
 

                                                                                               

میالدی در یک خانواده  1691هجری شمسی مطابق سال  1431الدین هاشمی در سال دکتورسید بهاوالدین هاشمی فررند سید تاج 

روشنفکر و تحصیل یافته در قریه جانشاه ، ولسوالی شکردره والیت کابل دیده به جهان گشود. اینکه پدر موصوف شخص 

تالش بخرچ دادند تا روشنفکرو تحصیل کرده بود دردوران حیات خویش با تشویق و ایجاد فضای سالم تحصیلی سعی و 

 خود گردند. جامعهفرزندانش تحصیالت عالی شان را به وجه احسن به پایه اکمال رسانیده و مصدرخدمت به مردم و

هجری شمسی مطابق  1499دوکتور سیدبهاوالدین هاشمی بعد از فراغت دوره مکتب شامل پوهنتون طبی کابل گردید که در سال 

 را با مؤفقیت به پایان رسانیده و منحیث دوکتور به وظیفه مقدس طبابت آغاز به کار نمود.  میالدی تحصیالت عالی خویش 1691

بعداز اکمال تحصیالت عالی ، موصوف برای مدت یک سال به حیث داکتر معالج درکابل و بعداً برای مدت چهار سال در شهر 

میالدی به عنوان  1664الی جنوری  1661ی سال . موصوف از جنورنمود وظیفه انجام به صفت داکتر جراحپشاور پاکستان 

معاون همکاری های طبی درمؤسسه لوژستیکی وساختمانی افغانی مربوط انجمن توسعه بین المللی ایاالت متحده امریکا ، یعنی        

(Afghan Construction and Logistic Unit (ACLU) of the United State Agency for 

International Development(USAID  ایفای وظیفه نموده که مسؤلیت فعالیت های طبی و رسانیدن خدمات عاجل

 طبی  برای مهاجرین افغانی را در پاکستان وضمناً درداخل افغانستان بعهده داشت.

 حصول درجه دوکتور هاشمی با استفاده از فرصت ، تحصیالت خویش را در ایاالت متحده امریکا نیز ادامه داد که خوشبختانه با 

 نایل گردید. University Grand Canyonاز   Public Healthماستری خویش در رشته  عالی , 

میالدی در ایاالت متحده امریکا منحیث  دانشمند تحقیقاتی در  1111الی  1666دوکتور سید بهاوالدین هاشمی  از سال  

MicroSort  division of the Genetics & IVF Institute (GIVF) in Fairfax, Virginia   ، خدمت  نموده

میتود یا روش رنگ آمیزی ومرتب سازی کمی ازسپرم را برای افزایش چانس بیشتر تولید مثل برای  محلی که توانست تا

. البته قابل یاددهانی است که چنین اختراع آن هم تراع نمایدمشکل دارند ، اخ MicroSortمردانیکه از طریق تکنالوجی معمول 

توسط یک افغان در ایاالت متحده امریکا ، درتاریخ این کشور بی نذیرو کم سابقه بوده که انجام این نوع خدمات را میتوان از 

ع علمی خویش درکنار سایر افغانستان بحساب آورد. دوکتور سید بهاوالدین هاشمی باچنین یک اختراافتخارات ملت سربلند 

 دانشمندان افغانستان نیز توانست توانمندی علم ودانش افغانها را در عرصه طبابت به جهانیان ثابت و معرفی نماید. 

این روش یا میتود ، انتخاب جنسیت را برای زوج های که به دنبال تعادل خانواده خود و یا پیشگیری از برخی بیماری های  

 ( ارائه می دهد. sex-linkedماری ژنتیکی )بیژنتیکی اند 

غرض حق ثبت وعالئم تجارتی به دفترحق ثبت اختراع و عالیم تجارتی  IVFاختراع دوکتور هاشمی از طرف مؤسسه ژنتیک و 

 بنام موصوف ثبت وراجستر گردید. 1122وزارت تجارت ایاالت متحده امریکا ارسال که خوشبختانه اختراع متذکره در سپتامبر 

که یکی ازشعبات مربوط به   Cryobank Fairfaxدوکتورسید بهاوالدین هاشمی درحال حاضربه عنوان مدیرپروژه  

Genetics & IVF  بوده ، مشغول کاربوده ضمناً موصوف یکی از اعضای فعال و برجسته انجمن بهداشت عمومی آمریکا

(APHA ) و انجمن امراض شناسی امریکا(ASCP ).میباشد 

 بیوگرافی مختصر دوکتور سید بهاوالدین هاشمی

 

 

 

 

 


