در ادامه سلسله مطالب معرفی فرهیختگان دانشگاهی اردکان،
در این نوشتار با زندگی مرحوم «دکتر رضا حائریان اردکانی»
آشنا شویم:
مرحوم دکتر رضا حائریان اردکانی
دکتر رضا حائریان اردکانی در سال  1316در خانواده ای فرهنگی در اردکان
دیده به جهان گشود .وی فرزند آقا محمد حائریان است که از پیشکسوتان
فرهنگی اردکان محسوب می گردند.رضا حائریان از سال  1323تا  1329تحصیالت ابتدایی خود را در مدرسه
فردوسی اردکان گذراند و مهر 1329وارد دبیرستان شرف اردکان شد و تا سوم متوسطه را در این دبیرستان
گذراند.از مهر  1332تا خرداد  1335ادامه تحصیالت متوسطه را در دبیرستان ابن یمین مشهد گذراند و مدرک
دیپلم را در رشته طبیعی گرفت.
وی پس از اخد مدرک دیپلم ابتدا شغل معلمی را برگزید و در سال  1335در عقدا از توابع اردکان به تدریس در
آموزشگاه های این بخش مشغول شد .دکتر رضا حائریان در سال  1336در دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد پذیرفته
شد و در سال  1343دوره پزشکی عمومی خود را به پایان رساند .از سال  1343تا سال  1347هم دوره تخصصی مغز
و اعصاب و الکتروانسفالوگرافى را در دانشگاه های مشهد و تهران گذراند و درسال  1350جهت گذراندن دوره
های فلوشیپ نوار مغز به اسلو نروژ رفت.
دکتر رضا حائریان اردکانی پس از بازگشت به ایران در سالهای  1354به عضویت هیأت ممتحنه امتحانات بورد
تخصصی رشته مغز و اعصاب کشور درآمد و طی این دوران مقاالت و پژوهش های متعددی را در زمینه های
بیماریهاى مغز و اعصاب و الکتروانسفالوگرافى از خود به یادگار گذاشت .وی طی مدت خدمت خود در دانشگاه
مشهد مسئولیت مدیرگروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد را عهدار بود و این پزشک گرانمایه به عنوان
سومین متخصص مغز و اعصاب استان خراسان شناخته می شد .مرحوم دکتر رضا حائریان در سال  1374با درجه
دانشیاری به افتخار بازنشستگی نائل آمد و سرانجام این پزشک گرانقدر پس از عمری تالش و مجاهدت و خدمت

به هموطنان در عرصه پزشکی به علت ابتال به سرطان ریه در تاریخ دهم مرداد  1384چهره در نقاب خاک کشید و
در مشهد مقدس به خاک سپرده شد .روحش شاد و یادش گرامی باد.
(با تشکر از سرکار خانم فاطمه حائریان خواهر گرامی دکتر رضا حائریان که ما را در تهیه این مطلب یاری نمودند).

