دکتر جواد حائریان اردکانی
دکتر جواد حائریان اردکانی فرزند شیخ محمد حائریان متولد 7آبان ماه 1301می
باشد .شیخ محمد(متولد )1268معروف به مدیر از فرهنگیان و فرهیختگان اردکان
بوده است(.به دلیل اینکه معلم و مدیر مدرسه ی تازه تاسیس فردوسی در اردکان بوده
به مدیر ملقب گردیده بود ).دکتر جواد حائریان در مدتی که خانواده در مشهد اقامت
داشتند دیده به جهان می گشاید و  9ماه پس از تولد به
اردکان بازمی گردند.
وی پس از پایان تحصیالت ابتدایی در زندگی پرفراز و
نشیبش در کنار فعالیت هایی نظیر نجاری و رانندگی
وسایل سنگین در اردکان و نائین هیچ گاه آموختن را
کنار نگذاشتند و بعد از اخذ دیپلم به حرفه ی معلمی در
اردکان مشغول شدند.
دکتر جواد حائریان در سال  1331ازدواج کردند و در همین سال در کنکور پزشکی شرکت کرده و در آموزشگاه
عالی بهداری مشهد پذیرفته شدند .دوره کار تجربی را به مدت  3سال در روستای "نیستانک نایین" گذراتده و به
مدت  4سال در بهداشت و درمان شهرستان نائین خدمت کردند.
ایشان جهت تکمیل تحصیالت پزشکی سال  1339به دانشگاه فردوسی مشهد رفته و به مدت  4سال نیز در این
دانشگاه مشغول به تحصیل شدند .دکتر جواد حائریان در سال  1343از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ التحصیل شدند
و برای خدمت به اردکان برگشتند و تا پایان عمر شریفش در زادگاه خود به طبابت پرداختند.
دوران پربار طبابت ایشان نشان از کارنامه موفق پزشکی اخالق مدار ،متدین و وارسته دارد که بی وقفه و بدون چشمداشت
مادی عمر پربار خود را صرف خدمت به مردم شهرستان اردکان کرد تا جائی که به پزشک اخالق شهرت یافتند .از
ثمرات ارزشمند زندگی دکتر حائریان تربیت و پرورش فرزندانی صالح ،سخت کوش وعالم است که از سرمایه های
معنوی ،علمی و دانشگاهی به شمار می روند.دکتر جواد حائریان باالخره پس از نیم قرن خدمت در حوزه پزشکی و
درمانی روز سوم بهمن ماه  92دار فانی را وداع کردند.روحش شاد باد.

