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 این هم نمونۀ از زنان افغان است طالب
 دومقسمت 

 

 دخت جعفری شکرخانم 

ام خانم نسرین باستانی توانستم  میانی مدیر مدرسه در در همین حین سال تحصیلی جدید هم رو به آغاز بود، با پا
 ه  رفتند اما من اجاز  هایم کالس آمادگی کنکور می  همکالسی ه  وارد دبیرستان شوم. سال آخر دبیرستان هم

 ه  یی را که از شیش  خوابیدند من چراغ موشی  دانشگاه رفتن و شرکت در کنکور را نداشتم. شبانه وقتی همه می
شدم )دنیای مهاجرت بود و من و پدر و مادرم   بودم گرفته و خاموشانه از اتاق از بیرون می شربت درست کرده

حیاط )حویلی(، داخل حمام و یا تشناب  ه  کردیم( و در گوش  تاق زندگی میخواهر و برادرم همه در یک ا 5همراه 
شد.   بود و کنکور در دو مرحله برگزار می 1375پرداختم. سال   هایم می  تر بود به مطالعه کتاب اگر هوا سرد

به دانشگاه سال من تنها کسی بودم که از یک کالس   اول و دوم کنکور پنهانی را شرکت کردم، آن ه  من مرحل
دولتی راه یافته بود و به همین دلیل در شهرمان خبر پیچید که امسال فقط یک دختر افغانی توانسته در کنکور 

دانشگاه بزرگ ایران را داشتم و این  6شدم، فقط حق انتخاب   خارجی حساب می ه  قبول شود. چون یک تبع
 ه  بود، پس رویای دکتر شدن را کنار گذاشتم و در رشتین آورده ئپزشکی را بسیار پا ه  ام در رشت شانس قبولی

دانی ) فوق دیپلم( در دانشگاه علوم پزشکی تهران و بعد پس از کامیابی  تکنولوژی رادیولوژی ابتدا در مقطع کار
یکی از .پیوسته( در دانشگاه تبریز خواندم همین رشته را در مقطع لیسانس )کارشناسی نا ه  در کنکور بعدی ادام

درس خواندن دخترها در مقاطع  ه  بار ام را در های مهم تحصیل در ایران این بود که دیدگاه خانواده آورد  دست
باالتر تغییر داد. مخصوصا پدر مرحومم که در اول راضی نبود من به درس خواندن ادامه دهم، اما بعدتر وقتی 

  های خانوادگی خود را هم حفظ کند، نه  حال ارزش  تواند در دانشگاه درس بخواند و در عین  دید یک دختر هم می
تنها دیگر مخالفتی نکرد بلکه همیشه مشوق من بود و به همین لحاظ خواهرانم هم توانستند تحصیالت خود را 

 .شان اجازه دادند که درس بخوانند  های ما هم بعد از آن به دختران  ادامه بدهند، و اکثر فامیل
 

 ایران بر آنچه که شما اختراع کردید تأثیری داشت؟تان در    آیا تحصیالت
تکنولوژی رادیولوژی به سمت  هٔ با موضوع اختراعم باشد، بله. با خواندن رشت تحصیلی ام هٔ اگر منظور ارتباط رشت

 .فیزیک طبی سوق داده شدم
 

  ؟گردید بر گشتید؛ چه چیزی باعث شد که تصمیم بگیرید به افغانستان شما دوباره به افغانستان باز
وقت   که بیشتر عمر خود را در ایران گذرانده بودم هیچ  برگشتن به افغانستان همیشه برایم یک آرزو بود و با این

التحصیل شده   تر شده بود و ما هم که فارغ  ع کشور که خوبکردم و بعد از رژیم طالبان اوضا  احساس تعلق نمی
رسانی به   همین برگشتم به کشور تا در پی آروزهای خود و خدمتبودیم و به فکر خدمت به مردم خود. برای 

 .مردم خود بروم
 

تان را برای ورود به دانشگاه طبی کابل و عضویت هیأت انرژی اتمی باز کردید و با چه   راه چگونهدر افغانستان 
 رو شدید؟  ها و موانعی روبه  سختی

جا پستی در بخش صحی خالی داشتند، از من استقبال کردند   آندر افغانستان ، اول به وزارت زنان مراجعه کردم. 
کرد و   یس اداری باید امضا میئاش را تمام کردم در آخر که ر  و فورم استخدام به من دادند. طی مراحل اداری

که مرا ندیده است گفت کی به شما این نامه و فورم را داده که طی   یس اداری گویا اینئ، ر کردم  کارم را آغاز می
یس صاحب خود شما. گفت نه این بست پر شده است و به شما نیازی نداریم. ئمراحل کنید و استخدام شوید؟ گفتم ر

 ! به همین سادگی
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دلیل   شد(؛ به  وت طبی یاد مینام انستیت  ) البته آن زمان هنوز به جا که رد شدم سراغ دانشگاه طبی رفتم  از این
هایم به سایرین داشتم. هدف را شمولیت در کادر علمی   یی که در ایجاد تغییر در دیگران و انتقال آموخته  عالقه

دانشگاه طبی کابل قرار دادم. خیلی از این دیپارتمنت به آن دیپارتمنت پاس داده شدم. برایم گفته شده بود که از 
گیریم ولی یک هفته قبل از امتحان کادر علمی برایم گفتند که ما   یسانس خودت امتحان کادر میل هٔ های دور  کتاب

کسی را نداریم که بتواند از تو امتحان بگیرد و باید تو هم مثل سایر داکتران طب تخصص رادیولوژی تشخیصی را 
امزد پوهیالی وارد کادر علمی شوم. تنها عنوان ن  ماه دوندگی توانستم به 9امتحان بدهی. خالصه با مشکالت زیاد و 

ام با وقت   ایرانی دارم. گفتم ببخشید نتوانسته هٔ کنفرانس از من گرفته شد این بود که چرا لهج هٔ ایرادی که در ارائ
دری صحبت کنم. بعد از یک سال پوهیالی  هٔ کنم تا با لهج  ام را تغییر دهم. سعی خودم را می کمی که داشتم لهجه

 و بعد هم پوهنیار )دستیار پروفیسور( در دیپارتمنت رادیولوژی. همزمان با تدریس در دانشگاه طبی كابل، در شدم
تا  2005سازی شد( از سال  که در سطح افغانستان استاندارد هٔ ، )اولین شفاخان(FMIC) كودكان فرانسه هٔ شفاخان
  براي اولین بار خدمات سي در این شفاخانه .کردم  وایزر دیپارتمنت رادیولوژی کار می عنوان سوپر  به 2010

صورت عمومي عرضه کردند و همچنین در این زمینه تالش كردم تا بخش   اسكن را براي شهروندان افغان به  تي
اند را در این بیمارستان   بار زناني كه با مشكالت نازایي مواجه  رادیولوژی تخصصی را توسعه دهیم و براي اولین

کردم و   رادیولوژی کنم تا مجبور نشوند برای تشخیص به کشورهای خارج بروند. تا زمانی که من کار می هٔ معاین
اروري آزمایش شده و نتایج درماني مثبتي  هزار زن افغان در این شفاخانه براي مسائل ناب ۱۴حال حدود   به تا

قانون این  هٔ اتمي افغانستان را داشتم و در مسود یانرژ هیأت عضویتها،   همزمان با این شغل.اند  نیز داشته
ری بود، تا شرایط  -های ایکس   قانونمند کردن ماشین ام. در آن زمان كوشش ما بر کمیسیون هم نقش داشته

)کانتر پارت( وزارت تحصیالت عالي افغانستان  هٔ همچنین نمایند.ها استانداردسازی شود  نگهداری و کار این ماشین
آباد دانشگاه   علی هٔ تراپي شفاخان بازسازی بخش رادیو هٔ مسئولیت پروژ المللي انرژي اتمي بودم و  بینمان در ساز

دیگر را نیز براي  هٔ نویس دو پروژ  برعهده داشتم و در این زمان، پیش 2012تا  2008طبی کابل را از سال 
 .لمللي انرژي اتمي به عهده گرفته استا  ها را نیز سازمان بین  آن هٔ افغانستان تهیه كردم كه بودج

ام و همچنین  در دانشگاه طبی کابل نقش داشته رادیولوژیدر اصالح کریکلوم درسی و وارد ساختن مضامین جدید 
ام، یکی کار در  از عالیق شخصی .ام عنوان استاد بیوفیزیک در دانشگاه خصوصی چراغ هم تدریس نموده  به

کردم   های باغچه را طوری انتخاب می  . بسیار به طبیعت و پرورش گل عالقه دارم. گلام بود کوچک خانه هٔ باغچ
های کاری زیاد و جنگ   خانه پر از گل باشد. مشغله هٔ کاشتم که تمام سال به غیر از یخبندان زمستان باغچ  و می

رو، کار در باغچه باعث   نساخت. از ای  روانی در محیط کاری مردساالرانه بسیار مرا از لحاظ روحی خسته می
 .دست آوردن آرامش و انرژی برای شروعی دوباره در روز بعد بود  روحی و به هٔ تخلی

 

 
 آباد دانشگاه طبی کابل  علی ه  تراپي شفاخان بازسازی بخش رادیو ه  وی مسئولیت پروژ   
 برعهده داشته است 2012را    
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 چه زمان به دانشگاه ساری در لندن راه یافتید؟
ماستری در  هٔ المللی انرژی اتمی برای گذراندن دور  سازمان بین م( تحت بورسیهٔ  ۲۰۱۰)اکتبر ۱۳۸۹سال  در

عازم کشور انگلستان شدم. از مقطع ماستری  (University of Surrey) فیزیک در دانشگاه ساری  مدیکال هٔ رشت
 ساری گیلد  رویال هٔ عملی فیزیک طبی را در شفاخان هٔ ماه دور 10التحصیل شدم و پس از آن   عالی فارغ هٔ به درج

دکترا برایم بورسیه پیشنهاد شد، که در آن سال  هٔ فورد گذراندم. همزمان با این از طرف دانشگاه برای گذراندن دور
صف دکترا را دادند. البته بورسیه نیمه بود، به این معنا که ن هٔ از بین دو هزار دانشجو به چهار نفر بورس دور

توانستم پول یک   پرداخت. من تنها می  شد و نصف دیگرش را باید خود دانشجو می  مصارف را دانشگاه متقبل می
این فرصت را از دست ندادم و بورسیه را قبول کردم. همسرم و  سالش را بدهم، با وجود این ناامید نشدم و

وقت هم در بیمارستان کار   تمرکز کردم. پاره فرزندانم هم به من پیوستند و با حمایت همسرم روی درس خواندن
 (Schlumberger Foundation) «بنیاد شلوم برجر»از یک سال شامل بورس  کردم. خوشبختانه، بعد  می

 هٔ دکترایم دفاع نمایم و با درج هٔ نام  توانستم از پایان 2015شدم که توانستم آن را ادامه دهم و در ماه جون سال 
دکترا، بهبود روش  هٔ تحقیقاتی من در دور هٔ پروژ .التحصیل شوم  دکترا فارغ هٔ از سه سال از دوراعلی و در کمتر 

گیری اشعه در   حلی برای باال بردن دقت و صحت اندازه  درمانی بیماران سرطانی بود، و من روی یافتن راه پرتو
 .داخل بدن مریض تحقیقاتم را انجام دادم

 

 
 از طرف دانشگاه ساری و وزارت تحصیالت عالی  2013خانم جعفری در سال 

 عنوان مخترع وسیله یا دستگاه جدید درمان سرطان اعالم شد  افغانستان به
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عنوان مخترع وسیله یا   از طرف دانشگاه ساری و وزارت تحصیالت عالی افغانستان به 2013شما در سال 
اید، توضیح دهید؛   یی که شما اختراع کرده  دستگاه یا وسیلهدستگاه جدید درمان سرطان اعالم شدید. در مورد 

 ؟کند  این دستگاه چیست و چگونه کار می
درمانی استفاده از اشعه  دهد. هدف از پرتو  درمانی بیماران سرطانی را تشکیل می هٔ درمانی بخشی از برنام پرتو

باند تا  شده تا سرطانی محدود فقط باید به ناحیهری که اشعه را است، طو های سرطانی   جهت از بین بردن سلول
شود   هایی استفاده می  درمانی، از اشعه یی نبیند. اما در حین پرتو  های سرطانی صدمه  های سالم اطراف توده  بافت

گیری آن بسیار مشکل است. برای همین اغلب اوقات در حین درمان یا سبب   که نامرئی است و تمرکز و اندازه
شود. من در   سرطانی مریض اشعه داده نمی هٔ که به مقدار صحیح به غد  شود و یا این  ها می  سایر بافتآسیب 
را ابداع  هٔ متری( و ارزان قیمت، وسیل  بسیار کوچک )یک میلی هٔ های شیش  ام با استفاده از مهره تحقیقاتی هٔ پروژ

سرطانی و  کار گذاشت و از میزان و گسترش اشعه به ناحیهٔ توان این وسیله را در محل تحت درمان   کردم که می
های اطراف اطالع حاصل کرد و متعاقبا هرگونه خطای موجود را برای جلسات بعدی درمانی تصحیح کرد.   بافت

گیری این وسیله  کار  شود. با به  جلسه انجام می 20درمانی در حدود  الزم به یادآوری است که معموال تداوی پرتو
 .درصد افزایش یابد ۵۰درمانی حداقل  رود دقت و صحت درمان پرتو  تظار میان
 

 
 انگلستان کشور (University of Surrey) شکردخت  در دانشگاه ساری

 
های اولیه آن از کجا آمد و از چه زمانی   چه چیزی شما را کمک کرد که به فکر اختراع این دستگاه بیافتید. ایده

 ؟ گیر آن شدید در
درمانی از عوارض جانبی بسیار جدی رنج  % مریضان تحت تداوی پرتو51وقتی متوجه شدم که در عموم 

طور قطعی   توانیم سرطان مریض را به  سرطانی نمی هٔ برند و در اثر نبود اطالعات دقیق از محل تداوی غد  می
به ما اطالعات ارائه کند خواب را از درمانی  که از داخل بدن مریض تحت پرتو هٔ کنترل کنیم، فکر ساختن وسیل

های تازه   حل  کردم و دنبال راه  چشمان من ربوده بود. تا دیروقت شب هنوز مقاالت سایر محققان را مطالعه می
حل باید ارزان، ساده و قابل   حال همیشه در نظر داشتم که راه  این مشکل باشد. در عینجوابگوی گشتم که   می

 .ند افغانستان باشدتطبیق در کشوری مان
 (optical fibres)که از فیبرهای نوری  (David Bradley )لذا با استفاده از تحقیقات پروفیسور دیوید برادلی

فکر نمودم که  هٔ مواد شیش کرد کار خود را شروع کردم و سپس به انواع دیگری از  عنوان دوزیمتر استفاده می  به
رد بدن مریض نمود؛ مقاومت بیشتری داشته باشد و هم اطالعات سه بعدی بسیار کوچک باشد تا بشود آن را وا

توان شعاع را در یک بعد با دقت باال اندازه   ارائه نماید، چرا که فیبر نوری بسیار شکننده است و عمال با آن می
نوسیله درآمدی کوچک کردم تا بدی  برای ساختن گردنبند استفاده می هٔ های شیش  در دوران نوجوانی از دانه گرفت

 ال های ارزان برای ایجاد دوزیمتر تی  اولیه را به من داد تا از این دانه هٔ داشته باشم. بعدها این کار، این اید
استفاده نمایم. وقتی که این نظریه در البراتوار مورد آزمایش قرار ( (thermos-luminescentترمولومینسنت)
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ها عملکرد   های متعارف هستند بلکه آن تر از دوزیمتر  بسیار ارزان هٔ های شیش  دانه تنها  م که نهتگرفت، دریاف
ها   از این مهره هٔ کنند. به این ترتیب با ساخت آرای  ها نیز ارائه می مراتب بهتری را در طیف وسیعی از پارامتر  به

تواند وارد بدن شود و از مقدار و   میگرفتند طرح ساخت دوزیمتری را دادم که   طور ردیفی قرار می  که به
 .سرطانی و هم انساج سالم اطراف اطالعات دهد هٔ گسترش اشعه هم در غد

 

 های درمانی برای سرطان دارد در چیست؟  هایی که اختراع شما با سایر شیوه  ها و مزیت  تفاوت
شد   هایی استفاده می فقط دوزیمترهای قبلی دوزیمتری که بتواند وارد بدن مریض شود وجود نداشت و   در روش

بر و   که بسیار هزینه  شد. دیگر این  صرفا تخمین زده می  گرفت و مقدار اشعه  که روی پوست مریض قرار می
 .فقط در کشورهای پیشرفته قابل استفاده است

 

 . دهید  اید توضیح  کرده مورد مکانیزم کار دستگاهی که اختراع در
دهد. مسلما هر طرح جدیدی کمی   درمانی را افزایش می تکمیلی است و دقت و صحت پرتو هٔ وسیلاین دستگاه یک 

هایی هم دارد و همواره علم در حال پیشرفت است. بله با تمرکز بر روی بهبود هرچه بیشتر کار سیستم   و کاستی
شده   گرفته هٔ درمانی است، میزان اشع که مریض تحت پرتو  تواند همزمان با آن  ام که می دیگری را طراحی کرده

 .کننده خواهد بود  شوند بسیار کمک  هایی که فقط در یک تا سه جلسه انجام می  را نشان دهد و این برای درمان
 

 
 مرگ و ناجی زندگی لقب دادند به شکر دخت شاهد

 

 داشتند؟ را به تنهایی انجام دادید یا نهادها و افراد دیگری در آن نقشاختراع  این
تنها دانشگاه ساری بلکه بسیاری از نهادهای   اختراع فقط طرح شخص خودم بود ولی در انجام آزمایشات آن نه

 20، مراکز تحقیقاتی  (National Physical Laboratory)تحقیقاتی بریتانیا مانند مرکز البراتوار فیزیک ملی
 المللی مانند البراتوار گونما در ژاپن  های بین ها، برخی از البراتوار  تا از شفاخانه

 (Gunma Ion Beam Centre( 
 .، در این کار تحقیقاتی با من همکاری داشتند(Prague Proton Centre)  تراپی پراگ  و مرکز پروتون

 

  فرد شما، تا هنوز چه اقدامات عملی برای استفاده از این اختراع  به منحصر ه  از زمان اختراع دستگاه و شیو
  ؟اید  انجام داده

عملی از این طرح دوزیمتری داخل بدن احتیاج به طراحی سیستم خوانش و تحلیل اتوماتیک بود که  هٔ برای استفاد
ام و  ها باشد. این دستگاه تکمیلی را هم طراحی کرده  نیاز بسیار باالی شفاخانه پاسخگویسرعت کار را باال ببرد تا 

سازی این اختراع همچنین   مراحل صنعتی  برای طی.ایم ثبت این اختراع اقدام نمودهبا کمک دانشگاه ساری برای 
جا توضیح بدهم که   باید در این.ام احتیاج به ثبت شرکت داشتم که تیم مربوطه را تکمیل و شرکت را ثبت نموده

همین دلیل صرفا قابل استفاده  نگهداشت باال بودند که به هٔ قیمت و با هزین  های دوزیمتری قبلی بسیار گران  سیستم
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نگهداشت کمتری الزم  هٔ در کشورهای پیشرفته بودند. چون طرح من در عین کارایی باالتر ساده و مقاوم است هزین
ً برداری در تمام کشورها است که   راحتی قابل بهره  دارد و به تداوی بیماران را بسیار کاهش خواهد  هٔ هزین متعاقبا

 .داد
 .تان توضیح دهید  اید. در مورد این شرکت و اهداف تان ایجاد کرده  برای صنعتی کردن اختراعشرکتی را 

متوجه شدم که  سازی سیستم دوزیمتری داخل بدنی ایجاد کردم، منتها بعداً   در شروع شرکت را صرفا برای صنعتی
مانند کمبود ویتامین دی در نزد مردم هم هایی برای سایر مشکالت صحی   حل  توانیم راه  با تیم مسلکی که داریم می

 .های بعدی ما خواهد بود  ارائه کنیم که برنامه
 

ها   برداری عملی در بیمارستان  سازی و بهره  تان توسط دولت یا موسسات خصوصی برای عملی  آیا اختراع
  ؟مورد استفاده قرار گرفته است

گذرانم   تخصص خود را می هٔ دور و در بیمارستانی که فعالً  شفاخانه در سراسر انگلستان آزمایش انجام شده 20در 
طور دستی انجام شده است که   ایم. منتها خوانش دوزیمترها در تمام این آزمایشات به مریض امتحان کرده 32روی 
تیک روی ساخت دستگاه خوانش اتوما حاالبر است و برای قدم بعدی حتما باید سیستم اتوماتیک را بسازیم که   زمان

دستگاه داده شده  هٔ اولی هٔ است که از جانب نهاد نوآوری بریتانیا برای ساخت نمون هٔ ام هم بودج ام و جایزه تمرکز نموده
 .است

اید و یا در حال کار   درمان جدید، چه کارهای علمی و پژوهشی دیگری انجام داده ه  در کنار اختراع یک شیو
  هستید؟

ام. تاکنون )دسامبر  هایم را با آن دانشگاه ادامه داده  عنوان محقق در دانشگاه ساری همکاری  پس از پایان دکترا به
اند. برای جزییات بیشتر در   المللی چاپ شده  ام که در معتبرترین مجالت بین شش اثر علمی داشته و  ( بیست2016

در کنار کار تحقیقی، برای .جعه نماییدام در لینک ذیل مرا توانید به پروفایل علمی  ام می مورد کارهای علمی
فیزیک  هٔ بیولوژی را در رشت ماستری و دکترا استاد راهنما هستم و همچنین مضمون درسی رادیو هٔ دانشجویان دور

 هٔ ام گذراندن دور کار روزمره.کنم  تدریس می (University of Surrey) ماستری همین دانشگاه هٔ طبی دور
طبی  نفیزیک داالمللی   است تا سرتیفیکت بین Queen Alexandra هٔ نی در شفاخانتخصصی فیزیک طبی بالی

 .دست بیاورم  بالینی را به
 

 
 

اید، امیدوار شدند و خصوصاً دریافت  ها از اینکه شما موفق به دریافت این جایزه و اختراع این وسیله شده افغان
در  افغانهاتوانیم. آیا روزی اختراع شما برای درمان   میاین جایزه زنان افغانستان را امیدوار کردند که ما 

  رداری قرار خواهد گرفت؟ب افغانستان نیز مورد بهره
خدمات رادیوتراپی دقیق برای  هٔ توان از این دستگاه برای ارائ  گاه مرکز رادیوتراپی فعال شود می در افغانستان هر

قانون شعاعی از مجلس پاس شده است و ساخت مرکز در بهار سال آینده تازگی   بیماران استفاده کرد. این روزها به
سال یا  3های وزارت تحصیالت عالی افغانستان است اما ساخت ماشین مورد نظر من ممکن است حدود   از برنامه

  بهره دست آورد و مراحل صنعتی و قانونی را بگذراند و به  مالی به هٔ بیشتر زمان الزم داشته باشد تا پشتوان
 .برداری برسد

من عالقه دارم یک مرکز تحقیقاتی در داخل افغانستان ایجاد نمایم تا دانشجویان ما در داخل کشور تحقیقات علمی 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.etilaatroz.com/wp-content/uploads/2016/12/15328306_1242525345808059_901271339_n.jpg


  

 

 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .المللی انجام دهند  در سطح و استاندارد بین
 

 جعفری تشکر دخلینک ثبت شرکت خانم 
http://www.trueinvivo.co.uk  

 
 اش  جعفری در مورد مقاالت علمی تشکر دخلینک پروفایل خانم 

https://www.researchgate.net/profile/Shakardokht_Jafari/contributions 
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