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 دستاوردهای انقالب در علوم پزشکی و دارویی 
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عشق مسیر  

رویان

شهید سعید کاظمی آشتیانی 

 

به جهان گشود اما پدر و   دهیدر تهران د  ۱۳۴۰ نیفرورد  کمیبود که    یدانشمند نابغه ا  یانیآشت  ی کاظم   دیسع

. بود  یانیآشت  یو یلیفام  ل یدل  ن یبه هم   ؛بودند  ان یاهل آشت  ی مادر و  

در هنرستان   ران،یا  ی و ورود به دانشگاه علوم پزشک  یوتراپیزیدر رشته ف  یزمان با قبول هم یسالگ  ۱۸او که در 

ها و حضور در جبهه، توانست پس دانشگاه  یلیمشغول بود، با تعط  یاسالم  نش یو ب  اتیادب  س یبه تدر  د« یام  ام ی»پ

.ردیبگ  ینبخشارشد خود را از دانشکده علوم توا  یسال مدرک کارشناس  ۱۱از    



کرد.   سیتأس  رانیا  ی را در دانشگاه علوم پزشک  یدو نفر از همکارانش، جهاد گروه پزشک  یبا همکار   ۶۱سال    در

 یکاظم   دیسال بعد شکل و سامان گرفت و سع  ۴بود که    رانیا  ی پزشکعلوم  ی جهاد دانشگاه   ه یگروه، هسته اول  نیا

دوران، درسش را در رشته علوم   نیدر هم  یانیآشت  ی کاظم   .آن بود  قات یها و تحقمسئول بخش طرح  ۷۰تا سال 

 دیبا رتبه ممتاز، شد »دکتر« سع  ۷۶گرفت و سال    یمدرس پ  تی در دانشگاه ترب  «یشناسنی»جن  ش یبا گرا  حیتشر

ی.انیآشت  ی کاظم   

اما  ؛کرد یاندازرا راه یمختلف پژوهش یهاو گروه سیتأس  یمتعدد یها مراکز درمانسال ن یدر همه ا او

که   ییبود؛ جا ۷۰در خرداد سال  «یجهاد دانشگاه انیکه راه انداخت، »پژوهشکده رو ییجا نیترمهم

.ستصاحب فرزند کرده ا سال گذشته، هزاران زوج نابارور را ۳۰در طول حدود   

دست   ،بنیادیآسیا که با توسعه دانش سلولهایترین دانشمندان غربرگذارعنوان یکی از تاثی نام او به 

 برتر علمی را برای ایران ایجاد کرده بود، در فهرست ترور موساد قرار گرفته است. 

ها، المللی، انجام چندین طرح تحقیقاتی ملی، تدریس در دانشکدهها مقاله در مجالت علمی داخلی و بینچاپ ده

المللی جشنواره بیندورهری چندگزارپزشکی، بمختلف علومهایهای پژوهشی در شاخهگروهاندازیکتاب، راهنگارش

های . از ویژگیجمله فعالیتهای اوستپژوهشی یاخته از  های علمی و سردبیری مجله علمیرویان، داوری جشنواره

. منحصر به فرد او توجه به امر کاربردی کردن دانش و فناوری در درمان بود  

 کار در رویان را به وزارت ترجیح داد 

:رانیا  یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخش  قاتیمرکز تحق سیرئ ، یکمال محمدخاطره ای به نقل از   

 یصورت گرفت و تا روزها  ی ما بزود  یی بودم. آشنا  ۵۷ یشد. من ورود  یوارد دانشکده توانبخش  ۵۸در سال   دیسع

 انیارتباط، او را بسرعت در میو برقرا یسخنور  ات، ی. تسلطش بر قرآن، ادبمیبود  کیبه هم نزد  اریبس  اتش یآخر ح

 یلیبود. تعط  ی شگیهم   ی چپ و التقاط  انیها با دانشجوها و مناظرهبرجسته نمود. حضورش در مباحثه  انیدانشجو

 یآموزان کرد و من را هم به جهاد سازندگآموزش دانش  یاو را روانه  ،یخاطر انقالب فرهنگ ها بهزودهنگام دانشگاه

.فرستاد  یوزو نهضت سوادآم   

 یجهاد دانشگاه   ، ییو دکتر جغتا  شانی به اتفاق ا  دیبود که با  یام یپبا من گرفته شد و حامل  ی ، تماس۶۰سال  اواخر

علوم   یدر محل دانشکده  ۶۱سال   ی. از ابتدامیاداره کن  گذشتیآن م  ل یاز تشک  ی را که چند ماه   یگروه پزشک

 ،یهمت، ازخودگذشتگ  ، یاز دوست  یتکراررقابلیغ  انو دور  میجهاد آماده ساخت یبرا  یدفتر  (، ردامادی)م  یتوانبخش

.میرا در کنار او تجربه کرد  یتالش و جهاد علم   



 ی پزشک  ی هادانشکده  شامل همه  یگروه پزشکنشده بودند و جهاد  لیتشک یعلوم پزشک  یها هنوز دانشگاه  ها سا  آن

آن   ی فرهنگ  تی تر، مسئولبخش مهم  نی از ا  دیو شا  میبود که برعهده داشت  یمهم   تیمسئول  نیبود و ا  یراپزشکیو پ

سابق و   انیها رخ داد و بازگشت دانشجوسال  ن یها در ادانشگاه  ییو نوگشا  ییبرعهده داشت. بازگشا  دیبود که سع

 یو اجرا  یزیربرنامه  ،ی آن بود و طراح  یعمدهیخاص خود را داشت که کار فرهنگ مسائل د،یجد  انیآمدن دانشجو

.آن بود  ریگیپ   شه یهم  دیبود که سع  یمداوم   ی هادفاع مقدس از برنامه  ی هابود. اعزام به جبهه  دیسع  یآن برعهده   

 ش یرو  ریمسیابتدا  ن یقرار گرفت و ا  دی سع  یبرعهده  قات یبخش تحق  تیمسئول  ران،یا  یپزشک جهاد علوم لیتشک  با

 یبرا  دینام سع  نه، یکاب  رانیانتخابات و بحث انتخاب وز  افتنی  انیبا پا  ۸۴او بود. در سال   ی هابرنامه  ریو سا  انیرو

که   یدگاه یدرش یو قدرت داشت که هرگز به پذ  یآزادگ  نانچآن  دیشده بود. سع  ی قطع  با  یوزارت رفاه مطرح و تقر

شکر   یاست. خواستم سجده  شده  یاز روزها خبر داد که موضوع منتف   یکی.  ادیدمستدل نبود، تن نم   ا ی  یمنطق

و زودهنگام رخ داد، شاکر خداوند شدم؛   ریناپذجبران یعهیضا نیکه ا  ۸۴  ماه یانجام داده بود. در د  ا یکند که گو

عظمت   دیو شا  ان« یرو  گذارانیبود که رفته بود، نه »بن  « یری»وز دیوزارت انجام شده بود، سع  ی آن برنامه  گر چه ا

 کارهایش  ه یچگاه  با این  وسعت پدیدار  نم یشد. 

 صندوقچه اسرار

 شهید محسن فخری زاده 

 



. او باشدیاصالتا از شهر مهاباد استان اصفهان م  یفرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالم  ،یزاده مهاباد  ی فخر  محسن

بوده و قبل   یهسته ا  یارشد مهندسیکارشناس مدرک  یدارا  ی. وچشم به جهان گشوددر شهر قم    ۱۳۳۶  در سال

.وزارت دفاع را بر عهده داشت  ی سازمان پژوهش و نوآور است یکه به مقام شهادت نائل شود، عنوان ر  نیاز ا  

 نام های برجسته  

، روزنامه گاردین فخری زاده را مسئول اصلی برنامه هسته ای ایران میدانست. آمریکایی ها لقب ۲۰۱۰در سال  

را به وی دادند، چرا که به طور مخفیانه در تعیین موضع ایرانی ها در   صندوقچه اسرار برنامه هسته ای ایران

مستقیمی ترتیب دهند، گذار بود. همچنین آن ها بیان کردند تا زمانی که نتوانند با این فرد گفتگویمذاکرات تاثیر

.نمیتوان به میزان ورود ایران به دانش هسته ای پی برد  

روزنامه نیویورک تایمز فخری زاده را نزدیک ترین چیز ممکن به یک »اوپنهایمرایرانی«   ۲۰۱۴همچنین در سال 

سید   ،توسط رهبر انقالب »دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی کشور«ران نیز نام  میدانست. در ای

 علی خامنه به وی داده شد. در ادامه در جریان شرح عملیات سرقت اسناد اتمی ایران که توسط موساد انجام شده

 بود، لقب »مغز متفکر برنامه هسته ای ایران« توسط بنیامین نتانیاهو به او داده شد. 

 همکاری محسن فخری زاده در تولید واکسن کرونا 

زاده همراه با سازمانی که مدیریت آن را بر عهده داشت، در ساخت ایران شهید فخریطبق گفته های وزارت دفاع  

داشته است. زمان رسیدن این واکسن به مرحله   کیت تشخیص کرونا و واکسن کرونا با وزارت بهداشت همکاری 

: لیرضا زالیانسانی همزمان میشود با شهادت او که بر اساس گفته های رئیس ستاد مقابله با ویروس کرونا، ع

زاده برای ساخت واکسن کرونا بی سرانجام نماند و با تالش او و همکارانش به مرحله »تالش محسن فخری  

.« است  آزمایشهای انسانی رسیده  

 چگونگی به شهادت رسیدن شهید محسن فخری زاده 

در میدان    ۱۳۹۹آذر   ۷برجسته ایرانی به گونه ای بوده است که در عصر  چگونگی به شهادت رسیدن این شخصیت

خلیج فارس شهر آبسرد دماوند، خودروی نیسانی که حامل مواد منفجره بوده است در کنار خودرویی که شهید 

فخری زاده درآن قرار داشتند، منفجر میشود و در سویی دیگر افرادی دیگر خودروی هدف را به رگبار بستند. در 

اصابت تیر توسط بالگرد به بیمارستان انتقال داده شده و اما در   ادامه این درگیری فخری زاده به دلیل انفجار و 

به شهادت میرسد.نهایت    



ها تاپ ایرانیشود از یک دستگاه لپبا اشاره به اسنادی، که ادعا می  ۸۷ فروردین  در  تایمز  ساندی نشریه انگلیسی

ان »پدر برنامه عنو  به  و  تهران حسین امام  دانشگاه زاده را یک افسر سپاه پاسداران و استادبه دست آمده، فخری

 کالهک ید یکتولغرب معتقدند ایران درصدداطالعاتیایران«معرفی کرده و مدعی شد:»سرویسهاینظامیایهسته

زاده، مدرس فخریخاورمیانه است که مسئولیت این برنامه برعهده محسن در   شهری  هر   نابودسازیتوان با ایهسته

.توان وی را پدر تولید کالهک اتمی ایران نامیدفیزیک دانشگاه امام حسین تهران، قرار دارد و از این رو، می  

کالهک به منظور تولید  ۱۱۱پروژه  زاده مدیریت طرحی با عنوان  یهای غربی در آن سال، فخربنا به گفته رسانه

.است  هزار فوتی و تخریب یک منطقه وسیع را برعهده داشته ۲ای با توان انفجار در ارتفاع هسته  

ای، در فهرست تحریمهای شورای هستهزاده از جمله افرادی است که نام وی با ادعای دخالت وی در برنامه  فخری

.است  امنیت قرار داده شده و آژانس بر مصاحبه با وی اصرار داشته  

 

   آنچه دربارۀ ما میگویند...
 

 

 

 ایران از ریشه های ن یرومند تاریخی برخوردار است...! 

 

https://kavoshmedia.com/posts?id=2&title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA...!
https://kavoshmedia.com/posts?id=2&title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA...!
https://kavoshmedia.com/posts?id=2&title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA...!


 یک نفر را عوض کنیم
 (۱۳۸۵_بیانات رهبری در دیدار با بسیجیان)

 

آید، پس حکومتها نمیتوانند آن را با قدرت  البتّه با دستور و فرمان به دست نمی اخالق و معنویّت،

را برای   قاهره ایجاد کنند، امّا اوّالً خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند، و ثانیاً زمینه

با کانونهای  دهند و کمک برسانند؛میدان بارهن اجتماعی درایکنند و به نهادهای جامعه فراهمدر آنرواج

ها مردم را با زور و  ازه ندهند که جهنّمیی معقول بستیزند و خالصه اجضدّ معنویّت و اخالق، به شیوه

 .فریب، جهنّمی کنند

برای اینکه در جامعه اخالق استقرار پیدا کند، دو چیز الزم داریم: یکی تمرین و مجاهدت خود ماست و یکی هم 

آموزشهای   اخالقی   که  به   وسیلهی  آموزش   و  پرورش، مراکز  تربیتی  و   مراکز   آموزشی  و   علمی   باید  در  همه  سطوح 

 به  انسانها  تعلیم  داده  شود؛  اینها   موظفند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۲۰ایران   
 

 

 جایگاه ایران در فرهنگ و رسانه

 نام آوران 

ی بنام و موفق ایران انپزشک

دکتر محمد اسماعیل تشید، پدر بیهوشی نوین ایران 

وی از بنیانگذاران بیهوشی نوین در ایران بود و در نظام آموزشی ایران در زمینه 

ی از متخصصان  بیهوشی تغییراتی اساسی ایجاد کرد که به آموزش نسل جدید

این پزشک برای نگارش کتاب خود جایزه کتاب سال را   بیهوشی در ایران منجر شد.

کرد.در ایران دریافت    

https://www.doctv.ir/Program/157715


پروفسور مجید سمیعی، چهره برجسته در حوزه مغز و اعصاب

  علوم عصبی هانوفر را  مجید سمیعی، پزشک و جراح مغز و اعصاب ، در حال حاضر ریاست بیمارستان خصوصی 

   ن بوده است.در آلمان به عهده دارد، که خود بنیانگذار آ

وی در زمینه تورم مغز و ترمیم و بازسازی دستگاه عصبی محیطی 

ده است. این پزشک محبوب چهره ماندگار انجام دا  مطالعات مهمی

های مشاور صدراعظم آلمان، مشاور سمت  ،۱۳۸۵علمی ایران در سال 

جراحی قاعده مغز و دریافت  رئیس جمهور چین، رئیس انجمن جهانی

.کاری خود دارد  ترین نشان افتخار دولت چین را در کارنامه عالی

 دکتر یحیی عدل، پدر جراحی نوین ایران 

  ین هنر دکتر عدل آنگتراین جراح ایرانی ملقب به پدر جراحی ایران است. بزر

 بود که ترس جراحان را از عمل جراحی از میان برد و به آنان دل داد که به

 های جدید و پیدایشجراحی روی آورند و موفق شوند. البته تکنیک

های جدید در جراحی و شهرت او کمک کرد. این ها به موفقیتبیوتیکآنتی

.درگذشت  ۱۳۸۱بنام سال    پزشک  

 دکتر محمدقلی شمس، پدرچشم پزشکی ایران

انسه است. شمس وی ملقب به پدر چشم پزشکی ایران از فر

چشم پزشکی فارابی به عنوان اولین   بنیانگذار بیمارستان 

  هنگام مرگ  مرکز تخصصی چشم پزشکی در ایران است. وی

 پزشکی فرانسه بود و بارها به ترین عضو انجمن چشمقدیمی

های چشم پزشکی مختلف در جهان برگزیده  ریاست انجمن

.شد



مسیح دانشوری، اولین متخصص ریه در ایران دکتر

 متخصص ریه ایران بود. از جمله بیمارانی که با تالش وی از مرگ نجاتوی پزشک  

لذا د.  آمبود که از ثروتمندان پایتخت به شمار می منش    شخصی به نام رزاق  ،یافتند

کردند. وی   پس از بهبود با کمک یکدیگر بیمارستان رزاق منش را در تهران احداث

فیروزآبادی   ابوعلی و بیمارستان در تاسیس چند بیمارستان دیگر همچون بیمارستان  

.درگذشت  در تهران  ۱۳۴۷نقش محوری داشت. مسیح دانشوری سرانجام سال  

 

، پدر روانپزشکی نوین ایران دکتر هاراطون داویدیان  

 

 

 

 

 

 

قرن تالش علمی ممتد و بی وقفه،   هاراطویان در طول نزدیک به نیم    ی از بنیانگذاران روانپزشکی در ایران است.و

ای ارزنده  منشأ خدمات    المللی، ملی و بینآموزشی و پژوهشی در سطوح  های اجرایی، ها و مسئولیتبا تصدی سمت

ایران و نخستین دستیار رشته   نوین روانپزشکیر علماستاد هاراطون داویدیان، پد  پزشکی بوده است.روان در رشته

.دار فانی را وداع گفت  ۱۳۸۸فعالیت در آبان ماه سال  ها تالش وبیماری های روانی در کشور پس از سال  

دکتر جالل بریمانی، پدر نورولوژی مدرن ایران

دانشگاه   بریمانی دارای گواهینامه تحصیالت تخصصی در رشتة علوم اعصاب و روانی از

است. این پزشک   پاریس بود. همچنین وی بنیانگذار انجمن علوم اعصاب ایران نیز بوده

ها به چاپ رساند و سال  المللی بنام اولین مقاالت مغز و اعصاب ایران را در مجالت بین

. کردمی  المللی نمایندگیمغز و اعصاب ایران را در جوامع بین  



( از یبه زبان فارس  ف ی)تال "در آسمان ادب"( و یو فارسبه فرانسه    فی)تال "و فرانسه  رانیا  ی روابط پزشک  خیتار "

.درگذشت  ۱۳۹۰مقام سرانجام در اسفند    یاستاد عال  نیهستند. ا  ی جمله آثار و  

 محمد حسین ماندگار، پدر پیوند قلب ایران 

وی موسسه پیوند قلب و ریه بیمارستان دکتر شریعتی است و در تابستان 

ید.  اولین پیوند موفقیت آمیز قلب در ایران را به نام خود به ثبت رسان  ۱۳۷۲

ماندگار در حال حاضر استاد جراحی قلب دانشگاه تهران است. ماندگار   دکتر

قلب بیمارستان دکتر شریعتی تهران را پایه گذاری کرد که   بخش جراحی

های دانشگاهی به یکی از پرکارترین و مشهورترین بیمارستان  بعدها این مرکز

. رشته جراحی قلب تبدیل شد  دانشگاهی تهران در 

کتر سیدعلی ملک حسینی ،پدر پیوند کبد ایراند

وی نخستین پیوند کبد در ایران از فرد زنده به زنده را انجام داد و 

پیوند کبد در ایران معرفی شد.   پزشکی به عنوان پدر  دانشنامه  در

های ماندگار ، به عنوان چهره ماندگار دومین دوره چهره  ملک در

حیاتی و جراحی عروق شناخته شد. این   در عرصه پیوند اعضای 

.خاورمیانه است متحصص حاذق، رئیس انجمن پیوند اعضای

دکتر اسماعیل یزدی، پدر دندانپزشکی نوین ایران

 تهران به عنوان مسئول جراحی  ندانپزشکی را دایر و همزمان در بیمارستان پارسوی نخستین مطب محدود به د

اولین جراحی های   های دهان و فک و صورت شروع به فعالیت کرد و 

استادی   به مرتبه  ۱۳۵۳فک را طبق روش روز انجام داد. یزدی سال  

ارتقا یافت و به واسطه فعالیت های درخشان دانشگاهی، آموزشی، 

به دریافت لوح استادی ممتاز   ۱۳۶۹اجرایی در سال    پژوهشی و 

.مفتخر شد



مانده ایم؟!جا  

 

 

 

 

 تهیه شده توسط بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان 


