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 تعالي بسمه                                    

 برترين و ترينقديمي عنوان به تهران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده

 و ماندگار هايچهره علمي، درخشش دهه هشت طي در كشور پزشكي دانشكده

 اين علمي هايفعاليت. است داده تحويل كشور پزشكي جامعه به را زيادي نخبگان

 دانشجويان روزي شبانه هايتالش و كارمندان و علمي تئهي اعضاي هايفداكاري و زحمات مرهون هميشه دانشكده

 آناتومي گروه. اندكرده ايفا را يعمده نقش بين اين در آموزشي هايگروه. است بوده مختلف سطوح در فراگيران و

 اين در دانشجويي افتخار كه ما يكايك ياد در هميشه ه،دانشكد آموزشي گروه ترينقديمي عنوان به پزشكي دانشكده

 ايم،داشته پزشكي علم موضوع با خود هايرخوردب اولين در كه بزرگي اساتيد خاطره و ياد با ايمداشته را مجموعه

 و يآناتوم ابهت با هايكالس در حضور خاطره تهران پزشكي علوم دانشگاه التحصيالنفارغ دانمبعيد مي. عجين است

 از را خود سپاس و احترام نهايت پزشكي، دانشكده رئيس عنوان به اينجانب. ببرند خاطر از را تشريح سالن در حضور

 سالمت و كنممي ابراز اند پرداخته دانشجويان آموزش به گروه اين در پزشكي آموزش دهه هشت طي در كه اساتيدي

 از را زاده، حسن دكتر آقاي جناب گروه، محترم مدير و گروه حاضر حال علمي هيات ءاعضا افزون روز توفيق و

 .خواستارم منان خداوند

 دكتر سيد اميرحسين امامي 

  پزشكي دانشكده رئيس 
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 تعالي بسمه

 از يكي تكميلي تحصيالت دانشجوي هفت و صد و علميهيئت  عضو شانزده با تهران پزشكي ومعل دانشگاه آناتومي گروه

 ارائه پژوهشي و آموزشي خدمات ،دانشگاه مختلف هاي دانشكده دانشجويان اكثريت به كه است پزشكي پايه علوم هاي گروه

 اي برجسته استادان با تأسيس ابتداي از است بوده تهران دانشگاه ساختار در يافته قرارتاس دپارتمان اولين كه گروه اين. كند مي

 هشتاد گذشت از پس اكنون. است داشته بسزايي سهم عزيزمان كشور نخبه و برومند جوانان تربيت در داشته اختيار در كه

 و آموزش كيفيت ارتقاي جهت رد گروه تكميلي تحصيالت دانشجويان و كاركنان آناتومي، گروه ساختمان اولين تأسيس از سال

 به عزيزمان كشور شدن تبديل و علمي مرجعيت راستاي در و نمايند مي تالش بوم و مرز اين فرزندان به بهينه خدمات ارائه

 .بود نخواهند فروگذار تالشي هيچ از منطقه علمي قطب

 براي فرصتي كه شاكرم را خداوند تهران پزشكي علوم و تهران هاي دانشگاه سيسأت سال هشتادمين گراميداشت آستانه در

 دفتر دانشگاه، الملل بين پرديس پزشكي، دانشكده آناتومي گروه در عزيزم همكاران و شد ايجاد آناتومي گروه بيشتر معرفي

 براي پشتيباني و گردآوري در تهران پزشكي علوم دانشگاه استادان و پزشكي جامعه بسيج دانشگاه، آموختگان دانش با ارتباط

 ها خانم از پايان در .نمايم قدرداني آنها صميمانه همكاري از دانم مي الزم  خود بر كه اند نموده فراوان تالش اثر اين چاپ

 خشايار آقاي و گروه علمي هيئت عضو زارع تك نسرين خانم و آناتومي دكتري دانشجويان موسوي محبوبه و جولحص سميه

 جناب از همچنين و اند نموده همكاري اثر اين تهيه مختلف مراحل در خود فراوان تالش با كه پزشكي دانشجوي بهاالدين مير

 تشكر نمودند، ياري كار اين انجام در را ما خود صميمانه پشتيباني با كه ،پزشكي دانشكده محترم رئيس ،امامي دكتر آقاي

  دريغ ما از را خود هاي مايينراه و گيرد قرار عزيز شجوياندان و محترم همكاران استفاده مورد اثر اين اميدوارم .نمايم مي

 .نفرمايند

 دكتر غالمرضا حسن زاده  

                                                                            مدير گروه آناتومي                                 
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 اولفصل 

 سينا ابندستگاه 
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 فني دانشكده پزشكي  سازمان
 

 بخش)فني دانشكده پزشكي شامل دستگاه ابن سينا  سازماندر ابتداي تاسيس دانشكده پزشكي دانشگاه تهران ، 

 حيواني، بيولوژي شناسي، بافت شناسي، انگل شناسي، آسيب هاي  و آزمايشگاه( پزشكي عملي بخش –كالبدشناسي 

 .بود شناسي ميكروب و فيزيولوژي فيزيك، پزشكي، بيولوژي ،شيميبيو شناسي، سرم

 :گروه آموزشي پايه و باليني در دانشكده پزشكي وجود دارند كه عبارتند از  63ر در حال حاض

 ،يقانون يپزشك ،يپاتولوژ ،يپزشك كيژنت ،يمونولوژيا ،يولوژيوبكريم ،يفارماكولوژ ،يميوشيب ،يولوژيزيف ،يآناتوم

 ،ياورولوژ ،يارتوپد ،يپزشك چشم ،ينيگوش و حلق و ب ،يآموزش پزشك ،ياخالق پزشك ،يداخل ،يجراح ار،ك طب

 ،يا هسته يپزشك ،يهوشيب قلب، اعصاب، يجراح ،ينورولوژ مان،يزا و زنان ،سالمندان بط معارف اسالمي،  كودكان،

 و يعفون ،ياجتماع يپزشك اورژانس، طب ،يپزشك كيزيف ،يپزشكروان ،يولوژيراد ،يورزش يپزشك پوست،

 .يتراپويراد

 تهران دانشگاه یبنا از قسمت نينخستسينا؛ ابن دستگاه(  الف

 
كده به بزرگ، نام دانش يموسسه علم نيدانشكده دانشگاه تهران است و قبل از آن كه ا نيتر يميقد يكپزش دانشكده

 بر رانيا در هيعال ماتيآن كه تعل يبرا 3636در سال . شد يبه صورت مدرسه طب در دارالفنون اداره م رديخود گ

 كشور نيا در و ديدرآ نيمع تيترب و نظم تحت يعال مدارس يفن و يعلم و يآموزش امور و گردد استوار ياساس هيپا

 به دانشگاه سيتاس شالوده ، شود جاديا هنر و علم جيترو يبرا يكانون دوباره است بوده ايدن تمدن دار پرچم يزمان كه

 حهيو ال دنديوزارت فرهنگ مامور انجام آن گرد لياصغر حكمت كف يعل آقاي و شد ختهير اروپا يها دانشگاه سبك

 بيبه تصو 3636اد نمودند كه در جلسه هشتم خرد ميتقد يمل يو به مجلس شورا ميدانشگاه را تنظ سيقانون تاس

 و شود متمركز جا كي در بود ريدا وسعت كم و يا اجاره يبناها در كه مختلف يها دانشكده كه آن يبرا. ديرس
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 ماه خرداد 5 خيتار در فرهنگ وزارت باشد، داشته ارياخت در مدرن و يكاف ييها ساختمان و عيوس يمحل دانشگاه

 نقشه طبق را تهران شمال در واقع هيجالل ياراض از مربع متر هزار دو و ستيدو مساحت به ينيزم قطعه  3636

از دانشگاه تهران كه  يقسمت نينخست. و در آن شروع به ساختن دانشگاه كرد يداريخر ماركف ويسوم يميترس

 يدانشكده پزشك يع در محوطه شمال غربساختمان مذكور واق. بود نايدستگاه ابن س اي حيتشرتاالر  يساخته شد بنا

دانشكده  يشورا ئتيوزارت فرهنگ و ه ليو كف ريوز با حضور نخست يمراسم يط 3636ماه  ريسوم ت كشنبهيروز 

 يبرا دستگاه آن در بعد روز چند و افتتاح سال آنبهمن ماه  35حاضر و روز  3636بهمن ماه  ليطب، شروع و در اوا

 . ديگرد آغاز حيتشر ميتعل انيدانشجو

 سالن تشریح

 
 نيريز قسمت. است بوده سيتدر يبرا مخصوص سالن كي و ياساس قسمت سه از مركب حيتشر تاالر گذشته در

 و سيماني يها حوضچه در نموده فيكس قسمت نيا در را اجساد و بوده حيتشر يبرا اجساد ينگاهدار مخصوص

 سالن. ساختند يم آماده عمل يبرا فيكساتيو يها محلول قيتزر و ها و پس از فرو بردن در حوضچه برده فرو يفلز

عمل  گريمخصوص چهار نفر محصل بود كه به اتفاق همد يو هر تخت تشريحتخت  35 يدوم و دارا طبقه در بزرگ

 تحت را يجسد الزم موارد در كه بوده سالن نيدر هم استادمخصوص  ياتاق و صندل. دادند يرا انجام م حيتشر

 خورد، مي يصندل سقف تا كه تئاتر يآمف شكل به مخصوص محل كي مذكور سالن جنب در. دادند مي رارق نهيمعا

 نيسوم. در وسط قرار داشت استاد زيشاگردان م يبرا يحيو بحث در موضوعات تشر حيكه براي توض شد ساخته

 نشان جهت مخصوص يكيالكتر لوازم و اسباب با  همراه عمل تخت 35داراي كه  يبزرگ ، سالن تشريحطبقه عمارت

  .بود يآناتوم يها لميف دادن
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 دانشكده اند بوده كوين اثرات منشا يپزشك دانشكده در كه يدانشمندان و استادان خدمات از ليتجل يراستا در

 اساس نيا بر كه است كرده يگذار نامان آن نام به خود را يها و بخش ها تاالر از يبعض يمقتض موارد در يپزشك

 .است شده نيمز اعلم ريام دكتر افتخارپر نام به يموضع حيتشر و يعمل يپزشك شگاهيآزما

 

 

 

 

 (گذشتهدر ) اجساد هيته قسمت
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 (گذشتهدر ) تشريح هاي سالن از يكي

 

اقي و ات ، كالس درسريحشن اين ساختمان سالن تدر زيرزمي كه استدر سه طبقه  ناتوميآدر حال حاضر ساختمان 

ي  قسمت ديگر مربوط به موزه. هاي فلزي تعبيه گرديده است جهت فيكس اجساد و نگهداري آنها در حوضچه

  .باشد ميانسان  ها و موالژهاي متنوعي از اعضاي بدن كه مجهز به استخوان استي آناتوم

 .تدريس نظري دروس قرار دارندكتر عبدالوهابي جهت د مرحوم تئاتر و كالس آمفي ي همكف طبقهدر 

تخت جهت تشريح جسد و  31مجهز به  ديگري سالن تشريح. اتاق مدير گروه در طبقه دوم اين ساختمان قرار دارد

 آموزش دو سالن ديگر مخصوص همچنين .، در اين طبقه واقع شده استآموزش عملي آناتومي به دانشجويان

  .وجود دارنددر اين قسمت  هاي آناتوميفيلم سطحي و ارائهناتومي آ
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زير  به شرح ييها در چهار گروه در ايستگاه به صورت چرخشي در حال حاضر براي آموزش عملي آناتومي دانشجويان

  :تقسيم مي شوند

 تشريح فيلم  

 راديولوژيك و سطحي آناتومي 

  تشريح جسد  

  شناسي و موالژاستخوان 

 

 

 (در حال حاضر)آناتومي  هگروتشريح  سالن
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 (حاضر حالدر ) يآناتوم موزه

 

 (در حال حاضر) آناتومي ساختماندرس  يها كالس از يكي
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 :شناسيو جنين شناسي  بافت آزمایشگاه( ب

در تاالر . يك تاالر مشترك وجود داشت شناسي آسيب و شناسي رويان شناسي، بافت براي آموزش عمليدر گذشته 

 . ندبود ميزهاي سيماني در طرف راست و چپ با فواصل معين قرار داشتواقع شده  همكفي  مذكور كه در طبقه

شناسي و در مجاورت آن آزمايشگاه كوچكي براي  بافت هاي  المي  اتاق كوچكي براي تهيهتاالر  اين سمت غربي در

عملي  اي سه روز و كارهاي شناسي هفته شناسي و رويان كارهاي عملي بافت. رئيس قسمت وجود داشت

 .شدند شناسي بعدازظهرها انجام مي آسيب

گرفت كه دانشجويان به سه دسته تقسيم و هر دسته يك روز در  شناسي بدين صورت انجام مي عملي بافت تدريس

ها و اعضاي مختلف تهيه شده بود در زير ميكروسكوپ   را كه قبال از بافت هايي المهفته در آزمايشگاه حاضر و 

 .شد ي پروژكسيون بر روي پرده نمايش داده مي وسيله مورد بحث به المعالوه تصوير  بهكردند  مشاهده مي

 . گرديد شناسي با كمك پروژكسيون، موالژ و تصاوير موجود در آزمايشگاه براي دانشجويان تشريح مي رويان مباحث
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 (گذشتهدر ) شناسي بافت شگاهيآزما

 

نوري به صورت عملي و هاي دانشجويان در دو سالن مجهز به ميكروسكوپشناسي به هاي اخير آموزش بافتدر سال

هاي بافتي زمايشگاهي جهت تهيه المهاي عملي آدر منتها اليه سالن. يك تاالر براي تدريس دروس نظري وجود دارد

 .ژوهش دانشجويان قرار داردموزش و پآبه منظور 

 كالسي جهتتحقيقاتي و  كامپيوتري دو سايت ،آزمايشگاه تحقيقاتي دوبه شناسي در دو طبقه مجهز ساختمان جنين           

 علوم، ولكوليتحقيقات مهاي بنيادي،  سلول در زمينه ينمحقق هادر اين آزمايشگاه .باشد مي ظريتدريس دروس ن

 .اشندب مشغول فعاليت مي ميپزشكي ترمي هاي حيواني در خصوص مدل و لوژي توليدمثل، كشت سلول ، بيو اعصاب
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 (حال حاضردر ) شناسيبافت شگاهيزماآ

 

 (در حال حاضر)شناسي مايشگاه جنينآز
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 دوم فصل

 گروه رانیمد
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 "اسامی مدیران گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران"

 

 "(3631-3611) رئيس دستگاه ابن سينا در سال"   دکتر امیر اعلم -3

 "(3611)رئيس دستگاه ابن سينا در سال "  دکتر نعمت اهلل کیهانی -1

 "مديرگروه آناتومي"  دکتر ابوالقاسم نجم آبادی -6

   "(3613-3611) لمديرگروه آناتومي به مدت يك سا"  یمدکتر منوچهر حک -1

 "(3611-3613) مديرگروه آناتومي به مدت چهار سال"  دکتر سید حسین کوثریان -5

 "(3613-3651) مديرگروه آناتومي به مدت هشت سال" دکتر ناصرالدین بامشاد علوی -3

 "(3651-3651) مديرگروه آناتومي به مدت چهار سال"  دکتر سید حسین کوثریان -7

 "(3651-3631) مديرگروه آناتومي به مدت چهار سال"   دکتر احمد غنی -1

 "(3631-3631) سال هفتمديرگروه آناتومي به مدت "  دکتر عنایت اهلل روحانیان -1

 "(3631-3671) سال يكمديرگروه آناتومي به مدت "  دکتر محمد علی نراقی -31

 "(3671-3676) لمديرگروه آناتومي به مدت سه سا"  دکتر یوسف محمدی -33

 "(3676-3615) مديرگروه آناتومي به مدت دوازده سال"  دکتر محمد اکبری -31

 "(3615-3611) رگروه آناتومي به مدت چهار سالمدي"  قلی سبحانیدکتر علی -36

 "(ادامه دارد -3611)مديرگروه آناتومي "  دکتر غالمرضا حسن زاده -31
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 ومس فصل

 م  قدی علمي هيئت اعضای  
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آقاي دكتر  .به جهان گشود دهيدر تهران د 3153اكبر معتمد الوزاره است و در سال  يعل رزاياعلم فرزند م ريدكتر ام

امير اعلم تحصيالت ابتدايي و متوسطه خود را در ايران، تركيه و سوريه به پايان رساندند سپس در دانشكده پزشكي 

مدرسۀ طبي نظامي  بهميالدي به فرانسه عازم و  3111در اواخر سال . شدند فرانسوي بيروت مشغول تحصيل طب

نامه تحت تحصيالت خود را در اين دانشگاه به اتمام رسانده و پس از گذراندن پايان 3111ليون وارد شدند و در سال 

 .به دريافت ديپلم دولتي از دانشگاه مزبور نائل آمدند« بهداشت و اسالم » عنوان 

هاي آميزشي و يك سال بعد در در كنفرانس بين المللي بروكسل ، راجع به بيماري 3111ل تحصيل در سال در خال

در كنفرانس اخير با . به نمايندگي دولت ايران شركت نمودند قرنطينه كنفرانس بهداشت بين المللي راجع به مسائل

بر اثر اين اقدام از دولت فرانسه به دريافت نشان . دندرسمي ايران شناسانزحمات زياد بندر بوشهر را به عنوان بندر 

با رتبه سرواني در دارالمعلمين  3111در سال . نائل آمدند دولتيدرجه اول و از طرف ايران به نشان درجه سوم 

 اعلم ريام دکتر

 يشناس کالبد استاد
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افت وارد شدند و مدت دو سال به تحصيل پرداختند و در ضمن دري« والدوگراس» طبي نظامي پاريس موسوم به 

ميالدي به ايران مراجعت نمودند و به استادي تشريح  3113سال  در. به درجه سوم نائل گشتند« تاج پروس» نشان 

در دومين دوره قانون گذاري از تهران به . در مدرسه طب و عضويت مجلس حفظ الصحه دولتي انتخاب گرديدند

از مجلس راوان نمودند و قوانين مذكور را نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب شدند و در سرحدات مجاهدت ف

و براي  ه رياست بهداري ارتش انتخاب شدندهجري با رتبه سرتيپي ب 3611در سال . دندشوراي ملي به تصويب رسان

هجري تنظيم تشكيالت بهداري  3661در سال . ارتش بهداري مرتب و منظم طبق اصول جديد تأسيس نمودند

در ضمن مصمم شدند براي افراد ارتش بيمارستاني مجهز تأسيس . ر عهده گرفتندژاندارمري جديد التأسيس را ب

نمايند و درآمد مطب خود را به اين كار اختصاص دادند و پس از سه سال محل زورخانه كهنه را به صورت 

اين بيمارستان با  .ي كردندنامگذار« بيمارستان نظامي احمديه » بيمارستاني آبرومند درآورند و به نام پادشاه وقت 

سپس براي ايجاد بيمارستان زنان و كودكان كوشش فراوان . هجري رسما افتتاح شد 3661وسايل كامل در سال 

يك سال قبل از اين . هجري بيمارستان مذكور را دائر ساختند 3665نمودند و پس از دو سال و نيم زحمت در سال 

اري ارتش متحمل گشته بودند، به دريافت رتبه و حمايل و نشان سرداري تاريخ به پاس زحماتي كه در تأسيس بهد

خورشيدي به مشهد مسافرت نمودند و چون بيمارستان حضرتي را مخروبه يافتند،  3113در سال . مفتخر گرديدند

به تعمير و ترميم آن مصمم شدند و پس از يك سال و نيم كوشش و با درآمد مطب شخصي آن را به صورت 

 .ستاني آبرومند و مجهز در آوردندبيمار

هجري قمري به عضويت شوراي عالي فرهنگ و در همان سال به وزارت فوائد عامه و در دورۀ چهارم  3661در سال 

به نمايندگي اهالي مشهد انتخاب و به سمت نايب رئيس دوم مجلس برگزيده شدند و سپس به وزارت فرهنگ 

را دائر نمودند و خود نيابت رياست  يمل هيريخ تيجمعفده ماه كوشش پس از ه 3611در سال . منصوب گرديدند

سرخ تحت هدايت ايشان در بدو تأسيس خود كمك هاي شاياني به آسيب  مذكور تيجمع. اول آن را پذيرفتند

هاي فراواني مبذول داشت و ديدگان نقاط مختلف كشور نمود، از جمله به زلزله زدگان تربيت حيدريه مساعدت 
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در دورۀ پنجم قانون گذاري باز از طرف . شخصا به اهالي آسيب ديده آن سامان مساعدتهاي قابل توجهي نمودند

 .اهالي مشهد به نمايندگي انتخاب گرديدند و در ضمن رياست كل بهداري كشور را عهده دار شدند

ك، كليه نقاط آسيب ديده را سركشي نمودند و آسيب در واقعه زلزله شيروان و سلماس به كمك چند تن پزش

رياست تاالر تشريح دانشكده پزشكي به  3631در سال . بهره مند ساختند  خيريه جمعيت يها كمكديدگان را از 

 به سمت كارمند پيوسته و رئيس كميسيون پزشكي فرهنگستان انتخاب و بعدا به 3631ايشان محول شد و در سال 

شناسي و رياست در سازمان نوين دانشكده پزشكي استادي كرسي كالبد. نيابت رياست فرهنگستان منصوب گرديدند

به جاي آقاي پروفسور ابرلين كه در مسافرت بودند، از طرف  3613در سال . دانشگاه ابن سينا به ايشان واگذار شد

به وزارت بهداري انتخاب، ولي پس از  3617ر سال د. شوراي دانشكده رياست دانشكده پزشكي را بر عهده گرفتند

تحت نظر ايشان و با همكاري استاد كالبد شناسي  3613از سال . مدت كوتاهي به علت كسالت از كار كناره گرفتند

شناسي توصيفي در نه جلد تأليف گرديد كه چند جلد آن از طبع خارج شده و بقيه دانشكده پزشكي كتاب كالبد

بنا به  3611در نخستين دوره مجلس سنا به سمت سناتور انتصابي انتخاب گرديدند و در سال . شدتحت طبع مي با

در سال وي . تقاضاي خود بازنشسته شدند و طبق رأي شوراي دانشكده در زمره استادان افتخاري دانشكده درآمدند

 .را بدرود گفت حيات 3611

 ريدا يسعد ابانيخ كه به نام او در يمارستانيب ،افتي رييو سازمانها تغها  مارستانينام تمام ب بايبعد از انقالب كه تقر

 .دارد تيو هنوز به همان اسم سابق فعال اعلم را حفظ كرده است ريام مارستانينام ب است
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ربي، ادبيات فارسي، ع)تحصيالت آزاد . خورشيدي در تبريز به دنيا آمدند 3131فالتي در سال  علي آقاي دكتر

خورشيدي در يك دبيرستان آمريكايي به پايان رساندند  3117و متوسطه را در آن شهر و در  سال ( فرانسه انگليسي

براي  3136در سال . در دارالفنون تهران به تحصيل مقدمات پزشكي مشغول بودند 3113تا سال  3111و از سال 

به دريافت  3135در سال . به تحصيل پرداختند گاه ژنو فرا گرفتن دانش پزشكي به اروپا عزيمت نمودند و در دانش

ده و پايان نامه خود را درباره دانشكده پزشكي را به پايان رسان دوره 3131به سال . ديپلم  علوم پزشكي نائل آمدند

 .نگاشته و به اخذ ديپلم دكتراي پزشكي توفيق يافتند« و ماالريا( 3)بيماريهاي دل »

 

 

 

 يفالت يلع دکتر

 يشناس انیرو و يشناس بافت استاد
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 :ایشان موزشیاجرایی و آ سوابق

  به سمت اكسترن در خدمت پرفسور گورفاين  3131تا  3133از سال 

  نزد پرفسور پونيا  استاد چشم پزشكي  3131در سال 

  هاي پي و رواني نزد پروفسور و بيني در بيمارستان بيماريحلق ، هاي گوشاستاد بيماري 3111در سال

 وبر 

   نيا به سمت معاون اول مشغول خدمت بودند و در اين دو مجددا نزد پروفسور پو 3113-3111در سالهاي

 .را نيز بر عهده داشتندو بيني گوش، حلق هاي سال اخير تدريس عملي بيماري

سال بعد در . خورشيدي از اروپا بازگشتند و در تبريز مطب داير كرده، مشغول درمان بيماران شدند 3611در سال 

 .مشغول خدمت شدندجا ت و در بيمارستان جديدالتأسيس آنذربايجان دعوسرخ آ خيريه سسهؤمهيئت 

در تهران رياست  3636تا  3633به سمت پزشك قانوني دادگستري تبريز انجام وظيفه كرده و از  3611تا  3617از 

ه رياست قسمت از طرف اداره كل بهداري ب 3631سال  در. انددار بودهاداره پزشكي قانوني وزارت دادگستري را عهده

به سمت استادي در دانشكده پزشكي و كارمندي شوراي  3636سال  درانتخاب و و بيني گوش، حلق هاي بيماري

از طرف وزرات كشور به  3636آذر ماه  16در حين انجام اين سه خدمت در تاريخ . آن دانشكده برگزيده شدند

دار بودند اين سمت را عهده 3631وب شدند و تا فروردين معاونت فني اين وزارتخانه و رياست اداره كل بهداري منص

 .و از آن پس در سمت استادي دانشكده پزشكي انجام وظيفه كردند

 :ايشان به شرح زير است تحقيقيكارهاي 

 اطفال به راهنمايي ايشان  نزدپايان نامه دكتر ولوف  راجع به اجسام خارجي معده و روده  3137 سال در

 .تهيه شده است
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 كه در مجله پزشكي  نو راجع به گريپ و بيماريهاي گوش دادندگزارشي به مجمع پزشكي ژ 3131سال  در

 .منتشر گرديد« سوئيس رماند»

 پزشكي هفتگي سوئيس  ارثي در مجله« فقدان شامه»نبود بويايي اي راجع به صرع و مقاله 3111در سال

هاي و در مجله بيماري« فرانسه»بردو و بيني گوش، حلق هاي اين مقاله در مجله بيماري. منتشر نمودند

قرار  هم به عالوه مقاله مذكور موضوع پايان نامه دكتر پويوف. و رواني نيويورك نيز درج شده استپي 

 .گرفت

 3111مجله سوئيس رماند ». « عي شكل كه منشأ آن بيني استنوروز صر»اي در باب مقاله» 

 " دست و شعاعN" از انسان هيچ نوع كنند گاستون دورويل كه در آن ثابت مي كترتنقيد از پايان نامه د

 .شود و شعاعي كه ديده شده اثر فيزيكي مي باشدشعاعي خارج نمي

  را مطالعه و به اين نتيجه ساده و مفيد رسيدند كه با توليد  هاي صورتسينوسخالي كردن  3111در سال

اين نتيجه را در مجله  .ها را بيرون كشيدبيني بواسطه تنفس مي توان چرك سينوسخالء در گوده 

 .منتشر نمودند« فرانسه»بردو و بيني گوش، حلق هاي بيماري

  آسيب شناسي ثابت نمودند كه ممكن است سفيد خوني دهان از نظر  قانقارياييك با مطالعه  3113در

 .اين مقاله در مجله پزشكي سوئيس رماند درج شد. سبب اين آسيب گردد( لوسمي)

 ورزش و )به موجب اجازه هيئت دولت سوئيس معالجه مخصوص لكنت زبان  3111تابستان سال  در

نفر بيمار را زير درمان و مطالعه قرار  31دائر نموده و و بيني گوش، حلق را در بيمارستان ( اصالح تنفسي

ت به ايران مانع از نتيجه اين مطالعات در مقاله اي به عنوان لكنت و لكنت كاذب تهيه شد كه مسافر. دادند

 .انتشار آن گرديد

 منشر شده است 3116سال  درهاي پي سوئيس تصلب گره اي مغز كه در مجله بيماري. 
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 :هايي كه آقاي دكتر فالتي تأليف و منتشر ساخته اند ، بدين قرار استكتاب

  كتاب بيماري شناسي همگاني 

 كتاب بافت شناسي 

 از فرويد به حافظ 

 دنخوابيدن و خواب دي 

ايشان محول  و رياست آزمايشگاه مربوطه بهدر سازمان نوين دانشكده استادي كرسي بافت شناسي و رويان شناسي 

 .گرديد
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تحصيالت ابتدايي را در مدرسه علميه و . در تهران متولد شدند 3171آقاي دكتر محمد حسين اديب در سال 

. رتبه اول شدند دارايو در امتحانات نهايي ابتدايي و متوسطه  دهه را در دارالفنون به پايان رسانتحصيالت متوسط

پس از آن در مدرسه عالي حقوق به تحصيل اشتغال ورزيده و  به دريافت گواهي نامه با كالورا و ليسانس در حقوق 

به دريافت دانشنامه دكترا توفيق يافتند  3615نائل آمدند، به عالوه در رشته طب نيز به تحصيل پرداخته و در سال 

در همان سال براي تكميل تحصيالت به اروپا عزيمت نموده و در دانشكده پزشكي پاريس به . و حائز رتبه اول شدند

هيدرونفروزهائي كه در نتيجه » پس از فراغت از تحصيل و گذراندن پايان نامه خود در باب . تحصيل مشغول شدند

به اخذ دانشنامه دكتري از « اي فوقاني پديد مي آيد و بررسي آنها بوسيله اورتوپيلوگرافي رتروگرادضايعات ميزن

، طب مستعمراتي، (در ايتاليا)عالوه بر اين در رشته هاي ماالريا شناسي . دانشكده پزشكي پاريس نائل شدند

 بیاد نيحس محمد دکتر

 يقانون يپزشك استاد
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دوره تكميلي مامايي  و نيز ، ور پاريسشناسي بنگاه پاستره ميكروببيماريهاي ادرار، جراحي عمومي و خصوصي، دو

 .در باب آئين نامه هاي بهداشتي در طب مستعمراتي و اندوسكوپي گواهي نامه دريافت نمودند

 :هاي زير مفتخر شده اندآقاي دكتر اديب به دريافت نشان

 نشان علمي درجه سوم 

 نشان اسمعيل از دولت پادشاهي مصر 

 نشان فيصل از دولت پادشاهي عراق 

 ان طال شرفنشالسوري درجه اول از طرف رئيس جمهور سوريه 

 :اجرایی و آموزشی ایشان سوابق

 دبير دبيرستان دارالفنون 

 كارمند بنگاه پاستور ايران 

 استاد دانشكده پزشكي 

  شاد حسابيو مجاري ادرار در بيمارستان گوهررئيس بخش بيماري هاي زنان 

 قانوني دادگستري پزشك 

 معاون دانشكده پزشكي و داروسازي و دندانپزشكي 

 كارمند كميسيون پزشكي فرهنگستان 

 بازرس فني بيمارستانهاي دانشكده پزشكي 

 كارشناس رسمي وزارت دادگستري 
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در سازمانهاي جديد دانشكده به استادي كرسي پزشكي قانوني منصوب شدند و پس از فوت  3631در مهرماه 

آقاي دكتر . ، تصدي كرسي مذكور نيز به عهده ايشان محول گرديدكتر حبيبي استاد كرسي آسيب شناسيمرحوم د

 611ي مشتمل بر اديب عالوه بر پايان نامه خود كه به زبان فرانسه چاپ شده است، يك جلد كتاب پزشكي قانون

جرم شناسي و عضو وابسته خارجي مجمع استاد كارمند رسمي بنگاه بين الملي ايشان . اندصفحه تأليف نموده

 .درتهران درگذشت3671دوم مهر  در سرانجام بياد نيمحمد حس دكتر. بيماريهاي ميزناي و پزشكي قانوني بودند
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ايران و آلمان و تحصيالت  ارستحصيالت ابتدايي را در مد. مدندآبه دنيا  3175سال در  دكتر هاشم هنجنآقاي 

هاي ارتش  به آلمان رفته نيم خدمت در بيمارستان سال و بعد از يك .را در دانشكده پزشكي تهران انجام دادندعاليه 

 .و به تحصيل در دانشكده پزشكي برلين پرداختند

جعت به ايران در اعطا شد و تا هنگام مرا به ايشانكشور  نامه طبابت در آناز طرف دولت آلمان اجازه 3611ال در س

 . مطب خصوصي داشتندبرلين 

 :شانیا یآموزش و ییجراا سوابق

  رياست بخش جراحي بيمارستان شماره يك شهر و آموزش كالبدشكافي در دانشكده پزشكي تهران 

 استاد بيكرسي جراحي فك و صورت 

 رئيس بخش جراحي بيمارستان رازي 

 هنجن هاشم دکتر

 صورت و فک يجراح استاد



27 

 

 

 :ایشان لیفاتأت

 درمان مدينعصب بيماري هاي جراحي عواقب 

 در قرحه و سرطانكتومي وگاستر 

 پيالرزيوز راست روده و اشكال سرطاني آن 
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شمسي در شهر بروجن كه در آن زمان از توابع استان چهارمحال بختياري بود،  3153كتر ابوالقاسم بختيار در سال د

 .مت روحاني شهر را داشتساي هفت فرزندي بود كه  پدر ابوالقاسم پسر ارشد خانواده حاجي حسن. متولد شد

بي و مقدمات رياضي را سالگي به علت اين كه فارسي و عر 31شد و در خانه  سالگي وارد مكتب 5ابوالقاسم در سن  

سال در دكان  1و ا. كار كردن را آغاز كرد ،شاگردي در دكان بقالي ااز مكتب خانه خارج شده و ب ستدان به خوبي مي

بيماري توسط حكيم محلي به خوبي درمان شد و ردپاي . ال به آبله مرغان سختي شدكرد تا مبتبقالي شاگردي مي

تمايالت مذهبي كه ريشه در خانواده داشته و حضور مداوم او به عنوان . عمر بر چهره ابوالقاسم باقي ماندآن تا پايان 

ماهنگي با نيازهاي روحي او موذن در مسجد بروجن او را وارد زورخانه كرد كه هم پاسخگوي فعاليت جسمي و هم ه

شمسي به همراه يك  3173گذراند تا سرانجام در  القاسم در مشاغل مختلف روزگار ميسالگي ابو 15تا سن . بود

گاري حاوي پارچه و لباس و مواد ديگر  به علت توان جسمي كار حمل. ور شدگرد عازم جنوب كش فروشنده دوره

 کتر ابوالقاسم بختيارد

 شناسي کالبد استاد



29 

 

در . زد مي ا سرجگاه به آنكي بروجن بود كه او گهب و هوا و آبادي در نزديآ شي خويروستا ،شلمزار .برعهده او بود

بي بي كه مشغول تيمار . شلمزار ابوالقاسم به مالقات بي بي ماه بيگم همسر صمصام السلطنه و خان بختياري رفت

ضعيت كودك رو به روز كه و 1پس از . فرزند بيمارش بود، كار پرستاري و مراقبت از كودك را به ابوالقاسم سپرد

  .بهبود گذاشت بي بي تصميم به استخدام ابوالقاسم گرفت

احترام به او و كاري كه انجام مي داد سبب شد كه . اي بود ه بيگم منشي باسواد و تحصيل كردهبي ما در دستگاه بي

( به شيوه رايج)اي  سهبختياري معلم و مدر جايي كه در آن دوره در چهارمحال از آن. القاسم مصمم به تحصيل شودابو

 .نبود او خود بايد معلم خويش مي شد

بيگم مي رسيد در حين مراقبت از كودك بيمار و حفظ كردن جمالت آن  به همسر ماههايي كه  كپي كردن از نامه

نقطه چين  ،اي كه براي تمرينكتابچه سپس توانست. نوشتن انجام داد اولين كاري بود كه جهت يادگيري خواندن و

كرد  هربار كه آن را پر مي. ستاو نقل مي كند كه بارها و بارها اين كتاب را تمرين كرده ا. شت را در بازار بيابددا

 .كرد تا بتواند دوباره از آن استفاده كند شسته در آفتاب خشك مي پس جوهرها را به آرامي با آب ميس

ي خود آرامش و علم كودكان، براي اولين بار در زندگساله در روستاي زيبا و آرام شلمزار به عنوان م 65ابوالقاسم 

كرد و ديگر نيازي نبود كه نگران محل اقامت و نان خود باشد در همين هنگام ساير نقاط كشور امنيت را تجربه مي

 .دستخوش تحوالت بسياري بود كه در سرنوشت او نيز تاثير بسيار داشت

از اين طريق بود كه او با اوضاع و . هاي خان به عهده ابوالقاسم افتاد و در خواندن و نوشتن، تحرير نامهبا پيشرفت ا

  .شد هاي بختياري توسط انگليسي ها آگاه خصوص جريان استخراج نفت از زمين احوال سياسي كشور و به

سالگي و سن مدرسه رسيدند خان آنها را براي تحصيل به اصفهان  7زماني كه پسران تحت آموزش ابوالقاسم به 

 .ابوالقاسم به تقاضاي خودش در اين سفر همراه پسران خان بود. رستادف
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به . در اصفهان ابتدا از مدير مدرسه خواست كه به او نيز اجازه دهد تا سر كالس حاضر شود ولي مدير موافقت نكرد

معلم جوان را  همين جهت او كه اكنون به آن اندازه درآمد داشت كه بتواند مخارج يك معلم خصوصي را بپردازد يك

شمسي به علت تحوالت سياسي صمصام السلطنه به تهران منتقل  3113سال در  .وديافت تا عهده دار تعليم او ش

 .شد و پسرانش به همراه ابوالقاسم كه مسئوليت آنها را داشت وارد تهران شدند

اين . ان فرستاده شوندشمسي پيشنهاد شد كه پسران به مدرسه آمريكايي مسيونرهاي مذهبي در اير 3171در 

اين فرصتي براي ابوالقاسم فعال و كنجكاو . به كالج البرز و سپس دبيرستان البرز تغيير نام داد 3111مدرسه در سال 

بنابراين درخواست حضور در همين مدرسه را داد و مانند مدرسه فارسي به علت . بود تا مسيري جديد را آغاز كند

 .دت نشسن زياد با درخواست او موافق

ابوالقاسم  ماه نشستن پشت در كالس زبان انگليسي، دكتر جردن كه عاشق تعليم و تربيت بود با شاگردش 6پس از 

آن دو را در كنار  نا شد و جاذبه آموختن و يادگيرياي كه هم سن او بود و عطش آموختن داشت آش ساله 11

 .يكديگر قرار داد

شد ولي خوراك و محل  قبت از پسران توسط خان پرداخت ميمرا شهريه مدرسه به جاي حقوق ساالنه او جهت

در مدرسه امكانات ورزشي بسياري فراهم بود . الزحمه جهت آموزش فرزندان خان همچنان پابرجا بود اقامت و حق

  .كه سبب شد ابوالقاسم به يك فوتباليست و يك ستاره فوتبال تبديل شود

خوابيدم من هميشه خندان و شاد  تالش مي كردم و تقريباً هرگز نميت در آن زمان من تمام مد": خودش مي گويد

اندازي نداشتم و هر روز با اميد و كتاب  من هيچ پس. ردند و مشوق من بودندبمعاشرت با من لذت ميهمه از . بودم

استخري كه  كردم بعد به صبح با چراغ نفتي مطالعه مي 7تا صبح بيدار مي شدم و  6من ساعت . هايم سر مي كردم

.اين برنامه من در تابستان و زمستان بود. شدم رفتم و سپس براي كالس آماده ميمايل تا مدرسه فاصله داشت مي 6  
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او به . را به اتمام رساندو تا پايان سال تحصيلي كالس سوم و چهارم  ماه كالس اول و دوم را گذراند 6 عرض او در

به مرور او در آموزش به كالس . د يك قهرمان براي پسران مدرسه بودسال در آن مدرسه ماند و همانن  مدت شش

حضور درخشان ابوالقاسم، دكتر جردن را تشويق كرد تا شاگردان مسن . هاي پايين تر به معلمان كمك مي كرد

 .ديگري نيز در مدرسه پذيرفته شوند

ريكايي دكتر از مدرسه مذهبي آمسالگي موفق به اخذ مدرك ديپلم  13شمسي در سن  3117ابوالقاسم در سال 

التحصيلي او با دكتر رابينسون كه به تازگي دكتراي اقتصاد خود را در آمريكا گرفته بود شروع  پس از فارغ. جردن شد

اين همكاري چند ماه به طول انجاميد و به دنبال پايان ماموريت دكتر رابينسون و شيوع وبا در تهران او . به كار كرد

دكتر رابينسون در هنگام مراجعت به آمريكا از ابوالقاسم خواست كه به منظور ادامه . ه آمريكا را كردقصد بازگشت ب

پس از پذيرش از . انگيزه ادامه تحصيل ابوالقاسم را مصمم به ترك وطن كرد. تحصيل و همكاري با او همراه شود

ارهاي شبانه مختلفي از قبيل كار به در طول تحصيل ك. شمسي عازم آمريكا شد 3111دانشگاه كلمبيا در سال 

 .عنوان اپراتوري آسانسور تا پارو كردن برف در دانشگاه به تامين هزينه زندگي او كمك مي كرد

تر و با هزينه  اتمام دوره ليسانس در زمان كوتاهشمسي دانشگاه كلمبيا به او پيشنهاد كرد به منظور  3613در سال 

شمسي از دانشگاه داكوتا  3611وي مدرك ليسانس خود را در سال . ا منتقل شودتواند به دانشگاه داكوت كمتر مي

سال ابوالقاسم موفق به گرفتن پذيرش از مدرسه پزشكي سيراكوز شده و در سال دوم پزشكي  در همين. داخذ كر

 .شروع به تحصيل كرد

از دانشگاه سيراكوز در  شمسي در رشته پزشكي 3615ساله است در سال  51پسري از بروجن كه اكنون مردي 

در زمستان همان سال او جهت ادامه تحصيل و آغاز دوره رزيدنتي در رشته جراحي به . آمريكا فارغ التحصيل شد

دكتر ابوالقاسم بختيار با خانم هلن جفريز دانشجوي ( شمسي 3613) 3117در سال . شهر نيويورك بازگشت

  .پرستاري ازدواج كرد
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 .اي از وزير آموزش دريافت كرد كه از او دعوت شده بود به ايران بازگردد ابوالقاسم نامهشمسي  3631ابستان ر تد

هلن و ابوالقاسم اولين افرادي بودند كه طريقه . هلن همسر ابوالقاسم در ايران اولين مدرسه پرستاري را تاسيس كرد

خصوص زكرياي رازي در  كهن ايران بهاعتقاد دكتر بختيار به پزشكي . پاستوريزه كردن شير را به مردم آموختند

پس از تاسيس دانشگاه تهران و دانشكده پزشكي، دكتر بختيار به عنوان رئيس . اي او نقش بسيار داشت زندگي حرفه

هاي  به عنوان معلم جراحي صغير و سپس معلم بيماري 3631-36دپارتمان آناتومي منصوب شد و از سال تحصيلي 

نيز  در بيمارستان زنان و زايشگاه شهرداري ،دكتر بختيار عالوه بر وظيفه تدريس. ه كردزنان و مامايي انجام وظيف

بهمن  35طي مراسمي ساخت بناي دانشگاه ابن سينا شروع شد و روز  3636در سوم تيرماه . نمود انجام وظيفه مي

براي دانشجويان آغاز  دجسچند روز بعد در آن ساختمان تعليم تشريح . همان سال با تشريفات رسمي افتتاح شد

 .شد

دكتر بختيار را به عنوان معاون  3636الدوله به رياست دانشكده منصوب شد و در سال  دكتر لقمان 3631در سال 

آيد كه دكتر بختيار معلم تشريح اعم از  ناد و مدارك به دست آمده چنين برميدر بررسي اس. دانشكده منصوب كرد

در سخنراني كه به مناسبت تجليل از دكتر بختيار در روز چهارشنبه بيست و . است كالبدشناسي يا كالبدشكافي بوده

از زمان ايجاد )از آن روز : به وسيله دكتر محمود نجم آبادي به عمل مي آيد، چنين مي گويد 3611هشتم اسفندماه 

جناب آقاي دكتر صالح من جمله ، استاد محترم جناب آقاي دكتر بختيار و ساير همكارانشان( ساختمان ابن سينا

حق مي توان گفت در تأسيس دستگاه  اند و به هاي اساسي را برداشته براي تدريس تشريح به معناي واقعي قدم

آقاي علي اصغر حكمت كفيل وزارت : در همين جلسه دكتر صالح مي گويد. اند تشريح جديد سهم بسزايي داشته

منظور پايه )شان آقاي دكتر بختيار را مأمور انجام اين مهم نمودند فرهنگ و نخستين رئيس دانشگاه تهران بودند و اي

در  .و به هدايت و ارشاد ايشان آقاي دكتر بختيار در ايجاد سالن تشريح توفيق يافتند( گذاري كالبدشكافي است

ن باره كند و در ايهمان جلسه تجليل از دكتر بختيار، دكتر ابوالقاسم نجم آبادي همين نكته را يادآوري مي
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ن بعضي از آنها در دستگاه البه شهادت شاگردان اين اساتيد كه ا: توضيحات بيشتري مي دهد چنان كه مي گويد

ر در اتومبيل شخصي خود باشند و در اين محضر هم حاضر هستند، استاد بختيا كار مي بهفعلي كالبدشناسي مشغول 

 .مي كردند ها به سالن تشريح حمل صاحب را از بيمارستان مردگان بي

با توجه به اين كه در آن ايام كسي حاضر نبود به جسد دست بزند، دكتر بختيار تمام كارهاي الزم را براي تهيه 

داري شده در حوضچه هاي مخصوص را در دسترس  شده و نگاه تزريق جسددادند و شخصاً انجام مي جسد

كه در پيشرفت عملي و درست علم تشريح نقش  دانشجويان قرار مي دادند و مي توان گفت يكي از كساني بوده

سالگي به علت نارسايي قلبي  11شمسي در سن  3651دكتر ابوالقاسم بختيار در زمستان  .مهمي داشته است

در شهر توس به خاك ( ع)جسدش را به وصيت خودش پس از طواف در حرم امام هشتم شيعيان امام رضا. درگذشت

من آرزو دارم كه كالبد  :وقتي از پدرم پرسيدم چرا توس؟ پاسخ داد": مي داردبزرگترين دخترش اظهار . سپردند

 ".خاكي من با خاكي كه فردوسي و رستم را پرورانيده عجين باشد
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 تحصيالت ابتدايي را در مدرسه اقدسيه و دوره. در تهران به دنيا آمد 3116در سال  دكتر مصطفي حبيبي گلپايگاني

 3617در سال .پس از آن وارد دانشكده پزشكي تهران شد. در دارالفنون به پايان رسانيد 3611متوسطه را در سال 

 .و بقيه تحصيالت را در پاريس به انجام رسانيد و سال اول طب را در دانشكده بردو اعزام به فرانسه

تومورهاي پستان بوسيله گذراندن نور از تشخيص  "ميالدي پس از گذراندن پايان نامه خود در باب  3165درسال 

 .ل آمدشكده پزشكي پاريس و مدال علمي نائبه دريافت ديپلم دكترا از دان "آنها 

 :ذيل در دانشكده پزشكي پرداخت تابه ايران مراجعت و به خدم 3635در سال 

 به سمت دانشيار بافت شناسي و رويان شناسي 3635سال  در 

 با كرسي آسيب شناسي و رئيس آزمايشگاه آسيب شناسيبه سمت استاد  3631سال  در 

 به سمت معاونت دانشكده پزشكي 3616تا  3611سال  در 

 يگانیگلپا يبيحب يمصطف دکتر

 يشناس بيآس استاد
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  آموزشگاه هاي بهداري شهرستان ها و دانشكده پزشكي تبريز مؤسسيناز 

 زرس آموزشگاهبه سمت با 3615سال  درهاي بهداري شهرستانها 

 :ایشان تالیفات

 كتاب رويان شناسي 

  شناسيكتاب بافت 

 رينوسپوريديوم در ايران 

 تشخيص تومورهاي پستان بوسيله گذراندن نور از آنها 

 آسيب شناسي 

 مطالعه سه مورد رينوسپوريديوم در ايران 

  مورد رينوسپوريديوم سيبري در ايران 31مطالعه 

 مطالعه بافت شناسي سالك 

 مطالعه ضايعات ريز بيني و بافت شناسي بيماري تيفوس 

 د دوشيزگان خردسالسرطان پستان نز 

 كتاب تاريخ طبيعي 

 بيماري هوچكين  تحقيقات درباره بيماري بنيه بوك، لنفوگرانولوزوما، سرطان غدد عرق، مطالعات و 

 شتبر اثر عارضه قلبي در گذ 3617ايشان در فروردين 
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 در مسجد چهار سوق بزرگ نماز شيپ يه پدر بزرگوارش حاج محمد رضا قمطبق نوشت نيآرم نيالد كمالدكتر 

 كيبه جهان گشود و پس از هشتاد و  دهيد 3116آذر ماه  31در بعد از ظهر  ،در پشت كتاب زادالمعاد، بازار تهران

 .جهان فرو بست از دهيد 3671خرداد ماه  ازدهميخود شبانگاه پنجشنبه  اضيسال عمر پر بركت و ف

از محبت مادر محروم ماند دوران دبستان و  يسالگ 31از نعمت پدر و در  يدر دو سالگ نيكمال الد نكهيا با

را از سال  سيطب شد و كار تدر يوارد مدرسه عال 3636در سال  يو. رساند انيكامل به پا تيرا با موفق رستانيدب

نظر دكتر بلر  ريز حيسوم به عنوان كمك تشر در سال. شروع كرد حيتشر يبه عنوان مرب يدوم دانشكده پزشك

 .كرد دايپ يآشنائ حيتاالر تشر يفن يبا كارها ييكايآمر

داشت از افتتاح مطب  يعلم يكه به كارها ييا القهبه مناسبت ع .شد يپزشك يمفتخر به اخذ دكتر 3631سال  در

تاالر  تيبود مسئول هدكتر بلر رفت قبول شد و چون شركت كرد و حيسالن تشر ياريدر امتحان دست يول يدارودخ

 اريشركت كرد و چون او را به عنوان دست اندانشگاه تهر حيتشر ياريدر امتحان دستوي . محول شد شانيبه ا حيتشر

 نيآرم نیالد دکتر کمال

 يشناس بياستاد آس
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زمان مصادف  نيا. اعدام به كار طبابت پرداخت دانيو در م هرو دلسرد شد نياز ا رفتنديمشهد پذ يآموزشگاه بهدار

 .در تهران فوسيت يماريب وعيو ش رانيبه ا يلهستان يوم و ورود اسراد ياست با جنگ جهان

تهران  نينشريفق هيمتهورانه به خدمت مردم محروم آن ناح يذات اقدس اله داتيجوان با توكل به خدا و تائ دكتر

در  نيدكتر آرم .محرومان شد اريرا انجام داد كه محبوب دلها و  يخدمت مقدس پزشك مانهيكمر بست و چنان صم

و در اند هر دو پزشككه  بود ازدواج دو پسر نياحاصل . ازدواج كرد يصومه بهبهانعبا خانوم م يسال ششم پزشك

 .ندهست مشغول طبابت كايامر

سراغ داشت به  نيدر دكتر آرم ياديكه عالقه و پشتكار ز رانيدر ا يشناس بيگذار آس هيپا يبيحب يمصطف دكتر

 نيدكتر آرم. مشغول كار شوند يشناس بيدر بخش آس دستيارعوت كرد كه به عنوان د شانيآمد و از ا شانيمطب ا

 يدر اوج كارائ يبيدكتر حب. پرداخت  يوزاندبه دانش يبيو در محضر دكتر حب رفتيپذ ليمكمال دعوت را با  نيا

دكتر  يعني شيدو شاگرد خو يرا برا يشناس بيسآگفت و بخش  اتيبدرود ح 3617در سال  يبه علت سكته قلب

 .به ارث گذاشت انيو دكتر رحمت نيآرم

 و يشناس بيآس يبه عنوان استاد كرس 3661و در سال  موديرا به سرعت پ يو دانشگاه يمدارج علم نيآرم دكتر

 .شد دهيبرگز يدانشكده پزشك يشناس بيآس شگاهيآزما سيرئ

. تر شد فعال شينگرفت بلكه از پ هكنار قيتحقو  سياز تدر زين ياحراز بازنشستگ زبعد ا 3631در سال  نيآرم استاد

در . در آن دانشگاه بود يشناسبيو مدرس آس يدانشگاه آزاد اسالم ياران دانشكده پزشكذگهياز پا نيدكتر آرم

رشته  نيا سيتدر نيخود بار سنگ نكهيو عالوه بر ا داشترا بر عهده  يقانون يپزشك سيتدر يدانشگاه علوم پزشك

-زمان از متخصصان ارزنده در رشته نيشاگردان خود را كه هركدام در ا ،دنديكشيرا بر دوش م يشكپز ياهيپا يها

 ياريپس از ورود به دانشگاه با سمت دست نيآرم دكتر. دعوت كردند ياند به همكاربوده يشناسبيمختلف آس يها

 بيآس يعنوان استاد كرس سپس بهو  موديرا به سرعت پ يكرسياستاد بو  ياري، دانشيدرمانگاه سيرئ يمدارج علم
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از  يپزشك شكدهدان يو پژوهش يعاونت فنم .منصوب شد يدانشكده پزشك يشناسبيبخش آس سيو رئ يشناس

 .را بر عهده داشتند يدانشكده پزشك استيهم ر يمدت كوتاه. دار آن بودها عهدهمدت شانيبود كه ا يهائسمت

 زين يبعد يهاپزشكان شهر تهران بود و در دوره يانتخاب ندهينما يام پزشكتخابات نظندوره ا نيدر اول نيآرم دكتر

را به عهده داشت و سپس آن را به  يكل نظام پزشكريماه سمت دب نيدوره چند نيدر اول. تخاب شدنبار ا نيچند

 اريبس د و منشا خدماتكوشش فراوان كردن متس نيها در اسال شانيكردند كه ا ضيتفو يظيحف يدكتر محمد عل

و اساس دانش  هيرا پا و آن داديم ياديز تياهم يشكافبه كالبد نيمآر دكتر .ندسازمان شد نيو نظم و نظام ا

ها كتاب چاپ نشده است دفن شود ده يشكافكه بدون كالبد ياو اعتقاد داشت هر جنازه دانستيم يشناسبيآس

وابسته به  يهامارستانيدر ب كه داشت يهائبا همه مرارترا  يشكافكالبد ،باور نياساس ا بر .روديم نيكه از ب

نها و تطابق با آ رامونيهمراه با بحث پ كييپاتولوژ يهاافتهيكه جلسات گزارش  يطوربهانداخت  دانشگاه تهران به راه

در حضور  يراز مارستانيدر ب يشكافكالبدمندان در سالن كه با حضور پزشكان معالج و عالقه ماريب ينيعالئم بال

-موزندهآ شد ازيم ليتشك مارستانين بآ نيآن روز با حضور متخصص يپانصد تختخواب مارستانيآذر و ب يدكتر مهد

كه  cpcيو پاتولوژ ينيبال يهاكنفرانسايجاد اقدام  نيا ليدر تكم. ها بودكنفرانس نيها و پرطرفدارتركالس نيتر

 .بود شانيا يهاياز نو آور شد، مي تاقانو مملو از مش ليتشك نايابن س سالنهر ماه در 

از  ييتهران است كه در آن نمونه ها يدانشكده پزشك يشناسبيموزه آس ليتكم نيدكتر آرم يكارها گريد از

 جهينها چون نتآاز  يو برخ اديز نيدكتر آرم فاتيتال. شده است يورآو موارد نادر جمع يو بوم عيشا يهايماريب

 يهاعالوه بر سمت يقرن خدمت دانشگاه مياز ن شياستاد در ب. د استارزشمن اريت بساس شانيا يشخص يتجرب

 .تهران بود ينظران دانشگاه علوم پزشك و از مشاوران و صاحب ياصل يها هياز اركان و پا شهيهم ،يرسم

 .دارد يجا شيكدر بوستان دانشوران سازمان  ،رانياز پانزده دانشور معاصر ا يكيبه عنوان ، نيدكتر آرم سيتند

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

تحصيالت ابتدايي را در مدرسه ادب و . شمسي در تهران متولد شدند 3117سال  دركيهاني  هللاآقاي دكتر نعمت

دانشكده  تحصيالت عاليه را در .ندبه پايان رساند 3615وسطه را در دبيرستان دارالفنون در سال تحصيالت مت

سپس به اروپا رهسپار شدند و  .نايل به دريافت دانشنامه دكترا شدند 3611در سال  و هتهران انجام داد پزشكي

ند و پايان نامه در دانشكده پزشكي من پليه آغاز و در دانشكده پزشكي پاريس تمام نمود اتحصيالت پزشكي را مجدد

 3163سال  دربا نمره ممتاز گذرانيده و  "ونيي بدن در مقابل ميكروب هاي عفتجزيه خواص دفاع"خود را در باب 

به دريافت گواهينامه خدمت عملي موفق  ضمنا. به دريافت دانشنامه دكترا از دانشكده پزشكي پاريس توفيق يافتند

اه و كلينيك امراض زنانه و هاي ميزرجراحي بيماري هاي پاريس و گواهينامه از سوييس دراندر تاالر تشريح بيمارست

باكتريولوژي مربوط به جراحي  ان، تكنيك جراحي عملي، كمك تكميليهاي زنامه دوره عالي تكميلي بيمارينگواهي

 .شدند( جراح بيمارستان تروسو)گواهينامه كمك جراحي از دكتر لونگه  نيز موفق به دريافت و

 

 يهانيک.. ا متنع دکتر

 يشناس کالبد استاد

 

 

 

 استاد کرسی کالبد شناسی
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 :شانیا یآموزش و ییاجرا سوابق

 گرگان انجام  31ر پرچم را در بيمارستان لشگر به تهران مراجعت نموده و دوره خدمت زي 3633سال  در

 . دادند

  سمت دانشيار كرسي كالبد  3633در سالشناسي 

  شناسيبدون كرسي كالبدسمت استاد   3615در سال 

 را بر عهده گرفتند بهداري شهرداري 1و  6هاي اداره تيمارگاه 3611سال  در. 

  اه پرستاري دانشكده پزشكي بر عهده ايشان بودتدريس كالبد شناسي و فيزيولوژي آموزشگ 3613از سال. 

چون كتابي به نام كالبد شناسي هنري تاليف نمودند طبق پيشنهاد آقاي آندره گدار و به تصويب شوراي دانشگاه از 

 .دوره نقاشي دانشكده هنرهاي زيبا نيز به ايشان واگذار شد ،تدريس تشريح هنري 3611سال 

-به مقام استاد با كرسي كالبد 3611در اسفند  ،لم به تقاضاي خود بازنشسته شدنداعپس از آنكه آقاي دكتر امير

 .شناسي و رياست دستگاه ابن سينا منصوب گرديدند

 :ایشان تالیفات

  (كتاب كالسيك در دانشكده هنرهاي زيبا)كالبد شناسي هنري 

 شناسي ادان كالبدعلم به اتفاق ساير استشناسي توصيفي تحت نظر جناب آقاي دكتر امير اكالبد

 دانشكده پزشكي

 تشريح عملي دست و پا"شكافي كالبد" 

 عضله و زيبايي پالستيك 
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 : 9233 – 9231مقاالت ایشان بین سالهای 

 مشخصات زيست شناسي كالبد انساني 

 آغاز جراحي 

 كالبد شناسي هنري 

 مقاله انتقادي راجع به آنافيالكسي و آلرژي 

 انسان از اعقاب ميمون است؟ آيا 

 شخصات فردي باليني اعصابم 
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به  3615وارد دانشكده طب تهران شده و در سال  3611بوده كه در سال  3171دكتر قلي باوندي متولد سال 

همان سال به برلين مسافرت كرده و تحصيالت پزشكي را در دانشكده پزشكي  .دريافت ديپلم دكترا نائل آمدند

برلين كار شكافي شناسي و كالبدهاي كالبدشناسي و آسيبمدت چهار سال نيز در بنگاه. دندنبرلين به پايان رسا

 .كردند و ديپلم تخصص دريافت نمودند

 .با سمت معلم حق التدريسي، تصدي قسمت تهيه اجساد دستگاه ابن سينا ر ا عهده دار شدند 3637در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یباوند يقل دکتر
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ايشان تحصيالت پزشكي را در مدرسه عالي طب تهران در سال . باشندمي 3116سال متولد  دكتر نصراهلل نيك نفس

به پايان رساندند، سپس به فرانسه عزيمت نموده و دوره دانشكده پزشكي ليون و مدرسه طب نظامي فرانسه  3613

گرافي به وسيله تزريق اورتروپيلو)نامه خود را در تشخيص امراض مجاري ادرار انجام دادند و پايان 3631در سال را 

گذراندند و چندي در ليون و پاريس نزد پروفسور التارژه و پرفسور رووير در قسمت ( مادۀ حاجب داخل وريدي

 .ميالدي دورۀ وال دوگراس پاريس را طي نمودند 3166در . اندتومي مشغول بودهآنا

به سمت  3631ار و در سال درا عهده شناسيي تهران تدريس نظري و عملي كالبددر دانشكده پزشك 3637در سال 

شناسي منصوب شدند و عالوه بر خدمت در بهداري ارتش در رديف سي به تصدي دانشياري كالبديالتدرمعلم حق

 .شناسي را بر عهده داشتندبدشناسي تدريس نظري و عملي كالبداستادان كال

 

 

 نفس کين نصراهلل دکتر

 يکالبدشناس استاد
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 :ایشان تألیفات

 شناسي دانشكده پزشكي تهران ر استادان كالبديفي به اتفاق سايشناسي توصهشت جلد كتاب كالبد .3

 شناسي و فيزيولوژيكتاب كالبد .1

 كتاب سلسله اعصاب مركزي .6
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تحصيالت متوسطه را در دارالمعلمين مركزي گذرانده و در . متولد شدند 3113آقاي دكتر نجم آبادي در سال 

از تحصيل و دريافت دانشنامه پس از فراغت  3611سال  رد. دانشكده پزشكي تهران مشغول تحصيل شدند

ميالدي دوره دانشكده پزشكي پاريس  3163سال  دري دانشكده پزشكي تهران به اروپا رهسپار گشتند و دكتر

دوره طب مستعمراتي و . و به اخذ دانشنامه دكترا از دانشكده پزشكي پاريس نائل آمدند دهرا به پايان رسان

به عالوه مدت چهار سال در بيمارستان سن لوئي . گذراندند و موفق به دريافت گواهينامه شدندبهداشت را نيز 

پس از پايان تحصيالت مدت سه سال در آزمايشگاه . پاريس به عنوان معاونت در رشته جراحي به كار پرداختند

 .كردندشناسي و كالبدشكافي فعاليت  شناسي زير نظر پروفسور رووير در قسمت كالبد كالبد

 

 یآباد نجم دکترابوالقاسم

 عملي پزشكي استاد
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در اين  3631تا  3637پس از بازگشت به ايران تدريس پزشكي عملي و كالبدشناسي به ايشان واگذار شد و از 

شناسي  در تشكيالت نوين دانشكده پزشكي به سمت دانشيار كرسي كالبد. دو قسمت انجام وظيفه نمودند

كرسي ارتقاء يافتند  به استادي بي3615ل سا در. دار بودند منصوب و به عالوه تدريس پزشكي عملي را نيز عهده

 .به استادي كرسي پزشكي عملي و رياست آزمايشگاه پزشكي عملي انتخاب شدند 3611سال  درو 
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تحصيالت متوسطه را در دارالفنون و تحصيالت عاليه را در دانشكده . مي باشند3113سال  متولد  دكتر  محمد كار

در دانشكده پزشكي برلين و  3631مدت چهار سال هم تا سال  .به پايان رساندند 3631يس در سال پزشكي پار

 .پاريس مشغول تحصيل بودند

 : اجرایی و آموزشیسوابق 

  سمت دانشيار بافت شناسي در 3631در سال 

  سمت رياست درمانگاهدر  3615در سال 

 سمت رياست بخش وابسته آسيب شناسي در 3617در سال 

 

 

 

 کار محمد  دکتر

 يشناس بيآس وابسته بخش سيرئ

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

تحصيالت ابتدايي را در ايران انجام داده سپس به . در تهران متولد شدند 3117سال  درآقاي دكتر يحيي عدل 

دوره دوم متوسطه را به پايان رسانيدند و از دو  3117دوره اول و در سال  3111در سال . پاريس عزيمت نمودند

طي كردند و وارد دانشكده  3111ان را در سال . ث . كالس پ . دريافت نمودند كالورآديپلم باشعبه فلسفه و رياضي 

هاي پاريس توفيق يافتند و مدت دو سال در در مسابقه اكسترناي بيمارستان 3163در سال . پزشكي پاريس شدند

به مقام كارورزي  3161 در سال. قسمت طبي و يك سال در قسمت جراحي به سمت اكسترني كار كردند

هاي جراحي عمومي، بيماريهاي زنان و مدت چهار سال با اين سمت در بخش يس نائل آمدند وهاي پاربيمارستان

 .هاي پاريس مشغول بودندهاي ميزراه بيمارستانزايمان، جراحي كودكان و بيماري

 يس درمانگاه و دستيار در سرويس پروفسور گرگوار به كار پرداخته وئيان كارورزي مدت دو سال به سمت رپس از پا

نامه خود را در باب درمان ادنوپاتي سلي از تصويب گذراندند و به دريافت دانشنامه دكترا و پايان 3161در سال 

در مسابقه دانشياري شركت كردند و  3161در سال . درجه لورآو مدال نقره از دانشكده پزشكي پاريس نائل آمدند

 عدل ييحی دکتر

 يعموم يجراح استاد
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شناسي پاريس گرديدند و به عضويت مجمع كالبده موفق به اخذ ديپلم اگرگاسيون در جراحي عمومي و ميزرا

 .پذيرفته شدند

در سازمان . سال انجام دادند 1به ايران مراجعت نمودند و خدمت وظيفه را به مدت  3631آقاي دكتر عدل در سال 

 .نوين دانشكده، استادي كرسي جراحي عمومي و رياست بخش جراحي بيمارستان ابن سينا به ايشان محول گرديد

 :علمي ايشان به شرح زير مي باشد آثار

 3161آنوال آناتومي ژوئن » هماتوسالپينكس مقاله اي در باب هماتوكوليوس يا هماتومتري و» 

  3161آنوال آناتومي آوريل »مثانه   –مقاله اي در باب فيبروم جدار رحم» 

  3161بولتن مجمع كالبد شناسي ژانويه »مقاله اي در باب فيستول كيسه صفرا» 

 3161آنوال آناتومي پاتولوژيك ژوئن »له اي در باب انفاركتوس معاء دقاق مقا» 

  3161آنوال آناتومي پاتولوژيك آوريل « »3»مقاله اي در باب نورينوم امينانس تنار» 

  3161مجله مديكال براتيك مه »مقاله اي در باب لومبوتومي» 

برد و به آنان دل داد كه به  انيرا از م يعمل جراح مرحوم پروفسور عدل آن بود كه ترس جراحان از اثر نيبزرگتر

 يدر جراح ديجد يهاتيبه موفق هاكيوتيبيآنت شيدايو پ ديجد يهاكيالبته تكن. آورند و موفق شوند يرو يجراح

ثبت و  ياز آثار مل يكيبه عنوان  شانيا يدرگذشت و خانه موروث 3613عدل در سال  ييحي .و شهرت او كمك كرد

 .شده است يبازساز
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تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در آلمان، سوئيس و . باشندمي 3115متولد سال  امير نظام الدين غفاريدكتر 

موفق به  3633سال  درفرانسه و تحصيالت عالي را در رشتۀ علوم طبيعي در دانشكده علوم به پايان رسانيده و 

-به سمت معلم زيست 3631از سال . وم تربيتي با رتبه اول گرديدنددريافت درجه ليسانس در علوم طبيعي و عل

اي و شناسي جانوري دانشكده پزشكي منصوب گرديدند و سپس تدريس سيستماتيك و كالبدشناسي مقايسه

 .شناسي را تدريس مي نمودند انستيتو ماالريالوژي، قسمت حشره و در هعملي اين رشته را بر عهده گرفتكارهاي 

 :شانیا فاتیتأل

  (تشريح وزغ ) دوزيستان  –عمليات زيست شناسي جانوري براي دانشجويان سال اول پزشكي در دو جلد 

  گرامر زبان فرانسه . 

 

 

 یغفار نیالد نظام ريام دکتر

 شناسي جنين استاد
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 .بروكسل مشغول كار بودند، پاريس و نوژهاي به اروپا مسافرت كرده، مدت يك سال در آزمايشگاه 3617ر سال د

هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي آناتومي به تدريس جنين شناسي اندازي دورهآقاي دكتر غفاري پس از راه

ژگي هاي بارز استاد عالقه زياد به دانشجويان و تشويق   از وي. براي دانشجويان تحصيالت تكميلي پرداختند

ي هاتر به دانشجويان از استادان رشتهدانشجويان تحصيالت تكميلي براي تدريس و پژوهش بود و براي آموزش به

 .دعوت حق را لبيك گفتند 3613مختلف دعوت مي نمودند، ايشان در شهريور سال 
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تحصيالت پزشكي و  گذرانده تحصيالت متوسطه را در دارالفنون. باشندمي 3111سال متولد دكتر ابوالقاسم سپهر 

ذات الريه چركي "پايان نامه خود را در باب  .ندپايان رساندبه  3637سال  خود را در دانشكده پزشكي تهران در 

 .ندگذراند "حاد

 :شانای آموزشی و اجرایی سوابق

 به سمت دستيار كالبدشكافي 3631 سال در 

 شكافيبه سمت رياست درمانگاه كالبد 3616 سال در 

 شكافيحق آموزش كالبد به سمت رياست درمانگاه با 3613 سال در 

در تاالر تشريح دانشكده پزشكي پاريس  مدتي كودكان پاريس كار كردند و نيز مدت سه سال در بيمارستانايشان به 

 .مشغول مطاله بودند

 

 سپهر ابوالقاسم دکتر

 کالبدشناسي دستيار
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تحصيالت متوسطه را در مدرسه ثروت و تحصيالت پزشكي را در دانشكده  ،3111متولد سال دكتر منوچهر حكيم 

ايلياك نزد انسان و ت در باب مفصل ساكروتحقيقا"نامه خود را راجع به پايان. يدپزشكي پاريس به پايان رسان

به دريافت دانشنامه دكترا دانشكده پزشكي پاريس و درجه لوآر و  3633سال  دراز تصويب گذرانيده و  "انتروپوئيدها

 .آمدندمدال نقره نايل 

 : شانیا یآموزش و ییاجرا سوابق

 به سمت دانشياري كرسي كالبد شناسي 3631سال  در 

  كرسي كالبد شناسيمت استاد بيبه س 3613در سال 

 به عضويت مجمع كالبدشناسي پاريس  3167سال در 

 به عضويت مجمع آنتروپولوژي پاريس  3117سال در 

 

 ميحك منوچهر دکتر

 يشناس کالبد استاد
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 :ایشان تالیفات

 دو مقاله در باب مفصل ساكروايلياك 

 در باب عضالت شوكي يهايهمقال 

 ديد پوشش مفصل ساكروايلياكبررسي ج 

 كالبدشناسي توصيفي 

 دستگاه گوارش كالبدشناسي 

 كالبدشناسي توصيفي سر و گردن به همكاري آقاي دكتر گنج بخش 

  تحتانيكالبدشناسي موضعي اندام 
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 دستيار اولينايشان  .باشندمي شيراز قصردشت در شمسي هجري 3111 سال متولد مستقيمي الدين جمالدكتر 

 اين اساتيد اغلب ،ايران در آناتومي علم اساتيد از بسياري گواهي و گفته به و بود راناي در آناتومي علم آزمايشگاهي

 به مقدس شهر اين در و درگذشت مشهد در 3611 آذرماه 3 يكشنبه تاريخ در ايشان. اند بوده استاد اين شاگرد علم

 .شد سپرده خاك

 :ی ایشانها پژوهش

 از كه كرد ثبت ايران نام به جهاني مجامع در آناتومي زمينه در را علمي پژوهش هشت مستقيمي الدين جمال دكتر

 المللي بين گنگره هشتمين در و 3135 سال در كه باشد مي «مغز در شامه پياز دو بين ارتباط عدم اثبات» آنها جمله

 دو كردن يداپ به توان مي ايشان كشفيات ديگر از .گرفت قرار جهاني ثبت و تصويب مورد آلمان در تشريح و آناتومي

 كردن پيدا. كرد اشاره «رود مي خارجي كپسول به ديگري و پيشاني قطعه به آنها از يكي كه» مغز در عصبي رشته

 يميمستق نیالد جمال دکتر

 يآناتوم استاد
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 هاي پژوهش ديگر از جهاني مجامع در آن ثبت و( دارد مهمي بسيار نقش ارتوپدي در كه) دلتوييد رباط عمقي طبقه

 .است علم مرد اين

 مستقيمي دكتر كارهاي ديگر از بار اولين براي آلمان دركشور 3131 سال در ستيكبيوپال هاي مدل تهيه همچنين

 يك نام به بعد سال 11 خودشان، نام به ها مدل اين ثبت عدم و مستقيمي دكتر تواضع دليل به كه بود دنيا در

 مشهد پزشكي ومعل دانشگاه در كه بيوپالستيكي هاي مدل از مدل 331 نيز حاضر حال در و گردد مي ثبت آلماني

 .است نظير بي دنيا در نيز دارد وجود

 :ایشان خدمات

 هوش و پشتكار واسطه به رساند  پايان به را تهران در طب مدرسه سالگي 31 سن در كه آن از پس مستقيمي دكتر

 علوم دانشگاه جسد يحتشر تاالر تا شوند مي مامور ايراني پزشك يك و آمريكايي پزشك يك با همراه اش زدني مثال

 تاالر ساخت ماموريت ساز زمينه ايشان پشتكار همين كه بسازند دانشكده ساخت از قبل حتي را تهران پزشكي

 .شود مي وقت وزير نخست «علم» سوي از سالگي 15 سن در مشهد در تشريح

 شهر اين به مشهد پزشكي علوم دانشكده تشريح سالن تاسيس براي 3631 سال در مستقيمي الدين جمال دكتر

 تشريح سالن ايران، پزشكي علوم اهواز، پزشكي علوم هاي دانشكده تشريح هاي سالن بنيانگذاري سپس و كرد عزيمت

 را بابل پزشكي دانشكده تشريح سالنتهران و همچنين  در يحياييان شفا پزشكي مركز اروميه، پزشكي علوم دانشكده

 سال در و داد ادامه علمي پژوهش و دانشگاه در تدريس به عاشقانه موارهه عمر هاي سال آخرين تا وي. داد انجام

 .شد شناخته نمونه پزشك عنوان به 3671

 استاد هر آنكه ضمن. است شمار بي حيوانات اجساد عالوه به انساني جسد 111 از بيش تشريح تالش همه اين نتيجه

 داشت اشراف جزئيات تمام با بدن هاي قسمت تمام به مستقيمي دكتر ولي دارد تبحر قسمت يك در فقط آناتومي

 .است نظير بي ركورد يك ها آناتوميست بين در تبحر اين و تشريح تعداد اين كه

 



57 

 

 

 :ایشان تألیفات

 كالبدشناسي» ايشان كتاب مشهورترين كه دارد پايه علوم زمينه در متعددي تاليفات مستقيمي الدين جمال دكتر

 آناتومي معتبر هاي كتاب تصحيح فرانسه و انگليسي آلماني، زبان سه به وي كامل لطتس دليل به. است «انساني

 پزشكي جامعه افتخار اسباب امر اين كه گرفته برعهده را GRAYS ANATOMY و SOBOTTA جمله از جهان

 .باشد مي ايران

 :افتخارات

 بزرگترين عنوان آناتومي علم در تالش الس 35 دليل به و داده انجام علم اين در كه كشفياتي و خدمات دليل به وي

 .است داده اختصاص خود به را شناسياندام علم پدر و بيستم قرن آناتوميست

 جزيره دانشوران بوستان در خورشيدي 3673 زمستان در ايران معاصر دانشمندان از تن چهارده و وي تنديس از

 .شد برداري پرده خودشان حضور در كيش
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تحصيالت متوسطه را در دبيرستان شرف و تحصيالت عالي را . مي باشند 3111متولد سال  دكتر حسين گنج بخش

خدمت نظام وظيفه را در بيمارستان شماره دو ارتش . دندبه پايان رسان 3637سال  درتهران در دانشكده پزشكي 

خش بيماري هاي زنان كار ت پزشك بدر بيمارستان شهرداري به سم 3611و  3631در سال هاي . انجام دادند

به سمت رئيس درمانگاه و در  3611سال  ستيار دستگاه ابن سينا منصوب و دربه سمت د 3611سال  در. كردند

به استادي بي كرسي ارتقا  3661اول فروردين . به سمت دانشيار كرسي كالبد شناسي انتخاب شدند 3613سال 

 . يافتند

 .اندر منوچهر حكيم تاليف و چاپ نمودهصيفي سر و گردن به همكاري آقاي دكتيك جلد كتاب كالبد شناسي تو

 

 گنج بخش  نيحس دکتر

 يشناس کالبد استاد
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و جزو  تحصيالت متوسطه و كالس پ ث ان را در تهران انجام دادند بوده 3113متولد سال  دكتر احمد شفائي

زشكي ليل و بقيه را در تحصيالت پزشكي را تا سال سوم در دانشكده پ. دانشجويان اعزامي به فرانسه مسافرت كردند

 .دندنشكده پزشكي پاريس به پايان رساندا

از تصويب گذرانده و به دريافت ديپلم دكترا  "بيماري شاركوماري"الدي پايان نامه خود را در باب مي 3161سال در 

ي در در كنگره پزشكي قانون 3167سال در هاي روحي در بلژيك و در كنگره بيماري 3163سال در . ل آمدندنائ

به دانشياري  3616سال  درو  داده انجام ايران خدمت نظام وظيفه خود را پس از بازگشت به .پاريس شركت نمودند

 .به استادي بي كرسي ترفيع يافتند 3611سال  در. كرسي بافت شناسي منصوب شدند

 

  ياحمد شفائ دکتر

 يشناس انیو رو يشناس  بافت استاد
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دبيرستان شرف و تحصيالت پزشكي تحصيالت متوسطه را در . باشندمي 3111د سال متول دكتر ناصرالدين بامشاد

 .دندبه پايان رسان 3611سال  دررا در دانشكده پزشكي تهران 

هاضمه هاز هاي قلب و جنامه در بيماريداراي گواهي .ندر باب آپانديسيت و آبستني گذراندنامه خود را دپايانايشان 

به استخدام دانشگاه شناسي زمايشگاه آسيببا عنوان دستياري آ 3616سال  در .باشنداز دانشكده پزشكي پاريس مي

به دانشياري كرسي بافت شناسي و رويان  3617ه بافت شناسي منتقل و در سال سپس به آزمايشگا .تهران درآمد

سال خدمت  61ايشان در مجموع . به سمت استادي اين كرسي نائل آمدند 3663در سال . شناسي انتخاب شدند

 . ه گرديدندبازنشست 3651نموده و در سال 

 

 بامشاد  نیناصرالد دکتر

 يشناس انیرو و يشناس بافت اداست
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تحصيالت ابتدايي را در دبيرستان زند و تحصيالت . باشندمي 3111متولد سال  دكتر سيد محمود طباطبايي

در سال . تحصيالت عاليه خود را در رشته پزشكي ادامه دادند. متوسطه را در دبيرستان دارالفنون گذراندند

يك سال از خدمتشان را به عنوان پزشك دبيرستان نظام . دندالتحصيل شاز دانشكده پزشكي تهران فارغ 3616

بيني داشتند پزشكي و رشته گوش و حلق و به خاطر عالقه زيادي كه به چشم. و دانشكده افسري سپري كردند

كردند و عصر ها نيز به جاي كار در مطب و كسب درآمد با عالقه بسيار زياد در ها كار ميبطور آزاد در آن بخش

ام بخش آناتومي دانشكده در همان سال به عنوان دستيار گروه آناتومي به استخد. ناتومي كار مي كردندبخش آ

يتا در سال به سمت رئيس درمانگاه  و سپس دانشياري و نها 3611پس از چهار سال در سال . آمدندپزشكي در

 . كرسي بخش آناتومي نائل آمدندبه سمت استاد بي 3667

 یيطباطبا محمود ديس دکتر

 آناتومي استاد
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به دريافت ديپلم تخصصي در رشته چشم پزشكي شدند كه از آن پس تدريس آناتومي موفق  3665در سال 

پزشكي برايشان مهيا نكه شرايط جهت انتقال به بخش چشمچشم پزشكي به عهده ايشان گذاشته شد و با اي

 .دبود ولي به علت عالقه وافري كه به تعليم و تربيت داشتند در بخش آناتومي به فعاليت خود ادامه دادن

به افتخار بازنشتگي نائل آمدند و پس از آن به رياست بخش آناتومي دانشگاه اهواز منصوب  3611در سال 

هاي بسيار زيادي كردند كه توفيق زيادي هم در اين امر حاصل كه در آنجا جهت آموزش تشريح تالششدند 

 .شد

سيستم گوارش و سيستم اعصاب مركزي  شناسي، آناتومي سر و گردن،ن كتاب هايي را در زمينه استخوانايشا 

همچنين سرپرستي يك مؤسسه خيريه  كه تعداد زيادي از بيماران پوستي،  .در اختيار دانشجويان قرار دادند

تراخم، كچلي و معتادين را تحت پوشش قرار داده بود و طبابت در بهداري بانك صادرات و بانك سپه و يك 

 .تندبيمارستان خصوصي را هم بر عهده داش
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پس از طي كردن دوران ابتدايي و فارغ  .در تهران متولد شدند 3111دكتر سيد حسين كوثريان در سال 

در كنكور دانشگاه تهران در رشته پزشكي شركت كرده و با رتبه  3633التحصيلي از دبيرستان ايرانشهر در سال 

سال تعليمات نظري و عملي  1ساله بود بعد از گذراندن  3 اول وارد دانشگاه شدند در آن زمان آموزش پزشكي

بعد از طي كردن دوره . در امتحان اكسترني شركت كرده با رتبه اول قبول شدند 3631در دانشكده، در سال 

در امتحان انترني شركت نمودند و در  ،اي قبل از انترني و شامل تعليمات باليني و نظري بوداكسترني كه مرحله

مند بودند در دوره اكسترني و كوثريان به رشته جراحي عالقه از آنجا كه دكتر. تحان نفر پنجم شدنداين ام

سال ديگر هم به عنوان انترن رسمي جراحي به كار پرداختند  و يكه هاي جراحي را گذراندانترني بيشتر بخش

: ل عالقه به رشته جراحي مي گويداستاد در مورد دلي. شدند طبق روال آن زمان به عنوان جراح شناخته ميكه 

گرفت مثالً هاي حتمي را ميشد ولي جلوي مرگزمان انجام نمي اگر چه اعمال جراحي متنوعي در آن»

 انیکوثر نيحس سيد دکتر

 استاد آناتومي



64 

 

كرديم و اعمال ديگر مثل مي( جراحي شكم باز)ا الپاراتومي كرديم يا بيماران تصادفي رآپانديسيت را عمل مي

با وجود عالقه به رشته جراحي، ايشان رشته آناتومي را براي  .«شدگاستروستومي يا گاستركتومي انجام مي

 . ادامه تحصيل برگزيدند

التحصيلي از دانشگاه و گرفتن درجه دكتراي عمومي ابتدا به سمت جراحي نيروي دكتر كوثريان پس از فارغ

رديف  و با درجه همبخش جراحي لشكر هفتم كردستان به آنجا رفتند  ئيسسپس به عنوان ر هوايي در تهران و

هاي نظامي بود كه در آنجا در جريان رفتن من مقارن درگيري»: گويداستاد مي .مشغول طبابت شدند ،سرگرد

بود و كسي حاضر نبود به آنجا برود و من خودم داوطلب شدم كه به آنجا بروم و در آن مدت اعمال جراحي زياد 

جالب اين بود كه مي گفتند اين دكتر چون  .عمل مي كردم و نامتعارفي انجام مي دادم و مجروحين جنگي را

 « .بار ببيند خوب مي شودك سيد است دستش شفاست و هر بيماري را ي

 :ادامه تحصیل در رشته آناتومی و عزیمت به فرانسه

دستياري )تشريح  دستيارياستاد پس از به پايان رسيدن دوران سربازي به تهران برگشتند و براي امتحان 

تشريح در دانشگاه تهران دستياري پس از دو سال از گذراندن  .نام كردند و با رتبه اول قبول شدندثبت( اتوميآن

چون وضعيت آموزش آناتومي در ايران را مناسب نديدند جهت ادامه تحصيل عازم فرانسه شدند و در دانشگاه 

 . شدند مشغول به تحصيل و تحقيق( Delmas)ور دلماس سپاريس در سرويس پروف

-رفتم تماس ميپروفسور دلماس خيلي به من توجه داشت و اگر يك روز به تاالر تشريح نمي»: استاد مي گويد

در مدتي كه در سرويس ايشان كار مي كردم تحقيقات متعددي در زمينه آناتومي  .گرفت و احوالپرسي مي كرد

در آنجا مرا به عضويت انجمن آناتوميست . شدتحقيقات در نشريات معتبر چاپ مي انجام دادم كه نتيجه اين

( نتروپولوژيآ)پس از مدتي پروفسور دلماس مرا تشويق كرد كه مردم شناسي  .هاي فرانسه زبان درآوردند

شركت كردم و به عضويت انجمن مردم شناسي فرانسه ( Valuit) تدر كالس هاي پرفسور والو .بخوانم

 . «درآمدم
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 : حصيل در رشته آناتومي چنين مي گويداستاد در مورد داليل ادامه ت

به اين نتيجه رسيدم كه اگر هدفم خدمت باشد مي توانم از طريق آناتومي، جراحاني چون پروفسور عدل را » 

وقت جراحي را كنار نگذاشتم و  البته هيچ .كردم تربيت كنم و به همين جهت وقتم را بيشتر صرف آناتومي مي

البته در فرانسه به فكر دنبال كردن جراحي كه رشته مورد . جراحي هم مي كردم بعدها در كنار تدريس آناتومي

ردم ولي در آنجا به ما عالقه ام بود نيز بودم و در كالس هاي سرويس گوش و حلق و بيني هم شركت مي ك

 « .هايشان حاضر شويم شد و مثل پرفسور دلماس مشتاق نبودند كه ما در كالستوجهي نمي

 :... ی دانشگاه تهران و استاد آناتوم

خارجي و گذراندن دوره هاي  دستيارسال تحصيل در دپارتمان آناتومي دانشگاه پاريس با عنوان  1پس از 

به ايران بازگشتند و با شركت  3661در سال  تخصصي نوروآناتومينتروپولوژي و دوره فوقآتخصصي آناتومي و 

و كسب رتبه اول در اين امتحان در دانشكده پزشكي ( تادياريمعادل اس)در امتحان رييس درمانگاهي آناتومي 

 . شروع به كار نمودند

استاد عالوه بر تدريس آناتومي در دانشگاه تهران به عنوان جراح بيمارستان هدايت نيز فعاليت مي كردند و بعد 

سال، مدتي مدت يك سال رئيس بيمارستان هدايت شدند و بعد از گذراندن دوره مديريت بيمارستاني به از يك

بيمارستان ) 5هاي اجتماعي كارگران را از قبيل بيمارستان شماره هاي سازمان بيمهبيمارستانهم رياست 

 . عهده دار بودند( شهيد معيري فعلي

ط به تعيين نژاد همچنين به واسطه تخصصشان در زمينه انتروپولوژي بعد از بازگشت به ايران در تحقيقات مربو

 . هاي باستان شناسي به همكاري دعوت شدندهاي كشف شده در كاوشاسكلتو خصوصيات 

هاي اوليه در پاريس به عضويت سازمان گذراندن يك دوره آموزش كمك دكتر كوثريان پس از 3661در سال 

 . صليب سرخ فرانسه انتخاب شدند
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به عنوان استاد رشته  3611سال به سمت دانشياري آناتومي و از ارديبهشت ماه  3665ماه سال استاد از آبان

 .آناتومي ارتقاء يافتند

دكتر كوثريان عالوه . استاد فقط به تدريس آناتومي پرداختند 3616بعد از تمام وقت شدن در دانشگاه در سال 

هاي ديگر نيز اقدام به تدريس آناتومي و بعضاً تأسيس دپارتمان يس در دانشگاه تهران، در دانشگاهبر تدر

 . ادامه يافت 3651سال  درنمودند و اين فعاليت ها تا بعد از بازنشستگي ايشان آناتومي 

مي توان دانشگاه علوم پزشكي ايران،  ،از دانشگاه هايي كه استاد در آنجا آناتومي و نوروآناتومي تدريس كرده اند

به عالوه استاد . نام برد شهيد بهشتي، شيراز، مدرسه عالي پرستاري، دانشگاه اهواز، همدان، شاهرود و ساري را

باشند كه اينك شاگردان ايشان عهده  مدرس ميگاه آزاد اسالمي و دانشگاه تربيتمؤسس دپارتمان آناتومي دانش

 . ها مي باشنديت تدريس آناتومي در اين دانشگاهدار مسئول

نوروآناتومي را به  به مديريت گروه آناتومي دانشگاه انتخاب شدند و در اين مدت درس 3611استاد در سال 

چون اعتقاد داشتم كه بايد عقب افتادگي ها را جبران كنيم، با ... » برنامه آموزشي گروه آناتومي اضافه كردند 

واحد رسانديم و فايده اين كار اين بود كه بعد  31واحد نوروآناتومي، درس آناتومي را به  1اضافه كردن 

مند بودند كه به بخش اعصاب بروند و در حاليكه در دوره انترني عالقه انده بودنددانشجوياني كه نوروآناتومي خو

اعصاب ارزش پيدا كرد و به نظر من اين  دستياريدادند و به تدريج كمتر به بخش اعصاب تمايل نشان ميقبالً 

 « .خواهان پيدا كردن رشته اعصاب از ثمرات تدريس نوروآناتومي بود

 Gray’s Anatomyتصدي مديريت گروه آناتومي دانشگاه تهران اعالم كتاب  از اقدامات ديگر استاد در زمان

مسأله ديگر كه با آن روبرو بوديم تغيير زبان خارجي از زبان فرانسه به ... ». به عنوان مرجع درس آناتومي بود

يافته بود و حتي جنگ جهاني دوم بسيار رواج  زبان انگليسي با ورود آمريكايي ها به ايران بعد از. انگليسي بود

از همان زمان در دوره دبيرستان به تدريج . در كوچه ها تابلوهايي براي آموزش زبان انگليسي نصب شده بود

هاي بسيار ارزان قيمت انگليسي به عالوه در زمينه پزشكي هم كتاب. زبان انگليسي جايگزين زبان فرانسه شد
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 .را به عنوان مرجع معرفي كرديم Gray’s Anatomyتاب بنابراين ما هم در درس آناتومي ك .در دسترس بود

هاي انگليسي كه د ولي بتدريج هر يك از آناتوميستالبته اين كتاب در آن زمان كتاب كوچك و مختصري بو

كار جديدي انجام مي داد مطلبي به آن اضافه مي شد قبل از اين دانشجويان يا بايد مراجع فرانسه را كه شامل 

Rouvie’ re سه جلد و  درPaturet  و ديگريTestut  جلد بود مطالعه مي كردند و يا كتاب پنج  3در

 « .اي از كتب فرانسوي بود مورد استفاده قرار مي دادند جلدي دكتر اميراعلم را كه ترجمه

 تشریح انجام شود یا نه؟ 

م كه قرار بود درباره انجام شركت كرد( فلسطين)اي واقع در ابتداي خيابان كاخ بود كه در جلسه 3651در سال 

تشريح جنازه  در آن موقع مطرح بود كه حضرت امام. گيري بشودهاي پزشكي تصميمدادن تشريح در دانشكده

در آنجا من از انجام تشريح در . دانند و خواسته بودند كه با استادان تشريح مشورت شودمسلمان را صحيح نمي

ر دانشجوي پزشكي آناتومي را به خوبي نداند نمي توان از او انتظار دانشكده دفاع كردم و مطرح كردم كه اگ

در آنجا  .بنابراين تشريح جسد براي آموزش دانشجويان پزشكي بايد انجام شود. داشت كه پزشك خوبي بشود

م دانم كه نظر آقاي دكتر مغايرتي با فتواي امامن با امام محشورم و مي»فتند كه آقاي دكتر احمدي اين طور گ

 . و بعد از اين جلسه قرار شد كه تشريح جسد در دانشگاه مجاز باشد« ندارد

 :مقدمات تشريح

سازي جسد براي تاالر تشريح را آموزش داد دكر بلر آمريكايي بود كه به اولين كسي كه در ايران آماده... »

ي به نام قلي بود و ديگري را مستخدميني كه در تاالر تشريح كار مي كردند اين كار را آموزش داده بود كه يك

علي آقا صدا مي كرديم كه جا دارد ذكر خيري از آنها بشود آنها به جزئيات كار واقف نبودند ولي به هر حال اين 

 « ... كار را انجام مي دادند 
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 : بعد از بازنشستگی

تمان آناتومي در دانشگاه بازنشسته شدم تدريس را كنار نگذاشتم و تأسيس دپار 3651بعد از اينكه در سال » 

و اين روزها بيشتر قرآن مي . مآزاد اسالمي و دانشگاه تربيت مدرس از كارهايي بود كه در اين زمان انجام داد

مردم )همچنين كتابهاي علمي و كتب آناتومي و آنتروپولوژي . خوانم و هر دفعه مطلب جديدي متوجه مي شوم

 « .را مطالعه مي كنم( شناسي

 :دآثار استا

. و مباني علم پزشكي را تأليف نمودند( كالبد شناسي سلسله اعصاب مركزي)استاد دو كتاب نوروآناتومي 

همچنين تعداد زيادي از مقاالت استاد در زمينه آناتومي و نوروآناتومي در نشريات داخلي و خارجي منتشر 

در كنگره  3661كه در سال « حوضچه هاي وريدي پرده مخچه»از جمله مقاله اي با عنوان . گرديده است

سينوس وريدي خاره اي »مقاله اي درباره  3663ه نمودند و در سال ئلمللي آناتومي در استراسبورگ اراابين

سينوس وريدي عرضي »اي تحقيقي درباره در كنگره لوزان سوييس مقاله 3611در فرانسه و در سال « فوقاني

در كنگره  3615و در سال « تشكيل اپي فيز در دوران جنيني»ن مقاله اي با عنوا 3611و در سال « كاسه سر

ايشان سرانجام در سال  .ه نمودندئارا« هاي كاسه سر ايرانيانسكاندي»اي در مورد فرانسه مقاله Tourشهر 

 .دار فاني را وداع گفتند 3611
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تان ايرانشهر و تحصيالت پزشكي را در تحصيالت متوسطه را در دبيرس .بودند3113متولد دكتر محمد حفيظي 

به  "درمان هاي جديد مطبقه  "پايان نامه خود را در باب  .ندبه پايان رساند 3631سال  درهران دانشكده پزشكي ت

  .پايان رساندند

 :ایشان و آموزشی اجرایی سوابق

 ي دانشكده پزشكيها و معاون كتابخانه و انتشارات فنبه سمت پزشك بهداري آموزشگاه 3613سال  در 

 رياست كتابخانه و انتشارات فني 3613سال  در 

 رياست درمانگاه با حق آموزش 3617سال  در 

 دانشياري كرسي بيماريهاي همگاني وتجربي 3661سال  در 

 سر دبير دانشكده پزشكي 3611سال  در 

  يظيمحمد حف دکتر

 يتجرب و يهمگان یهایماريب اريدانش
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از دانشكده پزشكي تهران  3613غ التحصيل سال بوده، فار 3613دكتر عبدالمحمود ضياء شمسا متولد سال 

رئيس آزمايشگاه آسيب شناسي و مدت دو سال هم دستيار آزمايشگاه بافت 3611ايشان در سال . مي باشند

 .شناسي و آسيب شناسي بوده اند

 . دعوت حق را لبيك گفتند 3671سال خدمت به جامعه علمي سرانجام در آبان ماه سال  63ايشان پس از 

 

 

 

 

 

 شمسا اءيض عبدالمحمود دکتر

 يشناس بيآس و يشناس بافت استاد
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، رئيس  دانشكده پزشكي تهران 3615ايشان فارغ التحصيل سال . باشنديم3613متولد سال  دكتر بوذر جمهر مهر

كه مدت چهار سال هم دستيار افتخاري و رسمي آزمايشگاه مذكور  3611شناسي در سال آزمايشگاه بافت و درمانگاه

 .بودند

ه ها ببود و مدت يداخل يهايماريو ب يو متخصص بافت شناس يك، دانش آموخته رشته پزشجمهر مهر بوذردكتر 

به  يارذخدمت گو  سيواحد كرج مشغول تدر يو دانشگاه آزاد اسالم يبهشت دي، شهتهران يهاعنوان استاد دانشگاه

 .چشم از جهان فرو بست يسالگ 11سرطان در سن  يماريكهولت سن و ب ليبدلايشان  .بود انيرانيجامعه ا

 

 

 

 

 مهر جمهر بوذر دکتر

 يشناس بافت استاد
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ايشان در سال  .بودنداز دانشكده پزشكي تهران 3613و فارغ التحصيل سال 3611متولد سال دكتر حسن باسقي

رئيس درمانگاه كالبد شكافي و به مدت سه سال دستيار كالبد شكافي و دستيار افتخاري بخش گوش و حلق و 3661

 .يافتند به سمت استادي ارتقا  3661اند و در سال بيني فارابي بوده

 

 

 

 

 

 

 

 يباسق حسن ردکت

 يشناس کالبد استاد
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ت ابتدايي و متوسطه در سال و پس از اتمام تحصيال در شهر تبريز متولد شد 3611حسين حكمت در سال  دكتر

او براي ادامه  .كه رتبه چهارم را از آن خود ساختدر رشته رياضي ديپلم گرفت و در كنكور شركت كرد  3631

ها قبول شد و در بخش رندر سال چهارم دانشكده در كنكور انت دكتر حكمت .تحصيل رشته پزشكي را انتخاب كرد

عاتي به پاريس رفت و مدت سه با استفاده از فرصت مطال 3666در سال . بادي مشغول شدآجراحي بيمارستان فيروز 

 .در بخش جراحي و بعد از ظهرها در گروه آناتومي به عنوان دستيار استاد به فعاليت پرداخت صبحها، سال 

 :ایشان های ضمن تحصیل لیتفعا

كاپيتان تيم ملي فوتبال ( با وجود اينكه شاگرد اول بود)ان حسين حكمت همزمان با تحصيل در دوره دبيرستدكتر

 .بود و اين رويه تا دانشگاه ادامه داشت

 

 حسين حكمت دکتر

 استاد آناتومي
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 :ایشان سوابق اجرایی و آموزشی

ها به عنوان رييس  برگشت و سال دكتر حسين حكمت پس از استفاده از فرصت مطالعاتي در پاريس به ايران

( شهيد بهشتي) به دانشگاه ملي 3656در . دانشگاه تهران مشغول به كار شد بيمارستان دادگستري و نيز استاد

اعلم به سمت استاد كرسي آناتومي منصوب شده بود،  دعوت شد و به اتفاق دكتر حكيم كه پس از فوت دكتر امير

 .گذاري كرد ي را پايهگروه آناتومي دانشگاه شهيد بهشت

 : توان به موارد زير اشاره كرد هاي مورد تصدي ايشان مياز ديگر سمت

  بهداري و جراح بيمارستان مالير رئيس 

  در تبريز دانشيار آناتومي و جراح بيمارستان سينا 

  ه تادي بخش آناتومي دانشگابه اس 3667به دانشياري و سال  3665به استادياري، سال  3661در سال

 .نائل آمدند تهران

  3655در سال زنشستگي از دانشگاه تهران با  

  رئيس انجمن آناتوميست هاي ايران 

   دبير كميته ارزشيابي هيأت ممتحنه آناتومي وزارت بهداشت 

  3617عضو افتخاري فرهنگستان علوم پزشكي از سال  

 رت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكيعضو شوراي تخصصي وزا 

 درمان و آموزش پزشكي بهداشت،زۀ مركزي وزارت عضو هيئت ممي 

 عضو شوراي منتخب دانشكدۀ پزشكي 

 ي آموزشي كميتۀ تخصصي علوم پايهعضو شورا 
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 پزشكي شهيد بهشتي عضو هيئت مميزۀ دانشگاه علوم 

 لوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران عضو فرهنگستان ع 

 بورد تخصصي هعضو گروه ممتحن 

 و جراحي عمومي و آناتومي پاريس عروق عضو انجمن هاي جراحي قلب و 

همچنين رئيس و جراح بيمارستان و  ستاد گروه آناتومي دانشگاه تهرانبعنوان ا 3655حسين حكمت تا سال دكتر 

دادگستري به خدمت اشتغال داشت كه در اين تاريخ بنابر درخواست شخصي بازنشسته و با اصرارهاي پروفسور 

در اين راستا  .شسته شدپس از انقالب اسالمي دكتر حكيم بازن. منتقل شد( تيشهيدبهش) حكيم به دانشگاه ملي

و به دنبال عمل جراحي قلب، مريض ديدن و  3636از سال  استاد .دكتر حكمت به عنوان استاد كرسي انتخاب شد

شگاه تبريز دكتر حسين حكمت يكي از بانيان دان .جراحي كردن را كنار گذاشت و تنها به تدريس آناتومي پرداخت

ايشان  .گذاري كرد وي همچنين به اتفاق دكتر حكيم گروه آناتومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي را پايه. بود

 .چشم از جهان فروبستند 3611سرانجام در بهمن ماه 

 : ی ایشانز و نشانهایجوا

 مي ايران از ، در دوره يازدهم كتاب سال جمهوري اسالتاليف حسين حكمت "استخوان شناسي" كتاب

 .طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان كتاب سال برگزيده شد
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از دانشكده پزشكي دانشگاه  3666در سال  .در شهرستان تنكابن متولد شد 3615مسلم بهادري در سال  دكتر

 3617ن و در سال عضو هيات علمي دانشگاه تهرا 3667در سال . تهران موفق به اخذ درجه دكتراي پزشكي شد

در رشته  ييو دوره دانش افزا رفتسالها به انگلستان  نيدرا يبهادردكتر . شناسي دانشگاه تهران شد استاد آسيب

به عنوان استاد مدعو به دانشگاه كاليفرنيا  3651و  3611 هاي سالدر .را گذراند هيقلب و ر يهايماريب يشناس بيآس

ران بازگشت كه نتيجه آن دو جايزه و اخذ لوح تقدير از مقامات داخلي و دعوت و پس از يكسال به اي ساندياگو

معرفي  شانياز تحقيقات ا. المللي پزشكي داخلي و خارجي نيز عضويت دارند در مجامع معتبر بين ايشان .خارجي بود

 .شده است ثبتيك نوع ضايعه شبه توموري است كه به نام خودشان در كتب معتبر پاتولوژي 

 مسلم بهادری دکتر

 شناسي استاد آسيب
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و فارسي در مطبوعات علمي داخلي و خارجي در رشته  سييهاي انگل دكتر بهادري مقاالت بسياري به زبان آقاي از

 .شناسي به چاپ رسيده است آسيب

 :ایشان تألیفات

  (ترجمه)رويان شناسي پزشكي 

 (تأليف)هاي رنگ آميزي  فن آسيب شناسي و روش 

   كسفوردترجمه از آ ،از كتاب درسنامه پزشكي« ايمونولوژي»بخش 

 :ایشان اجرایی و آموزشیسوابق 

 دانشكده پزشكي دانشگاه تهران رياست 

 سازمان سنجش آموزش كشور رياست 

 وزير علوم معاون 

 برجسته انجمن پاتولوژيست هاي ايران ، انگلستان و ايرلند عضو 

 اانجمن پزشكان قفسه صدري آمريك عضو 

 نياديبن يهادر بخش دانش يفرهنگستان علوم پزشك استير 
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با عنوان دستيار رسمي آناتومي به استخدام  3665در سال . در تهران بودند3613متولد  دكتر احمد غني

دانشيار  3615در سال . رياست درمانگاه آناتومي به ايشان سپرده شد 3661در سال . دانشگاه تهران درآمدند

 . را وداع گفتند دار فاني 3631ايشان در دهم آبان ماه سال . آناتومي گرديدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يغن احمد دکتر

 يآناتوم اريدانش

 



79 

 

 

 

 

 

 

اخذ ديپلم در زادگاه خود در وي پس از . ددر شيراز چشم به جهان گشو 3631ل سا دردكتر محمد صادق رجحان 

دانشنامه پزشكي خود را با درجه ممتازي از  3665در سال . دندانپزشكي دانشگاه تهران شد وارد دانشكده 3611

ارتقاء يافت و در كنار  به مقام استادي 3631وي پس از سالها تحقيق و تدريس در سال  .همان دانشگاه دريافت كرد

 .ورزيد آن به تاليف آثاري در رشته بافت شناسي و اخالق پزشكي مبادرت

در نخستين همايش  3611به عنوان استاد نمونه كشور و در سال  3631رجحان در سال  دكتر محمد صادق

  .تقرار گرف و مورد تقدير شناسي معرفي شدن چهره ماندگار در عرصه علم بافتهاي ماندگار به عنوا چهره

گياه  شناسي عالقمند بود اما در كنار آن به طب اسالمي،بيش از هر چيز به تخصص بافت پزشكي وي در رشته

 .تپزشكي و اخالق پزشكي نيز توجه داشت و تحقيقاتي هم انجام داده اس

 

 دکتر محمد صادق رجحان 

 شناسي بافت استاد
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 :تالیفات ایشان 

 اسي انساني، ضروريات بافت شناسيبافت شن 

 آسيب شناسي كامل پزشكي 

 جنين شناسي كامل پزشكي 

 گياه درماني و شفا در هشت جلد 

 بافت شناسي و اطلس رنگي براي آسيب شناسان 

 چكيده قانون در طب ابن سينا 

 چكيده تحفه حكيم مومن 

 آموزش پزشكي از قران كريم و كالم معصومينو درمان  ،بهداشت 

  قرآنانسان و 

 ثواب القران 

 نگارش مقاالت فراوان و چندين كتاب در زمينه بافت شناسي پزشكي و اخالق ديني در پزشكي 
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ه تهران درآمدند و تا زمان ابه استخدام دانشگ 3661در سال . در تهران مي باشند 3631متولد  دكتر عباس صادق

 :ندابه كار بوده ر پست هاي ذيل مشغولد 3631بازنشستگي در سال 

  به عنوان دستيار بخش كالبد شناسي دندان 3661در تاريخ 

  به عنوان استاديار نيمه وقت دانشكده پزشكي 3613در تاريخ 

  به عنوان استاديار تمام وقت دانشكده پزشكي 3611در تاريخ 

  به عنوان دانشيار تمام وقت دانشكده پزشكي 3653در تاريخ 

 

 

 

 صادق عباس دکتر

 دندانپزشک و يآناتوم اريدانش
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 .در تهران مي باشند 3631اعتضاد مظفر متولد  هللدادكتر اسآقاي 

 :باشد سمت ها و مدارج علمي ايشان شامل موارد زير مي

  به عنوان دستيار پايه يك پزشكي به استخدام دانشگاه تهران درآمدند 3661در تاريخ. 

  به عنوان دستيار پايه دو پزشكي  3616در سال 

  ك نيمه وقتبه عنوان دانشيار پايه ي 3617در تاريخ 

  به عنوان دانشيار تمام وقت 3636در تاريخ 

 .سال به درجه بازنشستگي نائل آمدند 65 پس از 3673سال  ايشان در

 

 

 مظفر اعتضاد اسداهلل دکتر

 يآناتوم اريدانش
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كتاب در  نياطفال دانشگاه تهران و مؤلف چند يجراح يسابق كرس ، دانشيار3631سالمتولد  يبهرام الهدكتر 

 . باشدمي يصاحب كرس سياكنون در دانشگاه سوربن پار ت وو اخالق اس تيمعنو ،يپزشك يها نهيزم

در فرانسه است كه  هيدانشگاه مون پل يدانشكده پزشك ليالتحص فارغ يدكتر بهرام اله .است ياله يفرزند نورعل يو

چند دانشكده  يو سرپرست سيتدر ق،يبه كار تحق ،يزمان با كار طبابت و جراح سال، هم يبه س كينزد يدر مدت

كرد كه  فياطفال تأل يو اورولوژ يجراح ،يآناتوم نهيدر زم يمدت، چند كتاب تخصص نياو در ا. مشغول شد يكپزش

 به دانشگاهدانشيار در مقام  ايشان .رديگ يقرار م انياز آنها به عنوان كتاب مرجع مورد استفاده دانشجو يبرخ

 .شد گي نائلبازنشست

 :یاستاد اله ماتیو اخالق براساس فلسفه و تعل تیمعنو

و  تيدر معنو يقيخود، مطالعات عم يا و حرفه يدانشگاه يها تيبه موازات فعال ها سال نيدر ا ،يبهرام اله دكتر

 ريخود، رئوس فلسفه س فاتيدر تأل يو. سته ابه عمل آورد ،يپدرش، استاد اله ماتياخالق، بر اساس فلسفه و تعل

 .دهد يقرار م دانمن عالقه اريساده در اخت يرا با زبان ،يكمال استاد اله

 ياله بهرام دکتر

 اطفال يجراح دانشيار
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 :فاتیتأل وهیش

 .است بوده كاياروپا و آمر يمراكز علم گرياو در دانشگاه سوربن و د يها يبر اساس سخنران يبهرام اله فاتيتأل

علوم تفاوت  ريمتداول در سا يها و اخالق، اساساً با روش تيمعنو نهيالزم در زم يها وهيمعتقد است كه ش ياله بهرام

بهره  اند دهيرس يمطلوب جياند و به نتا تفحص كرده نهيزم نيكه قبالً در ا ياز دانش و تجربه كسان ديبا. ندارد ينچندا

و  قيدق ييو الگوها نيسپس مواز قرار داد شينموده، مورد تجربه و آزما ليو تحل هيها را تجز گاه آموخته گرفت، آن

روش ممكن  نيتر راهم ساخته و در آخر، حاصل كار را به روشنزمان ف نيا يمتناسب با سطح ادراك و نحوه زندگان

فرانسه،  يها تاكنون به زبان فات،يتأل نيا .هستند ارائه داد نهيزم نيدر ا شرفتيو پ قيكه مشتاق تحق يبه كسان

 .اند منتشر شده... و  ييايتاليا ،يآلمان ،يسيانگل ،يفارس

 :ایشان فاتیتأل

 Le Chemin de la Lumière, Bahram Elahi, M.D. , Albin Michel,1985  

 The Way of Light, Bahram Elahi, M.D. , Element Books, 1993 

 3673سال  ،يفطر تيمعنو يمبان. 

 3677علم است، سال  كي تيمعنو. 

 3671روح، سال  طب 

 :یپزشک فاتیتأل

 

 3615 ستم،يچاپ ب حون،يشارات جانت ،یشناس خواناست 

 3615چاپ هفدهم،  حون،ياندام، انتشارات ج يتومآنا 

 3615چاپ شانزدهم،  حون،يتنه، انتشارات ج يآناتوم 

 3673چاپ اول،  حون،ياطفال، انتشارات ج ياورولوژ 

 3676چاپ اول،  ،ياطفال، انتشارت جهاد دانشگاه يجراح بر يدرآمد 
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به استخدام دانشگاه تهران درآمدند و  3666سال  درايشان  .هران مي باشنددر ت 3631متولد  دكتر رضا پرويز مفيد

 :بوده اند  آموزشي ذيلاجرايي و سوابق بوده است داراي  3651تا زمان بازنشستگي كه سال 

  تهران به عنوان كارمند روزمزد دانشگاه 3666در تاريخ 

  به عنوان دستيار تاالر تشريح دانشكده پزشكي 3661در تاريخ 

  به عنوان استاديار نيمه وقت دانشكده پزشكي 3611در تاريخ 

  به عنوان استاديار تمام وقت دانشكده پزشكي  3653در تاريخ 

 

 ديمف زیپرو رضا دکتر

 داروسازی دکترای و يآناتوم اریاستاد
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ايشان فارغ التحصيل رشته دندانپزشكي از  .در شهر يزد به دنيا آمدند 3631عنايت اهلل روحانيان در سال دكتر 

كه پس از آن به عنوان دستيار دندانپزشكي به استخدام دانشگاه تهران  مي باشند 3661ل گاه تهران در سادانش

به رتبه دانشياري ارتقا يافتند و همچنين از سال  3631و در سال  رتبه استادياري به 3611سال ايشان در . درآمدند

 .به مدت هفت سال در سمت مدير گروه آناتومي دانشكده پزشكي بوده اند 3631

به تدريس آناتومي دهان و دندان در دانشكده دندانپزشكي مشغول بوده سپس جهت  3611تر روحانيان  تا سال دك

تدريس آناتومي به دانشكده پزشكي منتقل و از آقاي دكتر باستان حق رياست وقت دانشگاه تهران عنوان تخصص 

 . آناتومي عمومي را دريافت كردند

 روحانيان اهلل عنایتدکتر 

 يآناتوم اريدانش
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 :تالیفات ایشان

  (استخوان شناسي، آنتروپولوژي، رشد و تكامل)د شناسي انساني جمجمه كالب"ترجمه كتاب"  

 3651-56سال 

  كه تحت نظر ايشان تاليف و ترجمه گرديد "ساختمان و عمل مغز انسان"كتاب 

  كه تحت نظر ايشان تاليف و ترجمه گرديد "ماهيچه شناسي"كتاب 

  3651-53سال  "كالبدشناسي انساني"كتاب 

  3651-53 "ميآناتومي عمو"كتاب 

 :مقاالت ایشان

  روشي جديد جهت بي حسي عصب اينفريور آلوئوالر كه در مجله  Acta Medica Iranica  به چاپ

 .رسيده است

 "تعيين محل خار اسپيكس و منفذ مجراي دنداني تحتاني براي بي حس كردن عصب دنداني تحتاني" 

 براي تزريق عروق سر و گردن با رزين و به كار بردن پانكراتين corrosion 

به  3673در سال  و دريافت سمت استاد نمونه سال خدمت در عرصه آموزش و پژوهش 61پس از  استاد گرامي

 .درجه بازنشستگي نائل آمدند
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. به استخدام دانشگاه تهران درآمدند 3611سال  درايشان .  باشند در شهر كاشان مي3636حجازي متولد دكتر رضا 

شيار آناتومي و استاد راهنماي گروه آموزشي آناتومي ندا 3671سال  دراديار تمام وقت آناتومي و تاس 3656در سال 

 3173سال  درپزشكي از دانشگاه تهران و موفق به دريافت دانشنامه دكتراي دندان 3667ايشان در سال  .گرديدند

به مقام خدمت سال  61پس از  3661سال در  .آناتومي از آمريكا گرديدند Post docميالدي موفق به دريافت 

 .بازنشستگي نائل آمدند

 

 

 

 

 

 

 

 یحجاز رضا دکتر

 دندانپزشک و يآناتوم متخصص

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانيرا در دبستان ا ييابتدا التيتحص شانيا. ندتهران متولد شدر در شه 3633اعتصام در سال  دهيخانم دكتر فر

 3661د و در سال نوباوگان شهر تهران آغاز نمو رستانيمتوسطه را در دب التيو تحص 3616شهر تهران در سال 

دانشگاه تهران  يدانشكدۀ دندانپزشك يدندانپزشك هخود را در رشت يعال التيتحص. ديگرد پلميموفق به اخذ مدرك د

در رشتۀ  يموفق به اخذ درجۀ تخصص 3611در سال  يو. ندشد ليالتحص فارغ 3616و در سال  هآغاز كرد

را در  يو اختصاص يعموم يشناس بافت يليتكم يها دوره يو. ديگرد ه تهراندانشگا ياز دانشكدۀ پزشك يشناس بافت

گروه  اريو دانش يعلم ئتيبه عنوان عضو ه سپس شانيا. گذراند( كايكشور آمر) كاگويش هدانشگا زينويليدانشكدۀ ا

 . شدنددانشگاه تهران مشغول به كار  يدر دانشكده پزشك يآناتوم

 

 

 اعتصام دهیدکتر فر

 يبافت شناس اريدانش
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 :  ایشان آموزشی و اجرایی سوابق

 يپژوهش تهيكم عضو 

 يارتقاء گروه آناتوم تهيعضو كم  

 دوره دكترا  يها نامه انيپا يداور رسم 

  يعضو امتحانات بورد تخصص 

 : خاص یهاشیگرا

خود را به  ياختصاصو  ژهيباشد كه توجه و يم حيها و دانشمندان علم تشرستياعتصام از جمله آناتوم دهيفردكتر 

( يآناتوم) يحيدر رشته علوم تشر يپژوهش ها و آثار ياعتصام دارا دهيرفدكتر . استه كرد طوفمع يشناسعلم بافت

 .انددهيبه چاپ رس يالملل نيو ب يباشد كه در مجالت معتبر داخليم يشناسبافت نهيدر زم ژهيبه و

 :  ایشان تألیفات

 بافتدهان يشناس 

  بافتيشناساعمال ساختمان، نمو، رشدو، دهان 
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ژي بعد از ورود به دانشگاه ابتدا در رشته سيتولو. ددندر تهران متولد گردي 3611زاده در سال اهللبتول نصر دكتر

سپس ليسانس خود را در رشته علوم آزمايشگاهي، فوق ليسانس در رشته  و هدانشگاه تهران فوق ديپلم گرفت

 .نداز دانشگاه تهران اخذ نمودبا گرايش جنين شناسي را  ولوژي و دكتري تخصصي علوم تشريحيپاتوبي

 3631و در سال  هبه عنوان مربي جنين شناسي در گروه آناتومي دانشگاه تهران به تدريس پرداخت 3651در سال 

ها فعاليت دانشگاهي به در طي سال .ندنين شناسي ارتقا يافتجدانشياري  و به ترتيب به استادياري 3671و 

تخصصي  نامه دورهپايان 33بطوريكه راهنمايي . شناسي پرداختجنين هاي مختلفو تحقيق در زمينهتدريس 

 .اولين كار تحقيقاتي بر روي تراتوژن ها توسط ايشان به عمل آمده است .اندآناتومي را عهده دار بوده

 ،مطالعه كاربردي روي جوانه دندان يك ميلي متري و پيوند آن بر روي موش بالغ تا زمان بالغ شدن دندان

 .ن كار تحقيقاتي ايشان به شمار مي آيدآخري

 زاده نصراهلل بتول دکتر

 سيشنا جنين دانشيار
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 :ایشان تالیفات

 زيست شناسي 

 اطلس زيست شناسي 

  ترجمه جنين شناسي التين 

  اصالح ترجمه النگمن 

  بررسي علمي جنين در قرآن 

 : ایشان آموزشی و اجرایی سوابق

 رئيس بخش جنين 3611تا  3631شناسي دانشگاه تهران در فاصله  

 رگزاري امتحانات جامع علوم پايهت ممتحنه جهت بعضو هي 

 عضو هيئت ممتحنه رشته علوم تشريح براي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري 

 قاالت و پايانم ،عضو هيئت داوري كتبنامههاي دانشجويي 

درمان را گذرانده و در حال حاضر به پذيرش و  homeopathyبعد از بازنشستگي ايشان به مدت دو سال دوره 

 .اكنون دانشجوي رشته فيزيك كوانتوم مي باشندايشان هم. شغولندبيماران م
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صيالت متوسطه را تحصيالت ابتدايي را در دبستان رازي و تح. باشنددر قم مي 3611الدين مصفا متولد  دكتر نظام

بطور  3611تا  3617زشكي تهران پذيرفته و از سال در دانشكده پ 3611سال . به پايان رساندند فدر دبيرستان هد

به مدت چهار سال دوره رزيدنتي جراحي  3611از سال . متوالي به عنوان دانشجوي برتر و ممتاز شناخته شدند

 .عمومي را گذراندند

-31دوره فلوشيپ قلب و عروق را در انگليس گذرانده سپس به ايران بازگشتند و بين سالهاي  3651-53در سال 

 . در گروه آناتومي به عنوان مربي انجام وظيفه نمودند سپس به رتبه استادياري نائل آمدند 3653

 :ایشان تالیفات

 استخوان شناسي پزشكي 

 آناتومي براي دانشجويان داروسازي 

 ترجمه آناتومي گري 

 آناتومي كاربردي 

 مصفا الدین نظام دکتر

 آناتومي استادیار

 

 

 استاد کرسی کالبد شناسی
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 :ایشان مقاالت

  بررسي سرطان ريه و ارتباط با دود چوب 

  (براي اولين بار)د شنت و فيستول شرياني و وريدي براي انجام همودياليزمور 31بررسي 
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دكتر ميرعباس عبدالوهابي تحصيالت ابتدايي را در دبستان پيشرو شهر تهران و تحصيالت متوسطه را در دبيرستان 

تحصيالت عالي خود را در . نداخذ مدرك ديپلم شدموفق به  3617و در سال  هبهرام شهر تهران آغاز نمود ،فيروز

وي . ندالتحصيل شد فارغ 3657و در سال دۀ پزشكي دانشگاه تهران آغاز در رشته دكتراي عمومي دانشك 3651سال 

 .ۀ پزشكي دانشگاه تهران گرديدموفق به اخذ درجۀ تخصصي در رشتۀ جراحي عمومي از دانشكد 3631در سال 

و تا قبل از دوران بيماري به . ندبه پايان رساند 3671دانشگاه علوم پزشكي تهران در سالدر خود را  Ph.Dتحصيالت 

عنوان عضو هيئت علمي و استاديار گروه آناتومي در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مشغول به كار 

 .ندبود

 

 يالنيگدکتر ميرعباس عبدالوهابي 

 يار آناتوميدانش
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 :ایشان آموزشی و اجرایی سوابق

  3631-31مسئول آموزش گروه آناتومي از سال  

  3637-31مسئول آموزش انترنها در بيمارستان رازي از سال  

 رازي، هاي سينا هاي جراحي بيمارستان بخشيار و مدرس درس آناتومي تنه در گروه آناتومي در دانش ،

 سرطان  انستيتو

دكتر . ندنوان استاد نمونه انتخاب شددكتر عبدالوهابي به عگفتني است در دهمين همايش نكوداشت مقام استاد 

 ،زندگي يك طبيب را و ندعبدالوهابي در بخشي از مراسم نكوداشت مقام استاد آرزو داشت همه قلبها عاشق باش

 .دانست و معتقد بود اين حقيقت زندگي يك طبيب است كه با عشق زندگي كند عاشقانه مي

 .فاني را وداع گفت طان دارسربر اثر بيماري  3613ايشان در شهريور ماه سال 
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تحصيالت دبيرستان را در  3613ايشان در سال . ديده به جهان گشودند 3611دكتر محمدعلي نراقي در آبان ماه 

در . رشته علوم طبيعي به پايان رسانده و در همين سال در رشته پزشكي عمومي دانشگاه تهران پذيرفته شدند

ه و پس از انجام خدمت سربازي تخصص خود را در رشته جراحي عمومي كسب التحصيل گرديد فارغ 3611اه تيرم

به استخدام دانشگاه علوم پزشكي تهران  3635دكتر نراقي داراي رتبه اول در بورد جراحي بوده و در سال . نمودند

ها به تدريس درس آناتومي اندام  ين سالسالگي اخذ كردند و در ا 51ي آناتومي را در سن امدرك دكتر. درآمدند

ايشان در حال حاضر به كار . با درجه دانشياري بازنشست گرديدند 3611خودشان در سال  به تقاضاي. پرداختند

 .باشند طبابت مشغول مي

 

 ينراق يمحمدعلدکتر 

 يآناتوم اريدانش
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 :ایشان افتخارات

  (   3617تأييديه وزارت بهداشت)فلوشيپ جراحي سرطان 

  کانال عصبی فارس "از جمله لوازم جراحي و پزشكي و نيز كشف هاي مختلف  اختراع در زمينه 31ثبت

Persian Tunnel"  

  3616مدرك كارشناسي ارشد معماري داخلي 
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. ندمدرك ديپلم خود را گرفت 3611در سال . در شهر لنگرود به دنيا آمدند 3615آقاي دكتر امامي در سال 

در  3616كه در خرداد ماه طورياند بهبوده مند عالقهسطه به علم آناتومي حصيل در دوره متوايشان از زمان ت

سال در  .قدرداني گرديد تشريح ممند به علعالقهذوق و آموز خوشدانشروزنامه كيهان از ايشان به عنوان يك 

و در سال   پزشكي تهران پذيرفته شدندآزمايشگاهي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علومدر رشته علوم 3611

التحصيل گرديده  سپس به صورت قراردادي در زمينه كارهاي آزمايشگاهي و ژنتيك در اين فارغ 3656

در مقطع  3671ارشد آناتومي و در سال در مقطع كارشناسي 3633در سال .دانشكده مشغول به كار شدند 

ايشان در سال . پزشكي تهران شروع به تحصيل نمودنده علومدانشكده پزشكي دانشگادكتري همين رشته در 

 .به درجه بازنشستگي نايل آمدند 3611

 

 امامي محمود دکتر

 آناتومي مربي



111 

 

 

 :ایشان پژوهشی و آموزشی سوابق

 علومو كارشناسي ارشد  كارشناسيدر مقاطع وپاتولوژي عملي تدريس درس سيت  آزمايشگاهي دانشكده

  پيراپزشكي مركز پزشكي ايران

 آموزش تكنيك دانشكده پزشكي دانشگاه علوم ي و سيتوژنيك در گروه ژنتيك لوژپاتوسيتوهاي عملي

 پزشكي تهران 
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ت عدم حضور  عل به متاسفانه كه باشند يم تهران يپزشك دانشكده يآناتوم گروه دياسات از يمحمد وسفي دكتر يآقا

 .يقي از ايشان در دسترس نبودقدر ايران اطالعات د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر یوسف محمدی

 استاد آناتومی

 

 

 استاد کرسی کالبد شناسی
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 مچهار فصل

 يکنون علمي هيئتاعضای 
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 عباسی دکتر آقای -عمیدی دکتر آقای -کاشانی دکتر آقای: به چپ تراس از باال ردیف*

 

 -ابوالحسنی دکترآقای  -زاده حسن دکتر آقای -انی مهران خانم: به چپ راست از وسط ردیف*

 خانم احقاقی -بربرستانی دکتر آقای -نوری دکتر آقای -پور هدایت دکتر آقای -اکبری دکتر آقای   

 

 خانم -بخش خانم دکتر پاس -خانم ملك -هوشیاری خانم: به  چپ پایین از راست ردیف*

 فریدونی خانم -زارع خانم تك -رستگار دکتر   
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ابتدايي و پس از گذراندن تحصيالت  ايشان. در تهران متولد شدند 3611زاده آذر ماه سال حسنغالمرضا آقاي دكتر 

درهمان سال وارد دانشگاه شدند و   گرديدنداز دبيرستان خوارزمي تهران فارغ التحصيل  3631در سال  ،متوسطه

همان سال در رشته  نشگاه رازي كرمانشاه به پايان رسانده و دردر رشته بيولوژي از داتحصيالت كارشناسي خود را 

پايان نامه ايشان در اين مقطع در  .آناتومي دانشگاه علوم پزشكي تهران در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته شدند

 .هاي كليوي بودخصوص هموديناميك شريان

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي شروع ي تخصصي آناتومي در تحصيالت خود را در مقطع دكتر 3631در سال 

هاي دورسال و مديان رافه با استفاده از تكنيك هاي هستهنامه خود را در خصوص وابرانپايان 3671كرده و در سال 

 .رديابي عصبي دفاع نمودند و از همان سال در دانشگاه علوم پزشكي قزوين به صورت استاديار مشغول به كار شدند

  زاده حسن غالمرضا دکتر

 يآناتوم استاد
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عالوه بر  ،به عنوان معاون آموزشي دانشكده پزشكي و سپس معاون دانشگاه در آن دانشگاه 3676ل ايشان از سا

 .پژوهش داراي سمت اجرايي بودند وتدريس 

راه اندازي دوره كارشناسي ارشد و موزه  3611در سال  .به مرتبه دانشياري نائل آمدند 3671آقاي دكتر در سال 

 .را به انجام رساندندين آناتومي دانشگاه علوم پزشكي قزو

مسئوليت امور دانشجويي و  3613-11هاي در سال به دانشگاه علوم پزشكي تهران انتقال يافته و 3611در سال 

 .خدمات آموزشي وزارت بهداشت را عهده دار بودند

خاب و در سال هاي علوم پزشكي تهران و ايران ايشان به عنوان مدير گروه انتپس از ادغام دانشگاه 3611در سال 

 .به درجه استادي نائل آمدند 3611

 حاضر حال در. شدند دهيبرگز  بهداشت وزارت در يپزشك آموزش سنجش مركز سيرئ عنوان به 3613 سال در

 مشغول تهران يپزشك علوم دانشگاه الملل نيب سيپرد يآموزش معاون و يآناتوم گروه ريمد و استاد عنوان به شانيا

 .هستند تيفعال

 : ایشان ژوهشی پ سوابق

 کتاب شده ارائه و چاپ مقاالت شده ارائه هاینامهپایان هاطرح

21 

 کارشناسي

 ارشد

 دکتری

    هایهمایش

 ملي

 هایهمایش

 المللي بين

 - علمي

 پژوهشي
ISI تأليف ترجمه 

21 21 12 21 12 61 21 7 
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 : در انجمن ها و مجامع علمی  عضویت

 جمن آناتومي ايرانعضو هيئت مديره ان 

 عضو هيئت مديره انجمن اعجاز علمي قرآن 

 عضو هيئت مديره انجمن آموزش علوم پزشكي ايران 

  عضو هيئت تحريريه مجلهArchive of Neuroscience 

  عضو هيئت تحريريهJournal of Anatomical Science 

  عضو هيئت تحريريه مجله پياورد سالمت 

  در آموزش پزشكيعضو هيئت تحريريه مجله توسعه 

 سردبير مجلهAdvances in Medical Education  

 :  ایشان و آموزشی اجرایی سوابق 

 3611 تا 3676 سال از قزوين پزشكي دانشكده آموزشي معاون 

 3613 تا 3671 سال زا قزوين پزشكي علوم دانشگاه آناتومي گروه مدير 

 3611 تا 3611 سال از قزوين پزشكي علوم دانشگاه فرهنگي و دانشجويي معاون 

 3611 تا 3675 سال از قزوين پزشكي علوم دانشگاه آموزش توسعه مركز ريزي برنامه گروه مسئول 

 3615 تا تأسيس بدو از قزوين استان پزشكي جامعه بسيج مركزي شوراي عضو 

 دبيردفترهم3615 تا 3611 سال از قزوين پزشكي علوم دانشگاه استادان يانديش 

 3611تا 3616 سال از كشور 1 تيپ هاي دانشگاه فرهنگي دانشجويي معاونين شوراي دبير 

 3611 تا 3611 سال از تهران يپزشك علوم دانشگاه يپزشك دانشكده يشناس بافت بخش رئيس 
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 3617 تا 3615 سال از تهران كيپزش علوم دانشگاه پزشكي دانشكده رئيس مشاور 

 3613 مرداد تا 3613 ارديبهشت از تهران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده آموزشي معاون مقام قائم 

 3613 خرداد از تهران پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان انضباطي شوراي در دانشگاه رئيس نماينده  

 3613بهمن  تا 3613 مرداد از پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت دانشجويي امور مركز رئيس 

 3611 تا 3675 سال از ايران تشريح علوم انجمن مديره هيئت عضو 

 كنون تا 3617 سال از ايران تشريح علوم انجمن مديره هيئت عضو 

 كنون تا 3613 سال از تشريح علوم رشته ارزشيابي و ممتحنه هيئت عضو 

 3611 تا 3617 لسا از اعصاب علوم ريزي برنامه كميته عضو 

 3613تا  3611ران از دي ماه يون پزشكي ورزشي جمهوري اسالمي ايـسه فدراسرئي هيئت عضو 

 اصفهان 3611ان علوم پزشكي كشور، ياد علمي دانشجوين المپير اوليدب 

 3611 تا 3617پزشكي،از وآموزش بهداشت،درمان وزارت عمومي، پزشكي آموزش شوراي عضو 

 3611تا بهمن  3613وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي از بهمن  رئيس مركز خدمات آموزشي 

  3611تا  3611رئيس دوره شبانه دانشگاه علوم پزشكي تهران از مرداد 

  تا كنون 3611عضو هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از سال 

  تاكنون 3611مدير گروه آناتومي دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 

 3611تا  3613سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ازرئيس مركز 

  تاكنون 3611معاون آموزشي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران از 
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 :عبارت است ازای از تألیفات ایشان پاره

 نوروآناتومي 

 آشنايي با بدن انسان 

 مهارتهاي آموزشي براي دانشجويان 

 (انتروپولوژي) انينژادهاي انس 

 يادگيري آناتومي 

  مشاوره تحصيلي دانشجويان 

 هستههاي قاعدهغزاي م 

 كالبدشناسي لگن و پرينه 

 بافتشناسي عملي 

 ترجمهي ضروريات آناتومي اسنل 

 ترجمهومي باليني اسنلي آنات 

 ترجمهي نوروآناتومي اسنل 

 ترجمهي گري براي دانشجويانمي آناتو 

 ترجمهي جنينگمنشناسي الن 

 ترجمهي بافتشناسي جانكوئيرا 

 : های آموزشیسخنرانی و کارگاه

 كارگاه آموزشي 11سخنراني علمي خارجي و برگزاري بيش از  31سخنراني علمي داخلي و  311بيش از          
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تحصيالت عالي خود را در  ايشان .ندشدخراسان متولد  استان بيرجند از توابع در3661سال  درمحمد اكبري دكتر 

. ندالتحصيل شد فارغ 3631در رشته توانبخشي دانشكدۀ توانبخشي دانشگاه تهران آغاز كرد و در سال  3653سال 

از دانشگاه تربيت مدرس ( يعلوم تشريح)موفق به اخذ درجۀ فوق ليسانس در رشتۀ آناتومي  3631وي در سال 

به پايان  3673دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال  يرا در رشتۀ علوم تشريح خود Ph.D سپس تحصيالت. گرديد

 گروه آناتومي در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  استادايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و . رساند

 .باشند تهران مشغول به كار مي

 یمحمد اکبر دکتر

 يآناتوم استاد
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وقايع مهم زندگي علمي اوست كه مسير  اكبري از محمددكتر ي توسط زمينه آناتوم تخصصي دري دكتراخذ 

حين  وي در .محمد اكبري داراي مدرك تخصصي علوم تشريحي استدكتر  .مشخص كرده است تحقيقات وي را

 گردن و و ، سرزمينه آناتومي پستان درمطالعاتي مي پرداخت كه تاليفاتي  به تحقيقات و ،اين رشته تحصيل در

 .حاصل آنها است آناتوميضروريات 

  :ایشان اجرایی و آموزشی سوابق

  مدير گروه آناتومي 

 وزارت بهداشت  يخارج التحصيالن عضو كميسيون بررسي مدارك فارغ 

 رئيس دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

  تشريح علوم رشته ارزشيابي و ممتحنه هيئت عضو  

  گروه آناتومي در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران استادعضو هيئت علمي و  

 :زا تسا ترابع ناشیا تافیلات زا یا هراپ

 دانشجويان براي گري اندام آناتومي ترجمه 

 گري براي دانشجويان تنه آناتومي ترجمه 

 سر و گردن گري براي دانشجويان آناتومي ترجمه 

 ندرگ و رس ينيلاب يموتانآ 
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 ابتدايي تحصيالت ايشان. ندشد متولد اهواز شهرستان در 3611 سال در موگهي نوري محمدحسين سيد دكتر آقاي

 طي اهواز شهر جعفري ملي دبيرستان در را متوسطه صيالتتح و 3661 سال در اهواز شهر رشديه دبستان در را

 رشته در 3653 سال در را خود عالي تحصيالت. ندگرديد ديپلم مدرك اخذ به موفق 3611 سال در و هنمود

 در وي. شد التحصيل فارغ 3655 سال در و كرد آغاز اهواز دانشگاه شاپور جندي دانشكدۀ شناسيزيست كارشناسي

 سپس. گرديد تهران مدرس تربيت دانشگاه از شناسي بافت رشتۀ در ليسانس فوق درجۀ اخذ به موفق 3635 سال

 به 3671 سال در مدرس تربيت دانشگاه شناسي جنين و شناسي بافت دكتري رشتۀ در را خود Ph.D تحصيالت

 پزشكي دانشكده در شناسي بافت بخش استاد و گروه آناتومي علمي هيئت عضو عنوان به اكنون ايشان. ديرسان پايان

 . باشند مي كار به مشغول تهران دانشگاه

 موگهی نوری دکتر سیدمحمدحسین

 شناسی بافتاستاد 
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 يداخل يعلم معتبر مجالت در شده منتشر يعلم يمقاله 55 به توانيم شانيا يعلم يهاتيفعال نيترمهم جمله از

 و ييراهنما ،يخارج و يداخل يهاكنگره در مقاله خالصه 366 يارائه كتاب، عنوان 13 ترجمه و فيتأل ،يخارج و

 از شيب يداور و مشاوره و ييراهنما ،يعلم مقاله خالصه و مقاله 13 يداور ،يقاتيتحق طرح 11 يداور و مشاوره

 .نمود اشارهي تخصص يدكتر و ارشد يكارشناس ،يكارشناس ينامه انيپا 311

 :ایشان آموزشی و اجرایی سوابق

 كنون تا 11/1/13 تاريخ از ايالم پزشكي علمي مجله سردبير 

 و بهداشت پزشكي، پايه علوم شوراي دبيرخانۀ در شناسي بافت رشته ارزشيابي و ممتحنه هيأت عضو 

 31/7/11 تا 31/7/75 تاريخ از درمان و بهداشت وزارت تخصصي

 و بهداشت پزشكي، پايه علوم شوراي دبيرخانۀ در شناسي بافت رشته ارزشيابي و ممتحنه هيأت دبير 

 31/7/16 تا 3/3/71 تاريخ از درمان و بهداشت وزارت تخصصي

 سال 7 مدت به تهران پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي كل مدير 

 تا 15/3/75 تاريخ از تهران پزشكي علوم دانشگاه در دانشگاه و دانشكده گروه، پژوهشي شوراي عضو 

15/5/16 

 بافت گروهريمد1/1/71 تا 1/1/73 تاريخ از اهواز يپزشك علوم دانشگاه يپزشك دانشكده يشناس 

 بافت گروه ريمد1/1/11 تا 11/1/11 تاريخ از خرمشهر دريايي فنون و علوم دانشگاه انيآبز يشناس 

 1/1/11 تا 16/31/16 تاريخ از خرمشهر دريايي فنون و علوم دانشگاه يتكميل تحصيالت و پژوهشي معاون 

 1/1/11 تا 31/7/11 تاريخ از خرمشهر دريايي فنون و علوم دانشگاه ييدانشجو و يفرهنگ معاون 

 1/1/15 تا 1/1/11 تاريخ از اهواز چمران ديشه دانشگاه سرپرست 

 11/3/13تا 1/1/15 تاريخ از اهواز رانچم ديشه دانشگاه رئيس 
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 تاكنون 3/7/13 تاريخ از تهران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده آناتومي گروه استاد 

 از خوزستان يدانشگاه جهاد يعال آموزش موسسه يامنا اتيه در يوفناور قاتيتحق علوم ريوز ندهينما 

 تاكنون 3/5/13  خيتار

  يفرهنگ انقالب يشورا يبازرس و نظارت اتيه يموزشآ يعلم تهيكمعضو  

 يجمهور استير يفناور يعلم معاونت يپژوهش يعلم معاونت مشاور  

 31/1/11 تاريخ از تهران پزشكي علوم دانشگاه يدانشكده پزشك يگروه آناتوم كيستوتكنيبخش ه رئيس 

 تاكنون

 31/33/11 تاريخ از تهران پزشكي علوم اهدانشگ يدانشكده پزشك يبخش بافت شناسي گروه آناتوم رئيس 

 تاكنون

   : ایشان پژوهشی عالیق

 اكسايد نيتريك اثرات مطالعه (NO )هابافت بر 

 هابافت بر داروها اثرات مطالعه 

 جنيني دوره در هابافت بر داروها زايي ناهنجاري اثرات مطالعه 

 هابافت بر دارويي گياهان اثرات مطالعه 

 :عبارت است ازیفات ایشان ای از تأل پاره

 پزشكي تنه جامع آناتومي 

 مورفومتري و استريولوژي تكنيك، هيستو تخصصي شناسي واژه و كاربردي هاي روش 

 دهيپد يپزشك دانشنامه 

 الكتروني ميكروسكوپ با كار اصول يمبان 
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 يستولوژيه كالينيكل و يولوژيزيستوفيه ،يستولوژيه اتيضرور 

 مورفومتري و استريولوژي تكنيك، هيستو تخصصي ناسيش واژه و كاربردي هاي روش 

 دندان و دهان يكروسكوپيم يشناس  نيجن و يشناس بافت فشرده لوح 

 ريتصاو اطلس با همراه يفناور ستيز در يالكترون كروسكوپيم كاربرد اتيضرور 

 دندان و دهان يتخصص يشناس  نيجن و يشناس بافت اطلس 

 يبا اطلس رنگانسان همراه  ينيجن يها يناهنجار 
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در دبيرستان  را تحصيالت متوسطه و ريصدوق شهردر دبستان را تحصيالت ابتدايي بربرستاني  محمددكتر 

ليسانس بيولوژي از دانشكده  وي. فارغ التحصيل شدند رفتن ديپلم طبيعي از آن دبيرستانو با گ گذرانده دارالفنون

به پايان  كي تهراندانشكده پزش در آناتومي را ي تخصصيدكترو  سي ارشدكارشنادوره و  علوم دانشگاه تهران

 .دندسانر

 :اند استاد بربرستاني مدارج دانشگاهي خود را به ترتيب زير ادامه داده

 3676در سال  .در گروه آناتومي دانشكده پزشكي تهران مشغول به كار شدند به سمت مربي آناتومي 3631در سال 

به مقام استاد تمام  33/33/15هايتاً در تاريخ به مقام دانشياري و ن 3671در سال  .ندبه مقام استادياري ارتقاء يافت

 .ندديآناتومي دانشكده پزشكي تهران نائل گرد

 

 يبربرستان محمد دکتر

 يآناتوم استاد
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  :ایشان عالیق پژوهشی

 :دنآناتومي بشرح زير مي باشدر دو بعد ماكروآناتومي و ميكرو ايشان عالئق پژوهشي

 در بعد ماکروآناتومی: الف

 . ، كه نتايج آن درپيوند جراحي پالستيك مي باشدپذيري داخل عضالني اعصابگوي بخشال -3

داخلي اعصاب،  كننده كارپال تونل سندرم كه نتايج آن براي تمام پزشكان بويژه ارتوپدي،يرهاي ايجادمتغ  -1

 .جراحي اعصاب و روماتولوژي مي باشد

                               شغل، جنس، قد،، دهنده سيستم اسكلتي جهت تخمين سناستفاده از اجزاء هر يك از استخوانهاي تشكيل  -6

پزشكي  ه در تخصص هايژصل از آن براي تمام پزشكان به وينتايج حا فرد كه تغذيه و محيط جغرافيايي زندگي

 .قانوني و آنتروپولوژي بسيار سودمند مي باشد

پزشكي  هايآن براي تمام گروهنتايج حاصل از  كه مردم ايرانهاي هر يك از عناصر تشريحي تعيين وارياسيون -1

 .خواهد بود

 در بعد میکرو آناتومی : ب

تمام پزشكان بويژه در نتايج آن براي كه  كتورهاي ايجاد كننده سرطان پستانمكانيسم فامطالعه شناخت و  -3

 .نكولوژي و جراحان پستان مي باشدتخصص هاي ا

وهشهاي پژ نتايج برگرفته از كه (براي حيوانات)ايشگاهي زا در بعد آزممكانيسم عوامل دوپينگ مطالعه شناخت و-1

نتايج براي تمام گروهاي كه اين  .اي پژوهش در ورزشكاران انجام مي شودحرفههاي تجربي با رعايت تمام جنبه

 .مي باشد مفيد پزشكي بويژه در طب ورزشي
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 :یشانا بداعاتا

 يك روش جديد تعيين سن براي اولين بار در دنيا ابداع 

       3/1هاي قبلي كه دقت آن نسبت به روش ،رهاي جمجمه انجام مي شودواين روش كه با استفاده از سوچ در       

 .ارتقاء يافت سال 1/6سال بود به        

 ستقيمي با روش تشريح ميكروسكوپي و ماكروسكوپيي بحراني سودك پس از استاد مي نقطهنظريه رد 

 :ایشان اکتشافات

 كانال فاشيائي يك لاولين بار در جهان مسير عصب پرونئال مشترك در ديواره حفره پوپليته در داخ براي، 

 Persian) کانال فارس ،اين كانال به افتخار نام كشور عزيزمان ايران .تشخيص داده شدتوسط استاد 

Tunnel) عصب در اين كانال اطالعات جديدي به پزشكان در جهت درمان  هايدرگيري .اميده شدن

 .بيماران ارائه نموده است

 يك مورد سكوم ساب هپاتيك بدون آپانديس براي اولين بار در ايران گزارش 

 :و تقدیر تشویق

  3671لوح تقدير و سپاس از رياست محترم جمهوري در سال دريافت 

 ن جشنواره ابن سينا در بخش آموزشبرگزيده اولي 

   (دو نوبت)تا كنون  3635از سال استاد برتر  31يكي از برگزيدگان 

  لوح تقدير و سپاس از رياست محترم دانشگاهدريافت 

 اردبيل، تنكابن، ارتش ايالم لرستان،)مونه از طرف دانشجويان در دانشگاههاي علوم پزشكي استاد مدعو ن ،

 (جمهوري اسالمي ايران

  لوح تقدير و سپاس از طرف رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران دريافت 
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و  ابتدايي تحصيالت پس از گذراندن ايشان. ندشد متولد تهران شهر در 3661 سال در پريچهر پاسبخش دكتر خانم

 رشته درهمان سال  درا ر خوده عالي تحصيالت. ندگرديد ديپلم مدرك اخذ به موفق 3657 سال در متوسطه

 .ندشد التحصيل فارغ 3631 سالر د و هكرد آغاز شهيد بهشتي دانشگاهبيولوژي 

تهران علوم پزشكي  دانشگاهدانشكده پزشكي  از اتوميآن رشتۀ در ارشد كارشناسي اخذ به موفق3631سال در وي

شروع  3673 در سال تهرانعلوم پزشكي  دانشگاه آناتومي رشتۀ در را خود Ph.D تحصيالت پسايشان س .گرديد

 .فارغ التحصيل گرديدند 3671سال  و دركرده 

به درجه  3671در سال  و به كار نمودهشروع  تهرانصورت مربي هيئت علمي در دانشگاه ه ب 3631ايشان در سال 

 . به درجه استادي نائل آمدند 3617سال  به درجه دانشياري و در 3611ر سال استادياري، د

 پاسبخش چهریپر دکتر

 يناتومآ استاد
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 :یشانا و آموزشی سوابق اجرایی

 مسئول برنامه ريزي دروس عملي آناتومي 

 معاون پژوهشي گروه آناتومي دانشكده پزشكي تهران 

 معاون آموزشي گروه آناتومي دانشكده پزشكي تهران 

 :ایشان عبارت است از تالیفاتای از پاره

 ناتومي تنهآ 

 ضروريات آناتومي براي دانشجويان پيراپزشكي 

 تشريح عمومي 

 ورترجمه جنين شناسي م 

 Atlas of human anatomy 

 براي دانشجويان  گري ترجمه آناتومي اندام و تنه 
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 رشتۀ دري تخصصي دكتر و همچنين ارشد كارشناسيمدرك  داراي و لياردب شهر متولدي سبحان يقليعلدكتر آقاي 

 Bone repair and IVFآقاي دكتر سبحاني همچنين داراي فلوشيپ . باشنديم تربيت مدرس دانشگاه از آناتومي

 . هستند 

 "Bone repair and Assisted Reproductive Techniques (ART)"ايشان در زمينهعاليق پژوهشي 

ل به مدت چهار سا 3615استاد از سال  .باشد و گرايشات تخصصي در زمينه آناتومي و جنين شناسي دارند مي

 .مديريت گروه آناتومي دانشكده پزشكي تهران را برعهده داشتند

داراي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي مي باشند كه  آناتومي گروهاستاد  و علمي هيئت ضوعنوان ع به اكنون ايشان

 .و مقاالت زيادي در ژورنال هاي معتبر به چاپ رسانده اند كتب راستا نيادر 

 

 يسبحان يقليعل دکتر

 يآناتوم استاد
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در ( خوارزمي سابق)شميران، پس از اخذ ديپلم از دبيرستان شهيد مطهري  3616فريد ابوالحسني متولد دكتر آقاي 

، كارشناسي 3633 در سال انينسوي داراي كارشناسي فيزيولوژي و آناتومي ا. ، وارد دانشگاه تهران شد3631سال 

هم  ايشان .مي باشد 3675 در سال تشريحي از دانشگاه تهران و دكتري علوم3671 در سالارشد در رشته آناتومي 

فريد ابوالحسني در كنار تدريس، دكتر . دنباشانشگاه تهران در گروه آناتومي مياكنون عضو هئيت علمي و دانشيار د

 ابوالحسني از جمله متخصصيندكتر . به مطالعه، تحقيق و تاليف در رشته آناتومي و علوم تشريحي مي پردازد

. انداي داشتهلعات و تحقيقات ويژهو اعصاب مغزي مطا نخاعي اعصاب روي كه بر هستندو علوم تشريحي  آناتومي

 .سينا به دريافت جايزه حكيم جرجاني نائل آمدند ايشان در سومين و پنجمين جشنواره ابن

 

 

 يابوالحسن دیفر دکتر

 يآناتوم اريدانش
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 :ایشان آموزشی و اجرایی سوابق

  3613-13دبير تحصيالت تكميلي دانشكده پزشكي 

  3613-13قائم مقام معاونت آموزشي دانشكده پزشكي در بخش تحصيالت تكميلي 

  3613 -11عضو هيئت ممتحنه ارزشيلبي رشته علوم تشريحي 

  3611 -11عضو كميته بازنگري رشته علوم تشريحي 

  3611 -11رئيس كتابخانه دانشكده پزشكي 

  3611 -16مدير دفتر علوم پايه دانشكده پزشكي 

 3611-16توسعه آموزش در كميته علوم پايه دانشكده پزشكي  نماينده دفتر 

  تا كنون 3613رئيس بخش جنين شناسي دانشكده پزشكي از سال 

 : تألیفات ایشان عبارت است از زا ایپاره

  جنينترجمهشناسي پزشكي النگمن 

  گري براي دانشجويانآناتومي سر و گردن ترجمه 

  جويانآناتومي اندام گري براي دانشترجمه 

  آناتومي تنه گري براي دانشجويانترجمه 
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 ديپلم مدرك اخذ به موفق 3631 سال در ايشان. شد متولدسنندج  شهرر د3613سال در فردين عميديآقاي دكتر 

 3631 سال در و كرد آغازپزشكي ايران  دانشگاه علوم كاردرماني رشته در را خودليسانس  تحصيالت. ندگرديد

پزشكي تهران  لوم ع دانشگاه ازآناتومي  رشتۀ در ارشدي كارشناس اخذ به موفق3671سال در وي. شد التحصيل فارغ

 عنوان به اكنون ايشان. به اتمام رساندتهران  دانشگاهمذكور در  رشتۀ در را خود Ph.D تحصيالت سپس. گرديد

گرايش تخصصي . باشند مي كار به مشغول تهران پزشكي علوم دانشگاه در آناتومي دانشيار گروه و علمي هيئت عضو

 .شناسي باليني است ايشان در زمينه جنين

 

 

 یديعم نیفرد دکتر

 يآناتوم اريدانش
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 :است ازای از تألیفات ایشان عبارت پاره

 ضروريات جنين شناسي 

 جنينشناسي پزشكي 

 نوروآناتومي باليني 

  آناتومي اسنلترجمه 

  آناتومي مورترجمه 

 آناتومي عمومي 

 ضروريات بافتشناسي 

  زيستترجمهشناسي سلولي مولكولي لوديش 

 :ایشان آموزشی و اجرایی سوابق

 ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كردستان مدير گروه آناتومي دانشكده 

 ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كردستان پژوهشي دانشكده -معاونت آموزشي 

 ي تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كردستان مسئول كميته 

 مثل دانشگاه علوم پزشكي تهراني بيولوژي توليد مسئول رشته 

  وزارت بهداشت بيولوژي توليدمثل هيئت ممتحنه و ارزشيابيعضو 

 ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مالي دانشكده -قائم مقام معاونت اداري 

 ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مالي دانشكده -معاونت اداري 
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 دبيرستان در را متوسطه تحصيالت ايشان. شد متولد تهران شهر در 3611سال ي دركاشان يراگرد رجياآقاي دكتر 

 رشته در را خودكارشناسي  تحصيالت. گرديد ديپلم مدرك اخذ به موفق 3633سال در و نمود آغازدارالفنون 

 به موفق 3671 سال در وي. شد التحصيل فارغ 3631 سال در و كرد غازآ علوم پزشكي تهران دانشگاه فيزيوتراپي

 را خود Ph.D تحصيالت سپس. گرديد علوم پزشكي تهران دانشگاه از آناتومي رشتۀ در ارشد كارشناسي درجه اخذ

 در وميآنات گروهدانشيار  و علمي هيئت عضو عنوان به اكنون ايشان. داد ادامه تهران دانشگاه آناتومي رشتۀ در

شناسي گروه آناتومي  مسئوليت آزمايشگاه جنين همچنين. باشند مي كار به مشغول تهران پزشكي علوم دانشگاه

 .دانشكده پزشكي و معاونت تحصيالت تكميلي اين گروه را نيز برعهده دارند

 

 يکاشان یراگرد رجیا دکتر

 يآناتوم اريدانش
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 .باشد مي Stem cells therapy for neurodegeneratve and diabetic disease  ايشان در زمينهعاليق پژوهشي  

 :ایشان سوابق اجرایی و آموزشی

 گروه آناتومي شناسي جنين مسئول آزمايشگاه 

 ي بازنگري آموزش پزشكي ي گروه در كميته نماينده 

 ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران معاون تحصيالت تكميلي گروه آناتومي دانشكده 

 الملل دانشگاه تهران مدير كل آموزش پرديس بين 

 ر معاون تحصيالت تكميلي دانشكدهمشاو 

 :عبارت است از ایشان تالیفات از ای پاره

 گردن و سر آناتومي چكيده 

 آناتومي ضروريات 

 گردن و سر باليني آناتومي ترجمه 

 وياندانشج براي گري اندام آناتومي ترجمه 

 دانشجويان براي گري گردن و سر آناتومي ترجمه 
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 مدرك اخذ به موفق 3631سال در ايشان. شد متولد آباد نجف شهر در 3613 سال در مهدي عباسيدكتر  آقاي

 3633 سال در و كرد آغاز تهران پزشكي علوم دانشگاه فيزيوتراپي رشته در را خود ليسانس تحصيالت. گرديد ديپلم

. گرديدالذكر  فوق دانشگاه از آناتومي رشتۀ در ارشد كارشناسي اخذ به موفق 3671 سال در وي. شد التحصيل فارغ

. التحصيل گرديد فارغ 3611سال و در  داد تهران ادامه دانشگاه آناتومي رشتۀ در را خود دكتري تحصيالت سپس

بوده  كار به مشغول تهران پزشكي علوم دانشگاه در آناتومي دانشيار گروه و علمي هيئت عضو عنوان به اكنون ايشان

 .باشد مي( Infertility) صي آقاي دكتر عباسي در زمينه ناباروريو گرايش تخص

 

 

 

 يعباس یمهد دکتر

 يارآناتوميشدان
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 هگذراند شهر اين در را راهنمايي و ابتدايي دوره ايشان .ندشد متولد قم شهرستان در 3611 سال در باقرمينايي دكتر

 دانشگاه از بيولوژي نسليساموفق به درياقت  3635درسال. ندگرفت ديپلم قم صدر دبيرستان از 3651 سال در و

موفق 3671 سال در و مدرس تربيت دانشگاه از شناسيوجنين شناسيبافت ارشد كارشناسي 3631 سال در و اراك

 به 3671 سال از ايشان. ديدندگر مدرس تربيت دانشگاه از شناسي جنين و شناسيافتب تخصصي دكتريبه دريافت 

 بخش و آناتومي گروه در دانشياري مرتبه با بوده و اكنون تهران دانشگاه شكيپز دانشكده علمي هيات عضو عنوان

 .باشند مي تدريس به مشغول پزشكي دانشكده شناسيبافت

 

 

 

 يزنگ یينايدکترباقرم

 شناسي اربافتيدانش
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 :ایشان سوابق اجرایی و آموزشی

 76 سال)اردبيل پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي و آموزشي معاون( 

 معاون پژوهشي دانشكده طب سنتي  

 : عبارت است از ایشان تألیفات از ای پاره

 يپزشك يشناس بافت 

 دندان و دهان يتخصص يشناس  نيجن و يشناس بافت اطلس 

 يفناور ستيز در يالكترون كروسكوپيم كاربرد اتيضرور 

 دندان و دهان يكروسكوپيم يشناس  نيجن و يشناس بافت فشرده لوح
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 يرستاندب در را متوسطه تحصيالت ايشان. ندشد متولد گرگان شهر در 3611 سال در پور دكتر عظيم هدايتآقاي 

 سال در را خود ليسانس تحصيالت. ندگرديد ديپلم مدرك اخذ به موفق 3631سال در و نمود آغازايرانشهر گرگان 

 سال در وي. شد التحصيل فارغ 3637 سال در و كرد آغاز علوم پزشكي ايران دانشگاه كاردرماني رشته در 3636

 تحصيالت سپس. گرديد تهران دانشگاه پزشكي نشكدهدا از آناتومي رشتۀ در ارشد كارشناسي اخذ به موفق 3671

Ph.D ايشان. التحصيل گرديد فارغ 3611و در سال  داد ادامه تهران پزشكي علوم دانشگاه همين رشته در در را خود 

 .باشند مي كار به مشغول تهران پزشكي علوم دانشگاه در آناتومي گروه استاديار و علمي هيئت عضو عنوان به اكنون

( Cognitive Neuroscience)داراي گواهينامه در رشته علوم اعصاب شناختي  پور دكتر هدايت كه به ذكر است الزم

 .باشند مي

 پور تیهدا ميعظ دکتر

 يآناتوم اریاستاد
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 :ایشان آموزشی و اجرایی سوابق

  تاكنون 3613معاون اجرايي گروه آناتومي از سال 

  تاكنون 3673مسئول سالن تشريح از سال 

 :از عبارت است ایشان تالیفاتای از پاره

 باليني گردن و سر آناتومي 

  عموميآناتومي كالبدشناسي 

 صفاق آناتومي 

 دانشجويان براي گري اندام آناتومي ترجمه 

 گري براي دانشجويان تنه آناتومي ترجمه 

 سر و گردن گري براي دانشجويان آناتومي ترجمه 

  چكيده آناتومي گريترجمه 

 راهنماي تشريح 
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 مدرك اخذ به موفق 3637سال در ايشان. ندشد متولد سمنان شهر در 3611 سال در ارطيبه رستگدكتر  خانم

 3673 سال در و آغاز علوم پزشكي مشهد دانشگاه پرستاري رشته در را خود ليسانس تحصيالت. ندگرديد ديپلم

 دانشگاهزشكي دانشكده پ از ناتوميآ رشتۀ در ارشد كارشناسي اخذ به موفق 3611 سال در وي. شد التحصيل فارغ

از اين  3611سال  در و داد تهران ادامه دانشگاه رشتۀآناتومي در را خود Ph.D تحصيالت سپس. گرديدايران 

 علوم دانشگاه در آناتومي گروهاستاديار  و علمي هيئت عضو عنوان به اكنون ايشان. رديدالتحصيل گ دانشگاه فارغ

   .باشند مي كار به مشغول تهران پزشكي

 

 

 رستگار بهيط دکتر

 يارآناتومیاستاد
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 :ایشان پژوهشی و آموزشی قسواب

 ومي و تخصصي جهت رشته هاي پزشكي، پيراپزشكي و علوم پايه در تمام مقاطعمآموزش بافت شناسي ع 

 تدريس تكنيك هاي ميكروآناتومي و هيستوشيمي جهت دانشجويان تحصيالت تكميلي آناتومي 

 صصيتدريس تكنيك هاي پيشرفته مولكولي و سلول هاي بنيادي جهت دانشجويان تخ 

 يتدريس در كارگاه هاي استريولوژي و كار با حيوانات آزمايشگاه 

 .باشد ميايشان  تاليفاتاز  دانشجويان براي آموزشي هايمهارت كتاب
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 دبستان در را ابتدايي تحصيالت ايشان. ندشد متولد كرمانشاه شهرستان در 3611 سال در اني مهران كبري خانم

 در را خود كارشناسي تحصيالتكرمانشاه و شاهدخت دبيرستان در را متوسطه تحصيالت و كرمانشاه ديقص دكتر

 علوم دانشگاه از آناتومي ليسانس فوقفارغ التحصيل  نيانمهرا خانم .نداين شهر به پايان رسانيد رازي دانشگاه

رشته علوم تشريحي در همين دانشگاه  Ph.D و در حال حاضر نيز مشغول به تحصيل در مقطع بوده تهران پزشكي

 به مشغول تهران پزشكي علوم دانشگاه در آناتومي گروه مربي و علمي هيئت عضو عنوان به اكنون ايشان .مي باشند

 .باشند مي كار

 

 

 اين مهران یکبر خانم

 يآناتوم يمرب
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 :ایشان آموزشی و اجرایی سوابق

 

 آناتومي گروه در پزشكي دانشجويان آموزش مسئول 

 آناتومي گروه امتحانات مسئول 

 :عبارت است از ایشان تالیفاتای ارهپ

 اندام آناتومي 

 آناتومي ضروريات 

 هيستوشيمي و شناسي بافت پيشرفته هاي روش و نظري اصول 
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 ديپلم مدرك اخذ به موفق 3631 سال در ايشان. ندشد متولد تهران   شهر در 3611سال در زارع تك نينسر خانم

. ندشد التحصيل فارغ 3633سال در و هكرد آغاز الزهرا دانشگاه يژ    بيولو رشته در را خود ليسانس تحصيالت. ندگرديد

. گرديد تهران دانشگاه پزشكي دانشكده از شناسي بافت رشتۀ در ارشد كارشناسي اخذ به موفق 3631 سال در وي

در همين  زيو، گرايش فارماكوگندر رشته سلولي مولكولي Ph.D ايشان در حال حاضر مشغول به تحصيل در مقطع

 مشغول تهران پزشكي علوم دانشگاه در آناتومي گروه مربي و علمي هيئت عضو عنوان به اكنون وي. دانشگاه هستند

 .باشند مي كار به

 

 

 زارع تک نینسر خانم

 شناسي بافت يمرب
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 :ایشان پژوهشی عالیق

 بدن مختلف بافتهاي بر ليزر پرتوهاي اثرات بررسي 

 جنين تكاملي روند بر داروها تراتوژنيك اثرات بررسي 

 بيماريها درمان در آنها وتاثير دارويي گياهان خواص بررسي 

 

 :ایشان آموزشی و اجرایی سوابق

 نارهتانشگاه علوم پزشكي عضو هيئت تحريريه و داوران و دبيران مجله د 

 تشريح علوم گروه كتابخانه سرپرست 

 پزشكي دانشكده آناتومي گروه موزه سرپرست 

 ايران آناتوميستهاي و تشريح علوم انجمن عضو 

 بانوان امور در دانشگاه رياست مشاوره دفتر عضو 

 ايثارگر و شاهد ستاد دانشجويان مشاور ستادا 

 پزشكي دانشكده راهنمايي اساتيد مركز راهنماي استاد 

 آناتومي گروه پژوهشي شوراي پژوهشي مشاور 

 خوابگاهها و دانشجويي فرهنگي معاونت مشاور استاد 

 پزشكي دانشكده كتابخانه رياست مقام قائم 
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 :ای از تألیفات ایشان عبارت است ازپاره

 انسان شناسي بافت كليات 

 عملي شناسي بافت 

 كوئيرا جان پايه شناسي بافت ترجمه 

 كاركتاب -عملي شناسي بافت 

  دندان و دهان يتخصص يشناس  نيجن و يشناس بافت اطلس 

 دندان و دهان يوپكروسكيم يشناس  نينج و يشناس بافت فشرده لوح
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 شهر كيميا دبستان در را ابتدايي تحصيالت ايشان. ندشد متولد تهران شهر در 3613 سال در ملك فاطمه خانم

 مدرك اخذ و موفق به نمود آغاز تهران شهر ارزميخو دبيرستان در را متوسطه تحصيالت و 3611 سال در تهران

 و كرد آغاز تهران دانشگاه پزشكي دانشكدۀ مامايي رشته در 3633 سال در را خود عالي تحصيالت وي .گرديد ديپلم

 از شناسي بافت رشتۀ در ارشد كارشناسي اخذ به موفق 3671 سال در ملك خانم .شد التحصيل فارغ 3635 سال در

 چمران پزشكي علوم دانشگاه شناسي بافت رشتۀ در را خود Ph.D تحصيالت سپس. گرديد مدرس يتترب دانشگاه

 تهران پزشكي علوم دانشگاه در آناتومي گروه مربي و علمي هيئت عضو عنوان به اكنون ايشان. داد ادامه اهواز

 .باشند مي كار به مشغول

 فاطمه ملک  خانم

 شناسي بافت يمرب
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 :از عبارت است ایشان تالیفات از ای پاره

 هيستوشيمي و شناسي بافت پيشرفته هاي روش و رينظ اصول 

 هيستولوژي نيكاليكل و هيستوفيزيولوژي بر اي مقدمه 

 پزشكي شناسي بافت 

 دندان و دهان تخصصي شناسي  جنين و شناسي بافت اطلس

 دندان و دهان ميكروسكوپي شناسي  جنين و شناسي بافت فشرده لوح

 انساني شناسي بافت كليات 

 سيشنا بافت چكيده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 مجنپ فصل

 کنون تا دوره اولين از دکتری دانشجویان اسامي
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 شناسي بافت و آناتومي دکتری دانشجویان( الف

 (:9231سال  ورودی)ورودی دوره اول دکترای علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 محمد علي امامي ميبدي 

  زادهبتول نصراهلل  

 

 :(9233سال ) تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهرانورودی دوره دوم دکترای علوم 

 محمد حسين اسدي 

 محمود ايوبيان 

 محمد تقي جغتايي 

 بهادران نيحس 

 قنبري  ياحمد عل 

 فاطمه جواد نيا 

 محمود گنجي 

 يمسعود محمود 

 يبحران ديمف 

 

 :(9231سال ) علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران یاورودی دوره سوم دکتر

 يمحمد اكبر 

 دوست قيهوشنگ رف 

 يحسن افتخار واقف ديس 

 اتيدخت ب نيپرو 
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 يخان يزاهد صف 

 

 :(9231سال )گاه علوم پزشکی تهران ورودی دوره چهارم دکترای علوم تشریحی دانش

  يفريد ابوالحسن 

 بربرستاني محمد 

  پريچهر پاس بخش 

   مهدي مهدي زاده 

 محمود امامي 

  شهيار پاشايي 

   حسن مرزبان 

 حسين نهنگي 

  محمد جمالي 

 مجيد درودي 

 تهراني ينيسيد علي حس 

  فاطمه مهرداد 

 اضلي پورسيمين ف 

 

 

 :(9231سال )دانشگاه علوم پزشکی تهران شناسیبافتورودی دوره اول دکترای  

 طاهره انتظاري طاهر 

 كاتبي مجيد 

 

 :(9233سال )تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهرانورودی دوره پنجم دکترای علوم 

 يدريزهرا ح 

 نورافشان يعل 

 يعل ديمجيدامغان يمحمد 
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 فر ميمحمد حسن كر 

 

 :(9231سال )تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهرانورودی دوره ششم دکترای علوم 

   ييسرگلزا دونيفر 

  يدستجرد كبختين يمهد 

   پناه ينيمحمد حس ديس 

 

 :(9231سال )شکی تهرانورودی دوره هفتم دکترای علوم تشریحی دانشگاه علوم پز

  يديعم نيفرد 

   يقاسم ساك 

   زادهيزهره عل 

  يرينص ميابراه 

 

 :(9211سال )ورودی دوره هشتم دکترای علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

    يكاشان يراگرد رجيا 

    يعباس يمهد 

    يرضا محمود 

    يآمنه محمد 

 

 :(9212سال )تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهرانودی دوره نهم دکترای علوم ور

   يابوالفضل اعظم 

     يشكر ديسع 

    يمسعود حماد 

    يمحمد صالح 
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 :(9211) دانشگاه علوم پزشکی تهرانورودی دوره دهم دکترای علوم تشریحی 

    رستگار بهيط 

   با عزم ميمر 

     اتيمحمد ب  

   يهاتف قاسم 

   يرازيرضا ش 

 

 :(9213) دانشگاه علوم پزشکی تهراندکترای علوم تشریحی  ازدهمیورودی دوره 

 پور تيهدا ميعظ 

 ماكان صدر 

 يريمع رياردش 

 يپرور ايثر 

 يفارسان يخسرو هيسم 

 يخواجو نينوش آفر 

 

 :(9213) علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران ورودی دوره دوازدهم دکترای  

 يرضا عسگر ديحم 

 يابوذر يمرتض 

 پور فيلط يمصطف 

 

 

 

 



147 

 

 :(9211) ای علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهراندکتر زدهمیورودی دوره س

 يديآمنه ام 

 يندا خانلرخان 

 يخراز ميابراه 

 نكونام ديسع 

 

 

 :(9211)دانشگاه علوم پزشکی تهران ورودی دوره چهاردهم دکترای علوم تشریحی 

 انيغزاله مشكدان 

 يارانيفاطمه صباغ ز 

 يفاطمه مغن 

 يزيعز ميمر 

 يمختار نهيتهم 

 نيذوالب يديمعصومه مج 

 ياسيش ميمر 

 ييمرتضا وانيك 

 

 :(9219) ورودی دوره پانزدهم دکترای علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 يزهرا رجب 

 پور انيآر ايرو 

 زاده يمحك نيميس 

 ريضم يطاهره عل 

 ديشادان نو 
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 :(9213) ورودی دوره شانزدهم دکترای علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ي مهرانبركنيا 

 فاطمه بيگي بروجني 

  مريم برهاني 

 يوسف محمدي 

 حيدر تولي 

 سميه صلحجو 

 محبوبه سادات موسوي 

 

 :(9212) دکترای علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهدفهورودی دوره 

 داز هناخ ميرم 

 يددم اليهس 

 يضويع اراس 

 روپ ي دهم هيضرم 

 يلعفيس هميحر 

 يبسامهط همطاف 
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 ژی توليدمثل لودانشجویان دکتری بيو( ب

 (:9213سال )  دانشگاه علوم پزشکی تهرانبیولوژی تولیدمثل ی دکترااول ورودی دوره  

 فريبا خسروي 

 نازيال يميني 

 نژاد ناهيد عطايي 

 هحميد چوبين 

 (:9211سال )  دانشگاه علوم پزشکی تهرانبیولوژی تولیدمثل دکترای دوم ورودی دوره 

 سعيده ميكائيلي 

 قوچاني حسيني سادات سمانه 

 حسيني السادات فاطمه 

  طرزجاني دهقانمعصومه 

 (:9211سال ) دانشگاه علوم پزشکی تهرانبیولوژی تولیدمثل دکترای سوم ورودی دوره 

 عاطفه نجفي 

 اكبري فرشته علي 

 محمد ناجي 

 (:9211سال ) دانشگاه علوم پزشکی تهرانبیولوژی تولیدمثل دکترای چهارم ورودی دوره 

 انسيه صالحي 

  مريم شعباني نشتايي 

  مرضيه درخشان 

 نژاد ايسته مهديش 

 فرزانه محمدزاده 
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 ابراهيم اسدي 

 ن يزدخواستييحس 

 

 (:9219سال )تولیدمثل دانشگاه علوم پزشکی تهران  بیولوژیدکترای  پنجمورودی دوره 

 

 رضايي مژده بهرام 

 بنفشه نيك مهر 

 آذر پژوهان 

 مهشيد بذرافكن 

 كيكاووس غالمي 

 حميد احمدي 

 سمانه برنجيان 

 مهشاد خدارحميان 

  حسنيفاطمه 

 

 (:9213سال )تولیدمثل دانشگاه علوم پزشکی تهران  بیولوژیدکترای  ششمورودی دوره 

 زهرا رشيدي 

 زاده زهرا خسروي 

 كژال خدامرادي 

 شيرزاد حسيني 

 مجتبي اسالمي 

 علي طالبي 
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 (:9212سال ) دانشگاه علوم پزشکی تهرانبیولوژی تولیدمثل دکترای  متفهورودی دوره 

 يناما اروش 

 يروشآ هديپس 

 يحالص زانلا 

 يراي دنفسا رحس 

 داژن فرشا هلاژ 

 ينايقداص هلازغ 

 يرابج بويا 
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 مشش فصل

 کنون تا دوره اولين از ارشد کارشناسي دانشجویان اسامي
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 :شناسي بافت و آناتومي اسي ارشدکارشن دانشجویان

 

 

 :(9233سال )وره اول کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران دورودی 

 غالمرضا حسن زاده 

  محمد بربرستاني 

 مهدي مهدي زاده 

 پاس بخش  پريچهر 

 نورالدين نعمت الهي 

 محمد مرادي 

 فرج اهلل زنگنه 

  علي اصغر نيك نفس 

 محمد جاودان 

 يعسگر يدرضاحم 

 يفيطا يدحم 

 ييپاشا يارشه 

 

 :(9233سال )دانشگاه علوم پزشکی تهران شناسیبافتوره اول کارشناسی ارشد دورودی 

 زارع تك نسرين 

 طاليي طاهره 

 مهرآيين فرشته 

 منصفي الزمان مليحه 

 آبادي علي الهام 

 كريمي سهيال 

 حسيني فريده 
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 افشار شهره 

 طاهري شهال 

 عاليي پريچهر 

 اشرف ننويا حسين 

 طاهباز ناصر 

 حقيقي سعيد 

 زاده ملك مسعود 

 افتخارپور افتخار 

 

 :(9233سال )ورودی دوره دوم کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 

 يفريد ابوالحسن 

 اميني علي 

 لو يدمژگان شفيعي شه 

 سيمين فاضلي پور 

 يمهرداد فارسمير 

 همايون صدرايي 

 سيد جعفري يدسع يدس 

 

 :(9231سال )دانشگاه علوم پزشکی تهران شناسیبافتورودی دوره دوم کارشناسی ارشد 

 دهقاني فرزانه 

 حيدري زهرا 

 سهرابي مريم 

 فالح زهرا 

 مرصاد مينو 
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 داوودي پريوش 

 كامجو مرضيه 

 ظهيري شهال 

 يزدانفر سيمين 

 حمزه حميده 

 طاهرانتظاري  طاهره 

 اوراضي محمودزاده 

 رجايي فرزاد 

 عليطاهريان اكبر 

 طالبي عليرضا 

 بابايي سعيد 

 جليلي سيروس 

 بهادري محمدهادي 

 سعيدي جعفر 

 

 :(9231سال )ورودی دوره سوم کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  عظيم هدايت پور 

 حسين نهنگي 

 يرضايي گشنان هللنورا 

 مجيد علي محمدي 

 مجيد درودي 

 محمد حسين شريف آبادي 

 جمالي محمد 

 قدوسي معصومه 

 مهشيد سلطانيان 
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 :(9231سال ) کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران چهارمورودی دوره 

 

 نيا مهران كبري 

 عباسي مهدي 

 عليزاده زهره 

 فرجاه غالمحسين 

 بهراميان حميد 

 طاهري مهدي 

 طارمي بهزاد 

 

 :(9231لسا) نشگاه علوم پزشکی تهرانحی داکارشناسی ارشد علوم تشری پنجمورودی دوره 

 

 شريفي ناديا زهرا 

 خسروي فريبا 

 چگيني حميد 

 پور منصور كامبيز 

 آهي محمد 

 مظفريان فرشته 

 عقيق نورالسادات 

 فغاني معصومه 

 موثقي شبنم 
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 :(9233سال ) کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران ششمورودی دوره 

 

 اشانيك راگردي ايرج 

 ثاقب محمودزاده حميدرضا 

 صفري منوچهر 

 زارع  محمدعلي 

 جعفري ايرج 

 آقايان محمد 

 صدري امير روشنك 

 

 :(9231سال ) کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران هفتمدوره ورودی 

 حبيبي افروز 

 

 :(9233سال ) نکارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهرا هشتمورودی دوره 

 بياتي وحيد 

 نيا سعيد سارا 

 صيادي سيروس 

 

 :(9231سال ) کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهراننهم ورودی دوره 

 احمدپور شهريار 

 عزيزي مريم 

 ابوذري مرتضي 
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 :(9211سال ) کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهراندهم ورودی دوره 

 بختياري يترام 

 غالمي محمدرضا 

 نياپور علي 

 

 (9211سال ) کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران یازدهمورودی دوره 

 دل زنده اديب 

 زاده بهمن مريم 

 زميني آرش 

 خسروي سميه 

 

 :(9213سال ) کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهراندوازدهم ورودی دوره 

 نكونام عيدس 

 خدابنده زهرا 

 عليزاده نفيسه 

 پور گلي معصومه 

 

 : (9211سال ) کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران سیزدهمورودی دوره 

 مرتضايي كيوان 

 حسيني امير 

 زاده نجف وحيد 
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 :(9211سال ) کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران چهاردهم ورودی دوره 

 رجبي زهرا 

 اطلسي نادر 

 استاجي معصومه 

 زاده حسين مريم 

 مرادي كاوه 

 

 :(9211سال ) کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهرانپانزدهم ورودی دوره 

 حيدري ليال 

  الهام عزيزي 

 موسوي سادات محبوبه 

 سجاديان مريم 

 محمدي يوسف 

 الموتي ميعظي محمد 

  زاد مريم خانه 

 مددي سهيال 

 حاجيان مهديه 

 حيدري حاجي مهناز 

 رأي ثاقب مليحه 

 ساجدي نيره 
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 :(9219سال ) کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران شانزدهمورودی دوره 

 چاووشي حسين 

 صفري حسن 

 زاده عظيم مريم 

 نيا ابراهيم پريسا 

 اميني اكرم 

 آبادي فرح اكرم 

 پناه ايزد مليكا 

 ناصري شفيقه 

 

 :(9213سال ) کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران هفدهمورودی دوره 

 گلچيني احسان 

 ميراب هادي محمد 

 شفاعت پدرام 

 منيري فرزانه 

 زاده كاظم شكوفه 
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 :(9212سال ) پزشکی تهرانکارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه علوم  هجدهمورودی دوره 

 نژاد حاجي مهرداد 

 رضايي حسين 

 غالمي صادق محمد 

 محمدي حسين امير 

 باقري ابوالقاسم سيد 

 صابري كامران 

 شهسواري ساسان 

 حسنپور مهناز 

 نوايي فاطمه 

 زماني ساحل 

 زماني حاج شميم 

 مهدويان سمانه 

 نژاد يعقوبي مهسا 

 قره باش عاليه 

 يوسفي پريا 

 زادهاسد زينب 
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 متفه فصل

 کارشناسان و کارمندان اسامي
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 (:کنون تا گذشتهاز ) آناتومی گروه  کارمندان و کارشناسان اسامی

 
   آذرياسكندر 

  آذينهما 

  آراميمحمد 

  آرزوآقاي 

  احقاقيالهه 

  احمدي جزنياحمد 

 اي قلي اروميه 

  اصالنيخليل 

  امير احمديفاطمه 

 طاهره بشكن 

 صدر بنيژان    مو 

  بهراميمحمد 

 دلبر بلوري 

 شهيار پاشايي 

  پور صفرمحرم 

  تأويليعزيز 

 عذري خرمي 

  رضاييحبيب اهلل 
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  رنجيمحمود 

  رويينيمنصور 

 محصل اصل قاسمي زاده   حسن

  زنديآقاي 

  سجادپورزهره 

  سعيديخانم 

  شاهروديامير سراج 

  شربتيكريم 

  عامريآذر 

  غفاريحيدر 

  فتحيخانم 

 فتحياهلل  فتح 

  نيفريدوليال 

  قاسميسودابه 

  قاسميسهراب 

  كاشانينصيري ساره 

  كرم بيگينسرين 

  كماليعزيز 

  مجيديمجيدقلي 
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 محمدي صادق 

 يمشيدصغري ج 

  مظفريرحيم 

  مقاميمحبوب 

  منصوريخانم 

  مهرعليخانم 

  ميردارعليرضا 

  نقويخانم 

  نوروزياحمد 

 نوروزياهلل  سيف 

  ولدخاني خلفعلي 

  ولدخانيداوود 

  هوشياريسودابه 

 يزدان پناهبابا  خان 
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در دانشكده پزشكي تهران به صورت  3661در جوشقان مي باشند كه سال  3113آقاي خلفعلي ولدخاني متولد سال 

با پيگيري هاي آقاي دكتر كوثريان مدير گروه وقت و به علت  3665در سال . كمك تكنسين مشغول به كار شدند

ه عنوان تنها فردي در كشور كه قادر به ساختن مواد فيكساسيون، تزريق مواد و موميايي اجساد و توانمندي ايشان ب

 1به مدت  ايشان پس از بازنشستگي. همچنين تهيه استخوان ها بودند به سمت تكنسين تاالر تشريح ترفيع يافتند

 .كار بودندايران مشغول به  علوم پزشكي سال همراه با آقاي دكتر كوثريان در دانشگاه

 

 

 لی ولدخانیخلفعآقای 
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در دانشكده پزشكي تهران به رياست  3663تهران مي باشند كه در سال  3631آقاي رحيم مظفري متولد سال 

ايشان به دستور دكتر حكيم در قسمت سمعي و بصري و كارهاي اداري آزمايشگاه . دكتر حكيم مشغول به كار شدند

كه در زمان رياست دكتر جهانشاه صالح با ادغام سالن تشريح، پزشكي عملي،  بودندموضعي مشغول به كار 

 .آزمايشگاه موضعي، بافت شناسي، جنين شناسي و تشريح مقايسه اي گروه آناتومي تشكيل شد

در گروه آناتومي ابتدا به عنوان كمك تكنسين و بعد از چهار سال با پيشنهاد آقاي دكتر بامشاد به عنوان تكنسين و 

بعد از بازنشستگي از دانشگاه تهران . پس با نظر آقاي دكتر غني به عنوان كارشناس آزمايشگاه مشغول به كار بودندس

ژه آقاي دكتر بامشاد در گروه آناتومي دانشگاه ايران   به پيشنهاد آقاي دكتر كوثريان و دكتر طباطبايي و با عنايت وي

ايشان در محضر اساتيد بزرگ جناب آقايان پروفسور حكيم، دكتر سال خدمت،  51در طول  .مشغول به كار شدند

بخش، دكتر آرمين، دكتر حكمت، دكتر باسقي، دكتر رسولي و اهلل كيهاني، دكتر گنجآبادي، دكتر نعمتابولقاسم نجم

 .دكتر كشفي تجربيات علمي، آموزشي و رفتاري فراواني كسب كردند

 

 رحیم مظفریآقای 
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در شهر كرمان و فارغ التحصيل رشته پرستاري از مدرسه پرستاري دانشگاه  3631خانم جمشيدي متولد  سال 

وي با سمت كارشناس آزمايشگاه در آماده سازي الم هاي بافت شناسي جهت آموزش به دانشجويان  .تهران بوده اند

 .ستفعاليت داشته ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمشیدیصغری خانم 
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مهندسي  مدارج تحصيلي ايشان شامل كارشناسي. مي باشند در كرج 3611ي مهندس محمود رنجي متولد سال آقا

با سمت مربي  3651از سال  .كشاورزي اصالح نباتات و كارشناسي ارشد حشره شناسي و مبارزه با ناقلين بوده است

به عنوان كارشناس  3631سال در سال ده تهران درآمده و پس از گاه آموزش فني و حرفه اي به استخدام دانش

به عنوان سرپرست دانشجويان پزشكي  3631در سال  .سمعي و بصري دانشكده پرستاري و مامائي منصوب شدند

سپس  .ادامه داشت 3631فعاليت خود را بطور همزمان در گروه آناتومي دانشكده پزشكي شروع كرده كه تا سال 

داروسازي و فارماكولوژي دانشكده پزشكي تهران، شهيد بهشتي و دانشگاه بطور همزمان رياست آموزش دانشكده 

به مدت ده سال سرپرستي اداره چاپ و انتشارات دانشگاه تهران  3676از سال  .آزاد واحد جنوب را بر عهده داشتند

 . بازنشسته گرديدند 3616را متقبل و در سال 

 

 آقای محمود رنجی
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با پست كمك تكنسين به  3651ران مي باشندكه در سال در ته 3661آقاي محمد داوود ولدخاني متولد سال 

در حاليكه در رشته علوم آزمايشگاهي فارغ التحصيل بودند  3615استخدام دانشگاه تهران درآمدند و در سال 

در طي اين سال ها در خدمت گروه آناتومي بوده و خدمات شاياني را در جهت ارتقاء خدمات  .بازنشسته گرديدند

 :انشجويان پزشكي عرضه نموده اند كه به آن ها اشاره مي شودآموزشي به د

 مسئول سالن تشريح 

 ژ     مسئول سالن استخوان و موال 

 مسئول امور آموزش و امتحانات 

 مسئول سمعي و بصري 

 آناتومي مدير داخلي گروه 

 

 محمد داوود ولدخانیآقای 
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در شهر تهران و فارغ التحصيل رشته بهداشت حرفه اي از دانشكده بهداشت  3611خانم هوشياري متولد سال 

به استخدام دانشگاه علوم پزشكي تهران درآمده و نزد آقاي  3631وي در سال . دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده اند

ي بافت شناسي جهت دكتر آرمين به مدت دو سال آماده سازي بافتي را آموزش ديده و از آن پس به تهيه الم ها

 .يس در كالس هاي عملي دانشجويان پزشكي، دندانپزشكي و پيراپزشكي پرداختندرتد

 

 

 

 سودابه هوشیاریخانم 
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به  3671در سال  ايشان.بوده اند آزاد اسالميفارغ التحصيل رشته علوم آزمايشگاهي از دانشگاه  سجادپورخانم 

 .باشند ميمشغول به كار  گروه آناتوميناظر فني با سمت اكنون  هممده و درآ تهراناستخدام دانشگاه علوم پزشكي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانم زهره سجادپور
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در شهر آبادان و فارغ التحصيل رشته علوم آزمايشگاهي از دانشگاه علوم پزشكي  3616خانم قاسمي متولد سال 

 3617بهشتي درآمده و در سال  به استخدام دانشگاه علوم پزشكي شهيد 3673وي در سال . شهيد بهشتي بوده اند

 .باشند ميمشغول به كار  در دانشگاه تهران  با سمت كارشناس آزمايشگاه تحقيقاتي گروه آناتومي

  

 

 

 

 

 

 سودابه قاسمیخانم 
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وي كه در حال حاضر تحصيالت خود را در زمينه . در شهر تهران مي باشند 3655خانم فريدوني متولد سال 

به استخدام دانشگاه علوم پزشكي تهران درآمده و با سمت  3611داده است در سال مديريت امور دفتري ادامه 

 .مسئول دفتر بخش بافت شناسي گروه آناتومي مشغول به كار مي باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیال فریدونیخانم 
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يزد  در شهر اصفهان و فارغ التحصيل رشته علوم آزمايشگاهي از دانشگاه صدوقي 3636خانم احقاقي متولد سال 

به صورت قراردادي به استخدام دانشگاه علوم پزشكي تهران درآمده و داراي سمت هاي  3613وي در سال  .بوده اند

 :ذيل بوده اند

 كارشناس آزمايشگاه در بيمارستان لقمان 

 كارشناس گروه ويروس شناسي دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 ي تهرانكارشناس آزمايشگاه گروه آناتومي دانشگاه علوم پزشك 

 

 

 

 الهه احقاقیخانم 
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به استخدام دانشكده پزشكي تهران  3676در تهران مي باشند كه در سال  3617متولد  امير سراج شاهروديآقاي 

به گروه آناتومي منتقل گرديدند و خدمات ارزشمندي در جهت ارائه خدمات آموزشي به  3611سال  دردرآمده 

 :مي گردد دانشجويان ارائه داده اند كه به آنها اشاره

 تهيه و ساخت مواد فيكساسيون جسد 

 اخذ و ثبت مدارك اهداكنندگان جسد و ارائه راهنمايي هاي الزم به افراد 

 تهيه كارت هاي اهداكنندگان جسد 

 مسئول تدارك مقدمات مراسم هاي برگزار شده در گروه آناتومي 

 

 امیر سراج شاهرودیآقای 
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به استخدام دانشكده پزشكي دانشگاه علوم  3676شان از سال اي .مي باشند 3655متولد  سال احمد نوروزي قاي آ

 .باشدآناتومي به ارائه خدمات مشغول ميشناسي گروه  جنين در بخش اكنون هم وپزشكي تهران درآمده 

 

 

 

 

 

 

 آقای احمد نوروزی
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-حصيل ميدر شهر رشت كه در حال حاضر در رشته تكنولوژي آموزشي مشغول به ت 3631سال  آقاي قاسمي متولد

 .باشدآناتومي به ارائه خدمات مشغول ميوي در بخش بافت شناسي گروه  .باشند

 

 

 

 

 

 سهراب قاسمیآقای 
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آناتومي به گروه داراي مدرك ديپلم بوده و در حال حاضر در . باشددر شهر تبريز مي 3631سال ي متولد آقاي اصالن

 .ارائه خدمات مشغول هستند

 

 

 

 

 

 

 آقای خلیل اصالنی

 


