
وراڈزیا یاستیکے ر درجے ی  کےلئے اعل یکلٹیف یک یورسٹیونیآغا خان   

 

ر ڈاکٹر شاہد او یریرخسانہ زب سریپروف یاسپتال ک یورسٹیونیجانب سے آغا خان  یپاکستان ک صدر

ر گورنر سندھ پ دیصوابد یصدر پاکستان ک وراڈزیا ہیہے ۔ ایگ ایکے لئے نامزد ک وارڈیکو سول ا عیسم

۔ یہو گ قدمنع ںیم یہفتے کو گورنر ہأوس کراچ بیتقر کیا ںی۔ اس سلسلے م گے ںید لیعمران اسماع

 ئےید وارڈزیا ہی ںیجنہ ںیہ شامل ںیم اتیشخص 721ان  عیاور ڈاکٹر شاہد سم یریرخسانہ زب سریپروف

ا ۔ اس سے قبل آغ ںیجاتے ہ ےیپاکستان پر عطا ک ومیمارچ کو 22ہر سال  وراڈزی۔ سول ا گے ںیجائ

 وارڈزیسول ا یذوالفقار بھٹہ اور ڈاکٹر اطہر انعام کو بھ ،ڈاکٹریڈاکٹر نزہت فاروق یک یورسٹیونیخان 

ر مشتمل پ یدہائ کینے اپنے ا عیاور ڈاکٹر شاہد سم یریرخسانہ زب سریسے نوازاجا چکا ہے ۔ پروف

شعبہ  جبکہایاہم کردار ادا ک بہت ںیم یبہتر یک اریمع یاور طب یسی، تدر یمیکے دوران تعل ئریریک

ردار ک یان کا مرکز یبھ ںیم بڑھانے کو قوںیکے طر کھنےیاورس سیو تدر میتعل یک سنیڈیم

 ایز ککا آغا ئریریکے ساتھ اپنے ک یورسٹیونیآغا خان  ںیم7891نے مارچ  یریرخسانہ زب سریرہا۔پروف

 نیڈ ٹیا یسوسیا یک شنیجوکیسربراہ اور شعبہ ا یک ولپمنٹیڈ شنلیجوکیآف ا  پارٹمنٹیڈ  اور بعدازاں

 یصیخجانچ اور تش نجبکہیحاصل ک یبھ شنزیپوز  ی  علا یبھ ںیکالج م کلیڈی۔ انہوں نے م ںیبن

آ ف  شنیا یسوسیشرکت کو بڑھانے سے متعلق ان کے کردار کو ا یاور طلبا ک یبہتر یک قوںیطر

 میتسل یتان نے بھپاکس شنیجوکیا کلیڈیان م نسیلیکسیآف ا شنیا یسوسیاور ا ورپی شنیجوکیا کلیڈیم

پاکستان کے  سہولت فراہم کرنے والے یک شنیجوکیا ئریک لتھینے ہ یریرخسانہ زب سری۔پروف ایک

کردار ادا  اہم ںیم لیاور تشک یمنصوبہ بند یک شنیجوکیا کلیڈیان م شنیفار انوو نٹریپہلےاور واحد س

نوازا جائے  سے ازیامت تمغہ ںی۔ان تمام خدمات پر انہ ںیبن کٹریڈائر یعبور یپہل یک نٹریاور س ایک

ں کو نئے اور رہنماؤ  بھال کرنے والوں کھی،د نینسل کے محقق یتھا کہ اگل کہناگا۔اس موقع پر ان کا 

ت کے خدما ینکہا کہ اپ دیبہت متاثر کن رہا ہے۔انہوں نے مذ یواقع ناید میتعل یسے نمٹنے ک لنجوںیچ

ر ۔ ڈاکٹ حد شکر گزار ہوں بے ںیبات ہے جس پر م یاعزاز ک کیکرنا ا وارڈحاصلیا ںیاعتراف م

۔  ںیسرجن ہ کوتھراسیاور کارڈ سریپروف نئریکے س یکے شعبہ سرجر یورسٹیونیآغا خان  عیشاہد سم

۔وہ  یجوائن ک یورسٹیونیخان  آغا ںیم7889کرنے کے بعد  شنیجویسے پوسٹ گر ہینے برطان انہوں

 ںے بلکہ انہوبھرپور مہارت الئ یک شنزیآپر دہیچیصرف اپنے ہمراہ امراض قلب کے پ نہ ںیپاکستان م

لف پروگرامز کے لئے مخت تیاور ترب سیتدر یعملے ک یطب گریاور د شنزیکنینے سرجنز، نرسز، ٹ

 ویآف کارڈ یٹپاکستان سوسائ عیہوا۔ ڈاکٹر شاہد سم اضافہ ںیمہارت م یسے ان ک ئےجسید لیتشک یبھ

 یالقواما نیاور ب یملک یقلب ک امراض جبکہ ںیہ یتھوراسک سرجنز کے نائب صدر بھ نڈیا ولریسکیو

 یک شنزیآپر قلب کے امراض  ںیملک م رونیپاکستان اور ب جو ںیکرتے ہ یکے ہمراہ کام بھ زیسوسائٹ

 ازیتارہ امتکو س عیان خدمات پر ڈاکٹر شاہد سم۔ ںیہ یاور پروگرامز متعارف کرات کیتکن دیاور جد ینئ

قلب کے  راضام نے ںیکہ م تھاکا کہنا  عیجائے گا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد سم اید

جس  یتھ یجوائن ک یورسٹیونیفراہم کرنے کےلئے آغا خان  اتیسہول یاریمع یصحت ک کو ضوںیمر

دد کے م یادارے ک ریتعب یخواب تھا جس ک کیوارڈایا ہیکہا کہ  دینے مذ ۔ انہوں یہوئ یابیکام ںیم

۔ یتھ ںیممکن نہ ریبغ  


