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در سطح  يرشته پزشک یهااز شاخه يکی کيپالست يجراح

از  یمتعشدد  یهشا بخش   رندهيباشد که در برگيفوق تخصص م

 کیش  کيپالسشت  يباشد. اگرچه معمشوً  جراحش  يم يعلم جراح

 يو سشطح  يششود و در نگشاه کلش   يلوکس ششناخته مش   يجراح

 تيش اهم کنياسشت، لش   يو جوان یيبایمخصوص عالقمندان به ز

هشا بشه روال   از انسشان  یاريدر بازگردانشدن بسش   هرشت نیا ياصل

 یو مشادرزاد  يکه با مشکالت ارث یياست. انسانها يزندگ یعاد

، يجنگش  ،يماننشد سشوانح سشوختگ    يدر اثشر وقشوح حشوادث    ایو 

اجششزا   ایششو ... از ظششاهر متعششارخ برخششوردار نبششوده و  يراننششدگ

 يلهش خواست ا ياند با تجلدور ماندههب يبدنشان از عملکرد اصل

گردنشد.  يمعمول باز م يجراحان به زندگ نیا یدر دستان توانا

در حشوزه ، انتاشال دانش  و تجربشه      گشر ید تيائز اهمموضوح ح

 است ...

 ياز دانشکده پزششک  1352که در سال  يماف زیپرو نجانبیا

بششا درجششه ممتششاز  يدر ماطششع عمششوم يبهشششت ديدانشششگاه شششه

شششده بششودم، پششس از گ رانششدن دوره تخصششص  ليالتحصششفششار 

در دانشگاه تهشران و دانششگاه لنشدن، در سشال      يعموم يجراح

 ديشه يدانشگاه علوم پزشک يعلم ئتيبه عنوان عضو ه 1359

ششدم و از   يو درمشان  يمشغول به ارائه خدمات آموزشش  يبهشت

 نیش در ا کيپالسشت  يهمان ابتدا با توجه به فادان بخ  جراح

را در اهشداخ   کيپالسشت  يدانشگاه موضوح احداث بخ  جراح

 خود قرار دادم. یيااجر يعلم

 يتنها دانشگاه علوم پزشک ياز اناالب شکوهمند اسالم قبل

مجموعه گروه  ریبود که ز کيپالست يبخ  جراح یتهران دارا

و بشا   يشد. بعشد از اناشالب اسشالم   يمحسوب م يعموم يجراح

بشا ششروح    نيکششور و همچنش   یازهشا يشده در ن جادیا راتييتغ

 درو ارتاشا  گشروه مزبششور    جشاد یا یهششانشه يزم ،يلش يجنش  تحم 

. در سشال  دیش فشراهم گرد  يبهششت  ديششه  يدانشگاه علوم پزشک

 يعلمش  ئشت يبه عنوان عضشو ه  نجانبیا ،يشمس یهجر 1363

مشغول به خشدمت   ميلامان حک مارستانيدر ب يعموم يجراح

 يميو ترم کيپالست ياز بخ  جراح رشیپ  افتیبودم و با در

 لتشون يتحشت نرشر پروفسشور م    کشا یآمر یايش نيرجیاز دانشگاه و

محتشرم وقشت    اسشت یو ر يو موافات دانششکده پزششک   رتوناج

محترم علوم، دکتر محمد  ریو وز یزیعز دونیدانشگاه، دکتر فر

 يجراحش  يفشوق تخصصش   يدنتیش تحت عنوان دوره رز ،یفرهاد

شدم. پس از اتمشام سشه    کایمور عازم آمرأبه صورت م کيپالست

 1366در اسفند ماه  ،ه مزبورسال دوره فوق تخصص در دانشگا

کشور از وزارت علوم به  يمصادخ با انتاال دانشگاه علوم پزشک

محتششرم وقششت دانشششگاه و  اسششتیر يزنششیوزارت بهداشششت بششا را

و ارجمنشد، مرحشوم دکتشر     زیش دوسشت عز  یو همفکر یهمکار

 يجمال گوشه که از جراحشان بشا تجربشه و زبشر دسشت جراحش      

در  کيپالست يبخ  جراح ،و دست کشور بودند يکروسکوپيم

ششد. در   یراه انشداز 1372در سال  یدانشور حيمس مارستانيب

  یو افشزا  دیش جد یروهشا ين وسشتن يبا پ 1374ادامه و در سال 

بشه انتاشال بشه     ميتصشم  ،نيتعشداد مشراجع    یحجم کار و افشزا 

خرداد گرفته شد که گروه مسشتال )دپارتمشان(    15 مارستانيب

 یهشا ود. با مستال شدن بخش  ش یراه انداز کيپالست يجراح

جمجشه، فشک و    ،يمش يترم ،يدست، سوختگ ک،يپالست ياحجر

 یششورا  رخانشه يگروه مش کور توسشد دب   1377صورت در سال 

 قرار گرفت.   دیيأتخصص به صورت کامل مورد ت

به صورت کامل در سشال   يفوق تخصص ارانيدست رشیپ  با

 رييش تغ کيپالسشت  يبخ  ها و گروه جراح یحال و هوا 1377

هشا و گشروه   مناسشب در بخش    يآموزشش  ینمود و فضا ياساس

گروه و  النيبرتر توسد فار  التحص ی. کسب رتبهدیگرد جادیا

کشرد و بشا    جادیا یتراز آنان به مجموعه مطلوب يبرخ وستنيپ

 کيپالست يگروه جراح ماران،يعمل و ب یهاتعداد اتاق  یافزا

از  يکششیبششه عنششوان  يبهشششت ديشششه يدانشششگاه علششوم پزشششک

در کشور مطشر    نهيزم نیدر ا يآموزش یهاگروه نیترشاخص

آن  يمسشئول آموزشش   نجانبیشده که از ابتدا ا جادیشد. گروه ا

بشا   پسدکتر گوششه و سش   تیریسال تحت مد 4ام به مدت بوده

مشدت   نیش . در ادیسال اداره گرد 13به مدت  نجانبیا تیریمد

 ه،يهماننشد پروفسشور پشل تسش     يلالمل نيبنام ب ديدعوت از اسات

و افشراد   لبشرت یو پروفسور آلشن    ن يپروفسور جان ارتور پرس

 یگش ار هیش پا یقشو  اريبس يالمللنيارتباطات ب گر،یصاحب نام د

و همکاران جوان  النيالتحصاز فار   یکه تعداد یاشد به گونه

 یگشروه توانسشتند بشا اعشزام بشه کششورها       يعلم ئتياعضائ ه
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 ایش کوتشاه مشدت و    یهشا و فرانسه جهت شرکت در دوره کایآمر

 گشششری. از دنشششدیخشششود اقشششدام نما ياز دوره آموزشششش يقسشششمت

و  کيپالسشت  يکنگره جراح نياول یگروه، برگزار یهاددستاور

کششور   کيپالست ين مجله جراحيدانشگاه و انتشار اول يميترم

گشروه و   ديبوده است. تعداد مااًت منتشر ششده توسشد اسشات   

ناش    ،يالمللنيو ب يمل یهادر کنگره شانیشرکت ا نيهمچن

  یيدر حشوزه مربوطشه و شناسشا    يبشار علمش    یدر افشزا  یيبسزا

فششوق  اريدسشت  6سششاًنه  رشیگشروه داشششته اسشت. پش     دياسشات 

دسشت   يجراح پيفلوش اريستد 2 ک،يپالست يجراح يتخصص

 1700از   يهشا و انجشام بش   دانششگاه  ریمهمان از سشا  رشیو پ 

باشد که يگروه م یدر ماه از دستاوردها يفوق تخصص يجراح

در کشور و جهان بشه   کيپالست يدر رشته جراح يمهم گاهیجا

 خود اختصاص داده است. 

از تحشوًت و   نيافزون متخصصش روز یريگاست با بهره ديام

 يالمللش نيو تعامالت ب يشاخه پزشک نیهای اخير در اپيشرفت

 ششرفت يپ نشه يزم ،يو پژوهشش  يو مراکز بنشام آموزشش   ديبا اسات

 حوزه فراهم گردد. نیدر ا شتريهرچه ب
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