدند، ما را در یک روز عصر به رزم تحویل گردان مرزمان داد

خیز بردند که فهمیدم جبهه قدر تیر جنگی کنارمان شلیک کردند و ما را سینهبردند. آن

گفتند این جاست. توی دلم خوشحال شدم از بالتکلیفی خالص شدیم. بعد ازدو که می

و نه لباس تمیزی  که به تن  سه ساعت رزم نه توانی در پاهایمان بود که راه برویم

بلند و نسبتاً الغر که بعداً دانستیم رجبعلی داشته باشیم. همه ما را جمع کردند. مردی قد 

من شیر »آهنی است، جلو آمد و با این جمالت شروع کرد: بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ف قدر محکم حرتونه برگرده. اونتونه بمونه و هر کس نمی، هر کس می...«علی 

رد غضب کشید که موزد که هنوز طنین صدای پر صالبتش در ذهنم باقی مانده، میمی

فرماندهان قرار گرفت. بعد از نماز مغرب تقریباً همه مسئولین قبلی گردان ما رفتند و 

ما ماندیم و رجبعلی آهنی ما را گروهان بندی کرد. من توی گروهانی افتادم که رمضان 

ئول گروهان بود. بعدها من منشی گردان شیرعلی شدم و احمدی، دوست نزدیکم، مس

همیشه همراه آقای احمدی بودم. رضا زمانی به گروهان دیگری رفت که فرمانده آن 

مان خیلی به رضا شیران بودو من و رضا دوستان خوبی پیدا کرده بودیم و با جدا شدن

ست خوش خط ها به کمک یک دوگذشت. از فردای آن روز، همه بچهما سخت نمی

ردان ما به ، گ«شیرعلی ـ چریک خمینی»مان نوشتیم: اله آهنیو باصفا، روی ک

گردان شیرعلی مشهور بود. فکر کنم در حمیدیه چادر زدیم. گردان اباذر، گردان ما بود. 

گردان آهنی، گردان خط شکن شهید کاظم خائف معاون بود، شهید محمود زنگویی، 

ید امید، علی براتی، خلیل حسینی و خیلی از عزیزانی حسین چمنی، حسین تلواری، سع

 رزمان من بودند.که شاید اآلن در ذهنم نباشد، هم

کشید و به همین دلیل مورد های گردان که سیگار میآید یکی از بچهیادم می

گفتند باید از غضب فرمانده گردان بود؛ سر سفره شام بحث این برادر عزیز شد، می

تواند شنا برود می 1000یکی از معاونین گردان به دیگری گفت اگر گردان ما برود. 

دان چند تا رفت، ولی اطمینان دارم بیاید گردان ما، او شروع کرد به شنا رفتن، نمی



 18 

 

شنا رفت. خوشحال بود که توانسته است نظرشان را جلب کند. اما، او را  500بیشتر از 

ما، خدا او ا تنها نگذاشت. شب حمله او را دیدم شان، خیلی ناراحت بود. انبردند به گردان

پشتش، چند گلوله آر پی جی هم در دستش داشت و او  که کوله پشتی آر پی جی رو

 جزء اولین شهدای گردان ما بود.

یک روز که آقای احمدی فرمانده گروهان ما آمد. ناراحت بود، گفت رفتیم ستاد 

ای آهنی خیلی ناراحت است. گفته یا شکن نیستیم. آقجلسه، ظاهراً ما گردان خط

شکن یا هیچی، بهرحال بعد از چند روز شور و حالی در گردان دیده شد. همه خط

خوشحال بودند، آمدند گردان را تجهیز کردند. ظاهراً موافقت شده بود که گردان ابوذر 

 طور بود. شایدگنجید، واقعا همینکس در پوست خود نمیشکن باشد. هیچگردان خط

حس و حال آن روزهای ما را اآلن دیر باور کنند، یا باور نکنند. ولی واقعًا جدای از هر 

رویم عملیات، آن هم جزو نیروهای گونه شعارگویی واقعاً خوشحال بودیم که داریم، می

خواهد خلیل حسینی را به ای بلند شد که فرمانده نمیشکن. روزهای آخز زمزمهخط

را داشته باشد. شاید وضعیت خانوادگی ن است و باید آمار گردان خط ببرد. او منشی گردا

و تنها بودن خلیل بودن خلیل در خانواده باعث شده بود که فرمانده آهنی نخواهد او را 

کرد با خط آشنا کند. یک روز مانده به حرکت دیدم دست خلیل بسته است. ادعا می

دیگر پیدا شود و بتواند منشی گردان تواند بنویسد. شاید یک نفر زمین خورده و نمی

آمد. رد، به همین خاطر از حرفش پایین نمیآودانست ک او بهانه میشود. آهنی می

های خلیل هم نتوانست دل او را به رحم آورد. اما، موقع رفتن نمیدانم چه حتی اشک

یدنی وقت چهره خلیل و رفتار پر هیجانش دشد که فرمانده راضی شد خلیل بیاید و آن

عشق، ولی کسی ها و به هوا بلند شدنش. او آمد با شور و شوق و بود؛ خوشحالی، خنده

 اش زیارت کردیم.بازگشتش را ندید. ما به عقب برگشتیم و او را در تشیع جنازه

بود. شبی  1361شب دهم اردیبهشت سال  11هنوز به خاطر دارم ساعت حدود 

جا فهمیدم آوریم. آنبا پیامک آن را یاد هم می سال، 32به یاد ماندنی که هنوز بعد از 
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رزمان و مجروح شدن چیست؟ و چقدر جنگ چیست؟ آتش چیست؟ کشته شدن هم

رفتیم. سخت است سخت. جوی آب مانندی بود که از داخل آن باید به سمت جلو می

توانستی بروی و بس. گردان شیران سمت راست و چپ مین بود، فقط داخل جوی می

هم این وسط گیر افتاده بودیم. سپیده صبح داشت  راست حمله کرده بود و ما از سمت

ها شکسته شد و ما در درون سنگرهای عراقی مستقر شدیم. زد که خط عراقیسر می

جا فهمیدیم فرمانده عزیزمان رجبعلی آهنی اوایل عملیات تیر خورده، اما تا نزدیک آن

یه ضعیف نشود و عملیات به سرانجام برسد. صبح در خط باقی مانده بود تا روحیه بق

وقت امدادگران قدر خون از آهنی رفته بود که بیهوش شد و آنگفتند: آنها میبچه

توانستند او را به عقب برگردانند. شیران روی مین رفته بود و پایش قطع شده بود. 

جروحیت محمود زنگویی و کاظم خائف هم شهید شده بودند. رمضان احمدی به خاطر م

در بیداری کامل کردم فهمیدم خوابم یا بیدار، احساس میشد. نمیبه عقب برگردانده 

بعدازظهر بود، دیدیم  2ها ادامه داشت. ساعت نیستم. حمله و دفاع و پاتک عراقی

کنند. تا جایی پیش آمدند که تیرهای های عراقی دارند به سمت ما پیشروی میتانک

کرد. مانده بودیم بر سر دو راهی مانده و رفتن. تصمیم بت میها داخل خاکریزها اصاآن

شود آن صحنه را تصور کرد و به این سؤال شود تصور کرد، نمیسختی بود. واقعاً نمی

ها و این وقایع را فقط جواب داد که چرا تصمیم بر این شد که بمانیم؟ شاید این صحنه

رزمان ی این صحنه را دیدیم و با همبتوان در فیلم دید. اما، ما در یک دنیای واقع

هایی بود که پاره کردیم و مان کارتمیمتصمیم گرفتیم که بمانیم و سند صحت تص

شد، زیر خاک کردیم که اگر اسیر شویم خیلی ای را که پاره نمیهای شناساییکارت

ردیم، اطالعات از ما نداشته باشند. در همین حال و هوا بودیم، خودمان را جمع و جور ک

عت صدایی از های مجهز شده قرار گرفتیم که بعد از نیم ساپشت خاکریزها با اسلحه

ها پخش شد که هر کسی بماند خونش به گردن چی گردان برای بچهسیمداخل بی

نشینی کنید و برگردید. با هر زحمتی که بود خودش خواهد بود. در اولین وضعیت عقب
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رزمان های خاکی، خونی، سیاه و خسته همبا چهرهخودمان را به خاکریز رساندیم و 

های زیادی برای گفتن داشتند و منتظر خبرهای زیادی فعزیزمان روبرو شدیم که حر

 از یاران خود بودند.

ما را به چادر فرماندهی گردان خودمان بردند. در کمال تعجب فرمانده آهنی را 

ا سر و سامان دهد. دور هم نشسته دیدیم که مجروح بود. اما، آمده بود که گردانش ر

داد که ها گوش میبودیم، رادیو غراق را آهنی روشن کرده بود و به رجز خوانی آن

«. آهن شکسته شد، آهن را خم کردیم، گردان آهنی در هم شکسته شد»گفت: می

ها اولین خنده بعد از عملیات بود که احساس ها و فرمانده به این رجز خوانیخنده بچه

ا اینکه در کرد. دیگر آهنی را ندیدیم تمان را دو چندان میداد و روحیهبی به ما میخو

ها ها زدیم و خاطرهمان شد. حرفشهر و سپاه بیرجند مجدد توفیق دیدارش نصیب

اش به های اول زندگیساختیم. بعدها شنیدیم فرمانده ما ازدواج کرده و در همان هفته

میز نبود، او مرد میز و پشت جبهه نبود. مرد جنگ بود  جبهه رفته است. جای او پشت

لیات بیت المقدس به فیض شهادت نائل شد. جایش خالی است، و باالخره هم در عم

رزمان عزیزم در اولین تجربه جبهه و جنگ خالی است، هنوز هم خالی، جای همه هم

ن هستم و این کنم. به یادشاشان را حس میکنم جای خالیکه به آن روزها فکر می

زنده کنم و آن روزها را  امها را در حافظهبار دیگر عمیقاً آنشد که یکاوراق باعث 

ها گاه نخواهم توانست آن حس را تجربه کنم، آن روزها را، آن عشقمرور نمایم. هیچ

ها را و گذشتن از دنیا و از همه چیزش را، جای همه دوستانم، جای تمام را، فداکاری

 ها خالی است.ها و از خودگذشتگییها و جای تمام آن فداکارآن احساس
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کاران اهی تقدیمی اه و یادداشتدلنوشته  دوستان و هم
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گاه بیرجند  دکتر محسن خورشیدزاده ، خورشیدِ همیشه اتبانِ دانش
 خلق به کردن خدمت عبادت گفت، چیست؟ عبادت پرسیدند انصاری عبداهلل خواجه از

 بیرجند دانشگاه فقید دانشجویی معاون زاده خورشید محسن دکتر که الحق. است خدا
 در خدمتش های سال تمام در که مردی. بود داده قرار خود گوش یآویزه را پیام این

 در حتی کسی و نکرد دریغ همکاران و دانشجویان از را مهربانش نگاه بیرجند دانشکاه
 در که بود همین و ندید او از سنجیده رفتاری و خندان یچهره جز روزها ترینسخت
 جاری هاگونه بر را هااشک یادش هم هنوز و گریستند قلب صمیم از همه فراقش

 . کندمی
 سرزمین؛ و دین از دفاع در عمل جنگ، یصحنه در عمل بود، عمل مرد همواره او

 جوانان که کنممی فکر گاهی. باشیم او مثل بتوانیم کاش ...و اجتماعی مسائل در عمل
 منتقل هم دانشجو جوانان به را خود خوی و لقخُ و مرام اندتوانسته آیا چهل یدهه

 ولی بود دانشگاه علمی هئیت سمت در چند هر او. باشند توانسته که شاءاهللان کنند؟
 باعث پسندیده خصلت همین و کردمی اعتماد آنان به و داشت باور را خود همکاران

 .بپذیرند را حوزه آن فرسای طاقت کار قلب صمیم از که شد

 من یعنی بخواهد؛ کمکی من از کسی اگر است، انسانیت اصل مهمترین مهربانی

 بر حوصله و صبر با خورشیدزاده دکتر .بود دکتر شعار این ارزشمندم، زمین روی هنوز

 و مهربانی با را دانشجویان انضباطی و خاص موارد تمامی و آمدمی فائق مشکالت

 .نمودمی حل صبوری

 مشکالت و شدائد که )ع( مجتبی حسن امام بار گهر کالم این ایشان همچنین
 این مراجعین نظر اساس بر و بود داده قرار خود عملکرد محمل کنید، چاره صبر با را
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 ایشان عملکرد امیدوارم. بود بزرگوار آن بارز خصلت دو صبوری و صدر سعه حوزه،

 .گیرد قرار عزیز دانشجویان ویژه به و دانشگاهی جامعه سرلوحه

 و سنجیده برخوردی شناسروان یک عنوان به داشت که تخصصی به توجه با
 همه و. داشت آنها هایخانواده ودانشجویان  همکاران، از اعم مراجعین تمام با علمی

 .شدندمی راضی و متقاعد کامالً کردندمی مراجعه ایشان به دلیلی هر به که افرادی

 ،تغذیه ،اسکان جمله از دانشجویی مختلف نیازهای به استاد یویژه یتوجه
 ،خوابگاه جمله از مختلف هایزمینه در بیرجند دانشگاه امروز که شده باعث...  و سالمت

 جمله از حمایتی نهادهای و درمان و مشاوره مرکز ورزشی هایسالن ،سرویس سلف

 .باشد داشته مناسبی بسیار وضعیت...  و الحسنه قرض صندوق

 رفتار و نیکو اخالق توانیممی تنها اند،پرگشوده ما میان از مهربان استاد که اکنون
 و بوده راهش یدهنده ادامه و دهیم قرار خویش کار یلوحه سر را ایشان پسندیده

 .باشیم یادش به همواره
 

 ابدی آرامش در و باد الهی الطاف قرین و شاد روحش

 

 

 دکتر محمدرضا میری

 گروه ریاضی، دانشگاه بیرجند
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آقای دکتر خورشیدزاده انسان بسیار نیک و شریفی بود که همه ما ایشان را به خوبی 

شناسیم. رفتن ایشان از میان ما بسیار دردناک بود، من میدر جامعه دانشگاهی و نیکی 

خاطرم هست که آن زمان ایران نبودم و خارج از کشور بودم و یک شب کامل را 

م جلوی چشمان من بود؛ دو روز کامل رو تقریباً نتوانستم بخوابم و چهره ایشان مدا

هیچ کاری نتوانستم انجام بدهم. چهره خندان ایشان آن تبسمی که همیشه داشت، 

آرامشی که در ایشان وجود داشت، شخصیت و چهره آرامی که داشتند نه تنها خودش 

ایشان  کرد. در حوزه کاری که باآرام بود بلکه به مخاطب خودش هم آرامش القاء می

ای و در ارتباط در تعامل فراوان بودیم در حوزه دانشجویی دانشگاه که حوزه پر مشغله

با مشکالت دانشجویان هست، هیچوقت ندیدم آرامش ایشان بهم بخورد. ضمن اینکه 

کردند و من در هر زمان که با ایشان نشستم مسائل و مشکالت را به خوبی مدیریت می

شان در حوزه دانشجویی بسیار عالی بود. خداوند و مدیریت آرامش به من هم منتقل شد

های نیک و شریف بسیار کم هست؛ ایشان را رحمت کند واقعاً جایگزین این انسان

کار و نیک به هر شکل بخواهیم بیان کنیم جز نیکی و شرافت و خوبی انسانی درست

قطعاً این طور هست و  از ایشان ندیدیم. انشاهلل خداوند ایشان را قرین رحمت کند که

 .خداوند به خانواده ایشان هم صبر عطا کند

 

 دکتر خلیل خلیلی

 استاد بازنشسته گروه مکانیک، دانشگاه بیرجند
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 نظر از خورشیدزاده آقای محسن دکتر مرحوم عزیزم برادر و دوست با اینجانب آشنایی
 و مرکزی بافت در علی خضر شریف مسجد به مکانی نظر از و 60 دهه اوائل به زمانی

 بافضیلت، و وارسته روحانی بوسیله جماعت نماز که جایی گردد،می  بر بیرجند قدیمی
 می برگزار( شهاب محمد االسالم حجه بزرگوار شهید پدر) شهاب آقای حاج مرحوم

 نماز اقامه محل خود معنوی و خاص هوای و حال با عزیز و شریف مسجد این.  شد
 عموماً ایشان. آمدند نائل شهادت عظیم فیض به بعدها که بود شماریبی عزیزان توسط

 در که بود وقتی نبود که هنگامی شد،می حاضر نماز در سپاه سبز و مقدس لباس با
 لبخند و صمیمی چهره هنوز زمان آن از  بود شهر خارج ماموریت در یا و نبرد جبهه
 تحصیالت دوره در بعد سال چند. است باقی خاطرم در ایشان آرام منش و روش و باصفا

 از دیگر تن چند و ایشان با تا داد دست توفیقی مشهد فردوسی دانشگاه در کارشناسی
 بسیار خاطرات. باشیم منزل هم باصفا و صمیمی بیرجندی همشهریان و دوستان
 صفحات محدودیت بدلیل که دارم بخاطر شفیق رفیق آن از و دوران این از شیرینی

 که: است سعدی بیت این آن خالصه. نمایممی موکول دیگری بوقت

 

 رفیق حجره و گرماهب و گلستان باش –شفیقی ردست پیمان باش اگر رفیق 
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 که) بیرجند نور پیام دانشگاه در بعد سال چند بزرگوار این با نشر و حشر و دوستی
 خدمات منشاء آن در پویان اکبر علی دکتر آقای ارجمندمان همکار معیت در ایشان

 تهران در ارشد کارشناسی تحصیالت دوره در و بیرجند دانشگاه در و( بودند فراوانی
 هم با ایشان و من دانشجویی خوابگاه و تحصیل محل دانشگاه چه اگر. یافت ادامه

 اجتماعی و علمی بحث جلسه یا دوستانه مالقاتی که نبود ایهفته ولی داشت، فاصله
 که خامسان احمد دکتر آقای عزیرم، برادر اقامت محل در یا و خوابگاه یا دانشگاه در

 در افتادمی اتفاق هم گاهی .باشیم نداشته بودند تحصیل مشغول تهران در زمان همان
 زمان آن پیمای ایران هایاتوبوس با غالباً که بیرجند به برگشت یا تهران به رفت سفر

 خاطرات بیان و شیرین کالمی با را مسافت بعد و بودیم همراه بود، فرسا طاقت بسیار و

 .کردیممی کوتاه جاری وقایع بررسی و روز مسائل تحلیل و
. بودم دور ایشان از کشور خارج در تحصیالت بدلیل سالی چند 80 دهه اوایل در

 که بودیم ایشان بزرگوار و گرامی همسر و ایشان میزبان بالفاصله برگشت از بعد
 و پشتکار با ایشان دوران این از بعد و یافت ادامه هادوستی. آمدند ما دیداره ب مهربانانه

 در استادیاری کسوت در و رساندند باتمام را تخصصی دکترای دوره روزی شبانه تالش
 آن از تربیتی علوم و شناسیروان دانشکده بعدا که)انسانی  علوم و ادبیات دانشکده

 دانشگاه به نور پیام دانشگاه از آن از قبل البته. شدند مشغول خدمت ادامه به( شد منفک
 کار اتاق در ما دیدار تجدید و دوستی. کردندمی خدمت مربی مرتبه در و منتقل بیرجند

 اینجانب و ایشان اجرایی متعدد هایسمت و داشت ادامه دانشگاه و دانشکده و گروه و
 نثاران جان مذهبی هیات در خصوصاً و دانشگاه خارج در البته. نبود مالقات و دیدار مانع

 .کردیممی گفتگو و دیدممی را ایشان مرتباً نیز( السالم علیه) الحسین اباعبداهلل
 هایدستورالعمل رعایت جهت و کرونا گیریهمه شیوع بدلیل 98 سال اواخر از

 بهمن در. بود پیامکی و تلفنی عموماً ارتباطات و کمتر حضوری دیدارهای بهداشتی
 هایکمک ایشان بیرجند، دانشگاه دانشجویی معاونت تصدی زمان در 98 سال همان
 مسئولیت زمان در) بیرجند صنعتی دانشگاه دانشجوی خواهران اسکان در ثریؤم بسیار

 نافع بسیار که نمودند بیرجند دانشگاه کشاورزی دانشکده گلستان خوابگاه در( اینجانب
 توانستیم دارم بخاطر خوب همچنین .شد مرتفع زمان آن بزرگ بسیار مشکالت و بود

 دانشجویی خاص موارد کمیسیون در را دانشگاه دو دانشجویان از چند تنی مشکالت
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. نمائیم مرتفع ایشان مشفقانه هایراهنمایی و ثرؤم همفکری و مستقیم  کمک با استان
 ویروس تاز و تاخت اوج هنگام در 1400 مرداد اواخر در ایشان ابتالی بدلیل متاسفانه
 و نبود دردسترس کافی بمقدار ثریؤم واکسن هنوز که زمانی در و کرونا منحوس

 از استاد و کارمند دانشجو، از اعم استان دانشگاهی جامعه ماه شهریور اوائل در متعاقباً
 .شد محروم کوش سخت و داشتنی دوست فرزانه، همکار این حضور نعمت

 ناباوری و بهت کمال در متقین بهشت در مرحوم آن پیکر مشایعت با آخر دیدار و
 د:بو همراه جگرسوز آه و دل ناله و سینه سوز و چشم اشک با

ر ات بگریم، چون ارب رد بهاران   کز سنگ انله خیزد، روز فراق یاران-بگذا
 و خشکید زود معرفت و صفا زالل چشمه این و پژمرد زود ثمرده نهال آن که دریغا

 زود باشد، منتبی و صادقانه خدمت مصدر توانستمی متمادی هایسال که شخصیتی
 اندرکار دست دوستان اینک و .کرد خزان زود را دوستان بهار و برفت دست از هنگام

 40 خاطرات خالصه ساعت چند از کمتر در وقت ضیق و فوریت بدلیل خواستند من از
 از روزه زبان با که مختصر این شد و شود منتشر عزیز آن بود بیاد تا بنویسم را ساله
 ود.ب افسوس و حسرت اشک  ریزش  با همراه و آمد بقلم محزون سینه

. ندیدم را ایشان عصبانیت هم بار یک حتی طوالنی ایام این در کنم اضافه انتها در
 .بود صبور و مهربان اخالق، خوش خلق، خوش خوشرو، بسیار که بیامرزد خدایش

 سبحان خداوند درگاه از قدر لیالی با همزمان و 1401 سال رمضان مبارک ماه ایام در
 همرزمان و دوستان با انشاءاهلل. باشممی سعید فقید این درجات علو و روح تعالی خواستار

 منعم( ع) علی امام المومنین، امیر حضرت ها،شب این صاحب کرم سفره بر شهیدش
  شد.با مهمان و

 

 هاشمی حجت دکتر سید

 گروه مکانیک، دانشگاه بیرجند
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 انم حقهب

السالم و شب قدر، به یاد مرحوم دکتر محسن علیهدر شب شهادت حضرت علی 

خواهم روح آن عزیز سفرکرده را نویسم و از حضرت حق میخورشیدزاده چند سطر می

دیدم و سخنانش هم قرین رحمت و آرامش قرار دهد. او را همیشه با لبخندی ملیح می

در کار خودش نمود. صحبتی با او شیرین میاز همان مالحت برخوردار بود و لذا هم

رسید، به مسلط و مقید بود و تعارف نداشت؛ در عین حال که صمیمی و آرام به نظر می

ای های دشوار بی هیچ حاشیهزدا بود و لذا در مسئولیتآفرین باشد، تنشجای آنکه تنش

د! تصاویرش های پروپاقرص محرمی بوتوانست موفق عمل کند و اما او از هیئتیمی

ها او را دهد و همه اینرنگ و بوی خاص محرم را نشان می در جلسات مختلف

ساخت. ناگهانی بود رفتنش! و همانند شوکی دوستانش را در بهت داشتنی میدوست

 فرو برد و در دلتنگی عجیبی باقی گذاشت... واین رسم زمانه است. یادش گرامی

 

 محمد هادی شهاب

 معارف اسالمی، دانشگاه بیرجند گروه
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ززی  م کهکشان نشستهع  ای؟؟هم زبان، تو رد کدا
ات در لحظــه لحظــه حیــات در ایــن کــره هــا و دوریعزیـز نــازنین، بــا همــه نبودن

رود. در محبس تـن هنـوز هـم چهـره خنـدان و متواضـع ات از یـادم نمـی خاکی و

حدود سی سال پیش دست تقـدیر مـرا در سـایه سـار دوسـتی قـرار داد کـه فقـط و 

 . اللّهمّ انّا ال نعلم منه االّ خیرا بگویم:توانم فقط می

در کـانون خـانواده پـدر و همسـری فـداکار و وفـادار، زنده یاد دکتـر خورشـید زاده  

عظــیم و اســتادی فرهیختــه و توانمنــد و  یادر عرصــه زنــدگی حرفــه ای ســرمایه

در عرصــه اجتمــاع، مــردم دار و تــاثیر گــذار و.... چهــره همیشــه خنــدان و دوســت 

ــتن ــه داش ــاردهم رو ب ــرن چه ــورای ق ــرین عاش ــس از  اخ ــباحی پ ــد ص ی او در چن

اسمان کرد و رفـت و مـا مانـده ایـم و غـم فراغـی کـه پایـانی نـدارد! اینـک او بـا 

آغــاز حیــات جاودانــه، دیگــر  در جمــع مــا نیســت، پرگشــوده و از محــبس تــن آزاد 

 شده و فارغ از هر آن که مانده! 

 "بادروحش شاد و بهشت مینو جایگاهش  "

 

 دکتر جواد میکانیکی

گروه جغرافیا، دانشگاه بیرجند
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 انم هستی بخشهب

 
باعث افتخار است که برای نکوداشت مقام دوست و همکار عزیزم، استاد فقید آقای 

دکتر محسن خورشیدزاده، مطلبی به رشته تحریر درآورم. افسوس که این رویداد علمی 

 خورد.فرزانه رقم میدر فقدان این عالم 

شناسی با جناب در دانشکده علوم تربیتی و روان 1391اینجانب در ماه بهمن سال 

دکتر آشنا شدم. اولین برخورد با ایشان، احساسی از آرامش، صداقت و صمیمیت در من 

ایجاد کرد و این احساس در تمام مدت دوستی و همکاری تداوم داشت. جناب دکتر 

م، آرام، صبور، بردبار و مسلط به مبانی نظری و تجربی علم شخصی آراسته، منظ

شناسی اثربخش به عنوان روانها، آقای دکتر را بهشناسی بودند. این ویژگیروان

نماید. ایشان در ایفای نقش معلمی، فردی توانمند، آراسته، دانشگاه و جامعه معرفی می

ی اثربخش با دانشجویان داشتند امنظم و مهربان بودند که ضمن تأکید علمی، رابطه

 و همین باعث محبویت جناب دکتر در بین دانشجویان بود. 

ای بود، که در سمت رئیس گونههای شخصیتی جناب دکتر بهبرآیند ویژگی

همین دانشکده و معاون دانشجویی دانشگاه، عملکردی اثربخش و ماندگار داشتند. به

عنوان یک مدیر دارای حسن خلق، ان را بهدلیل همکاران در دانشگاه بیرجند، ایش

 شناسند.  کاردان، متعهد و دلسوز می

اینجانب افتخار همکاری و همراهی با جناب دکتر در مرکز مشاوره دانشگاه و 

ها را داشتم. چگونگی فعالیت و عملکرد حاکی از این است که فعالیت در سایر سازمان

تأثیرگذار در جامعه بودند. من به عنوان شناس متخصص، با تجربه و ایشان یک روان
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یک دوست و همکار به حسن خلق، آراستگی، آرامش، صبوری، متانت، تعهد و تأکید 

خورم و افسوس که مدت آشنایی با ایشان برایم کوتاه بود. علمی جناب دکتر غبطه می

تان و در انتهای این نوشتار الزم است، به این مطلب اشاره کنم، یکی از بهترین دوس

شناسی دانشگاه بیرجند، یک استاد بسیار تأثیرگذار همکارانم را از دست دادم. گروه روان

 و دانشگاه بیرجند یکی از بهترین مدیران خود را از دست داد.    

 

 گرانقدر شاد و یادشان ماندگار روح این استاد"

 

 رفدکتر محمدحسین ساالری

 شناسی، دانشگاه بیرجندگروه روان
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وند مهربان  هب انم خدا

 

دکتر محسن  ادیو ارجمند زنده  فیمن با استاد گرانقدر و همکار شر ییافتخار آشنا
ارشد  یدوره کارشناس یکه به عنوان دانشجو یو زمان 1388به سال  دزادهیخورش
 زیاز آن ن گردد. بعدینمودم برم لیشروع به تحص رجندیدانشگاه ب یتیترب یشناسروان

از  1400تا سال  یشناسگروه روان ریو مد یعلم اتیبه عنوان استاد مدعو، عضو ه
آرام و  تیبرخوردها، شخص نیمند بودم. در همان نخستبهره شانیمحضر ارزشمند ا

در آموزش و  تیبود و جد زیو همکاران احترام برانگ انیدانشجو یبرا شانیا نیمت
همچون  یتیشخص یستودن یهایژگیو و یانسان یمنش واال ان،یپرورش دانشجو

و همکاران  انیو اهتمام در رفع مشکالت دانشجو یسعه صدر، دلسوز ،یآرامش، مهربان
استاد  نیا یکویساخته بود. قطعاً پرداختن به همه خصائل ن ریکم نظ ییالگو شانیاز ا
گروه  یبرا شانیا یشک سفر آسمانیگنجد و بیمقال نم نیو معلم گرانقدر در ا فیشر

 .است ریجبران ناپذ یاعهیضا رجندیدانشگاه ب یشناسروان
 ریدر من و سا شهیهمکار ارجمند و استاد متعهد و با اخالق هم نیو خاطره ا ادی

علو  یدعاگو یزنده خواهد بود و تا هستم از درگاه اله شانیا انیهمکاران و دانشجو

 .شان خواهم بود یخانواده محترم و گرام یو صبر و آرامش برا شانیا یدرجات برا

 

 ریطالب زاده شوشت الیلدکتر 

 ی، دانشگاه بیرجندشناسگروه روان
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 نکردم. رفتنت را هنوز باور جان محسن
در گروه،  داشتنی دوست و عزیز همکار محسن خورشیدزاده عزیز،دکتر  یاد زنده فقدان

 را آن توانمنمی کالمی و واژه هیچ با است. سخت بسیار دانشکده و در دانشگاه در
 را ایشان وجود شد ایجاد که هارابطه شدن ترنزدیک و بیشتر شناخت با کنم. وصف
همیشه با یاد محسن  دانستم.می دانشجویان بویژه و دانشکده و خود برای قلبی قوت
 افسوس اما. شودمی ایجاد ذهنم در اشهمیشگی لبخند و جذاب چهره ناخودآگاه عزیز،

 ذهن در همیشه خورشیدزاده اما شد تمام چیز همه. شودنمی تکرار دیگر لحظات آن که
 است. زنده ما یهمه

 نبودنشان از بیش حیاتشان زمان در عزیزان و همکاران را دوستی قدر کاش ایو 
 از برگ افتادن همچون پاییز سرد فصل در دوستان را راحتی همین به و دانستیممی

 روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده که شد اینگونه تقدیر اما. دادیمنمی دست از درخت
 دیگر و شود محروم عزیز محسن خورشیدزاده لحظه یک حتی دیدن از همیشه برای

شک گلچینی اویی که بی .بینیم نمی خودمان کنار در مان را گرانمایه و خوب همکار
هم در وادی اخالق و رفتار و هم در دنیای کار و . ها و صفات پسندیده بوداز خوبی
هنوز صدای آهسته و گرم  .بود دانشجویانو  دوستان، همکارانالگویی برای  ،فعالیت

 رویی و مهربانی جز او، از سد.ربه گوش می دانشکدهاو نه در ذهن ما بلکه در ساختمان 
همکار و معلمی او دوستی از جنس صفا و صمیمیت و  .ندارم یاد به گشاده همواره
 حس یادآور هم اسمشان شنیدن حتى نبینى هاسال اگر را هاآدم از بعضى .بوددلسوز 
  بود. هاآدم این از او است، مهربانى و سادگى و خوب

 ی ربگ و باد خزوهنعجب رسمیه رسم زموهن، قصه

 میرن آدما از اوان فقط خاطره اهشون هب جا میموهن
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 را هایش خوبی همیشه که بود خوب ما یهمه برای آنقدر محسن خورشیدزاده
 .کنیممی حس هایمان قلب در

 فراقش جان و دل را ُپ شرر کرد                                                   غم هجرش هب دلهامان ارث کرد            

 گذر رب آسمان بی سحر کرد                                                سحابی بود میان موج احساس

 خزان آمد فراقش را خبر کرد               رفت او ز این دنیای افنی دال     
 .آمین. باد الهی امن آغوش اشابدی جایگاه و ماندگار، یادش شاد، روحش

 

 

 دکتر محمدرضا اسدی یونسی

 شناسی، دانشگاه بیرجندگروه روان
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به کوشش همکاران دلسوزم در مرکز مشاوره و خداوند رحمان را شکرگزارم که 
توانمندسازی و اساتید ارجمند پردیس علوم رفتاری دانشگاه بیرجند، به ویژه استاد 
گرانقدرم، جناب آقای دکتر احمد خامسان، فرصتی فراهم شد تا در اولین بهاری که با 

یاد دکتر خورشیدزاده مان زندههزاران افسوس و حسرت، استاد نیکوخصلت و فرزانه
عزیز را در میان خود نداریم، بنا به وظیفه شاگردیِ پرافتخار در محضر ایشان، گامی 
کوچک برداشته و اگرچه به یقین سخت و ناکافی است، چندسطری در نکوداشت 

 خدمات ایشان مرقوم نمایم. 
ار شناسی دانشگاه بیرجند، افتخهای کارشناسی روانبه عنوان اولین دانشجو

آشنایی اینجانب با دکتر خورشیدزاده که الحق و االنصاف دریایی از صداقت، صفا و 
شناسی گردد. آن زمان، ایشان دانشجوی دکتری روانبرمی 1386اصالت بود، به سال 

هایمان وصف استادی نیک اخالق، در دانشگاه عالمه  طباطبایی بودند. از ترم باالیی
بته دقیق و منضبط را شنیده بودیم و زمانی که فروتنی، پوش، باوقار و منصف و الخوش

-دیدیم، بیش از پیش بر خود میها مینظم و تعهد ایشان را در لحظه لحظه کالس

بالیدیم که خوشا به حال ما که دانشجوی چنین استادی هستیم. ایشان کامالً در 
ت کالس دسترس و پاسخگوی سؤاالت تمام دانشجویان، در داخل و خارج از ساعا

شناختی در های روانرود که یک بار در نتیجه اجرای یکی از آزمونبودند. یادم نمی
زده رفتم به سمت درس ارزشیابی شخصیت و تفسیری که کرده بودم، نگران و هیجان

اتاق استاد خورشیدزاده )دانشجوی کارشناسی بودیم دیگر!!(. تا وارد شدم، استاد از جا 
ت به نشستن کردند. آزمون و تفسیر آن را روی میز ایشان برخاستند و من را دعو

گذاشتم و با دلهره به استاد گفتم: استاد یعنی ما حالمان خوب نیست؟؟ یعنی من به 
لحاظ روانی مشکل دارم؟؟ استاد با لبخندی مهربانانه یک نگاه به من کردند و یک 

نگرانی وجود ندارد، آقای نگاه به نتیجه آزمون. خیلی آرام گفتند، مشکلی نیست. جای 
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صمدیه و من هم که حس راحتی دریافت کرده بودم، دوست داشتم در اتاقشان بنشینم 
و فقط درد دل دانشجویی بکنم ... . استاد آنقدر قابل اعتماد، آرام و مقتدر بودند که هر 

گشت. رفت، آرام و مطمئن برمیکسی با هر تالطم هیجانی و آشفتگی نزدشان می
 شناس بود. ورشیدزاده به درستی و راستی برازنده نام رواندکتر خ

که در در مرکز مشاوره دانشگاه بیرجند مشغول به کار شدم، مجدداً  1394از سال 
افتخار تلمذ و فرصت یادگیری از ایشان این بار و در قالب همکار، در حوزه معاونت 

های جدید در کنار رفتار دهدانشجویی نصیبم گردید. دادن حق انتخاب و استقبال از ای
بخش را در حوزه معاونت دانشجویی ای و لبریز از احترام ایشان، آرامشی لذتحرفه

برقرار کرده بود. استاد خردمند ما بسیار متواضع بودند و توجه به رشد دانشجویان را در 
وز و های اصلی زندگی خود قرار داده بودند. ایشان به تمام معنا، عالِمی دلساولویت
ساز بودند. صد حیف و صد افسوس که دانشگاه بیرجند از وجود چنین انسان انسان

 رادمردی محروم شد.  

 .متنعم اش پرکرم خوان از و شاد حق رحمت جوار در روانشان

 

 دکتر هادی صمدیه

 مرکز مشاوره و توانمندسازی، دانشگاه بیرجند
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 ،مقامات کشوری اهی تسلیت و یادکردِ پیام

کاران  استادان و هم
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 منصور غالمی 

 علوم، تحقیقات و فناوری  وزیر

 

 « اان لله و اان الیه راجعون»

های ارزشمند علمی و دانشگاهی از اینکه برای فقدان دردناک سرمایه

تسلیت بگوئیم، بسیار متأسفم. خبر درگذشت استاد گرانقدر، جناب آقای 

دکتر محسن خورشیدزاده معاون محترم دانشجویی آن دانشگاه، موجب 

 تأثر و تألم شد. 

عروج این استاد و همکار فرهیخته را به رئیس محترم دانشگاه، خانواده 

، همکاران، دانشجویان و اساتید معزز دانشگاه بیرجند و مرحوممحترم آن 

جامعه علمی و دانشگاهی کشور تسلیت عرض نموده و از درگاه پروردگار 

و برای بازماندگان،  برای آن زنده یاد، غفران و رحمت واسعه الهیمتعال 

 نمایم. روحشان شاد و یادشان گرامی صبر و شکیبایی مسئلت می
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 عبدالرضا باقری

 قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 

 

 با سالم و احترام؛ 

این روزها شنیدن خبر درگذشت همکاران عزیز از جمله آقای دکتر محسن 

واقعاً دردناک است. با دلی معاون دانشجویی آن دانشگاه،  ،خورشیدزاده

آکنده از درد و با کمال تأسف پرواز نابهنگام روح پاک این همکار عزیز به 

رئیس آسمان الهی در ایام سوگواری ساالر شهیدان، امام حسین )ع(، به 

ایشان و همکاران محترم دانشگاه بیرجند  گرانقدر، خانواده محترم دانشگاه

یاد و سالمتی و بردباری خانواده محترم دهتسلیت گفته و آرامش روان آن زن

 نمایم. و همه بازماندگان سوگوار ایشان را از درگاه الهی مسئلت می

شاءاهلل خداوند بزرگ و بخشنده، روح پاکشان را با اباعبداهلل الحسین و ان

 شهیدان دشت خونین کربال، همنشین سازد. سایر ارواح طیبه 
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 غفاری غالمرضا 

  معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

جناب آقای دکتر محسن خورشیدزاده،  سوگ درگذشت همکار گرامی

معاون محترم دانشجویی آن دانشگاه، درد و مصیبت دیگری است که 

، این روزها متأسفانه جامعه علمی کشور، چون دیگر قشرهای این جامعه

؛ با کمال تأسف این مصیبت دردناک را به دست به گریبان آن است

جنابعالی و همه همکاران گرانقدر آن دانشگاه و خانواده محترم ایشان 

غفران و رحمت واسعه الهی برای آن عزیز؛ کنم. تسلیت عرض می

 شکیبایی و تندرستی برای خانواده و دوستانش مسألت دارم. 

 

 شان شادروان

 

 

 

 



 41 

 

 یمالنوری شمسحمید 

 استاندار خراسان جنوبی

 

 اان لله و اان الیه راجعون

با سالم و احترام؛ خبر درگذشت معاون محترم دانشجویی آن دانشگاه، 

 مرحوم دکتر محسن خورشیدزاده، مؤجب تألم و تأثر فراوان شد. 

با کمال تأسف، ایـن مصـیبت دردنـاک را بـه همـه همکـاران گرانقـدر 

ــاه  ــه، از درگ ــلیت گفت ــوم تس ــرم آن مرح ــانواده محت ــگاه و خ آن دانش

ایزد منان، غفـران و رحمـت واسـعه الهـی را بـرای آن عزیـز و صـبر و 

شکیبایی را برای بازماندگان و سوگواران مسئلت دارم. 
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 سلمان اسحاقی

 در مجلس شورای اسالمیو زیرکوه  نماینده مردم قاینات

 

خبر رحلت جناب آقای دکتر محسن خورشیدزاده، معاون محترم و فقید 

ه تربیت و تعلم، موجب تأسف و صدانشجویی دانشگاه بیرجند، مجاهد عر

 تألم اینجانب گردید. 

ایمان دارم، چهره علمی ایشان که جوانان زیادی را برای این مرز و بوم 

اند، هیچگاه از یادها نخواهد رفت و برکات ایشان پاینده و تربیت نموده

 نامشان همواره زنده خواهد ماند. 

خدمت جناب آقای دکتر خامسان، خانواده محترم اینجانب، ضمن تسلیت 

ایشان، بستگان سببی و نسبی، جامعه علمی کشور، باالخص رؤسا، معاونان، 

نشجویان عزیزمان در های علمی، اساتید، دامدیران، کارکنان، هیأت

های استان خراسان جنوبی، از خداوند متعال برای آن ها و دانشکدهدانشگاه

اهلل و مجاهد علمی، رحمت نبوی و برای عزاداران این مصیبت،  مهاجر الی

 نمایم. صبر و اجری الهی مسئلت می
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 هیئت رئیسه، اعضاء هیأت علمی، کارمندان 

 انشگاه بیرجندو دانشجویان  د

 

با نهایت تأسف و تأثر، رحلت استاد عزیز و فرهیخته، زنده یاد دکتر محسن 

خورشیدزاده، مایه تأسف و اندوه عموم اعضای هیأت علمی، کارمندان، 

 دانشجویان و دوستداران گردید. 

های پربرکت عمر خویش، با تربیت آن استاد فرهیخته در تمامی سال

های خدوم دانشگاه و از مدیران از بهترین چهرهشاگردان پرشمار، یکی 

های محبوب و متعهد دانشگاه بود. آن استاد فرزانه در دوران مسئولیت

 مختلف در سطوح گوناگون دانشگاه، نقش پرفروغی داشت. 

عروج آن مجاهد پرتالش همزمان با شهادت سید و سرور ساالر شهیدان 

ندوه سوگواران شهیدان کربال امام حسین )علیه السالم( که سرشار از ا

حکایت از آن دارد که او نیز به خیل محبوبان سید و ساالر شهیدان است، 

بار را به خانواده مکرم ایشان و جامعه علمی این ضایعه تأسفپیوسته است. 

کران برای او گوئیم و از خداوند حکیم، رحمت بیو دانشگاهی تسلیت می

 ان خواهانیم.  و شکیبایی و اجر برای بازماندگ
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 دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت ناگهانی استاد فرهیخته؛ شادروان دکتر 

محسن خورشیدزاده )معاون فقید دانشجویی دانشگاه( را محضر ریاست 

دانشگاه بیرجند به ویژه خانواده محترم دانشگاه بیرجند و جامعه دانشگاهیان 

محترم آن مرحوم، تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عزیز 

درگذشته، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبری جمیل و 

 نمایم. اجری جزیل مسئلت می

 

 روحش شاد و یادش گرامی
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 دکتر سید حجت هاشمی

 نعتی بیرجنددانشگاه صرئیس 
 

 ""اان لله و اان الیه راجعون
درگذشت نابهنگام برادر ارجمند و یادگار دوران دفاع مقدس، زنده یاد دکتر 
محسن خورشیدزاده را به جامعه دانشگاهیان خراسان جنوبی تسلیت و تعزیت 

گویم. انشاءاهلل خداوند به خانواده محترم و معزز ایشان صبر جمیل و اجر می
سید و ساالر شهیدان،  عنایت و در این ماه عزا و سوگواری در جوارجزیل 

 حضرت اباعبداهلل الحسین )علیه السالم( مهمان و منعم فرماید.
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 دکتر حسن صادقی سمرجانی

  رئیس دانشگاه نیشابور

 

 کلُّ مرنْ عرلیها افرن ور یبقری ورجْهر رربَّک ذوالجاللِ واالکراِم 

درگذشت استاد گرانقدر و دلسوز جامعه دانشگاهی دانشگاه خبر ضایعه 

یاد دکتر محسن خورشیدزاده، بسیار مایه تأثر و تألم شد. ایشان بیرجند، زنده

های خدمت در دانشگاه بیرجند چه در کسوت معاونت در طول سال

ها و خدمات دانشجویی و چه در کسوت استاد هیأت علمی، منشأ تالش

اند. لذا بر دانشگاهی و دانشجویان عزیز این دانشگاه بودهشایانی به جامعه 

دانم این ضایعه بزرگ را به ریاست محترم دانشگاه بیرجند، خود واجب می

همکاران و دانشجویان گرامی و به ویژه به خانواده محترم ایشان تسلیت 

عرض نموده و از خداوند متعال، آمرزش الهی و علو درجات این استاد 

 م. ا مسئلت نمایفرزانه ر



 47 

 

 اصغر مولوی دکتر علی

  رئیس دانشگاه حکیم سبزواری
 

یاد با نهایت تأسف و تأثر، ضایعه درگذشت اسوه اخالق، استاد فرهیخته زنده

جناب آقای دکتر محسن خورشیدزاده، معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند را 

نواده بزرگ دانشگاه بیرجند، جامعه علمی و به ریاست محترم دانشگاه و خا

فناوری کشور و تمامی شاگردان و ارادتمندان آن استاد ارجمند، تسلیت و 

تعزیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و 

رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی در تحمل این 

مصیبت را مسئلت داریم. 
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 االسالم و مسلمین محمدعلی جعفری حجت

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

 های استان خراسان جنوبی دانشگاه

 

درگذشت همکار عزیز و فرهیخته، استاد ارجمند آقای دکتر محسن خورشید 

زاده، از رزمندگان دوران دفاع مقدس، معاون دانشجویی و عضو هیات 

 جامعه توسعه در پشتکار با و دلسوز ستادیا علمی دانشگاه بیرجند،

ا در راه تعلیم و ر خود شریف عمر که جنوبی، خراسان استان دانشگاهی

 .تربیت جوانان این مرز و بوم مصروف داشت، مایه تاسف و تاثر گردید

امروز اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه بیرجند در غم از دست دادن  

 و رحمتآن استاد گرانقدر به سوگ نشسته و برای آن عزیز سفرکرده، 

وم صبر و اجر جزیل از مرح آن محترم خانواده و بازماندگان برای و مغفرت

 .درگاه خالق متعال مسئلت می نماییم
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 هدیزاده دکتر ایرج م

 سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی 

 

  کرلرُّ نرفْسٍ ذائِقرةر الْمروْتِ ثرمرُّ إِلريْنا ُترْجرعرونر
درگذشت استاد ارجمند، جناب آقای دکتر خورشیدزاده، معاون محترم 

مجموعه علمی استان، دانشجویی دانشگاه بیرجند، موجب تأثر و تألم 

 بخصوص دانشگاه فرهنگیان گردید. 

برای روح پرفتوح آن عزیز سفر کرده دیار حق، آرزوی قرار مکین در بهشت 

 نماییم. برین و برای بازماندگان آرزوی صبر جمیل از رب جلیل طلب می
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 دکتر پیمان افراسیاب 

  رئیس دانشگاه زابل

 

گرانمایه، جناب آقای دکتر محسن خورشیدزاده، یکی از درگذشت استاد 

های ارزشمند نظام آموزش عالی کشور و معاون محترم دانشجویی سرمایه

فراوان گردید. اینجانب، ضمن اعالم آن دانشگاه موجب تأسف و تألم 

دانم مراتب اندوه و همدری خانواده بزرگ دانشگاه زابل، وظیفه خود می

ان آن مدیر و استاد فرزانه را به حضور ریاست محترم ضایعه اندوهناک فقد

دانشگاه، خانواده معظم و داغدار آن مرحوم، همکاران، دانشجویان و اساتید 

گرانقدر دانشگاه بیرجند و جامعه علمی و دانشگاهی کشور تسلیت عرض 

یاد، رحمت و مغفرت واسعه الهی نموده و از پروردگار متعال برای آن زنده

ازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت نمایم. روحش با انبیا و اولیای و برای ب

 الهی محشور باد. 
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 دکتر حمیدرضا طاهری 

اجتماعی و دانشجویی و دبیر شورای -معاون فرهنگی

 کشور 9های منطقه معاونین دانشجویی دانشگاه

 

 إاِنَّ لِلَِّه ورإِانَّ إِلریْهِ رراجِعرونر 

تأسف، درگذشت همکار گرامی و خدوم، دانشمند فرزانه جناب با کمال 

آقای دکتر محسن خورشیدزاده معاون محترم دانشجویی دانشگاه بیرجند 

را خدمت ریاست محترم دانشگاه، اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان و 

های دانشجویان آن دانشگاه و معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 نمایم. خانواده محترم آن مرحوم، تسلیت عرض می کشور و نیز 9منطقه 

ای اسفناک برای جامعه دانشجویی، شک فقدان آن عزیز بزرگوار، ضایعهبی

 علمی و پژوهشی کشور و دانشگاهیان گرامی خواهد بود. 

از خداوند متعال غفران و رحمت واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر جزیل 

 رم دانشگاهی خواستارم. برای بازماندگان و همکاران محت
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 آبادی رضا سلم

  رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( منطقه دو بیرجند

 

خبر درگذشت انسانی مؤمن و وارسته، خیّر نیکوکار و حامی ایتام، دکتر 

مردی که نامش بزرگمحسن خورشیدزاده، موجب تأسف و تألم فراوان شد. 

دوستانه است. نقش مؤثر نیکوکاری، سخاوت، امور خیریه و انسانقرین 

این بزرگوار در حمایت از ایتام و محرومین ذخیره ثواب جاری برای آخرت 

. با تأسف و تأثر، درگذشت این خیر بزرگوار را خدمت آن مرحوم خواهد بود

ریاست محترم دانشگاه، جامعه دانشگاهی استان و خانواده محترم ایشان 

سلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و ت

نمایم. غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می
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 نفیسه نخعی 

  مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری خراسان جنوبی

 

خبر درگذشت استاد فرهیخته جناب آقای دکتر خورشیدزاده، معاونت 

شناسی استان که منشأ دانشجویی آن دانشگاه و از اساتید فرهیخته روان

خدمات ارزنده در حوزه تربیت علمی و اخالقی دانشجویان و از افتخارات 

اینجانب، فقدان آن استاد معنوی بودند، موجب تأثر و تألم خاطر گردید. 

دانشگاه، گرامی را به ریاست محترم دانشگاه بیرجند و همکاران گرانقدر آن 

جامعه علمی و دانشگاهی کشور و استان، دانشجویان عزیز و خانواده محترم 

و معزز ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد متعال برای روح آن سفر 

کرده، علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی و طول عمر 

 نمایم. باعزت مسئلت می
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 زادهاحمدیرضا سید سعید

 رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی

 

 کلُّ مرنْ عرلیها افرن ور یبقری ورجْهر رربَّک ذوالجاللِ واالکراِم 

هر که روی زمین است، دستخوش مرگ و فناست و خدا با جالل و عظمت 

 ماند. باقی می

 با اهداء سالم و احترام؛ 

زده فرحناک زندگی را خزانی ماتممشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار 

کران به انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بی

راز جاودانگی اوست و در این میان تحمل سوگ فقدان هستی و یگانه

 طلبد. عزیزان صبری الهی را می

مرحوم مغفور »مان وسیله ضایعه اسفناک درگذشت همکار گرامیبدین

را از صمیم قلب به شما خانواده محترم تسلیت « محسن خورشیدزادهدکتر 

کنم. خداوند متعال، روح پاکشان را با ساالر شهیدان حضرت ابا عرض می

عبداهلل الحسین )ع( محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل و اجر جمیل 

 عنایت فرماید. 
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 سید حامد حمیدزاده

 گاهفرزند کوچک دانش

 «قرارمچرا رفتی، چرا من بی»

 کرونا  دوباره باز و

 . نداد امان روزگار گلچین هم بار این و

 یکبار به اما. چیز همه بود خوب. هم با همه بودیم خوش و کردیممی زندگی
 فکر حتی. آمد پیش کردیمنمی آنچه فکر و آمد کرونا. شد عوض چیز همه
فکر  هم باز و موند اما. میره و میاد گفتیم. بشه طوالنی اینقدر کردیمنمی

 . گرفت بگیره، اما رو عزیزامون کردیمنمی

 آن با. نداشت خستگی کردن کار برای و بود خدوم که است مردی از صحبت
 همه به تبسمی با هم شرایط ترینسخت در. داشت لب بر که همیشگی خنده

 فراموش دانشجویی معاونت دفتر در را دیدارمان اولین وقت هیچ. دادمی انرژی
 ایخنده با هم ایشان و گفتم دانشگاه اوضاع از حرارت و شور با من. کنمنمی
درست »: گفت و داد همکارانم و من به را آرامش همیشه مثل داشت لب بر که

 «میشه
 تخت از هم دفعه این بودیم مطمئن که بود اشقوی روحیه همان از شاید

 . نشد که نشد اما.....  شودمی بلند بیمارستان

 دانشجویی معاون و مقدس دفاع یادگار خورشیدزاده، محسن دکتر از صحبت آری
 بر قلم نه دیدم را خبرش که شنبه سه بامداد از. هست دانشگاه فهیم و پرتالش

 .بنویسم دارم دل بر آنچه بگویم تا نچرخید، دهان بر زبان نه و کاغذ
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 دانستممی. بود سخت باورش اصال .بیقرارم من چرا رفتی چرا بنویسم خواستم
 خواهد پیروز که داشتم ایمان اما. بود کردن سپری حال در را سختی روزهای

 دفترش در. بود خودمان از. نبود غریبه هیچکس مثل که بود شخصی اصال. شد
 میزش پشت از. نداشت معنی مرئوس و رئیس. داشتی راحتی حس رفتیمی که

 شنیدمی آخر کالم تا جان گوش با هم او و زدیمی را دلت حرف.  شدمی بلند

 . شدمی درست و میشه درست مهندس، آقای چشم: گفت می و

 همه. علمی هیات کارمند، دانشجو،. دادند تسلیت پیام صنفی هر از امروز همین
 رو آدما این کمتر من شاید یا آدما اینطور اندکم شاید. بودند شده داغدار همه و

 وقتی. بود فعل این به لعنت. بودند راضی او از همه. نبود غریبه او ولی. شناختم
 معاونت ساختمان به بری دوباره که این. نیست ما بین دیگه یعنی بود گوییمی

 ثانیه شدمی کاش. آوره زجر خیلی نبینی اصال- نبینی رو ایشون و دانشجویی
 دیگه کاش صدها و کاش ،کاش کاش شد،می پیدا راهی کاش. برگردوند رو ها

. 

 در رو ما و رفت جنگیدند، برامون سال هشت که دوستاش تمام مثل ایشون اما

 .گذاشت تنها فراق غم

 .خالی جاتون. برسون هم رو ما سالم. تنگه دلمون. عزیز دکتر بگذره خوش
 نیک، همیشه جاویدان. همیشه نامت .رفتید نام خوش .حالتون به خوش
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   ماانتصاوری 
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  روزگار کودکی
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 ایام نوجوانی
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 در کنار یار همیشه همراه

 

  

 

 

 

 ایستاده: دکتر محسن خورشیدزاده
 نشسته دکتر احمد خامسان
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 بهار جوانی
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 با خانواده

 

 
 والدینکودکی دکتر محسن خورشید زاده با 

 دکتر محسن خورشید زاده با فرزند: محمدصادق خورشیدزاده
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 نثاران اباعبداهلل الحسین )ع(در هیأت جان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از راست: آقای مهدی خزاعی، دکتر محسن خورشیدزاده، دکتر احمد خامسان، آقای حسن عبدالرزاق
 97عاشورای 

 )همسر خواهر(زاده محمد کریم مهندس آقایاز راست: دکتر نادر خورشیدزاده )برادر(، دکتر محسن خورشیدزاده، 
 



 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از راست: دکتر مرتضی وجدان، آقای رضا خورشیدزاده)برادر کوچک(، پدر شهیدین شهپر، دکتر محسن خورشیدزاده، 
 98عاشورای  -آقای ابوالفضل مکرمی

 

 از راست: دکتر محسن خورشیدزاده، آقای حسن عبدالرزاق، آقای ابوالفضل مکرمی
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 در جمع یاران

 
 

 

 

از راست: آقای حسن عبدالرزاق، آقای ابوالفضل مکرمی، مرحوم محمود اسالمی، دکتر 
 محسن خورشیدزاده، آقای کفایی

 
 

 از راست: دکتر محسن خورشیدزاده، آقای ابوالفضل مکرمی، آقای حسن عبدالرزاق
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محسن از راست: مهندس آهنی، آقای حسن اصغری، دکتر سید حجت هاشمی، دکتر 
 خورشیدزاده، آقای حسن صمدیان

 ارشدنفر دوم از راست: دکتر محسن خورشیدزاده با دوستان دوره کارشناسی



 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

از راست: آقای کفایی، آقای محمود کمیلی، دکتر محسن خورشیدزاده، آقای حسن عبدالرزاق، 
 آقای ابوالفضل مکرمی، مرحوم محمود اسالمی

 راست: آقای سید حجت هاشمی، آقای رمضان احمدی، دکتر محسن خورشیدزادهاز 
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 دوران دفاع مقدس

 
 

 

 

 
 خرمشهر -دکتر محسن خورشیدزاده

از راست: شهید مهدی بادی، دکتر محسن خورشیدزاده، مرحوم دکتر سید مرتضی وجدان، 
 شهید علی صمدیان
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 مرتضی وجدان، شهید مهدی بادی، دکتر محسن خورشیدزادهایستاده از راست: مرحوم دکتر سید 
 نشسته از راست: شهید علی صمدیان

 ای، دکتر محسن خورشیدزادهاز راست: آقای ابوالفضل مکرمی، آقای رضا نقره
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 در دانشگاه بیرجند

شناسیدر کنار همکاران گروه آموزشی روان

 
 

 

 

 فر، دکتر محسن خورشیدزادهمحمدحسین ساالریاز راست: دکتر احمد خامسان، دکتر 

از راست: دکتر میترا راستگومقدم، دکتر محمدرضا اسدی یونسی، دکتر احمد خامسان، دکتر 
 فر، دکتر محسن خورشیدزادهمحمدحسین ساالری
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 در کنار همکاران دانشگاهی 

 

 

 

 

 از راست: دکتر جواد مکانیکی، دکتر محسن خورشیدزاده

 راست: دکتر احمد خامسان، دکتر محسن خورشیدزاده، مهندس محمودرضا توالاز 
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 همراه با هیئت رئیسه دانشگاه بیرجند

 

 

 

 

از راست: دکتر حمید نجفی، حاج آقا محمد علی جعفری، آقای علیرضا منصوری، دکتر احمد خامسان، دکتر 
 دکتر سید وحید اسالمی، دکتر علی زنگوییحسین خزیمه نژاد، دکتر محسن آیتی، دکتر محسن خورشیدزاده، 

 از راست: دکتر محسن آیتی، دکتر محسن خورشیدزاده



 74 

 

 نمایشگاه ایدزحضور در 

 

 

 

 

 

 

 

از راست باال: دکتر سامان فرزین، آقای امیرآبادی، آقای ابراهیمی، دکتر محسن خورشیدزاده، 
 دکتر احمد خامسان، دکتر رویا عقیلی

 خانم فاطمه زنده دل، خانم محمدی، خانم خوشحالاز راست پایین: 
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دل، خانم محمدی، خانم شهال احمدی، از راست باال: دکتر رویا عقیلی، خانم فاطمه زنده
 دکتر محسن خورشیدزاده

 گرامیداشت روز پزشک
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 ا دانشجویان به مناسبت روز دانشجوجلسه پرسش و پاسخ ب

 

 روان دانشجویانطرح پایش سالمت 
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 (1398-دانشگاه )مسابقات فوتسال جام رمضان

 

 (1398-ها )در هفته سراهای دانشجوییبازدید از خوابگاه
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 (1397مراسم معارفه معاون دانشجویی )اسفند 
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 (1386شناسی )سال رواناستاد و دانشجویان 

 

 (1394شناسی )سال دانشجویان روان
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هب دکتر  ی دکتر خامساناهدلنوشته اه وآخرین پیام

 خورشیدزاده 
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 1400 مرداد 26 شنبه سه

[9:02 am, 17/08/2021] Ahmad Khamesan   :محسن 
 درگیری آخر روزهای در دیگر و باشد خوب حالتان انشاهلل سالم عزیز اقای

 جویای خانم از لحظه به لحظه راستش. باشید نامرد منحوس ویروس این با
 چون نشوم مصدع که زنم نمی زنگ ولی هستم خانم نرگس و شما احوال
 انشاهلل نیست خوب برایتان کردن صحبت و دارید سرفه کمی گفتند خانم

 �� کنیم کشان بغل را شما و شوید خوب خوب زود خیلی که

[5:01 pm, 17/08/2021] Ahmad Khamesan  :دکتر 
 کنترل تحت ترراحت که است بهتر باشد خیر به انشاهلل شدید بستری جان

 بخش سوپروایزر به هم و ضیایی دکتر به هم خدمتیم در باشد کاری هستید
 باشد کاری هر است دستش گوشی یکسره که هم خانم کردیم سفارش

 . دربست هستیم خدمت در دهید پیام لطفا
[5:01 pm, 17/08/2021] Ahmad Khamesan  : االن با

خانم بهدانی که سوپروایزر بخش است و مثل اینکه خودش هم آنجا 
بستری شده صحبت کردم. گفت، سفارش خواهد کرد و اگر کاری باشد، 

 اطالع خواهد داد. 
[7:17 pm, 17/08/2021] Khorshidzade Mohsen :

   سپاسگزارم آقای دکتر، باعث زحمت شما و خانم دکتر.
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[8:42 pm, 17/08/2021] Ahmad Khamesan: ارادت 
 از کاری هر نباشد شما خیر ذکر که نیست ساعتی .عزیز دکتر جناب

 شوید مرخص زود خیلی خیلی انشاهلل خدمتیم در باشد ساخته دستمان
 م. برسی خدت
  1400 مرداد 27 شنبهچهار

[0:18 pm, 18/08/2021] Ahmad Khamesan:  دکتر جان
 راضی درمان روند از دکترضیایی الحمداهلل باشد بهتر حالتان امروز انشاهلل
 . بشین مرخص بیمارستان از زود انشاهلل و بودن
  1400 مرداد 28 شنبهپنج

[8:24 am, 19/08/2021] Ahmad Khamesan: محسن 
 ما باشید داشته دیروز به نسبت بهتری احساس شاهلل ان سالم عزیز اقای

 خوابتان بار چندین دیشب رویم بیرون یادتان از توانیم نمی ای لحظه که
 هم با امروز مثل و برطرف مشکالت همه اینده سال شاهلل ان دیدم را

 . باشیم هیات

[5:28 pm, 19/08/2021] Ahmad Khamesan : جان کترد 
 ضیایی دکتر از احوال جویای بار چند روزی باشد شده بهتر حالتان انشاهلل
 در که مشکلی باید فقط و بوده خوب ازمایشات همه نتیجه گفتند هستیم

 ایم رفته دیگر نفر یک و عابدی دکتر با گفتند و شود برطرف است ها ریه
 راضی درمان روند از الحمداهلل دهیم می ادامه را درمان و ویزیت نفری سه

 اجازه بپرستم احوالی حضوری و بیایم دهند اجازه کردم چه هر هستند
 کنیممی شماریلحظه دیدارتان برای و شده تنگ حسابی دلمان ندادند
  . شوید مرخص زود زود پیش رفته جلو االن تا که خوبی به چیز همه انشاهلل
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  1400 مرداد 29 جمعه

[5:37 pm, 20/08/2021] Ahmad Khamesanعزیز : دکتر 
 چند هر باشد بهتر قبل روز از حالتان جمعه عصر این در انشاهلل .سالم

 بیمارستان بیرون رو شما زود خیلی انشاهلل ولی است سختی ایام میدانم
 م. ببینی

  1400مرداد  31یکشنبه 
[9:39 am, 22/08/2021] Ahmad Khamesan  :جان دکتر 

 ضیایی دکتر از احوال جویای نشنیدیم را تان نازنین صدای و شد یکشنبه
 و نذر ما از هستند راضی درمان روند از الحمداهلل هستیم بخش وپرستاران

 . رویم بیرون توانیمنمی شما یاد از ای لحظه دعاست

  1400 شهریور 1نبه دوش
[0:55 pm, 23/08/2021] Ahmad Khamesan: جان دکتر 

 اتاق به باشید نظر تحت بیشتر اینکه برای که گفتند ضیایی دکتر سالم
 راضی الحمداهلل درمان روند از اند کرده منتقل رو شما یو سی سی ایزوله
 خیلی. است الزم بیشتری زمان کمی بهبودی برای که گفتند ولی بودند

 هم من امروز است سختی ایام هستند پرس احوال همه و هستیم دلتنگ
 نمی کاری هیچ به دلم بیشتر همه از و بودم حال بی کمی. نرفتم بیرون

 خبرهای منتظر مرتب نمانده برایم حالی دارید کسالت که روزی از رود
 راضی درمان روند از خیلی امروز ضیایی دکتر الحمداهلل که هستیم خوب

 . شوید خوب زودتر بود
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   23 تا 22 ساعت بین 1400 شهریور 1 دوشنبه فوت

  13:30 ساعت 1400 شهریور 2 شنبه سه تشییع

   1400 شهریور 3 چهارشنبه
[11:02 pm, 25/08/2021] Ahmad Khamesan: دکتر 

 مگر. بیاییم کنار غمت با چگونه جان دکتر. گذاشتی تنها رو ما و رفتی جان
. بزنیم گپ و بخوریم چایی روز هر دانشکده برویم دیگر ماه چند نبود قرار

. شوی محشور شهیدمان دوستان با انشاهلل جان دکتر. شدی راه نیمه رفیق
 و ارامش و مهربانی از همه. خیرشویم به عاقبت تو مثل هم ما کن دعا

 جان دکتر. گریه جز به نمانده برایمان حالی روز چند این. گویندمی صفایت
 است جانت دکتر بگوید خانم بزند می زنگ وقتی که است کسی چه دیگر

 زود تو ولی برویم باید ههم جان دکتر کند؟می خوب را حالت همیشه که

 .رفتی
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   1400شهریور  4شنبه پنج

 خالی جایش و گرامی یادش معاونت، و دانشکده در دکتر هایاتاق
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 روحش شاد

 و

 انمشان جاودان


