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ﺑﻪ ﯾﺎد اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ واﻋﻆ زاده ) ،(1397 - 1310ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار رﺷﺘﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰي

*

اي ﺻﺒﺎ ﮔﺮ ﺑﮕﺬري ﺑﺮ ﮐﻮي ﻣﻬﺮ اﻓﺸﺎن دوﺳﺖ  //ﯾﺎر ﻣﺎ را ﮔﻮ ﺳﻼﻣﯽ ،دل ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎد اوﺳﺖ )ﺣﺎﻓﻆ(

ﺗﺼﻮﯾﺮ 1ـ ﺷﺎدروان اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ واﻋﻆ زاده
اﺷﺎره :ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ،1397داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﭘﯿﺸﮕﺎم و ﺑﺰرگ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .اﺳﺘﺎدي

ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ داﻧﺸﻮري ،اﻧﺴﺎﻧﯽ واﻻ و دﻟﺴﻮز ،ﻓﺮوﺗﻦ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد و اﻟﮕﻮي داﻧﺶ و اﺧﻼق ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ را ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم اﯾﺸﺎن ،ﻫﻤﮑﺎران و ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺟﻤﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.

اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ واﻋﻆزاده )ﺗﺼﻮﯾﺮ  (1در  23ﺧﺮداد  1310ش در ﺧﺎﻧﻮادهاي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ درآﺑﺎده ﻓﺎرس ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و ﭘﺲ از

ﮔﺬراﻧﺪن دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ در دﺑﺴﺘﺎن ﺣﺎﻓﻆ و ﺑﺨﺸﯽ از دوران ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺳﻌﺪي در زادﮔﺎه ﺧﻮد راﻫﯽ ﺷﯿﺮاز و ﺗﻬﺮان ﺷﺪ و

ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺷﺎﭘﻮر ﺷﯿﺮاز و اﻟﺒﺮز ﺗﻬﺮان ﮔﺬراﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ راﻫﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ
ج

*

داﻧﺸﯿﺎر رﺷﺘﻪ ﮔﻮش ،ﮔﻠﻮ و ﺑﯿﻨﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ :دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰي
ﺗﻠﻔﻦ22560399 :
E-mail: mhazizi.ent@gmail.com

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰي ـ ﺑﻪ ﯾﺎد اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ واﻋﻆ زاده ...
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ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ژﻧﻮ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و در ﺳﺎل  1335ﻣﺪرك ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ دوره

ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﭘﺲ از آن ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ دوره ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﻟﻮزان زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﻗﺴﻮر ژاﻧﺘﻮن ﺳﭙﺮي ﮐﺮدﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ واﻋﻆزاده ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺘﺴﺒﺮگ
) ،(University of Pittsburgدر اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺪرك ﺑﻮرد ﺗﺨﺼﺼﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

رواﻧﺸﺎد دﮐﺘﺮ واﻋﻆزاده ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ،1344ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﮐﺎر

ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  (2و در ﺳﺎل  1349ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﻧﺸﯿﺎري ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻌﺪي را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  1356ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدي رﺳﯿﺪﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع در ﯾﮏ دوره ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ،اﻓﺰون ﺑﺮ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ،ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و

دﺳﺘﯿﺎران ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ واﻋﻆزاده ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي  1353ﺗﺎ  1359رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻋﻬﺪهدار

ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ،ﺟﺮاﺣﺎن ﮐﺎرآﻣﺪي را ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ

ﻋﻼوه ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻌﺪي را در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ واﻋﻆزاده ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار رﺷﺘﻪ ﺟﺮاﺣﯽ

ﮐﻮدﮐﺎن در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﺑﻮدهاﻧﺪ و دو ﺑﺎر از ﺳﻮي ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ و

ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،از اﺑﺘﺪا ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﺑﻮرد ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧﺪﻣﺎت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ
اﯾﺸﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  71/4/6ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(3از اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ واﻋﻆزاده در ﺳﺎل

 1385در ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .رواﻧﺸﺎن ﺷﺎد و ﯾﺎدﺷﺎن
ﮔﺮاﻣﯽ و راﻫﺸﺎن ﭘﺮ رﻫﺮو ﺑﺎد )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(4

ﻣﻨﺒﻊ:

 .1ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺻﺺ  ،14- 13ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .2007
 .2ﻋﺰﯾﺰي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ .ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ،دﻓﺘﺮ ﺳﻮم ،ارج ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﻓﺮخ ﺳﻌﯿﺪي ،ﺻﺺ ،174-173
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﯿﺮ ﻣﺎه ،ﺗﻬﺮان .1393

---------------------------------------------------------------------

ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ  :از ﻫﻤﮑﺎر ارﺟﻤﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻼﻟﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻬﯿﻪ دو ﻋﮑﺲ از ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ واﻋﻆزاده ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم .م.ح.ع.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  2ـ اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ واﻋﻆزاده در ﺟﻤﻊ اﺳﺘﺎدان و دﺳﺘﯿﺎران ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز  -دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪي
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  3ـ اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ واﻋﻆ زاده در ﺟﻤﻊ ﻫﻤﮑﺎران در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  4ـ اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ واﻋﻆ زاده ﺑﺎ ﺷﻤﺎري از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز

