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 زندگینامه )از کودکی تاکنون(

سالگي در شهرستان قزوین رشد  11تا  3در تهران متولد شد و چون والدین او اهل قزوین بودند از سن  1231در اردیبهشت سال 

مجتهدین قزوین و جد پدري او مرحوم شيخ ابوالقاسم عزیزي از نمود. جد مادري او مرحوم سيدحسين خياباني )حاج سيدجوادي( از علما و 

بازرگانان و معتمدین شهرستان قزوین بودند. پدر او دكتر داروساز و فردي اجتماعي، از معتمدین و ریيس شوراهاي انجمن شهر و سازمان 

بي بودند. عموي اودكتر صادق پيروز عزیزي از شيروخورشيد سابق قزوین بود. مادر او خانمي مومن و متدین و راهنماي او در امور مذه

دبيرستان  13و  11سال دوره دبيرستان را در قزوین به اتمام رسانيد. كالس هاي  4بنيانگذاران طب داخلي كشور بودند. او دوره ابتدایي و 

 11تا  44دكتر فریدون عزیزي صفحات  در روایتي از زندگي استاد فرزانه( 1) "طبيب عشق"در كتاب  .تهران گذرانددبيرستان رازي را در 

من هم جواني پانزده ساله شده بودم و عالوه بر جهات ایماني، از لحاظ علمي هم بزرگتر شده بودم و این وقتي بيشتر "امده است 

سئله بر سازي براي كنکور بود، به تهران رفتم. البته تشخيص این مهاي سرنوشتاحساس شد كه دو سال آخر دبيرستان را كه سال

ي این مسئله در شهر وجود داشت. علتش هم این بود كه اساس تصميمي بود كه پدر و مادر گرفتند و این طور مصلحت دانستند. سابقه

هاي باال در كنکور بودند. تفاوت سطح در هاي بسيار خوب و با قبوليدر تهران، دبيرستان "البرز، هدف و رازي"هایي مانند دبيرستان

هاي خوب از ستان و تهران در آن زمان، ملموس بود؛ چيزي كه امروزه دیگر از بين رفته است و اكثریت قریب به اتفاق رتبهمدارس شهر

به تهران رفتم و  -دكتر منوچهر عزیزي  -ها هستند تا از خود تهران. به هر حال من یک سال بعد از پسرعمویم هاي شهرستاندبيرستان

شد نامش را آپارتمان یک ساختمان كه نمي.. رفتند و من به دبيرستان رازي.ته ایشان به دبيرستان هدف ميبا هم، هم اتاق شدیم. الب

هاي هاي امروز. اتاقگذاشت، روبروي خيابان فرهنگ بود كه چندین طبقه داشت. در هر طبقه فقط چند اتاق بود البته نه بصورت آپارتمان

هاي ها را اجاره كردیم. از حمام خبري نبود و باید به حمامي سوم ساختمان، یکي از این اتاقبقهسه در سه یا چهار در چهار. ما هم در ط

خوبي آن ساختمان این بود كه خيلي به دبيرستان من نزدیک بود. از  ..ها مشترک بود.رفتيم. دستشویي هم با سایر اتاقعمومي بيرون مي

ها به جهت اینکه وقتت را صرف رفت و ابان دبيرستان رازي بود. اصوالً این نزدیک بودنآمدم، آنطرف خيهاي ساختمان كه پایين ميپله

 "والور"آمد و خستگي ناشي از آن نکني نعمت خيلي بزرگي بود. براي درست كردن غذا آشپزخانه نداشتيم. یک بخاري كوچک كه به 

اما از دبيرستان رازي بگویم. دو تا كالس، همپایهِ هم .. كردیم.معروف بود از قزوین آورده بودیم و در همان اتاق روي آن آشپزي مي

آموختيم، فرانسه بود و من هم، چون شد ولي زبان خارجي كه ميي اول كالس ما بود كه به زبان فارسي تدریس ميداشت. در طبقه

ي باال، كالس فرانسوي بود و ودم. كالس طبقهام به این زبان بود، این دبيرستان و كالس را انتخاب كرده بهاي قبليعالقه و یادگيري

خواندند. ارامنه هم بودند. همينطور ها و همه چيزش به زبان فرانسه بود. پسر سفير و كاردارهاي سفارت، آنجا درس ميمطالب و صحبت
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فضا دور نشود تا دوباره برگردند به خواستند فرزندشان از آن كساني كه به خارج رفته بودند، به ویژه آنها كه همسرشان فرانسوي بود و مي

ها هم به آن خاص خود همراه بود كه محيط و بچه سورود من به دبيرستان با استر همان جا. رقابت بين این دو كالس خيلي شدید بود.

اش، اگردان تهرانيزدند. به هر حال من از یک شهرستان به دبيرستاني آمده بودم كه سطح خيلي باالیي داشت و البته بيشتر شدامن مي

زدند. این شرایط تا ثلث اول ادامه داشت و بعد از آن یعني وقتي كه امتحانات ثلث تمام فروختند و حتي سركوفت هم ميبه ما فخر مي

د و اوضاع اول را آوردم، این مسائل تمام شد. در واقع آنها تازه به خودشان آمدن هاي سال یازدهم دبيرستان، رتبهشد و من بين تمام بچه

ها فردي بود كه مادرش فرانسوي بود. معدل تر شد. در كالس فرانسويفرق كرد. رقابت از آن روز شروع شد یا بهتر است بگویم جدي

نمره از او بيشتر شد. وقتي فهميد كه معدل من بيشتر شده برایش خيلي سنگين تمام شد. 1/0من در ثلث اول سال ششم دبيرستان، 

 ...."موضوع را تحمل كند و یادم هست كه آنقدر درس خواند، آنقدر خواند كه ثلث دوم معدلش شد بيست!توانست این نمي

در كنکورهاي پزشکي تهران و مشهد قبول و در دانشکده پزشکي دانشگاه تهران به ادامه تحصيل پرداخت. آغاز  دكتر عزیزي

اه بود، در اغلب تظاهرات ضدرژیم دانشگاه شركت داشت و در جلسات دانشکده پزشکي با تحول بيشتر فکري و اعتقادات مذهبي او همر

ا... مطهري و فعاليت هاي انجمن هاي اسالمي دانشجویان دانشگاه تهران شركت مي نمود. در درس مرحوم آیت ا... طالقاني و آیت

تا  11در صفحات شب در زندان بود. هاي ضدرژیم در شهر قزوین دستگير و یک كالس پنجم دانشکده پزشکي به علت داشتن اعالميه

اش را هاي فرعي خيابان قدس )نزدیک دانشگاه تهران(، دكتري بود كه گاراژ خانهدر یکي از كوچه"آمده است:  "طبيب عشق"كتاب  15

یم كه داروسازي تبدیل به یک اتاق كرده بود. ما هم با ایشان صحبت كردیم و همان گاراژ یا اتاق را گرفتيم. تا سال سوم با پسر عمو

قبول شده بودند، در همان خانه بودیم. البته روال كارهاي دو سال بعد برادر و پسرعموي دیگر من هم تهران قبول شدند و تصميم 

ها برخالف امروز كه ترمي برنامه آموزشي دانشگاه.. گرفتيم هركدام با برادر خودمان اتاق بگيریم. این شد كه از پسر عمویم جدا شدم.

بود ولي یک درس را  30و  15ي نمراتت خواندي، حتي اگر همهت، سالي بود و یادآور ثلثي بودن دبيرستان. یک سال كه درس مياس

افتادي، آن وقت باید مثل شد و باز ميدادي و اگر به هر دليلي شهریور برایت تلخ ميشدي، باید شهریور ماه دوباره امتحان ميقبول نمي

نفر از  41دادي. بر همين اساس سال اول دانشکده، ي امتحاناتش را ميگذرانده و همهباره آن سال را از اول یک دانشجوي خوب دو

مسئله بعدي  ..كالس ما افتادند و شهریور امتحان دادند. از بين آنها ده نفر مردود و مجبور شدند كه سال اول را مجدد تکرار كنند.

شدند گرفت. بنابراین گروه ما مياز پانزده نفر بود كه انتخابشان بر اساس حروف الفبا انجام ميبندي كالس بود. هر گروه متشکل گروه

بود. این جور مسائل وابسته به چيزي كه در اختيار تو و حتي دیگران  "ف و ق غ، ع، ظ، ط،"شان تمام كساني كه ابتداي نام فاميلي

توان گفت پاي داني قرار است خوب باشد یا بد و یکي از جاهایي كه بدون تردید ميانگيز است. اینکه نمياش خيلي هيجاننيست، نتيجه

بندي براي من بسيار خوب و خواستني شد. من در گروهي بودم كه به لطف خدا این تقسيم... حکمت خدا در ميان است همين جاهاست

ما به در آن بودند.  دكتر سيدحسين فخر و باقر طباطبایيدكتر حسن طباطبایي، دكتر محمد عارفي، دكتر كلود طباطبایي،سيدحسن دكتر 

كم ارتباطات ما نشستيم و به این واسطه كمها بغل دست هم ميهاي آزمایشگاهي و سایر كالسلحاظ هم گروه شدن، در كالس

يدیم؛ در این دوره با توجه به اینکه تر شد و توانستيم بيشتر با عقاید و طرز فکر یکدیگر آشنا شویم. تا اینکه به دوران انترني رسمستحکم

 ...كمي از هم فاصله گرفتيم. رفت مثال جراحي یا داخلي و غيره،هر كس بر حسب عالیق خود به سمتي مي
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 اهلل عسگری، فریدون عزیزیراست به چپ: محمدعلی عالقبند، قاسم عطائیان، عزت از

 0431سال  -دانشجوی پزشکی بخش انگل شناسی دانشکده پزشکی تهران 
 

ي پزشکي تهران در باالي ساختمان دانشگاه تهران با آن عظمتش یک اتاق دانشگاه تهران در آن زمان مسجد نداشت و دانشکده

هاي مسلمان توانسته بودند از مهندس بازرگان كه اعتقادات اسالمي داشت، یک اتاق ي فني بچهبراي نمازخانه نداشت. تنها در دانشکده

چند نماز جماعتي در كار نبود. اما همين اتاق محلي بود كه دانشجویان مؤمن در آن با هم آشنا  ن جا نمازخانه برپا كنند. هربگيرند و در آ

 "..شدند.مي

 
 از راست به چپ: سعید مینوکده، فریدون عزیزی، احمد فرزاد

 0430سال  - دانشجوی پزشکی دانشکده پژشکی تهران
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 های قلب دکتر شیخ، باقر طباطبائی، اهلل عسگری، استاد بیماریعزتاز راست به چپ: حسن عارفی، 

 0434سال -قاسم عطائیان، فریدون عزیزی، دانشجوی پزشکی بیمارستان امام خمینی 

 
به كشور آمریکا رفت و پس از گذراندن یک سال انترني در  1241دكتر عزیزي پس از اتمام دوره دانشکده و خدمت وظيفه در سال 

، شهر بوستون ایاالت ماساچوست پذیرفته شد و نيز رشته تخصصي Tuftsک، در دوره دستياري تخصص طب داخلي دانشگاه نيویور

ریز و متابوليسم را در همين دانشگاه گذراند. بعد از موفقيت در امتحانات دانشنامه، بورد هر اي و فوق تخصصي غدد درونپزشکي هسته

اي( در امریکا را احراز نموده و به سمت استادیار دانشکده پزشکي دانشگاه متابوليسم و طب هستهریز و سه رشته )داخلي، غدد درون

Tufts  اي یکي از ریز و همزمان با آن سرپرست بخش پزشکي هستهریيس بخش غدد درون 1214انتخاب شد. او در سال

در مدت یک سال از دوره انترني سه ماه آمده است:  51 تا 44فحات ص"طبيب عشق"در كتاب شد.  Tuftsهاي عمده دانشگاه بيمارستان

بودم. در این مدت، آنقدر در زبان و مسائل  "فالشينگ نيویورک"و نه ماه هم در بيمارستان  "كانزاس سيتي جنرال" در بيمارستان

)دوره تخصصي( را در بيمارستان ي رزیدنسي پزشکي پيشرفت كرده بودم كه خودم براي مصاحبه به دانشگاه تافتس رفتم. در آنجا دوره

در خوابگاهي كه به ما داده بودند دو اتاق در اختيار من بود كه من آن چند سال  در مورد بيماریهاي داخلي شروع كردم. "لموئل شاتاک"

تم اشراف زیادي روي شد. براي همين توانسرا بين بيمارستان و این خوابگاه در رفت و آمد بودم. تقریباً تمام وقتم صرف درس و كار مي

 سال سومي بود كه به آمریکا آمده بودم. معموالً نوشتن مقاله در این دوره كار آساني نيست و چون این دوره بيشتر، دوره مسائل پيدا كنم.

د. سپس در آموزنشود كه روي مقاالت علمي كار كند. عموماً درس را همراه با مراقبت از بيماران ميآموزشي است كمتر كسي پيدا مي

اي كه در ذهن داشتم، همان سال سوم اما من بنا بر ایده توانند خوب مقاله بنویسند.هاي بعدي اگر اهل علم و تحقيق باشند ميدوره

ام را آغاز كنم و حاال كه دیگر زبانم هم قوي شده بود بتوانم براي نگارش تصميم گرفتم با اساتيد مطرحي كه آنجا بودند، همکاري

 دادند یعني اسمش مقاله نبود اما رسم مقاله را داشت.ي علمي ميعلمي وقت مفيدي بگذارم. آن زمان براي مجالت معتبر، نامه مقاالت

شود. این ي انتشار هر هفته منتشر ميسال سابقه 300بود كه اكنون هم با بيش از  New England Journal of Medicineیکي از این مجالت 

ميالدي( 1511) 1210ام را در سال اولين نامه علمي كرد.گذارند و به سختي چاپ ميفيلتر تنگ و دقيق داورهایش مي مجله مقاالت را از

دالر به حساب مجله واریز كنيد تا پایان عمرتان هر  1000در این مجله چاپ كردم. وقتي شماره بعدي مجله را دیدم در آن نوشته بود اگر 

شود برایتان ارسال خواهد شد. در واقع یک جور اشتراک تمام عمر بود. با خودم فکر كردم كه اگر این اتفاق اي كه از مجله منتشر شماره

شود. اطالعات علمي به روز و خوبي دارد و خالصه چه بکنم چه نکنم؟ كه باالخره دل به دریا زدم و تصميم به بيفتد چقدر خوب مي

ي آن عاقالنه رسيد كه برداشت همهمن فقط همين هزار دالر موجود بود و به نظر ميچون آن موقع در حساب  انجام این كار گرفتم.

شود و عالوه بر خودم، دانشگاه و سال است كه هر هفته آن مجله برایم ارسال مي 40نيست، ولي این كار را كردم و اكنون بيش از 

ام انجام ز بزرگترین و مفيدترین كار ممکن اقتصادي را در زندگيكنم آن روكنند. همين است كه فکر ميپژوهشکده هم از آن استفاده مي

 تمام كردم و موفق به گذراندن تخصص داخلي در همان دانشگاه تافتس شدم. 1211دوره دستياري تخصصي طب داخلي را سال  دادم.
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 0430سال  -های داخلی. بوستون، ماساچوست دستیار بیماری

 

اي را انتخاب كنم كه در آن مفيد و مؤثر باشم. تصميم گرفتم كردم. اینکه چه رشتهتخصص فکر مياز این به بعد بود كه به فوق 
در طول تحقيقات و تأمالتم به این نتيجه رسيدم  ها خوب فکر كنم. تحقيقاتم را شروع كردم.ي رشتهبراي داشتن بهترین انتخاب به همه

اي است كه فرد باید اطالعات در آن زمان پيشرفت علمي نداشته است. رشته "بوليسمغدد درون ریز و متا"ي اي به اندازهكه هيچ رشته
ي قوي و عميقي داشته باشد. هم از بيوشيمي، هم فيزیولوژي، هم ایمونولوژي و هم ژنتيک. از طرفي اكتشافات این رشته خيلي زیاد پایه

ترین استاد غدد در دانشگاه معروف Astwoodپروفسور .. يد بودند.شد كه بسيار ثمربخش و مفهاي خوبي در آن انجام ميبود و پژوهش
از تأليفات ایشان بود. من هم براي اینکه دوره فوق تخصص غدد را  "غدد درون ریز"بود كه در كل دنيا شناخته شده بود. كتاب معروف 

 New England Medical Centerغدد بيمارستان در دانشگاه تافتس رئيس بخش  Astwoodپروفسور  با ایشان بگذرانم خيلي مشتاق بودم.

رسيدند. هفتاد ساله بودند و خيلي هم مهربان به نظر مي اًشان رفتم. فردي سالخورده و حدودبودند. از ایشان وقت گرفتم و به مالقات
التم را كه دیدند براي این كه مرا مقا جالب این بود كه در اتاقشان، یک فرش ایراني انداخته بودند كه به محض ورود توجه مرا جلب كرد.

به عنوان دستيار فوق تخصصي پذیرش كنند ابراز تمایل كردند. ایشان گفتند: همه چيز خوب است فقط شما باید شش ماهي صبر كني. 
نها شش ماه دیگر ي یکي از ایكنند. دورهاند، براي این چند نفري است كه اكنون با من كار مياي كه به من اختصاص دادهچرا كه بودجه

توانم این مدت بيکار بمانم و صبر كنم. شدني تان را شروع كنيد. با خودم فکر كردم من كه نميتوانيد دورهشود، آن وقت شما ميتمام مي
يجه رسيدم رفتم تا اینکه به لطف و عنایت خدا به این نتخالصه با خودم كلنجار مي ..نيست، از طرفي حيف بود كه با پروفسور كار نکنم.

آنجا هم بيمارستان معروفي  كه چطور است بروم و جاهاي دیگر را هم ببينم. به یکي دیگر از بيمارستانهاي همان دانشگاه تافتس رفتم.
كه چهار، پنج سالي بيشتر از آمدنش به آن بخش ورمن ریيس بخش غدد بود بري . دكترST. Elizabeth Hospitalبود به نام 

ي اثرات متعددي بود، دوره فوق تخصصي خود را گذرانده كه شخصيت بسيار معروف و نویسنده Ingbar با پروفسور گذشت. او قبالًنمي
اش را دیدم. احساس كردم او فردي عالم و خوش فکر است و هاي تحقيقاتيبود و خودش هم داراي تأليفات زیادي بود. بخش و قسمت

ام. وضو گرفتم و نماز نيازي كردم در یک دو راهي گير كردهدر راه بازگشت از آنجا حس مي تواند تحوالت جدیدي را بوجود بياورد.مي
. از خدا خواستم راه درست و صالح را نشانم دهد و باز هم عنایتش را نصيبم كند. باألخره فردا به دیدن پروفسور و استخاره كردم خواندم

روع كنم. اما حدود سه ماه از همکاري با پرفسور بري ورمن نگذشته بود كه متوجه بري ورمن رفتم و قرار شد كه از همان روز كارم را ش
هایمان زیادتر تخصص غدد بودم، فعاليتدر همين دو سالي كه مشغول گرفتن فوق ( از دنيا رفته است.Astwoodشدم پروفسور استود )

 "خانهحيوان"وه بر این در كنار بيمارستان ساختماني به اسم شد. گروه ما خيلي فعال بود و تحقيقات بسيار زیادي را انجام داد. عال
(Animal Houseبود كه ما خيلي از آزمایش )ي اي هم رشتهدادیم. پزشکي هستهها و تحقيقات را در آنجا و بر روي حيوانات انجام مي

 آوردیم.یج خوبي به دست ميمان هم نتابسيار دقيق و مهمي بود كه به تحقيقات آن ورود پيدا كردیم و از تحقيقات
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هاي فرستاد تا آموزشهمکاري من با دانشکده و متعلقاتش از نظر كمي و كيفي زیاد بود. پروفسور دانشجوهایش را براي من مي

از  شد كه اساتيد یکيتر مطرح شد. كِي تصور ميتئوري و عملي كه مد نظر بود به آنها داده شود. از آن جا بود كه تدریس برایم جدي

گذشت سال از حضورش در آن كشور مي 1هاي آمریکا، دانشجویان پزشکي را به یک پزشک خارجي كه فقط معروفترین دانشگاه

در آن ایام بدليل رضایت بيش از حدي كه دانشجویان پزشکي از تدریس من  دانستم كه نصيبم شده بود.بسپارند؟ اینها را مواهب الهي مي

ي هيأت رئيسه دانشگاه تافتس را دریافت كردم، از این اتفاق بسيار دلگرم شدم و باز به عنایتش، در ي ساليانهرنامهابراز داشته بودند، تقدی

در اواسط سال دوم بود كه مرا به سِمت استادیاري همان دانشگاه ـ  قياس، بر آستان جانان مهربان سایيدم.ي سپاسِ بيمحراب دل، جبهه

دهد و هایش را به دانشجویان انتقال ميتخاب كردند. من هم از اینکه از یک طرف استادي باشم كه آموختهي كمي هم نبود ـ انكه رده

اینکه هميشه جایي قرار  مند بودم.شود، خوشحال و رضایتاز طرفي دانشجویي باشم كه تعليمات و تجربيات اساتيدش به او منتقل مي

ي اولين تدریسم را در معناي دقيق زنده بودن و زندگي است. هنوز هم تجربه بگيري كه با یک دست بدهي و با یک دست بگيري،

 ."امبرخورد علمي با همکاران و دانشجویانم، تازه نگه داشته

 

 
 3131سال  - ریز، دانشکده پزشکی دانشگاه تافتسدستیار فوق تخصصی غدد درون

 

طور مستقيم و به صورت عضو در فعاليت هاي انجمن اسالمي دانشجویان در حين اقامت در امریکا در فعاليت هاي مسلمانان و نيز به 
با كمک شهيد مظلوم آیت ا...  1211در امریکا شركت نمود. به علت نياز شدید براي ایجاد یک مركز اسالمي در شهر بوستون، در سال 

گذاري و فعاليتهاي اسالمي را در آن نام  "مانخانه مسل"بهشتي و برادران حاج طرخاني ساختماني در شهر بوستون خریداري و به نام 
هاي ایالت و سایر دانشگاه Northeastern، هاروارد، تافتس، MITهاي بستن، متمركز نمود. با كمک دانشجویان ایراني دانشکده

هاي تلویزیوني امریکا هاي اسالمي در جهت تایيد انقالب اسالمي ایران به طور مستمر دایر و چندین بار در شبکه فعاليتماساچوست 
براي مصاحبه شركت كرد. در آستانه پيروزي انقالب اسالمي ایران كليه امور علمي و اجتماعي در امریکا را رها و به ميهن اسالمي 

 بازگشت. 
وقتي "به صورت زیر آورده شده است.  "طبيب عشق"كتاب  115و  114بخش انتهایي سکونت دكتر عزیزي در آمریکا در صفحات 

اي را گرفتم فکر كردم كه از پروفسور و گروه جدا شوم و كار خودم را شروع وق تخصص غدد درون ریز و نيز تخصص پزشکي هستهف
بکنم. موضوع را با ایشان در ميان گذاشتم. موافق نبودند و خيلي هم ناراحت شدند. البته از آنجا كه گروه ما و تمام كادر دانشکده و 

 كردم.خيلي قوي بودند، جدایي از آنان براي من واقعاً سخت بود، ولي به هر حال من باید مستقالً كار را شروع مي بيمارستان از نظر علمي
تر بود، صحبت كردم. آنها كه سطحش از آنجا پایين "فالکنر"هاي آموزشي دانشگاه تافتس به نام بيمارستان با یکي دیگر از بيمارستان
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وان متخصص غدد در آن بيمارستان مشغول شوم و چون از استادیاري به دانشياري ارتقاء پيدا كرده بودم به مرا پذیرفتند و قرار شد به عن
همزمان با این تغيير، به پروفسور پيشنهادي شد كه باعث شد او هم از بوستون برود. در واقع در جنوب استان  تدریس هم ادامه دهم.

العاده جدید و از لحاظ لوازم تسهيالت تحقيقاتي خيلي یجاد شده بود كه تجهيزاتش فوقماساچوست و در شهري دیگر، دانشگاه نوپایي ا
ي پروفسور و انتخاب ایشان رسيده تر بود. آنها نياز به فرد توانمند و متبحري داشتند، در پي جست و جوها و تحقيقاتشان به گزینهوسيع

ن انجام دادند. پروفسور هم بعد از بازدیدي كه از آنجا داشتند، تصميمشان براي بودند. به تافتس آمدند و صحبتها و مذاكراتي را با ایشا
مدت كوتاهي از آمدن من به  شدم ایشان هم براي هميشه به آنجا رفتند.رفتن جدي شد و ظرف یکي دو ماهي كه من جا به جا مي

گرفتند و گفتند راستش از زماني كه پرفسور بري ورمن،  گذشت. یک روز رئيس بيمارستان سنت اليزابت با من تماسبيمارستان فالکنر مي
پرفسور "اند؛ اند، تعداد زیادي از اساتيد و متخصصين آمریکایي از نقاط مختلف، براي سِمت ایشان داوطلب شدهبيمارستان را ترک كرده

ایشان افزودند: اما  . بسيار زبده و دانشمند بودند.شناختمكه استاد غدد در كاليفرنيا هستند، نيز جزء این افراد هستند. ایشان را مي "گرین
اند و مصر هستند كه شما رئيس بخش مسئله اینجاست كه دستياران داخلي بيمارستان پس از شنيدن این موضوع، در دفتر من جمع شده

 اید.و عملي را براي دستياران داشته اید، بهترین آموزشهاي تئوريگویند در مدت سه سالي كه شما در این بيمارستان بودهبشوید. آنها مي
ي بيمارستان، تصميم گرفتم به سنت اليزابت برگردم. براي من موقعيت بسيار خوبي بود. درست در جایي پس از درخواست هيأت رئيسه

ون كسي را اي هم شدم و البته چشدم. ضمن اینکه موقتاً رئيس بخش پزشکي هستهكه در آن تعليم دیده بودم، رئيس بخش غدد مي
براي این بخش پيدا نکردند، تا قبل از برگشت به ایران ریاست هر دو بخش را بر عهده داشتم. در این مدت كار آموزش، تدریس و 

  پژوهش در كنار مراقبت از بيماران و كارهاي درماني در بيمارستان و مطب ادامه داشت.
علمي بود و براي اینکه از نظر معلومات به روز باشم و تجربياتم را در هر سه  هایم با محوریتچهار سال آخر اقامتم در بوستون فعاليت

كردم. اوقات شبانه روزم پُر و سرم هم خيلي شلوغ بود. با این حال از شاخه تدریس، پژوهش و درمان ارتقاء ببخشم تمام تالشم را مي
ها در ایران بيشتر و بيشتر و راهپيمایي سط جریانات بدانم و ببينم.كردم خودم را در وماندم و سعي ميخبر نمياوضاع ایران غافل و بي

ي معکوس كرد نتيجهباكي و ایمان مردم حقيقتاً مستأصل شده بود و هر كاري كه ميگرفت. رژیم شاه در برابر بيتعداد شهدا فزوني مي
 "..داد.ان ميگرفت. دیگر چيزي به پيروزي انقالب باقي نمانده بود. همه چيز این را نشمي

 

 بازگشت به وطن

من و همسرم براي بازگشت خيلي صحبت كردیم. ایشان هم موافق آمده است:  "طبيب عشق"كتاب  131تا  132در صفحات 
متولد شد؛ یعني چند روز قبل از پيروزي انقالب. ما دو سه ماه براي  1211دي ماه  35 ، پسر اول من"توحيد"بازگشت به وطن بودند. 

آنها  مان وقت الزم داشتيم. با بيمارستان صحبت كردم و موضوع رفتنم را با آنها در ميان گذاشتم.ور كردن زندگي و اوضاع كاريجمع و ج
افتد ولي موافقت نکردند. وقتي متوجه اصرار و قطعيت تصميم من شدند، گفتند: آقاي دكتر این اتفاقات باالخره در كشورهاي مختلف مي

ما وضعيت و شرایط خوبي كه اینجا دارید را بگذارید و برگردید. شما در ایران اصالً این شرایط را نخواهيد داشت. نباید سبب شود كه ش
ام كه حاال بخواهم تغيير شان مقاومت كردم و گفتم من از ابتدا هم بنا بر ماندن دائمي نداشتههايدر مقابل حرف شناسند.شما را نمي

چيزي به جایي رسيدیم، باید توانایي خویش را صرف مردم سرزميني كنيم كه در آن  قدم وقتي در علم یا هردیدگاه بدهم. در ثاني من معت
هاي زیادي كه با هم داشتيم، نهایتاً به من گفتند: ما جاي شما را بعد از صحبت ایم.ایم و رشد كردهمتولد شده و از امکانات آن بهره برده

اي دیگر مطرح هایم را به گونهشش ماه به ایران بروید و بعد دوباره برگردید. من هم دوباره حرفداریم. شما با همين سِمت نگه مي
كردیم با همسرم كه صحبت مي ام را سر و سامان دادم و دنبال كارهاي خانه و فروش آن رفتم.مختلف علمي كردم. بعد از آن هم امور

مان مثل بقيه و در همان شرایطي كه مردم با آن روبرو هستند از نياوریم و زندگيتصميم گرفتيم هيچکدام از وسایل منزل را به ایران 
 ي اثاثيه براي فروش گذاشتيم.اول شروع كنيم. براي همين خانه را با كليه

ت. كردند. اما اصالً چنين تصوري در من وجود نداشتعبير مي "هاي پشت سرشکستن تمام پل"ها به بازگشت ما را به ایران خيلي
خواهم شروع به كار بکنم راضي بودم. شاید در آمریکا كار من ام و تازه ميبيشتر حسي سرشار از رضایت داشتم. از اینکه، با دست پُر آمده

اي واجب بود كه به ي آنها براي اهدافي كه در ذهن داشتم مقدمهاز شروع گذشته بود و به ثبات و پيشرفت خوبي رسيده بود ولي همه
خواست تحصيل شد. براي آنچه تا به آن روز آموخته بودم تالش زیادي كرده بودم. وقت زیادي هم گذاشته بودم. فقط دلم مي لطف خدا

دانشگاه علوم پزشکي ایران )شاهنشاهي سابق( در تهران تشکيل شده بود اما فقط بخش پزشکي داشت.  اش را در كشور خودم ببينم.ثمره
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اي مبني بر بازگشت به ایران، به پزشکان معروف ایراني كه در آمریکا و اروپا بعد از پيروزي انقالب نامه رئيس وقت دانشگاه، بالفاصله
به ایران آمدم این نامه آمده بود و چون  1214براي من هم كه اوایل سال  بودند نوشت و به همراه حکم استاد تمامي براي آنها فرستاد.

شناختم، تصميم گرفتم بروم و با ریاست دانشگاه مالقات كنم. همين كار را هم كردم و ایشان نمي بدو ورودم غير از آنجا جاي دیگري را
 ."شهيد رهنمون"هم مرا به بيمارستان ایرانشهر در خيابان بهار فرستاد. بيمارستاني كه بعدها به اسم شهيد مزین شد و نامش را گذاشتند 

زش تجربه كسب كرده بودم، دروس خاصي را براي دانشجویان در نظر گرفتم و شروع به ي آموچون به اندازه كافي در آمریکا در حوزه
گذشت كه روزي چند جوان مذهبي و مؤمن سراغ من آمدند و درخواست كردند با هم صحبت اي از تدریسم ميتدریس نمودم. چند هفته

ند. حرف آنها این بود كه بيمارستان جرجاني كه یکي از كنيم. دانشجوي پزشکي بودند ولي از دانشکده و بيمارستان دیگري آمده بود
هاي دانشگاه ملي است، احتياج مبرمي به استادان با سابقه و متعهد دارد. از وضعيت بيمارستان و مشکالتش گفتند و من مجاب بيمارستان

انقالب كامال همنوا نشده بودند دلِ خوشي  هايشدم كه به آنجا بروم. البته از بيمارستان ایرانشهر هم به خاطر اینکه هنوز با ارزش
 نداشتم. این بود كه قراري گذاشتيم و من به آنجا رفتم.

كرد. هم از لحاظ پرسنل هم از بيمارستان جرجاني در شرق تهران و نزدیک ميدان امام حسين)ع( بود. با ایرانشهر خيلي فرق مي
كردند یا بستري بودند، از اي مقيدتر بودند و مردمي هم كه به عنوان بيمار مراجعه ميلحاظ بيماران. پرستاران آنجا خيلي بهتر و تا اندازه

 ي پزشکي )همان دانشگاه ملي( یک كالس تشکيل دادم.ها در دانشکدهبضاعت بودند. من به دعوتِ خود این بچهقشر عادي و عموماً بي
گرفت. هاي زیادي شکل ميراي گرایش ماركسيست( زد و خورد و بحثها )داهنوز اوایل انقالب بود و بين دانشجویان مسلمان و چپي

كردم، باعث شده بود شروع مي "اهلل الرحمن الرحيمبسم"شاید وضعيت ظاهري و خصوصاً محاسن من و اینکه هميشه كالس را با 
طح خوبي داشت، خوشحالي و خرسندي را گفتم چون هم جدید بود و هم سهاي انقالبي پر و بال بگيرند. بعد هم كه مطالب را ميدانشجو

ي پزشکي مرا خواست. پيش ایشان رفتم و گذشت كه رئيس دانشکدهاي از تشکيل كالس نميدو هفته كردم.از چشمان آنها احساس مي
در  آیي؟جا ميالتحصيل ما هم كه نيستي. اصالً براي چه به ایناي؟ عضو هيأت علمي كه نيستي، فارغاو گفت: آقا شما اینجا چه كاره

 اند كه بيایم. گفت: آقا شما دیگر حق وارد شدن به اینجا را ندارید. تمام!مند هستند و از من خواستهجوابشان گفتم خود دانشجویان، عالقه
از مدتي هم اي جز ترک آنجا نداشتم. آن روز رفتم اما ارتباطم با دانشجویان برقرار بود و بعد ام، چارهبه هر حال عليرغم ميل باطني

 "...اوضاع و احوال برگشت و به نتایج خوبي رسيدیم

 

 تدریس در دانشگاه ملی و ریاست بیمارستان طالقانی
)شهيد بهشتي كنوني( به شرح ملي هاي رسمي دكتر عزیزي در دانشگاه شروع فعاليت 141تا  135صفحات  "طبيب عشق"در كتاب 

در تازه به ریاست جمهوري رسيده بود. او یکي از دوستان خودش را كه از اساتيد بسيار بود و بني ص 1214پایيز سال "زیر آمده است: 
كرد. قدیمي و صاحب نام دانشگاه لندن بود به ریاست دانشگاه ملي منصوب كرد. این شخص پاتولوژیست بود و در انگلستان تدریس مي

ه طریقي به ایشان معرفي شده بودم. چرا كه او از من خواست در گشت. ظاهراً من بوقتي از خارج آمده بود دنبال نيروهاي جدید مي
بهشتي( شروع به كار كردم. بيمارستان طالقاني كه اكنون در اوین دانشکده تدریس كنم و من هم به عنوان دانشيار دانشگاه ملي )شهيد 

. این بيمارستان نزدیک دانشگاه بود و ..ودب 4هست، توسط سپهبد ایادي )دوست شاه( ساخته شده بود. نامش بيمارستان كمک شماره 
دیدند بيمارستان جرجاني آن طرف تهران در ميدان امام حسين )ع( است و بيمارستان لقمان هم در جنوب شهر و خيلي دانشجویان كه مي

ي كوش بودند. ارادهبي و سختدور است، تصميم گرفتند این بيمارستان را به بيمارستان دانشگاه ملي تبدیل كنند. دانشجوها واقعاً انقال
هایش و نه به كردند نه به سختيدانستند درست است و باید انجام شود فکر ميآنها مثال زدني و واقعاً تحسين برانگيز بود. به آنچه مي

ز وزارت بهداري از جریان آن روز كه باعث شد بيمارستان ا كردند.رفتند و هدفشان را محقق ميموانعش. براي همين به دل قضيه مي
كم پا بگيرد، خيلي چيزها آموختم كه براي نسل جوان دانشجو ما خيلي مفيد است. خوب است این ماجرا را از ابتدایش گرفته شود و كم

هایي بودند كه از بيمارستان جرجاني سراغ من آمده بودند، یک نقل كنم. حدود بيست نفر از دانشجویان شهيد بهشتي كه اكثرشان همان
تنش بين دانشگاه و وزارت بهداري شروع شد. وزیر بهداري سفت و سخت ایستاد كه بيمارستان  ب ریختند و بيمارستان را اشغال كردند.ش

ـ یعني همان بيمارستان كمک ـ را از دست ندهد. این دانشجویان بيست و چهار ساعته در آنجا ماندند و آن را فعّال كردند. بيمارستان 
رفتند و از بيمارستان لقمان بود. هيچ تجهيزاتي نداشت. ولي آنها سر و سامانش دادند. یادم هست كه آنها خودشان ميفقط یک ساختمان 

ها درست كردند. یکي از آنها مسئول داروخانه شد. یکي آوردند. اول یک بخش با همان تختهاي فرسوده را با هزار زحمت ميتخت
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زاده هم كه بعد از مدتي آمد و دید كار و تالش آنها به نتایجي رسيده است تصميم دكتر تقي ..مسئول اتاق عمل. یکي مسئول پذیرش و.
رفتم و به دانشجوها ها به بيمارستان جرجاني ميگرفت از آنها حمایت كند. بعد هم مرا شناخت و متوجه شد من هماني بودم كه صبح

ا دانشجوها، حکم ریاست همين بيمارستان طالقاني را كه البته فقط چند تا كردم. جالب بود كه بعد از این آشنایي و صحبت بكمک مي
این جریان شروع كار من با دانشگاه ملي سابق )شهيد بهشتي كنوني( بود. شاید آنچه براي  تخت داشت امضا كرد و من شدم رئيس آنجا.

كردند. البته فضا هم كامالً انقالبي بود. انقالبي عمل مي زمان واقعاً آموز است این باشد كه دانشجوهاي آننسل جوان دانشجوي ما درس
 ...با هم بودنشان و تفاوت نبودنشانآموز است. بيها براي درس و تکليفشان درسدلسوزي این بچه

 

 زنگی که آهنگ قلبم را تند کرد
شناختم. دكتر  "عزیزي جان سالم"بود. دوم بهمن ماه. در منزل بودم كه تلفن زنگ زد. صداي گرمش را وقتي گفت:  1214سال 

ي من به ایشان ناشي از اشتراكات اعتقادي و اخوت اسالمي ما با هم بود. جویاي حال و احواالت هم شدیم. ایشان عارفي بودند. عالقه
در قم بمان. با ي مهمي در قم هستم. اما ناچارم كه به تهران برگردم. به جاي من شما بيا و گفتند: سه روزي است كه به علت مسئله

هایي مختصر و در لفافه فهميدم كه مسئله مربوط به حضرت امام )ره( است. دلم انگار زیر و رو شد. آدرس را گرفتم و خداحافظي اشاره
خواست تمام موضوع پيش آمده را برایم تعریف كنند. اما چيزي نپرسيدم و ترجيح دادم فقط با سرعت سوار كردم در حالي كه دلم مي

ي تهران تا قم آنقدر دانم چرا آن روز فاصلهام. اما نميي جاده و راه داشتهام و تجربهزیاد مسافرت كرده ين شوم و به قم برسم.ماش
خواست زود برسم. به یک چشم به هم زدن. در راه افکارم مشوش بود. موضوع راجع به امام بود. امام بود و یک طوالني شده بود. دلم مي

ي كه مدام خواست تمام شود. شوق دیدار امام و افکار ناخوشایندد و دار و ندارمان و من بودم و جاده و مسافتي كه انگار نميامت. امام بو
ي كوچکي بود در بود. خانه -مرحوم آقاي اشراقي  -نشاني كه گرفته بودم، منزل داماد امام  زدم فکرم را پریشان كرده بود.پَسشان مي

االسالم حسن صانعي و خود دكتر االسالم حاج احمد آقا كه خدا رحمتشان كند به اتفاق حجتها باال رفتيم. حجتهي دوم. از پلطبقه
دكتر عارفي گفتند: دو روز پيش امام براي دیدن  عارفي در اتاق بودند. سالم و حال و احوال كردیم و بعد هم جویاي قضيه شدم.

شوند و تحت نظر قرار كنند. بالفاصله بستري ميي سينه احساس ميكه دردي در جلوي قفسه آمدندهاي منزل باال ميدامادشان از پله
دكتر عارفي اولين  هاي اوليه طبيعي هستند.دهد و آزمایشگيرند. در حال حاضر حالشان خوب است. نوار قلب تغييري نشان نميمي

هایي كه در ليل شرایطي كه كشور با آن روبرو بود و جنگ و درگيريپزشکي بودند كه از بيماري امام خبردار شده بودند. منتهي به د
ي داماد امام را با یو ببرند. براي همين هم خانهسيتوانستند امام را به بيمارستان قم و سيكردستان و جاهاي دیگر وجود داشت، نمي

كار مهمي كه برایشان پيش آمده بود، به تهران بازگشتند  ایشان به دليل یو درست كرده بودند.سيمانيتورینگ تجهيز و در همان جا، سي
ا و قرار شد من آنجا بمانم. ایشان رفتند و من با احساسي وصف ناشدني و عجيب ماندم. من در كنار امام باشم، امام را مراقبت كنم، امام ر

ات را حساست را نشان دهي، خوب است مباني دینيشاید گاهي براي اینکه عمق ا ببينم، حس كنم و امام مرا ببينند با من سخن بگویند.
ات نيست؛ مفهوم امامت و والیت و والیت فقيه در مکتب تر از احساس برآمده از مباني اعتقاديمرور كني. هيچ احساسي زیباتر و عميق

هاي شبانه بودم و آموزشم به ها و كشيکدار اورژانسها در مراكز مهم پزشکي دنيا عهدهكه سال با این ما تقدسي عاقالنه و عاشقانه دارد.
ها لحظه ام نداشتم.دانشجویان پيرامون حل مسائل مختلف پزشکي بود، اما هرگز مثل آن روز احساس نگراني در حسن انجام وظيفه

فتند. درِ گذشت و آسمان رو به تيرگي گذاشت. غروب شده بود و نزدیک اذان مغرب بود. امام براي تجدید وضو به سمت دستشویي ر
اي كه در برابرشان بلند شدم و نگاهم را شان سالم كردم. لحظهدو متر از اتاق ایشان بود. از جایم بلند شدم. خدمت ورودي آن، به فاصله

 اي بود سخت و شيرین. امام پر از جذبه و نفوذ بودند و من دوست داشتم نهایتزودتر از قامت راست كردنم، به چشمانشان دوختم لحظه
خواست جلو بروم و دستانشان را در دستم بگيرم و روي كردم وگرنه دلم مياحترام و ارادتم را به ایشان نشان دهم. مراعات حالشان را مي

امام وضو گرفتند و به اتاق خودشان رفتند. من هم در اتاق پشتي با فاصله كمي نماز را به ایشان اقتدا كردم و نهایتاً  مباركشان را ببوسم.
صبح روز بعد، بعد از صرف صبحانه امام از درد جلوي قفسه صدري شکایت كردند. به  ن شب به یاد ماندني در جوار امام سپري شد.آ

ایشان قرص نيتروگليسيرین دادم و دردشان تخفيف پيدا كرد. نيم ساعت بعد امام براي تجدید وضو رفتند. ناگهان در درگاه به زمين 
االسالم صانعي ایشان را از روي زمين بلند كردیم و روي تخت ه سمت ایشان رفتيم. با حاج احمد آقا و حجتافتادند. همه وحشت زده ب
بعد از  داد. مدتي گذشت و حال امام بهتر شد.غيرطبيعي را نشان نمي ميليمتر جيوه بود و معاینات هم نکته 110خواباندیم. فشار خونشان 

نتقال حضرت امام به بيمارستان قلب شهيد رجایي صالح و مشورت كردیم. همان روز هم اعضاي این جریان با مسئولين تهران براي ا
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محترم شوراي انقالب و وزیر بهداري و چند نفر از متخصصان قلب به قم آمدند و تصميم جمعي مبني بر انتقال ایشان گرفته شد. چند 
 قري در خيابان دربند رفتند. پس از آن هم به جماران نقل مکان كردند.روزي در بيمارستان بودند و بعد هم به طبقه سوم آپارتمان مح

دكتر عارفي پس از مرخص شدن امام از بيمارستان هفت روز هفته را براي مراقبت از حضرت امام ميان ما تقسيم كردند. من روزهاي 
اي امام احساس خواست لحظهي بود. دلم نميدار كشيک شدم. روزهاي به یاد ماندندوشنبه بيست و چهار ساعته در بيت امام عهده

همان روزهاي اول بعد از مرخص شدن امام از بيمارستان، جلساتي را با حضور پزشکان مجرب ایراني و خارجي در منزل  ناراحتي كنند.
ها ني هم بودند. صحبتایشان برگزار كردیم. دكتر معصومي كه از جراحان معروف قلب هستند از سوئيس آمده بودند. تمام پزشکان ایرا

پزشکان اتفاق نظر و اصرار داشتند كه امام براي انجام آنژیوگرافي و احتماالً عمل جراحي  انجام شد و در همان اتاق، امام را معاینه كردند.
ایشان وقتي آموز بود. ي ما درسعروق قلب به خارج از كشور سفر كنند. مطلب را خدمت امام عرضه داشتند. واكنش امام براي همه

روم. ایشان با این ي امتناع باال بردند و فرمودند پزشکان ایراني خوب هستند و من به خارج نميشنيدند، دست راستشان را به نشانه
شان نشان دادند و به ما آموختند كه باید روي پاي خود بایستيم و به خود متکي تصميم اطمينان قلبي خود را به كادر پزشکي مملکت

ریزي كنيم كه ملت ما به بيگانگان كمترین نياز را داشته باشد. آنچه مشخص بود قول و عمل . به ما آموختند كه به نحوي برنامهباشيم
ما باید روحيه خود را تقویت كرده و با تمام وجود این را " هایشان فرموده بودند:واحد امام بود؛ چرا كه خود ایشان در یکي از صحبت

در جوار امام بودن براي  ."انيم روي پاي خود بایستيم. این خيلي مهم است كه متخصصين ما متکي به خودشان گردندتوبپذیریم كه مي
هاي خوب و جدید علمي را نيز در ذهن من ایجاد كرد. در طول ها و ایدهبخش بود، بلکه جرقهمن نه تنها از لحاظ اعتقادي و معرفتي ثمر

ي پزشکي شوراي انقالب فرهنگي هاي ما در شاخهكردم. به اینکه بررسيالت پزشکي كشور فکر مياین مدت خيلي به راهکارهاي معض
هدف ما تربيت دانشجوي بيشتر بود تا نياز  كردم كه چه باید كرد؟داد كه چقدر كمبود دانشجو و پزشک داریم. به این فکر مينشان مي

ها مانند شد و در بعضي استانهاي ما ميدانشجوي پزشکي وارد دانشگاه كشور به پزشک برطرف شود. هر سال، تنها ششصد تا نهصد
بار بود. مؤسسات بهداري هم در بویراحمد گاهي براي هزار و هشتصد نفر تنها یک پزشک وجود داشت و این اسفو  ایالم و كهکيلویه

تالش ما براي ایجاد هماهنگي بين دو وزارت سودي در  سيد.رها فاقد تحرک علميِ كافي بودند و ارتقاء كيفي آنها الزم به نظر مياستان
رسيدیم. انفاس قدسي حضرت امام كار خودش را كرد و روزي كه در بيت نزد افتاد تا به اهدافمان ميپي نداشت و باید اتفاق دیگري مي

همان جا و در آن  ن همين مسائل صحبت كنيم.ایشان بودم، چند نفر از پزشکان اصفهاني به دیدار من آمدند تا با هم در همان جا پيرامو
در ذهنم زده شد و رجاء و اطمينان واثق  "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي كشور"گذاري ي پایهفضاي ملکوتي هم بود كه جرقه

ارتقاء كمي و كيفي  گيري، وجود پرخير حضرت امام بود. به طوري كه امروزه بركات آن تصميم، دردارم كه نقش مؤثر در این تصميم
 ها هویدا است.ي استانآموزش پزشکي، بهبود مسائل و رفع مشکالت بهداشتي كشور و ارتقاي علمي تشکيالت بهداشتي درماني كليه

 

 تحول آموزش پزشکی بعد از انقالب
به صورت زیر شرح  "شقطبيب ع"كتاب  125تا  121هاي كشور در صفحات ریزيهاي خود را در برنامهدكتر عزیزي شروع فعاليت

بود كه امام خميني )قدّس سرّه( فرمان تشکيل ستاد انقالب فرهنگي را صادر فرمودند. در حقيقت  1215خرداد سال "داده شده است: 
همان طور كه تاریخ نگاشته است، پس از فروپاشي نظام پهلوي، نهادهاي مختلفي كه پس از دیگري مجددا شروع به كار كردند. اما 

اي نبود كه بتوان ها، مسئله سادهگ حاكم بر ساختار نهادهاي جامعه مخصوصاً نهادهاي فراگيري مانند آموزش و پرورش و دانشگاهفرهن
هاي تدریس و تربيت و ها و شيوهدر چنين شرایطي ضرورت تغيير بنيادین در برنامه در كوتاه مدت، تحوالت الزم را در آنها بوجود آورد.

ها صورت گرفت و براي مدتي ها بود كه انقالب فرهنگي در دانشگاهشد و در نتيجه این حساسيتاي مطرح ميعده اهداف آن از سوي
ها هاي كشور تعطيل و به فرمان امام خميني )ره( ستاد انقالب فرهنگي به منظور ساماندهي امور فرهنگي مدارس و دانشگاهتمام دانشگاه
الدین فارسي و علي احمد، جاللاملشي، حسن حبيبي، عبدالکریم سروش، شمس آلمهدي رباني آقایان محمدجواد باهنر، تشکيل شد.

شریعتمداري مسئوليت داشتند تا ستادي تشکيل دهند و از بين اساتيد و كاركنان متعهد و با ایمان و دیگر قشرهاي تحصيل كرده، انقالبي 
ریزي تشکيل داد. گروه پزشکي، فني و مهندسي، هاي مختلفي را براي برنامهاین ستاد گروه و مؤمن به جمهوري اسالمي دعوت نمایند.

هاي مرتبط با خود را داشتند. رؤساي ها شاخهها بودند. هر كدام از این گروهعلوم پایه، كشاورزي، علوم انساني، هنر و... از جمله این گروه
م جمهوري اسالمي هم دكتر عارفي بودند. همان دكتر عارفي خودمان كه با كرد. وزیر علوها را وزیر علوم تعيين ميها و شاخهاین گروه

هم همکالس بودیم و با هم به آمریکا رفته بودیم. ایشان هم دكتر كلود طباطبایي را مسئول گروه پزشکي كردند. من هم به عنوان 
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ستاد شروع به كار كرد و طي دو سال و نيم ي پزشکي شاخه 1215از شهریور  ي پزشکي مشغول به كار شدم.مسئول شاخه یا كميته
ي برنامه 34/11/1211بحث و تبادل نظر و با استفاده از مشاركت حدود دویست نفر از بهترین اساتيد سراسر كشور، سرانجام در تاریخ 

هاي الزم را انجام یزيرما پس از بررسي دقيق وضع موجود، برنامه ها ابالغ شد.دكتراي پزشکي به تصویب ستاد رسيد و به دانشگاه
گذاشتيم. من در شاخه پزشکي ستاد انقالب هاي متمادي در هفته براي آن وقت ميدادیم. جلسات كاري طوالني بود و ساعتمي

فرهنگي مسئول شده بودم و آقایان دكتر مرندي، دكتر كالنتر معتمدي و دكتر عربشاهي اعضاي اصلي بودند و به دفعات از نظرات آقایان 
نفر از اساتيد  300تر بداغي، دكتر الماسي، دكتر رزمجو، دكتر سهيلي، دكتر كلود طباطبائي، خانم دكتر شهين اعتمادي و بيش از دك

شد. غير از اساتيد، چند نفر از دانشجویان پزشکي هم طي سالها عضو بودند. یکي از نظران وزارت بهداري استفاده ميها و صاحبدانشگاه
كه چند ماه با ما بودند و بعد به شهادت رسيدند و جایشان كس دیگري آمد. خانم دكتر  "حبيب برادران توكلي"ود به نام آنها دانشجویي ب

 ي پزشکي همکاري نمودند.وحيد دستجردي و آقایان دكتر ابوالحسني و دكتر جلوه مقدم دانشجویان دیگري بودند كه با شاخه
 

 شکی ، درمان و آموزش پزتشکیل وزارت بهداشت
ي بهداشتي و درماني الزم بود كه تغييرات ریزي آن بر اساس حل مسائل عمدهگرا كردن آموزش پزشکي ـ یعني پيبراي جامعه

هاي مرتبط با سالمت كشور اتفاق بيفتد. آن زمان وزارت بهداري امور مربوط به درمان افراد جامعه را تحت نظر وسيعي در ساختار نهاد
رسيد باید وزارتي به اسم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي هم مسائل آموزشي را. در حالي كه به نظر ميها داشت و دانشگاه

در همان شاخه مخالف داشت چه برسد به اینکه بخواهد به مجلس بياید.  ي ستاد مطرح كردیم.ي آن را در شاخهتشکيل شود. فکر اوليه
موضوع این بود كه از  شد لذا پنج، شش ماهي روي آن بحث شد.آن بود كه باید گفته ميها فکر و بحث و استدالل قوي پشت اما مدت

خواستند با وزارت ادغام شوند. با ها نميها نزدیک شود و از طرف دیگر خود دانشگاهخواست زیاد به دانشگاهیک طرف وزارت بهداري نمي
ه پزشکي ستاد پيشنهاد شد. در گروه هم همين روند را داشت و زمان زیادي برو و به گروهاي فراوان، طرح با موافقت روبررسي و صحبت

 طرف ستاد به مجلس پيشنهاد كردیم و تصویب شد. گرفت. بعد از موافقت نهایي، آن را از
باید تمام وقت ي پزشکي بيني كرده بودیم كه تمام اساتيد دانشکدهدر شوراي نگهبان با ایراداتي روبرو شد. از جمله اینکه ما پيشولي 

باشند. بنابراین نباید مطب داشته باشند و به این نحو تمام وقتشان را صرف آموزش و پژوهش كنند. منتهي شوراي نگهبان اشکال كرده 
ن ي شما خالف قانوتوانيد كارمند دولت را مجبور كنيد كه بعد از ظهرها هم بماند و كار انتفاعي نداشته باشد. خواستهبود كه شما نمي

 1212طرح به مجلس بازگردانده شد و وزیر بهداري وقت هم از خدا خواسته الیحه را پس گرفت. تا اینکه رسيدیم به سال  اساسي است.
دكتر مرندي از كساني بودند كه  اي كه داشتيم.در این سال دكتر مرندي وزیر بهداري شدند و زمينه فراهم بود براي طرح مجدد برنامه

رح اعتقاد داشتند و از ابتداي آن هم در جریان تمام مسائل آن و خصوصاً لزوم و اهميتش بودند. در واقع ما راه دیگري العاده به طفوق
اي بود كه قبل از پيشنهاد این طرح براي گسترش كمي و كيفي پزشکي نداشتيم. هماهنگي ميان دو نهاد وزارت بهداري و دانشگاه گزینه

رسيد. راهي جز یک كاسه كردن دانشگاه و وزرات بهداري اي آن اقداماتي هم انجام دادیم اما به نتيجه نميبه آن فکر كرده بودیم حتي بر
، الیحه توسط دو وزیر بهداري و علوم كه این بار هر دو موافق آن بودند به 1214به هرحال بعد از چهار سال یعني در سال  نداشتيم.

گهبان هم اعمال شد و نهایتاً در اسفند همان سال به تصویب نهایي رسيد. با تشکيل این مجلس فرستاده شد. اصالحات مد نظر شوراي ن
ها زیاد شوند و در نتيجه نيروي انساني مورد نظر و التحصيالن دانشگاهوزارتخانه عمالً آموزش پزشکي توسعه یافت و سبب شد كه فارغ

 ."كافي براي كشور فراهم گردد
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 گاه علوم پزشکی شهید بهشتیدانشبیمارستان طالقانی و 
هاي بزرگ آموزشي، پژوهشي دانشگاه هاي مدیریتي در بيمارستاني كه از صفر شروع و به یکي از بيمارستانمسئوليتدكتر عزیزي 

زشي هاي آموسال مدیریت اجرایي و توسعه این دانشگاه همراه با فعاليت 1تبدیل شد و نيز تاسيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و 
بيمارستان طالقاني با همت جوانان دانشجو و  "توصيف نموده است:  "طبيب عشق"كتاب  141تا  125و پژوهشي خود را در صفحات 

ي جوانمردان دانشجو آن را برپا كرده بود و ي آنها شروع به كار كرد. در حقيقت اخالص عالمانه و مجاهدانهفعاليت بيست و چهار ساعته
هاي ي من بود و باید براي بخشتخت رسيد. ریاست بيمارستان بر عهده 421ض چهار سال این بيمارستان از صفر به به تدریج و در عر

كردم. دوستان خوبي كه در خارج درس خوانده بودند و هم از لحاظ ایماني و هم تبحر علمي در مختلف آن متخصص و رئيس انتخاب مي
هاي شخصيتي و آمدند و من چون شناخت كافي به جنبهگشتند به سراغ من ميبه ایران برمياي بودند وقتي سطح بسيار خوب و پيشرفته

 ...پذیرفتم.علمي ایشان و ایمان و اخالقشان داشتم با كمال ميل آنها را مي
 

 
 0434سال  -بازدید از بیمارستان طالقانی توسط رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده پزشکی ملی 

 

بعد از من به ایران بازگشتند و نزد من آمدند. دكتر فاضل را به عنوان رئيس بخش جراحي منصوب نمودم و  دكتر فاضل چند ماهي
گرم كنيم تا  "والور"ایشان هم با قدرت كارِ خود را شروع كردند. یادم هست كه ما هنوز آب گرم نداشتيم و مجبور بودیم آب را روي 

دكتر مرندي هم تشریف  شد.د. خصوصاً در زمستان و با آب سرد، كار بسيار مشکل ميایشان قبل از عمل جراحي دستانشان را بشوین
اسي هم كه متخصص بيهوشي معروف و متبحري بودند، از خارج ر اليآوردند و ریاست بخش كودكان بيمارستان را بر عهده گرفتند. دكت

ي پزشکي را در آن ایجاد كردیم. هاي عمدهختيم و تمام رشتهكم بيمارستان را ساآمدند و رئيس بخش بيهوشي شدند و این شد كه ما كم
وقتي متخصصان مختلف در  آمد و در امر آموزش دانشجویان بسيار مؤثر واقع شد.بيمارستان به شکل كامالً آموزشي و درماني در

ي التحصيلي از دانشکدهكه بعد از فارغكردم یکي از آرزوهاي من از رفتن به خارج و اهدافي شدند احساس ميبيمارستان دور هم جمع مي
پزشکي تهران در جمع دوستان مطرح كرده بودم محقق شده است. اینکه استاداني امر تربيت و آموزش دانشجویان جوان را بر عهده 

زماني كه  د.داشته باشند كه هم از لحاظ علمي و هم از جهت اعتقادي در سطح عالي باشند تا بشود كار را آن طور كه باید پيش بر
تأسيس وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي توسط مجلس به تصویب رسيد، دكتر مرندي وزیر بهداشت بودند و مرا كه از سال 

ي پزشکي دانشگاه ملي )شهيد بهشتي( شده بودم، مسئول تشکيل دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي كردند. اواخر رئيس دانشکده 1212
ي ، شروع كار دانشگاه و جدا شدنش از دانشگاه مادر بود. دانشگاه علوم پزشکي چيزي غير از دو دانشکده1211ال و اوایل س 1214سال 

ي ي من بود، توانستيم پنج دانشکدهكه ریاست دانشگاه بر عهده 1210كم و به تدریج تا سال پزشکي و دندان پزشکي نبود. تا اینکه كم
 ."ي، پرستاري و مامایي، تغذیه، بهداشت و پيراپزشکي را دایر كنيمهاي داروسازدیگر از جمله دانشکده
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 0431سال  -افتتاح دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 

 
 0431سال  -افتتاح بخش جراحی سینه، بیمارستان مسیح دانشوری 

 
شد. این ر دانشجو رسيد و این تحولي بزرگ محسوب ميآمار دانشجویان دانشگاه از دو هزار نفر، در عرض شش سال، به هشت هزا"

ها به حساب ي اصلي هر یک از مسئولين دانشگاههاي دیگر هم انجام شد و افزایش پذیرش دانشجو وظيفهگسترش به تدریج در دانشگاه
دم ما براي مداوا به خارج از كشور یکي از دالیل مهم افزایش پذیرش دانشجو این بود كه به دليل كمبود نيروي پزشک بسياري از مر آمد.
رفتند و این در حالي بود كه وزارتخانه هم بسيار متأثر از شرایط جنگ بود و براي ارز محدودیت داشت؛ براي همين هم یک شورایي مي

ي درمان فرستاده شوند. با در نظر گرفته بودند كه از ميان كساني كه باید به خارج بروند كدام براي رفتن ارجحيت دارند تا در حد لزوم برا
آیند اما امروزه به لطف خدا حتي از كشورهاي دیگر براي درمان به ایران مي شد.ها ميها دالر در سال خرج همين اعزاماین همه ميليون
 ."كنندهاي خارج از كشور به علت مخارج باالي درمان در آن كشورها مسائل خود را در ایران پيگيري ميو بعضي ایراني
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 3131سال  –بیمارستان مفید  –مراسم روز پرستار 

 

 

 
 رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – 3131بهمن  –دهه فجر انقالب اسالمی 

 
 

 دانشگاه به نام بهشتی مزیّن شد
اعضاي هيأت دولت و  بعد از انقالب تا سه سال هنوز اسم دانشگاه، ملي بود تا اینکه دكتر بهشتي در جریان ترور خون بار جمعي از

اساتيدي كه در دانشگاه مشغول نام دانشگاه ملي به شهيد بهشتي تغيير كرد. مجلس شوراي اسالمي توسط منافقين به شهادت رسيدند. 
کي از شد به تحوالت الزم اميدوار بود. به عنوان مثال یتدریس بودند ذهن بسيار بازتر و منعطفي نسبت به قبل داشتند و با حضور آنها مي

اي داشت و همان العادهضروریات فضاي درماني كشور رفع كمبود پزشک بود. در برخي شهرها به تناسب جمعيت این مسئله نمود فوق
پرداختند كه البته چند پزشک هندي و بنگالدشي كه با مبالغ هنگفت توسط رژیم سابق به ایران آورده شده بودند به مداواي بيماران مي

شد و این به صالح ي با زبان و فرهنگ ما چندان هم مفيد نبودند. طبابت آنها در نسخه و داروهاي تکراري خالصه ميبه علت بيگانگ
كردم در صورت محقق شدن آن، این مشکل در كشور ما رفع بر این اساس در ذهن من طرحي بود كه احساس مي سالمت مردم ما نبود.
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خواستم براي آن سال در حقيقت من مي ستاد. البته به شرط همراهي، جدیت و همت باال.خواهد شد و ما روي پاي خودمان خواهيم ای
هاي بزرگ نيازمند همت، وحدت و خودباوري باالي ي طرح(، ششصد دانشجوي پزشکي بگيرم. این كار همانند همه1212)سال 
هایي كه دكتر هادي ندیمي هم رئيس دانشگاه. با صحبت اندركاران بود. خوشبختانه آن زمان دكتر سيد عليرضا مرندي وزیر بودند ودست

ي ضرورت طرح، دوستان موافقت و همراهي خود را اعالم كردند. هر چند كه به این مسئله معترف بودند كه انجام شد و توجيهات و ادله
 ...كار سختي است و امکان نشدنش هست.

 

 

 3131سال  -خوابگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 

 

 
 3131سال  –التحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراسم فارغ

 

 نفره! 371کالس 
سالني با ظرفيت هشتصد نفر به نام آمفي تئاتر ابوریحان بيروني، در دانشگاه شهيد بهشتي وجود داشت كه ما همان جا را در اختيار 

هاي ي حدود بيست و هفت نفر دیگر كه از سهميهي پزشکي، این افراد را به اضافهو در رشتهگرفتيم و پس از قبولي ششصد نفر دانشج
هاي مختلف ي پزشکي شده بود و كالسدادیم. در واقع آنجا تبدیل به دانشکدهمختلف به ما داده بودند، در همين آمفي تئاتر آموزش مي
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شد بنابراین براي اي گذاشته بودیم كه هر دانشجو با آن شماره شناخته ميهبراي هر صندلي شمار شد.با همين تعداد زیاد تشکيل مي
خواست مشغول به تدریس شود، یک نفر به عنوان نماینده تنها بين نشستند و استاد ميحضور و غياب مشکلي نبود و وقتي همه مي

ن كالس در ابتدا حس خوبي نداشتند و حتي اظهار اساتيد ای كرد.هاي خالي را یادداشت ميي صندليرفت و شمارهها راه ميردیف
دادم. كافي بود كردم و براي اقناع آنها توضيحاتي ميكردند. من هم به تناوب با آنها در اهميت و ضرورت مسئله صحبت ميناراحتي مي

ما آن  شد.خت، عاید كشورمان ميكردیم و منفعتي بلند مدت و دائمي كه با این روش كوتاه مدت و البته ساي نزدیک فکر ميبه آینده
نفر پذیرش كرد و به همين ترتيب  200نفر افزایش دادیم. دانشگاه تهران هم  131نفر به  130سال تعداد دانشجوهاي دانشکده را از 

آفرین قشهاي دیگر به امر تربيت پزشک پرداختند تا هر كس به سهم خود در خودكفایي كشور از لحاظ نيروي انساني پزشک ندانشگاه
آیند و امکان تعامل كافي با آنها نيست. اما سواد بار ميهاي اساتيد این بود كه در یک كالس پرجمعيت دانشجوها بيیکي از نگراني باشد.

در بسياري از اساتيد دانتشگاه علوم پزشکي كشور قيمت بود و اكثریت افراد كالس، بسيار موفق و مؤثر شدند؛ ي آن سال بسيار ذيتجربه
هاي عملي بود كه آن هم طبق كرد. مهم آموزش. براي آموزش نظري تعداد كم و زیاد افراد فرقي نميندبود هنفر 131زمره كالس 

فرستادیم تا تعداد زیاد نشود و امر یادگيري ها ميها و بيمارستاننفره به آزمایشگاه 11هاي ریزي انجام شده، دانشجوها را در گروهبرنامه
در هر صورت وجود بار سنگين این كار بر دوش استادان، انکار نشدني است. استاد  شد.د. بنابراین عمالً مشکلي ایجاد نميمختل نشو

پرداخت. یا در رابطه با درس نفر مي 100كرد، باید به تربيت و آموزش دانشجو تربيت مي 130بيوشيمي كه تا آن موقع هر سال 
دادم. هر ي پزشکي را به عنوان استاد علوم پایه درس ميشتيم و خود من كل فيزیولوژي غدد دانشکدهفيزیولوژي استاد فيزیولوژیست ندا

هاي مختلف پيدا كردند و بسياري از احتياجات ما برآورده شد. قبل فرسا بود، ولي بعد از مدتي همين دانشجوها توانایيچند سخت و طاقت
 100 - 100ها در سال، لبته سه تاي آن در اواخر رژیم شاه تأسيس شده بود. مجموع ایني پزشکي داشتيم كه ااز انقالب هفت دانشکده

دانشکده شد كه  31هاي پزشکي ما متجاوز از ي شصت، دانشکدهكردند در حاليکه با گسترش آموزش پزشکي در دههدانشجو پذیرش مي
دند. به این صورت كه وقتي تعداد دانشجوها افزایش یافت، تعداد با افزایش پذیرش، آینده درمان، آموزش و پژوهش پزشکي را تأمين نمو

اي تخصص گرفتند. برخي نيز التحصيل نيز زیاد شد، بعضي از آنها با عنوان پزشک عمومي به درمان بيماران پرداختند و عدهپزشکان فارغ
 كشور ما امري مشهود شد. ي درمان و بهداشت، آموزش و پژوهش دراستاد دانشگاه شدند. به همين ترتيب توسعه

ها كه به تدریس فيزیولوژي مشغول بودم، ضرورت وجود منابع این درس به زبان فارسي را احساس كردم. دانشجوها در همان سال
صفحه بود و اكثر قریب به اتفاق  3000تا  1000هاي انگليسي هم كه وجود داشت چيزي حدود كردند. كتابنویسي ميدائم جزوه
نویسي عادت كنند و اصالً نوع تدریس ي این زبان نداشتند. من دوست نداشتم كه آنها به جزوههم تبحّري در خواندن و ترجمه دانشجوها

بود كه اوقات فراغت مختصري پيدا كردم. تصميم گرفتم از بركات  1211ماه رمضان سال  داد.من به آنها اجازه و فرصت این كار را نمي
اب فيزیولوژي كمک بگيرم و نياز اساتيد و دانشجوها را به این مسئله برطرف كنم. ایام پر بركتي بود و من با ماه مبارک در نوشتن كت

در انجام این كار، دست به قلم شدم. اطمينان دارم این لطف الهي بود  "خلوص و قرب الهي"ام از خدا براي پيدا كردن درخواست قلبي
بعد از  ي فراواني شد.هاي زیادي مرجع درسي دانشجویان قرار گرفت و از آن استفادهد و سالكه كتابِ نوشته شده سودمند واقع گردی

مشکالت ما را در آموزش  1214، تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز در اسفند سال 1212افزایش دانشجو در مهر سال 
به ده بيمارستان گسترش پيدا كرد و دانشگاه هم غير از پرداختن به  باليني حل كرد؛ دانشگاه شهيد بهشتي از چهار، پنج بيمارستان

دانشگاه ملي به هر حال قبل از انقالب دولتي نبود و از لحاظ كيفي سطح پائيني  هاي شایع نيز توجه نمود.هاي خاص، به بيماريبيماري
نکه با گسترش كمي و كيفي آموزش، هم سطح دانشگاه داشت. این وضعيت تا حدود هفت، هشت سال بعد از انقالب هم ادامه داشت تا ای

هاي ضعيف و كوچک یکي از دالیل رشد دانشگاه ها از این دانشگاه پيشي گرفت.ي هفتاد در بسياري از شاخصتهران شد و در اوایل دهه
ه هفته یک واحد درسي ارائه كردن واحدهاي درسي اتخاذ شد. یعني هر دو، س كشور در آن سال تدبيري بود كه براي متمركز برگزار

شد كه مشکل نداشتن استاد حل شود چرا كه با این شد؛ مثالً ابتدا غدد، بعد گوارش و بعد چشم و غيره. همين مسئله باعث ميمي
گشتند. مبدأ برميرفتند و بعد از دو سه هفته به دانشگاه ها ميهاي بزرگ براي تدریس به سایر دانشگاهریزي، استادان ما از دانشگاهبرنامه
 ها را به خودكفایي برسانند.التحصيالن ما توانستند به عنوان استاد استخدام شوند و سایر دانشگاهها این مسئله تکرار شد تا اینکه فارغسال

انساني براي هاي تجهيزاتي و نيروي ها از یک طرف با مسائل جنگ و لزوم دفاع و جهاد و از سویي دیگر با كاستيبه هر حال تا مدت
ها هم كشيده سامان دادن به وضعيت سالمت و درمان كشور به طور جدي درگير بودیم. یادم هست در برخي از مناطق كه جنگ تا خانه

رفتيم تا تربيت پزشک در ارتش به آنجا مي 120العاده زیاد بود، با هواپيماي سيشده بود و متاسفانه تعداد مجروحان و مصدومان فوق
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ختل نشود. اهواز یکي از شهرهایي بود كه من بارها براي تدریس فيزیوپاتولوژي به آنجا رفتم. شيراز، اصفهان، همدان، تبریز، ها مآن
ي این شهرها پزشکان و استادان خوب مشغول خدمت هستند. كرمانشاه و قزوین هم از دیگر شهرها بودند كه خوشبختانه امروزه در همه

هاي پزشکي همين ي پرستار، ماما، دندان پزشک، داروساز و سایر رشتهشد؛ ما در زمينهبوط به پزشکان نميالبته این مسئله تنها مر
 ."مسائل را داشتيم

 
 های علوم پزشکی کشور، نمازخانه وزارت بهداشت، درمان شورای رؤسای دانشگاه

 0433سال  -و آموزش پزشکی، مصادف با موشک باران رژیم عراق 

 

 ین شیمیاییجنگ و مصدوم

آورده شده است:  "طبيب عشق"كتاب  112و  113در صفحات  10هاي دكتر عزیزي در ارتباط با جنگ تحميلي عراق در دهه فعاليت
دوران ریاست من بر دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي همزمان با جنگ تحميلي و موشک باراني بود كه بعدها در تهران اتفاق افتاد. "

روزي براي پذیرش مجروحين جنگي در حال آماده باش بودند. فراموش شدني نيست كه تنها در یک ا به صورت شبانههاي مبيمارستان
شب، حدود هشتصد مصدوم شيميایي در بيمارستانهاي دانشگاه شهيد بهشتي پذیرش كردیم. سوختگيهاي شدید شيميایي، ضایعات 

ي هاي پوستي و هزار مسئلههاي با زحمت، سوزش، مشکالت تنفسي، تنفسهاي بسيار وخيمچشمي و ریوي گسترده همراه با عفونت
كردند و هميشه ساک آنها هاي صحرایي جراحي مياز ميان جراحان دانشگاه، اعزام نيرو به جبهه زیاد داشتيم كه در بيمارستان دیگر.

ي جراحاني بودند كه و دكتر كالنتر معتمدي از جمله وقفه و اخالصشان مثال زدني بود. دكتر فاضلبراي رفتن آماده بود. تالششان بي
ها دائماً اللّعنه تمام بيمارستانهاي شيميایي صدام عليهدر طول این هشت سال و با بمب ها گذراندند.مدت زیادي از عمر خود را در جبهه

درمان كشور خدمتي تاریخي از خود به جاي شد. حقيقتاً سيستم بهداشت و وقفه انجام ميپر بود و رسيدگي و درمان از مصدومان بي
هایي هم رفتند و چه فداكاريكردیم با آن خصوصيات و روحياتي كه داشتند، به این مسائل فکر كنند، ميگذاشت. كساني را كه فکر نمي

مان پزشکاني را كه از بي كشيدند. بارها چشدریغ زحمت ميكردند. شب تا صبح مشغول مداوا و رسيدگي بودند و پرستاران ما بيكه نمي
داشتند. وضعيت خودشان بعضا خوب نبود اما متوجه خودشان نبودند. اجرشان دیدم كه باز هم دست از كار بر نميخوابي سرخ شده بود مي

ي مستکبر مطالعات در مورد مصدوميت شيميایي در دنيا بسيار اندک بود و آنچه كشورها اهلل.را خداوند متعال مضاعف بگرداند ان شاء
اي در این رابطه شدیم. داشتند نيز محرمانه بود. براي همين به طور موازي در دانشگاه با چند تن از اساتيد مشغول تحقيقات گسترده

هاي ما بودند به بيشتر كار مربوط به مجروحان شيميایي را خود سپاه بر عهده داشت ولي در زماني كه مصدومين شيميایي در بيمارستان
 ي غدد درون ریز، تحقيقات وسيعي انجام دادیم.ي چشم و خود من در زمينهي ریه، دكتر جوادي در زمينهپور در زمينهدكتر سهراب اتفاق

ها و مقاالت زیادي سابقه است و بارها در مجالت معتبر آمریکایي منتشر و كتابتجربيات حاصل از آن تحقيقات هنوز هم در كل دنيا بي
ها در شناخت و درمان مشکالت هاي سال كه از جنگ گذشته است، نتایج این پژوهشده است. هنوز هم بعد از سالاز آن استخراج ش

 ."كندمجروحان شيميایي، به پزشکان ما كمک مي
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 پژوهشکده بعد و تحقیقاتی مرکز تشکیل

 

 
 

 

 

 سالمی، افتتاح پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم توسط ریاست محترم مجلس شورای ا

 )اولین پژوهشکده علوم پزشکی کشور( - 3113سال 

 
 "طبيب عشق"كتاب  112تا  111اي از تالش دكتر عزیزي براي رونق تحقيقات در دانشگاه در سطح كشور در صفحات خالصه

 همراه به زیادي فيقات، تو1210ابتداي دهه  در یعني تحميلي، جنگ وجود با ایران در تحقيقاتي كار شروع"بشرح زیر آورده شده است 

 نوجوانان، و كودكان روند رشد بيمار، و سالم افراد سالمت بر داري روزه اثرات مانند، مردم با سالمت مرتبط موضوعات از برخي داشت،

 فوق ورهد تاسيس با .كردیم بررسي تحقيقاتي محدود بسيار اعتبار با زمان آن را در ...و ایران در (تيروئيد بزرگي) گواتر شيوع علل

 از گيري بهره و با شدند اضافه پژوهشي و آموزشي هاي فعاليت به مستعد و جوان طالقاني نيروهاي اهلل آیت بيمارستان در غدد تخصصي

 انساني پژوهشگر، نيروي تربيت زمان آن در اصلي هدف .شد بيشتر ها تدریج فعاليت به دانشگاه هاي بخش سایر علمي هيئت اعضاي

زبان  به كشور داخل مجالت در مقاالت انتشار و ها سازمان سایر و آموزشي پزشکي و درمان بهداشت، وزارت به پژوهشي ايله ح راه ارایه
 كه كرد اعالم فرهنگي انقالب شورایعالي 1213سال  در .آن بود ارتقا و پزشکي علوم نشریات رشد براي (انگليسي مواردي در و) فارسي
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 هئيت عضو 1حداقل  داشتن تحقيقاتي مركز تاسيس یک نمایند. شرایط تاسيس تحقيقاتي مراكز ها،دانشگاه در توانندپژوهشگر مي اساتيد

 نبود آسان زمان درآن شرایط این احراز .باشند نامه پایان راهنمایي و مقاالت تحقيقاتي، حهاي طر تعدادي كه داراي بود پژوهشگر علمي

 علوم دانشگاه متابوليسم و ریزغدد درون تحقيقات مركز اول سال همان شدند. در اسيست معدودي مراكز تحقيقاتي سال چندین طي لذا

 وزارت گسترش شوراي به تصویب كه نمودم تاسيس كشور پزشکي گروه تحقيقاتي مراكز اولين از عنوان یکي به را بهشتي شهيد پزشکي

 با رفتممي ریزدرون غدد فيزیوپاتولوژي تدریس براي ،قزوین پزشکي دانشکده ابتداي تشکيل در كه هایي سال در .رسيد بهداشت

 مركز تحقيقاتي مدیریت و اندازيراه در و بود شده پزشک تحقيقاتي مركز زمان تشکيل در كه شدم آشنا پورحاجي رامبد نام به دانشجویي

كوچک  ساختمان براي اعتباري رفسنجاني آقاي وقت جمهوري دفتر ریاست از پژوهشي، هايفعاليت گسترش كرد. با كمک بسيار
 .كردیم اضافه آن ساختمان بام بر ساخته پيش طبقه یک سال بعد چند و نمودیم دریافت طالقاني بيمارستان دوم طبقه در ايدوطبقه

 تکميل و دازيانراه بود. اصوال فراوان مشکالت یافت. البتهافزایش مي تحقيقات دامنه و شدندمي شکوفا تدریج به مستعد و نيروهاي جوان

 سدهاي و است. موانع دشواري بسيار كار نداشته، وجود موسسه دیگر هر یا دانشگاه سازماني چارت در قبال كه ايموسسه یا گروه، سازمان

 علم ارتقاي اصليشان هدف كه پرانگيزه و فعال و همکاران جوان شود. وجود حاصل نظر مورد توسعه و رشد تا ببري بين از را باید فراواني

 هايطرح براي كشور علمي هايپژوهش شوراي ، 1211سال در .بود آن اهداف برد پيش و پژوهشي سازمان محركه بود، موتور كشور در

 غدد تحقيقات مركز از طرح سه شد پذیرفته سراسر كشور در پزشکي گروه از كه طرحي 31مجموعه  از .داد فراخوان تحقيقاتي ملي

 آن رسيدن تصویب به و شروع براي دكتر صانعي خانم مرحوم كه شد، نامگذاري تهران ليپيد و قند طرح هااز طرح یکي .بود ریزدرون

 كار این و شد مي انتخاب افراد جامعه بين از بایستمي كه داشتيم نياز نمونه آماري جامعه یک به این طرح نمود. براي ايویژه حمایت

 ."بود بفرد منحصر و جدید آسيا قاره حتي و منطقه در بلکه ر،درسطح كشو تنها نه وسعت، نظر از تحقيقاتي

 

 3111و  3111های ریز و متابولیسم سالدوره دستیاری فوق تخصصی غدد درون 11التحصیالن روز بزرگداشت فارغ

 

 ریز و متابولیسمپژوهشکده علوم غدد درون
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 پزشکی علوم فرهنگستان در خدمت

طبيب "كتاب  51ي و علمي خود را در فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسالمي ایران در صفحه هاي مدیریتدكتر عزیزي فعاليت
 به دوائي منوچهر دكتر استاد پزشکي، علوم دانشگاه خدمتگزار و متعهد عاليقدر، اساتيد از یکي كه بود1241 سال"شرح داده است:  "عشق

 از فرهنگستان .درآئيد فرهنگستان پيوسته عضویت به شما مایلند فاضل ایرج ردكت استاد پزشکي علوم فرهنگستان ریاست كه فرمودند بنده
 كه بود نگذشته من پيوسته عضویت از ماهي چند .داشت پيوسته عضو نفر 20 به نزدیک و بود كرده كار به شروع قبل سال11 حدود

 پزشکي علوم فرهنگستان ریاست عنوان به را نديمر عليرضا دكتر استاد 1244 سال اوخر در جدید، اساسنامه طبق وقت جمهوري ریاست
 اینجانب از مرندي دكتر آقاي .كردند اضافه فرهنگستان پيوسته اعضاي به نيز را دانشمند متعهد و مومن اساتيد از نفر 30 و برگزیدند

 كه رسيد نظرم به كار ابتداي در .یافت تغيير علمي به معاون بعدا سمت این .شوم دار عهده را فرهنگستان پژوهشي معاونت كه خواستند

 دكتر آقاي كمک با ساله 1راهبردي  گرفت. برنامه قرار موافقت مورد كه كنيم تهيه براي فرهنگستان راهبردي برنامه یک بایست مي

 شدن فعال براي .شد تهيه صاحبنظران دیگر و فرهنگستان اعضاي همکاري و صنعتي اميركبير دانشگاه مجرب اساتيد از رمضاني

 ریزيبرنامه( پژوهش و آموزش پيشگيري، مختلف سطوح) سالمت مختلف در امور ثانویه تحقيقات افزایش و فرهنگستان علمي هايگروه

تغييرات  فرهنگستان هايفعاليت نفر 45 به 31 از وابسته و 11 به 22از  پيوسته اعضاي ،11به  1از  علمي هايگروه تعداد افزایش با .شد
 دار این مسئوليت بود.عهده 1251دكتر عزیزي تا سال  ...كرد ايعمده
 

 
 3111سال  –شخصیت برگزیده فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران 
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 3111مراسم بزرگداشت استاد فرزانه جناب آقای دکتر فریدون عزیزی دی ماه 
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 سوابق تحصیلی

 3133-3111 دانشکده پزشکی تهران عمومی پزشکی

 3131-3133 ای قزوینمنطقه 811بیمارستان  وظیفهخدمت 

 

  سوابق پزشكی در خارج از کشور

 های كانزاس سیتی جنرال و فالشینگ رزیدنت داخلی بیمارستان لموئلانترن بیمارستان - های تخصصی:دوره

 شاتاك، دانشکده پزشکی تافتس )بوستون(

2231-2231 

 

 2232-2231 ایزشکی هستههای غدد و نیز پدوره تخصصی بیماری -

 ای در بیمارستان سنت الیزابتهای غدد و نیز پزشکی هستهدوره تخصصی بیماری -

 ماساچوست( -دانشکده سنت الیزابت دانشکده پزشکی تافتس )بوستون

 

2232-2232 

 (2212) 2231 پروانه پزشکی ایالت ماساچوست آمریکا های پزشکی:پروانه

 (2211) 2232 برد طب داخلی آمریکا

 (2212) 2231 برد طب غدد آمریکا

 (2213) 2232 ای آمریکابرد پزشکی هسته

 (FACP)كالج پزشکان آمریکا  (Fellow)فلوی 

 

2231 (2212) 

 (2212) 2231 عضو فدراسیون تجسسات بالینی آمریکا های پزشکی:انجمن

 (2213) 2232 عضو انجمن متخصصین تیروئید آمریکا 

 2231-2232 طب بالینی و تشخیص امراض داخلی تدریس 

 2231-2232 های غدد تدریس بیماری 

 2231-2232 ایتدریس پزشکی هسته 

  های ، بوستون، ماساچوست( با سمتTuftsهمه در دانشکده پزشکی ) 

 
INSTRACTOR IN MEDICINE (2212) 

 
ASSISTANT PROFESSOR (2213) 

 
ASSOCIATE PROFESSOR (2212) 

 

 :های بیمارستانیسمت

  

 2233-2232 های غدد بیمارستان سنت الیزابت دانشکده پزشکی تافتسعضو گروه داخلی و بیماری 

 2231-2233 های غدد بیمارستان سنت الیزابت دانشکده پزشکی تافتسرییس بخش بیماری 

 2233-2233 تافتس ای بیمارستان سنت الیزابت دانشکده پزشکیرییس موقت بخش پزشکی هسته 

 2231-2231 های غدد در سه بیمارستان دانشگاهی وابسته به دانشکده پزشکی تافتسمشاور داخلی و بیماری 

 

 سوابق پزشکی در ایران:

 های غدد و متابولیسم بیمارستان ایرانشهراستاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و مشاور بیماری

 

 2231مهر 

 2232-2231 اله طالقانی و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه ملی )شهید بهشتی(اخلی و رییس بیمارستان أیتسرپرست بخش د

 2233-2231 عضو و مشاور شورای عالی پزشکی وزارت بهداری

 2232-2232 سرپرست گروه پزشکی مركز نشر دانشگاهی

 2212-2232 رهنگیعضو شاخه پزشکی ستاد انقالب فرهنگی و سپس شورایعالی انقالب ف
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 2233-2232 عضو كمیته پژوهشی علوم پزشکی وزارت فرهنگ و أموزش عالی

 2212-2232 عضو و دبیر هیئت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی

 2233-2232 رییس دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

 تاكنون 2232 استاد دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

 2232-2232 های داخلی، شورای أموزشی پزشکی و تخصصیشیابی رشته بیماریدبیر هیئت ممتحنه و ارز

 2233-2232 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 2213-2232 ایعضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته طب هسته

 2231-2233 رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 2231-2233 م پزشکی شهید بهشتیمدیر مسئول مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علو

 2231-2233 های علمی و درمانی مصدومین شیمیاییسرپرست مركز همایش

 2213-2233 عضو هیئت ممیزه مركزی وزارت بهداشت، درمان و أموزش پزشکی

 2213-2233 های تخصصی بالینیهای ممتحنه و ارزشیابی رشتهعضو كمیته پنج نفره انتخاب اعضای هیئت

 2231-2233 ورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیعضو ش

 2231-2233 عضو شورای سیاستگزاری آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 2211-2231 عضو شورای جذب نخبگان شورایعالی انقالب فرهنگی

 2212-2231 های علمی و درمانی مصدومین شیمیاییسرپرست مركز همایش

 2212-2231 ته كشوری مبارزه با اختالالت ناشی از كمبود ید رییس كمی

 2212-2231 ریزیریزی پزشکی شورایعالی برنامهسرپرست گروه برنامه

 2212-2231 ریزی، شورایعالی انقالب فرهنگیعضو شورایعالی برنامه

 2213-2211 درمان و أموزش پزشکی -های وزارت بهداشتها و برنامهرییس مركز تدوین سیاست

 2213-2211 مشاور وزیر بهداشت، درمان و أموزش پزشکی 

 2213-2231 های پزشکی كشورعضو شورای اجرایی ایجاد نگرش اجتماعی در دانشکده

 2213-2212 های علمی پزشکیعضو كمیسیون انجمن

 2213-2211 عضو شورای بورس وزارت بهداشت، درمان و أموزش پزشکی

 2212-2231 عه پزشکان متخصص داخلی ایران رییس هیئت مدیره جام

 2212-2211 های آموزش كشوررییس انجمن پژوهش

 2211 2232 های داخلی، شورای أموزشی پزشکی و تخصصیهای بیماریعضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته

 2211-2233 شکی(مدیر مسئول و سردبیر مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )پژوهش در پز

 2212-2232 های علمی كشورعضو شورای پژوهش

 2212-2232 های علمی كشوررییس كمیسیون پزشکی شورای پژوهش

 2213-2232 مشاور سازمان جهانی بهداشت

 2222-2211 ریز و متابولیسمرییس مركز تحقیقات غدد درون

 2213-2222 (ICCIDD)المللی مبارزه با كمبود ید عضو كمیته بین

 2213-2212 آوریعضو ستاد ملی پیشبرد علوم ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فن

 2222-2212 در كشورهای خاورمیانه و مدیترانه شرقی (ICCIDD)المللی مبارزه با كمبود ید مسئول دفتر كمیته بین
 2222-2211 اشت و دفتر منطقه شرق مدیترانههای غیرواگیر، سازمان جهانی بهدای صاحبنظران برای بیماریعضو كمیته منطقه

 2213-2211 ها، سازمان جهانی بهداشت ژنوالمللی ریزمغذیعضو مشاورین بین

 2222-2213 عضو هیئت علمی امنای مركز ملی تحقیقات علوم پزشکی كشور

 2222-2213 عضو كمیته ملی اخالق در علوم و فناوری كمیسیون ملی یونسکو
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 2223-2211 هنگستان علوم پزشکیمعاون علمی فر

 تاكنون 2233 عضو و دبیر هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم 

 تاكنون 2231 عضو كمیته مركزی انجمن أندوكرین أسیا و اقیانوسیه

 تاكنون 2232 عضو كمیته مركزی انجمن تیروئید أسیا و اقیانوسیه

 تاكنون 2232 انشگاه علوم پزشکی قزوینعضو هیئت علمی امنای د

 تاكنون 2212 عضو كمیسیون نشریات، وزارت بهداشت درمان و أموزش پزشکی 

 تاكنون 2212 ریزرییس هیئت مدیره انجمن متخصصین غدد درون

 تاكنون 2212 عضو كمیته علمی كشوری مبارزه با اختالالت ناشی از كمبود ید

 تاكنون 2211 یز و متابولیسم ایران رمدیر مسئول مجله غدد درون

 تاكنون 2212 های علمی علوم پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و أموزش پزشکیعضو شورای عالی قطب

 تاكنون 2212  ریز و متابولیسم المللی غدد درونسردبیر مجله بین

 تاكنون 2211 عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی

 تاكنون 2211 ردبیران علوم پزشکی ایرانرییس هیئت مدیره انجمن س

 تاكنون 2211 رییس هیئت مدیره انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران

 تاكنون 2213 ریز و متابولیسمرییس پژوهشکده علوم غدد درون

 تاكنون 2221 رییس اندیشکده هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی

  

 

 3118سال  -خلی دکتر عزیزی)دبیر( و سایر اعضای بورد دا

 

 



25 

 

 اجراییدانشگاهی و های مسئولیت
به سمت  1212اله طالقاني و سپس در سال به سمت دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي و ریيس بيمارستان آیت 1214از سال 

 سالگي( نایل شد. 43ترین استاد در علوم پزشکي )در سن جوان

و سرپرست شاخه پزشکي گروه پزشکي ستاد انقالب فرهنگي و سرپرست گروه پزشکي مركز نشر دانشگاهي  1215از سال  

وزارت "به عهده داشت. وي طراحي اوليه تشکيل  1211ریزي پزشکي شورایعالي انقالب فرهنگي را تا سال سپس سرپرستي گروه برنامه

ري ایفا كرد. همچنين عضویت ثگزاري تشکيالت و مقدمات تشکيل آن نقش مورا پيشنهاد و در بنيان "بهداشت درمان و آموزش پزشکي

 40ریز و متابوليسم را در طي اي و غدد درونهاي داخلي، پزشکي هستههاي بيماريهاي ممتحنه و ارزشيابي رشتهو گاهي دبيري هيئت

ا ت 1214به سمت ریيس دانشکده پزشکي دانشگاه شهيد بهشتي انتخاب شد و از  1212دار بوده است. وي در سال سال گذشته عهده

 ریاست دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي را به عهده داشت.  1210

بود. این مجله از معدود  1241تا  1214وي مدیر مسئول مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از سال  

و جایزه بهترین مجله  شدهشماره از آن منتشر مي 3هاي سخت جنگ تحميلي حداقل هر سال مجالت پزشکي است كه در طول سال

مدیر مسئول مجله غدد  1214( به آن اختصاص داده شده است. همچنين از سال 1213پزشکي كشور در اولين جشنواره مطبوعات )سال 

  International Journal of Endocrinology and Metabolismالمللي بنام یک مجله بين 1243باشد و از سال ریز و متابوليسم ایران ميدرون

 گذاري نمود و سردبير این مجله است.را پایه

و ریيس  1241تا سال  1214نامبرده ریيس هيئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلي كشور از بدو تشکيل آن از سال 

جمن تاكنون بوده است. ریاست هيئت مدیره ان 1211ریز كشور از بدو تشکيل آن از سال هيئت مدیره انجمن متخصصين غدد درون

 به عهده او است. 1241و انجمن پيشگيري و درمان چاقي ایران از سال  1243سردبيران نشریات علوم پزشکي ایران از سال 

سمت ریاست كميسيون پزشکي  1210هاي علمي كشور انتخاب شد و در سال به عضویت شوراي پژوهش 1215وي از سال 

 انتهاي كار شورا ادامه داشت.هاي علمي كشور به او محول شد كه تا شوراي پژوهش

ریزي وزارت بهداشت و عضویت در هيئت تاكنون عناوین مشاور وزیر بهداشت، ریيس مركز سياستگزاري و برنامه 1210از سال 

هاي هاي پزشکي كشور، كميسيون انجمنها، شوراي اجرایي ایجاد نگرش اجتماعي در دانشکدهمميزه مركزي، شوراي گسترش دانشگاه

 كشور، شوراي بورس، كميسيون نشریات علمي پزشکي كشور و شوراي آموزش پزشکي و تخصصي كشور را داشته است.علمي 

ریز و ریاست پژوهشکده علوم غدد درون 1241ریز و از سال ریاست مركز تحقيقات غدد درون 1213دكتر عزیزي از سال  

فرهنگستان علوم پزشکي  علميسمت معاون  1251تا  1244ه و از سال دار بودمتابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي را عهده

باشد و ریاست هاي امناي دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه علوم پزشکي قزوین ميجمهوري اسالمي ایران را دارا بود. او عضو هيئت

 اندیشکده هيئت امناي دانشگاه آزاد اسالمي را به عهده دارد.

 

 سوابق تدریس

تافتس شهر بوستون بود، در سال  کده پرشکيریز و متابوليسم دانشیزي در دوراني كه دستيار فوق تخصصي غدد دروندكتر عز 

توسط ریاست دانشکده پزشکي همزمان به عنوان مربي دانشگاه انتخاب شد و بخشي از درس مهم فيزیوپاتولوژي غدد دانشجویان  1213

هاي اصلي دانشکده پزشکي تافتس انتخاب ریز یکي از بيمارستانوان ریيس بخش غدد درونبه عن 1214دار شد. در سال پزشکي را عهده

ریز گردید. از آنجا كه بورد هاي داخلي و دستياران فوق تخصصي غدد دروندار آموزش دانشجویان پزشکي، دستياران بيماريشد و عهده

 اي بيمارستان بود.سرپرست بخش پزشکي هستهاي را داشت، همزمان ریز و طب هستهسه رشته داخلي، غدد درون
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ریز در دانشگاه علوم پزشکي سمت استادي به تدریس درس فيزیوپاتولوژي غدد درون ا، ابتدا ب1214پس از مراجعت به ایران، در سال    

درس هشتي كنوني( در دانشگاه ملي )شهيد بهاي داخلي پرداخت. تدریس باليني و نظري رشته بيماري بهایران اشتغال داشت و 

همزمان به تدریس نظري او ها به دانشجویان پزشکي تدریس نمود و كتاب آن را تدوین و منتشر كرد. فيزیولوژي غدد را براي سال

به عنوان اولين ریيس بخش داخلي بيمارستان  .ریز را منتشر نمودهاي غدد درونریز پرداخت و كتاب بيماريفيزیوپاتولوژي غدد درون

براي نخستين بار آموزش رشته  1211... طالقاني تدریس باليني دانشجویان پزشکي و دستياران تخصصي را به عهده داشت. از سال اآیت

ریز هاي آموزشي فوق به تربيت فوق تخصصي غدد درونگذاري نمود و به عالوه بر مسئوليتریز را در كشور پایهفوق تخصص غدد درون

ریز را تاسيس دانشگاه دیگر كشور آموزش فوق تخصصي غدد درون 1اند در التحصيالن این رشته توانستهو متابوليسم پرداخت. فارغ

نفر( از برنامه دستياران فوق  120سال گذشته بيشترین تعداد ) 22ریز در كشور در فوق تخصص غدد درون 244نمایند. از مجموعه 

ترین ژورنال كالپ دانشگاه كه اند. قدیميالتحصيل شدها... طالقاني فارغآیت د بهشتي در بيمارستانيتخصصي دانشگاه علوم پزشکي شه

 شود و جایزه ژورنال كالپ برتر دانشگاه را احراز نموده مربوط به این برنامه است.سال در روزهاي دوشنبه برگزار مي 20بيش از 

هایي براي مشکالت حليسم را به منظور بررسي و ارایه راهریز و متابولهاي تحقيقاتي در رشته غدد درونفعاليت 1210پس از سال 

اله طالقاني آغاز نموده و سرپرستي این واحد را كه در سال بهداشتي، درماني مربوط به این رشته در دفتر تحقيقات غدد در بيمارستان آیت

کي شهيد بهشتي توسط شوراي گسترش تاسيس شد، ریز و متابوليسم وابسته به دانشگاه علوم پزشبه نام مركز تحقيقات غدد درون 1213

 ریز و متابوليسم تاسيس نمود. به نام پژوهشکده علوم غدد درون 1241به عهده گرفت. او اولين پژوهشکده علوم پزشکي كشور را در سال 

 

 های تحقیقاتیفعالیت

هایي براي حله منظور بررسي و ارایه راهرز و متابوليسم را بهاي تحقيقاتي در رشته غدد درونفعاليت 1210پس از سال  

ا... طالقاني آغاز نموده و سرپرستي این واحد را كه مشکالت بهداشتي درماني مربوط به این رشته در دفتر تحقيقات غدد در بيمارستان آیت

بهشتي توسط شوراي گسترش ریز و متابوليسم وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد به نام مركز تحقيقات غدد درون 1213در سال 

 تاسيس شد، به عهده گرفت. 

 

 3113سال–اعطای اولین نشان پژوهش در جمهوری اسالمی ایران
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تيروئيد و نيز  -هيپوفيز -تحقيقات اصلي او در رشته آندوكرین و به خصوص مطالعه فيزیولوژي و فيزیوپاتولوژي محور هيپوتاالموس

هاي قلبي عروقي هاي عمده غيرواگير به ویژه دیابت و عوامل خطر بيماريو درمان بيماري بررسي اپيدميولوژي، پيشگيري و تشخيص

هایش وجود اي كه در رابطه با تخصصسال اخير كوشش كرده است تا در مورد مشکالت بهداشتي درماني عمده 40بوده است و در 

هاي جسمي و رواني ه پژوهش در شناسایي گواتر آندميک و اختاللداشته تحقيق كند و نيز خدماتي در این زمينه انجام داده است. منجمل

ها، تهيه نقشه گواتر در كشور، شركت در تشکيل كميته هاي روغني یددار در پيشگيري آنناشي از كمبود ید و تاثير نمک یددار و محلول

هاي روغني ید كه در توسط نمک یددار و محلولهاي ناشي از كمبود ید هاي پيشگيري از اختاللریزي براي راهو برنامه IDDكشوري 

المللي شناخته شده است. نامبرده در هاي مطلوبي حاصل شده و ایران به عنوان كشور عاري از كمبود ید در سطح بيناین راستا موفقيت

اي را در عات گستردههاي علمي و درماني مصدومين شيميایي را تشکيل داده و مطالزمان جنگ تحميلي كميته و سپس مركز پژوهش

مسایل مربوط به روزه و سالمتي را مورد بررسي قرار داده  10هاي شيمایي بر فعاليت غده آندوكرین انجام داد. در دهه زمينه اثرات سالح

 كه این تحقيقات هنوز ادامه دارد.

تيروئيد، بررسي اثرات داروهاي ضدتيروئيد  بررسي استانداردهاي رشد و بلوغ در تهران، اثر رادیوتراپي به سر در ایجاد تومورهاي 

ریز دانشگاه علوم در نوزادان در ایران از جمله تحقيقاتي است كه در مركز تحقيقات غدد درون TSHدر ایران، نشان دادن افزایش زودگذر 

سال اخير  20يپيدمي و چاقي در هاي غيرواگير مانند دیابت، هيپرلاي در بيماريهاي عمدهپزشکي شهيد بهشتي انجام داده است. پژوهش

هاي اساسي در زمينه تغيير در شيوه زندگي پدید آورده انجام و اپيدميولوژي این اختالالت را در جوامع مختلف بررسي نموده و توصيه

 است.

اي از منطقههاي غيرواگير در به منظور شناسایي و كنترل عوامل خطر بيماري "قند و ليپيد"طرح ملي تحقيقات  1211از سال  

خاتمه یافته و نتایج آن شيوع باالي این عوامل خطر و  1240نفر آغاز شده كه مرحله اول طرح تا سال  11001تهران بر روي 

در این  "تغيير در شيوه زندگي"دهد و مداخله براي عروقي، دیابت و چاقي را نشان مي -هاي قلبيهاي غيرواگير مانند بيماريبيماري

 110المللي یافته و تاكنون بيش از سال گذشته ادامه داشته شهرت بين 32انجام است. این طرح كه به طور مستمر در  جامعه در حال

 ثبت شده است. ISIمقاله از آن در 

هاي سال اخير چندین هزار كارگاه در دانشگاه 24هاي روش تحقيق در كشور بوده است. در گذاران كارگاهنامبرده یکي از پایه 

هاي تحقيق در علوم پزشکي ها با روشلف كشور تشکيل شده و هزاران اعضاي هيئت علمي و متخصصين پزشکي در این كارگاهمخت

كارگاه روش تحقيق مقدماتي، روش تحقيق پيشرفته باليني، روش نگارش و ارایه مقاالت  140اند. وي شخصاً در بيش از آشنا شده

هاي تحقيق را رآزمایي باليني، اخالق در پژوهش، تجزیه و تحليل نتایج و گزارش یافتهپزشکي شركت كرده و مباحث مربوط به كا

 تدریس نموده است.

 
 ریز و متابولیسم، تهرانهای غدد درونالمللی بیمارینهمین کنگره بین
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 تالیفات

دیگر به زبان مقاله  1100و  مقاله به فارسي 133مقاله علمي تاليف نموده است كه  1420: او مجموعاً بيش از مقاالت علمي

هاي اجتماعي هاي تخصصي و نيز آموزش و پژوهش در پزشکي و جنبهانگليسي است. این تاليفات در زمينه تحقيقات وي در زمينه

. سال اخير نگاشته شده است 40ها پس از پيروزي انقالب اسالمي در درصد آن 50پزشکي در كشورمان بوده است. از این تعداد مقاله، 

متجاوز است. همچنين طبق  1000مورد رفرانس قرار گرفته و تعداد ارجاع به بعضي مقاالت از  citation indexبسياري از مقاالت در 

-Hمتعلق به مقاالت او بوده است. دكتر عزیزي داراي  40اطالعيه جهاد دانشگاهي بيشترین استنادات به مقاالت فارسي پزشکي در دهه 

Index ،14 اه اسکوپوس استدر پایگ.  

هاي داخلي، فوق تخصص غدد رساله دكتراي پزشکي، متخصص بيماري 100وي سرپرستي بيش از ها: سرپرستي رساله

 را به عهده داشته است. (Ph.D)هاي كارشناسي ارشد و دكتراي علمي ریز و متابوليسم، و رسالهدرون

 

 كتب:
به  10هاي درماني در دهه ریز و رژیملوژي و فيزیوپاتولوژي غدد درونكتاب است. فيزیو 41وي نویسنده تمام یا بخشي از 

، 10اند. كتاب فقه و طب در مورد مصادیق پزشکي فتاوي حضرت امام خميني )ره( در سال چاپ رسيده و بارهاً تجدید چاپ شده

ع در ایران با همکاري گروهي از اساتيد هاي شای، كتاب اپيدميولوژي بيماري11هاي یادگيري و تحقيق در علوم پزشکي در سال روش

هاي ، كتاب روش1243كتاب آموزش در علوم پزشکي در سال  1251و  45، 15، 13هاي هاي علوم پزشکي در سالمعظم دانشگاه

 1251ال و كتاب ید، عملکرد تيروئيد و سالمت جامعه در س 1241ریز در سال هاي غدد درون، كتاب بيماري1241تحقيق باليني در سال 

منتشر شده است. همچنين سه كتاب انگليسي در مورد اختالالت ناشي از كمبود ید در خاورميانه و شمال آفریقا و نيز نتایج مرحله اول و 

المللي به ویژه در زمينه هاي عمده و مرجع بيندوم طرح قند و ليپيد تهران در سطح جهاني منتشر شده است. او فصولي از كتاب

هاي را نوشته است جدیدترین كتب او عبارتند از: تاليف جدید كتاب بيماريو اختالالت تيروئيد و حاملگي ناشي از كمبود ید  هايبيماري

 .1254داري و سالمت و كتاب جامع سالمت روزه 1251، دانشنامه سالمت معنوي 1254ریز غدد درون

 

 
 3113 –بولیسم تهران ریز و متاغدد درونسیزدهمین کنگره آسیایی و اقیانوسیه 

 های آندوکرین آسیا و اقیانوسیه بود()دکتر عزیزی برای چهار سال پرزیدنت انجمن

 المللیهای ملی و بینتعداد مقاالت ارایه شده به سمینارها و کنفرانس
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سمينار و  200از  المللي به عنوان سخنران مدعو سخنراني و مقاله ارایه نموده است و در بيشكنگره بين 100وي در بيش از 

 ها ارایه نموده است.مقاله به عنوان پوستر در كنگره 100كنفرانس داخلي به ایراد سخنراني پرداخته است. به عالوه بش از 

 

 هاهای منتخب جشنوارهطرح

 هاي خوارزمي، رازي و ابوریحان بيروني در مواقع متعددبرنده جایزه از جشنواره 

 

 المللی:عناوین بین

المللي، در دفعات مکرر به عنوان مشاور یونيسف و سازمان جهاني بهداشت و دفتر منطقه مدیترانه شرقي آن، براي ح بيندر سط

بررسي و پيشگيري از اختالالت ناشي از كمبود ید دعوت شده است و این اختالالت را در كشورهاي اردن، یمن و ليبي، عراق، سوریه، 

ها را تنظيم نموده است. در برنامه ریزي در زمينه شناسایي كنترل بيماري ه كشوري براي كنترل آنلبنان و مصر بررسي كرده و برنام

باشد. همچنين از طرف سازمان هاي غيرواگير مشاور سازمان جهاني بهداشت ميریزي براي پيشگيري از بيماريدیابت و نيز در برنامه

هاي مشورتي یونيسف و دیابت در ایران مورد مشورت قرار گرفته است. در جلسهجهاني بهداشت براي ارزیابي آموزش پزشکي در منطقه 

المللي براي كشورهاي اكو و منطقه مدیترانه شرقي و آفریقاي شمالي نيز به همين منظور دعوت شده است. در كميته مشاورین بين

المللي به عنوان یکي از اعضاي مشورتي براي كنگره بين ریز آسيا و اقيانوسيه و كميته علمي این انجمن عضویت دارد وانجمن غدد درون

بوده است.  3001تا  3001هاي ریز و متابوليسم آسيا و اقيانوسيه در سالتيروئيد انتخاب شده و ریيس فدراسيون كنگره غدد درون

مقاله از  400اخير داوري بيش از  هايباشد. در سالمي (ICCIDD)المللي كنترل اختالالت ناشي از كمبود ید همچنين عضو بورد بين

پزشک )تنها پزشک  5یکي از  3011شوند، را انجام داده است. وي در سال اندكس مي Pub Medو  ISIالمللي كه در مجله بين 31

به  زدیکآسيائي( بود كه از طرف انجمن تيروئيد امریکا براي تدوین راهنماي )گایدالین( تيروئيد و حاملگي انتخاب شد كه تاكنون ن

 سال گذشته دكتر عزیزي یکي از اعضاي هيئت رئيسه انجمن آسيا و اقيانوسيه تيروئيد بوده است. 20ارجاع داشته است. در  1000

 

 های علمیو نشان هاتقدیرنامه ،جوایز

از  1212 و نشان )مدال( پژوهش از ریاست جمهوري اسالمي ایران در سال 1211وي تقدیرنامه استاد ممتاز كشور در سال 

المللي خوارزمي را از ریاست اهلل رفسنجاني و رتبه دوم تحقيقات كاربردي یازدهمين جشنواره بينریاست جمهوري وقت حضرت آیت

جایزه جشنواره خوارزمي  1211دریافت كرده است. در سال  1211االسالم و المسلمين خاتمي در سال جمهوري اسالمي ایران حجت

پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي بوده  1240واره رازي را دریافت كردند. در سال جایزه جشن 1241و سال 

به  1242جایزه برترین مركز تحقيقاتي كشور را از ریاست جمهوري اسالمي ایران دریافت كرده و در سال  1241اشت. در سال 

ترین خدمات پزشکي در قلب و عروق در طوالني"كشور كویت در  جایزه 1241برگزیده شده است.  در سال  "چهره ماندگار"عنوان 

جایزه همایش بزرگداشت برگزیدگان سي  1241از طرف سازمان جهاني بهداشت به او اهدا شد. در سال  "دیابت در منطقه خاورميانه

جایزه ناگاتاكي به عنوان  1244 نژاد دریافت نموده است. در سالسال سالمت را از ریاست جمهوي اسالمي ایران آقاي دكتر احمدي

و  1244هاي هاي آسيایي و اقيانوسيه تيروئيـــد به او اهدا شده است. در سالدانشمند برتر از آسيا و اقيانوسيه را از كنگره انجمن

ن كشور شناخته ( با كسب بيشترین امتياز در بين كليه دانشمنداISCبه عنوان دانشمند برجسته پایگاه استنادي جهان اسالم ) 1253

به اخذ جایزه  1251در سال  به عنوان دانشمند برگزیده فرهنگستان جمهوري اسالمي ایران انتخاب گردید. 1250شده. در سال 

مجددا به عنوان دانشمند  1253مرحوم عالمه طباطبائي بنياد ملي نخبگان توسط ریاست جمهوري اسالمي ایران نائل شد و در سال 
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در جشنواره رازي جایزه پزوهشگر برتر كشور را دریافت نمود و در  1251نادي جهان اسالم معرفي گردید. در سال برجسته پایگاه است

 به عنوان پژوهشکده برگزیده نوزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزیده كشور انتخاب شد. 1251سال 

 

 
 وسیه )جایزه ناکاتاکی( اعطای جایزه بهترین دانشمند تیروئید آسیا و اقیان

 در ژاپن 3111به دکتر عزیزی در سال 

 

 القیتابداعات و خ

پروفسور فریدون "تحت عنوان ( 3)اي پور، استاد دانشگاه علوم پزشکي بوشهر در مقالهاستاد معظم جناب دكتر ایرج نبي

 ایران پزشکي آموزش و طبي سيستم دهه، چند گذشت با ..."نوشته است  "ریز و متابوليسم ایرانعزیزي؛ معمار علوم غدد درون

 .داشتند آشنایي مدرن طب مباني با خوبي به كه نماید التحصيل فارغ را جوان عزیزي دكتر چون پزشکاني خود دامان در توانست

 دهگذران آمریکا پزشکي مراكز بهترین در را خود آكادميک كالسيک هاي آموزش دوران توانست جوان پزشک این رو، این از

 جهاني عرصه در فناوري و علمي هاي رقابت و سرد جنگ دوران آمریکاي فضاي با كه او .شود نائل دانشگاهي سطوح باالترین به و

 كه فناوري و علم برتري از چيزي شمال جهان برتري كه یافت دست باور این بر بود، روبرو نو استعمار و پریاليسم ام گيري شکل و

 و نو استعمار یوغ زیر از كشورش رهایي با او كه بود چنين .نيست فراتر آید مي فرود جنوب كشورهاي سر بر طالیي پتکي همچون

 و دانش ي گستره در را دیگر پارادایمي تا بازگشت اسالمي ایران به بزرگ طرحي با گرایي، آرمان با توأمان بخش رهایي خيزش

 بر استعمار طالیي پتک هاي برجسته نقش زدودن براي كه بود یافته دست اندیشه این بر او اكنون .زند رقم كشورش در فناوري

 كشور، در فناوري و علم ي ه توسع براي ان س بدین و ندارد وجود علمي پيشرفت جز به راهي استقالل، به یابي دست و كشور

 نيز كشور پزشکي سيستم و آموزش قلمرو بر توانست مي آن اخگرهاي كه نمود قلمداد ناپذیر گریز راهي را علمي هاي پژوهش

 نهادهاي ترین عالي در حضور با تنها نه توانست كشور، پزشکي آموزش ساختار مجدد مهندسي با همگام او . كند پرتوافشاني
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 جمهوري در تحقيقات ي پایه بر علمي توسعه پارادایم گيري شکل در كشور، علمي هايپژوهش شوراي همانند علمي، سياستگزاري

 را راهبرد سه پارادایم، این به دهي شکل جهت .گيرد قرار نيز آن نفوذ پر پردازان نظریه دركانون بلکه جوید شركت نایرا اسالمي

 نمایش به بود آن التحصيل فارغ خود كه متابوليسم و ریز درون غدد علوم مدل در را راهبرد سه این و نمود ترسيم خود روي پيش

 :گذاشت

 اكتشاف نوین هاي ه گذرگا -1

 اندوكرینولوژي، هاي ناشناخته مرز در زدن گام نيز و ملّي سطح در غدد هاي بيماري هاي وپيچيدگي مسائل كشف براي

 كانون از یکي به اكنون هم خود پرشتاب رشد با كه نمود تأسيس 1210سال در طالقاني اهلل آیت بيمارستان در را غدد تحقيقات دفتر

 در را خود هاي پژوهش متابوليسم، و ریز درون غدد علم ي پژوهشکده نام با و گردیده بدل منطقه سطح در علم ي برجسته هاي

 .دهد مي اشاعه المللي بين سطح

 پژوهنده كارآمد نيروي و پژوهشگر تربيت -3

 كشور در تحميلي جنگ از پس بازسازي هاي سال ویژه به طي كه افزاري نرم جنبش در توان مي را راهبرد این تجسم

 و ها دانشگاه سطح در مقاله نگارش و پيشرفته ابتدایي، تحقيق روش كارگاه صدها برگزاري با جنبش این نمود مشاهده م،بودی شاهد

 نقش پزشکي علوم تحقيقاتي مراكز و ها دانشگاه در ها كارگاه این برگزاري در عزیزي پروفسور . بود توأم عالي آموزش نهادهاي

 به كشور سراسر در كارگاه صد از بيش در را گستره این در تدریس شخصاً خود كه گونه آن به داد نشان خود از را ناشدني فراموش

 .كند تربيت را پژوهشگر كارآمد نيروي صدها دهه دو طي در توانست و داشته عهده

 غدد علوم سطح در ویژه به باليني شهاي پژوه ساختار مجدد مهندسي -2

 برآوردن در تنها نه ،1214 سال در غدد تخصصي فوق آموزش آغاز با بار ستيننخ براي توانست ناپذیر خستگي استاد این

 امر به را تخصصي فوق دستياران دوم سال آموزشي ي برنامه از اي عمده بخش بلکه ورزد اهتمام متخصصين این به كشور نياز

 ها ده اكنون هم كه بود چنين . نمایند شركت اندوكرینولوژي ي گستره در باليني هاي پژوهش در بتوانند تا داد اختصاص تحقيق

 و پژوهش به كشور سراسر پزشکي علوم دانشگاه ها ده در پژوهشي مستقل نيروي عنوان به اند توانسته رشته این التحصيلفارغ

 كه نمایند گشایش را متابوليسم و ریز درون غدد تحقيقات مركز چندین و پرداخته كار به باليني علوم ي گستره در غدد علوم آموزش

 نقش توان مي درآمد، پيش این با اكنون .باشندمي همتابي غدد علوم ي عرضه در باليني هاي پژوهش شکوفایي و رشد در شک بي

 .نمایيم تحليل قالب در كشور در فناوري و علم توسعه گستره "دانش مدیریت" ترسيم در را عزیزي پروفسور ليدي ک

 اند داده ارائه را فراواني دالیل( 1554ز )كاتسل و( 1554) گيدنر ،(1552) دراكر مانند معاصر متفکران: (علم توليدش )دان خلق

 در .است نهاده گام محور دانایي اقتصاد سوي به سنتي اقتصاد در كار نيروي و سرمایه محوریت ترک با جدید، ي هزاره انسان چرا كه

 ابزارد )دروندا عنوان به توليد، فرایند در دانش، خلق شود، مي یاد آن از نو صاداقت یا و سوم ي هزاره اقتصاد عنوان به كه اقتصاد این

 و محصوالت فرایندها، در جدید دانش تنيدگي درهم و شده محسوب سازمان چيرگي عامل عنوان به ،ي(نوآورد )بروندا هم و( رقابت

 در كه هستند هایي آن ویکم، بيست قرن در موفق هاي سازمان رو، این از .4 نماید عمل توسعه سوخت بسان تواند مي ها، سازمان

 پژوهش اندیشه نمودن تبلور براي عزیزي پروفسور دیدگاهي، چنين براساس . دارند مستمر فعاليت دائم، صورت به جدید، دانش خلق

 طالقاني مارستانبي در كوچک دفتري در را متابوليسم و ریز درون غدد تحقيقات مركز ي هسته علم، ي توسعه در خود محوري

 مقاله 1000از بيش نوشتن با او اكنون هم .گذاشت بنيان غدد علوم ي عرصه در دانش خلق راكتور عنوان به بهشتي، شهيد دانشگاه

 كشورهاي و منطقه و كشور سطح در است رسيده چاپ به جهان اول طراز و المللي بين مجالت بهترین در ها آن از نيمي كه علمي

 بس هاي كنش از و نوردیده در را دانش مرزهاي مقاالت این از بسياري .نماید مي جلوه همتا بي پژوهشگري چونهم اسالم جهان
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 پژوهشگران و دانشمندان ارجاع مورد ها آن از بسياري رو، این از و دارند برمي پرده هورموني هاي كنش برهم فراسوي در پيچيده

 و باليني هاي كارآزمایي آموزش و باليني هاي پژوهش ساختار در مجدد مهندسي با او شد اشاره كه همانگونه .اند گرفته قرار جهان

 توانسته و داده نشان خود از ناپذیري وصف اشتياق بيمارستاني، و درماني خدمات عرصه در دارویي و باليني كارآزمایي ها ده انجام

 .باشد كشور سطح در باليني دانش خلق گامانپيش از باليني، هاي پژوهش ي سامانه روز به و علمي طراحي با است

 كه گردید موجب بریورمن، پروفسور چون بزرگاني با همکاري و بوستون در باال ي تجربه با توأمان كار: دانش كارگيري به

 كه كند متمركز ید كمبود و تيروئيد هاي بيماري روي بر آمریکا، از بازگشت از پس را خود هاي پژوهش نخستين عزیزي، پروفسور

 .شد ریزي طرح طالقاني اهلل آیت بيمارستان متابوليسم و ریز درون غدد تحقيقات دفتر در ها پژوهش این هسته

 و گردید هم را ید، كمبود حذف جهت جامعه عرصه در یافته توليد دانش كارگيري به مقدمات تحقيقاتي، پروژه ها ده انجام با

 به یددار، نمک جامع برنامه با توانست شد، مي محسوب ید كمبود شدید ميزان با ايكشوره از این از پيش دهه دو تا كه ایران

 به كاربردي دانش این انتقال براي عزیزي پروفسور راستا، همين در .5 شود ساز شگفتي و شده تبدیل ید كمبود از عاري ايمنطقه

 .گرفت قرار بهداشت المللي بين مجامع مشورت مورد مصر و ليبي یمن، اردن، كشورهاي

 كارگيري به و جامعه پيکره سوي به پژوهشي دستاوردهاي ميل چگونگي نشانگر نيز دیابت زمينه در استاد هايپژوهش

 در ایشان كه گردید موجب یافته این . بود ایراني جامعه در دیابت باالي شيوع نشانگر هاي پژوهش این. است تحقيقاتي هايیافته

 طرح این از كه هایي درس اما .ورزد اهتمام كشور درماني بهداشتي شبکه در طرح این ادغام به ت،دیاب ملّي طرح رهبري كانون

 راهکارهاي چارچوب و دشوار بسيار واگير، غير بيماري یک عنوان به دیابت، ي فزاینده رشد با درگيري مسئله كه بود آن نمود برداشت

 رشد مسئله بر چيرگي براي كه بردند پي استاد دیگر، زبان به .باشد مي دی كمبود مسئله از متفاوت بسيار آن كنترل براي عملي

 زمينه با طرح یک در عزیزي پروفسور رو، این از ...كرد استفاده ايرشته ميان رهيافتي در سيستمي تفکر از بایست مي دیابت پرشتاب

 چاقي، دیابت، روزافزون رشد ها، ناشناخته این كنش پيامد كه نهان و پيچيده هاي ناشناخته سازي آشکار براي سيستمي، تفکر

 این. نمود آغاز هفتاد ي دهه ميانه در را تهران ليپيد و قند مطالعه است، ایراني جامعه سطح در متابوليک سندرم و ليپيدي اختالالت

 عوامل كاهش براي نيز آن تداخلي فاز و است اجرا دست در تهران شرق در نفري هزار 15 ي نمونه حجم با كهورت بزرگ مطالعه

 در تواند مي تنها نه بزرگ مطالعه این هاي داده شک بي و است گردیده آغاز 40 دهه از زندگي الگوي در عروقي– قلبي ساز خطر

 زندگي الگوهاي از پرشتاب كه ایراني جامعه پيکره در متابوليک و عروقي – قلبي ساز خطر عوامل روندهاي گيري پي و شناخت

 زندگي الگوي تغيير در نوآورانه راهکارهاي و و ها دستورالعمل الگوها، تدوین در تواند مي بلکه نماید كند،كمک مي پيروي صنعتي

 هاي بيماري به عزیزي پروفسور كه است آن است هویدا بزرگ مطالعه این در آنچه. نماید ایفا نقش سالم الگوي سوي به شهري

 تنگناهاي و مسائل بر برآمدن براي استاد رو، این از .نگرد مي پيچيده سيستم یک صورت هب متابوليک سندرم و عروقي - قلبي دیابت،

تئوري  هايمدل ترسيم با بخشي ميان شيوه به هانفعذي مشاركت با را سيستمي تحليل روش جامعه، عرصه در ها بيماري این كنترل

 .كندمي معرفي جامعه عرصه رد تغيير بهک استراتژی ميل باو عملي با یک رویکرد عمل گرایانه 

 مادامي و است دانش مدیریت در مهم بسيار منظرهاي از محور دانایي اقتصاد در دانش انتقال و پخش: دانش انتقال و پخش

 اهتمام نيز سازماني حافظه عنوان به خود دانایي سازي ذخيره به بایست مي پردازند، مي دانایي خلق به بنيان دانش هاي سازمان كه

 پيش، هاسال از كه عزیزي پروفسور .باشند مي دانش انتشار و . پخش فعال كليدي هاي نظام نمایانگر ها،داده ذخيره و انبار .زندور

 هدف با كردندمي هدایت تحميلي جنگ دوران طي را شهيدبهشتي پزشکي علوم دانشگاه پزشکي دانشکده علمي ي مجله انتشار

 ایران متابوليسم و ریزدرون غدد مجله عشق، از سراپا وجودي با آندوكرینولوژي، علوم گستره در شده خلق بومي دانش انتشار و پخش

 سال دو طي را آن مدیریت افتخار كشور، علمي مجله این گيري شکل هنگامه در كه نوشتار این حقير ي نگارنده .گذاشتند بنيان را
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 نيرومند با استاد .است بوده مهم نشریه این انتشار و چاپ در ارجمند استاد ینا گذار اثر و بيان قابل غير هاي تالش شاهد است، داشته

 سرلوحه در انگليسي زبان به را متابوليسم و ریز درون غدد المللي بين مجله چاپ و نشر ایران، متابوليسم و ریز درون غدد مجله شدن

 .درخشدمي جهاني هي عرص در كشور علمي نشریات تارک بر گوهري همچون نيز علمي ي مجله این امروزه كه داد قرار خود كار

 و پخش فرایند در مهمي نقش نيز شده كدگذاري هاي داده فراخواني باز چگونگي طراحي و دانش كدگذاري ها، داده ذخيره انبار

 بانک یک تدوین ي دیشهان در و گذاشتند بنيان را فارسي مدیکوس اندكس اولين عزیزي پروفسور راستا همين در دارند، دانش انتشار

 مقاالت اطالعات بانک ها ده تکامل و رشد شک، بي .برآمدند منطقه زبان فارسي كشورهاي براي پزشکي هاي داده اطالعاتي

 كه نمایدمي چنين كلي، فراگرد یک در .گذاشت را آن بنيان عزیزي پروفسور كه هستند هایي پایه نخستين دار وام فارسي، پزشکي

 اطالعات، پردازش  و جذب شناسایي، شامل (Knowledge productivity) دانایي هوري بهر افزایش جستجوي در يعزیز پروفسور

 تحقيقاتي مراكز و دانشگاه طراحي در رو این از و بوده سالمت خدمات و فرایندها بهبود جهت جدید دانش بکارگيري و انتشار و خلق

 سازمان و (Intelligent organization) یادگيرنده سازمان ترسيم با چوت وپين كوین سنگه، پيتر كه پيمود مي را راهي همان

 .اند كرده بيان (Learning organization)  هوشمند

 و درتحوالت عزیزي پروفسور همتايبي نقش گذشته، دهه دو طي در ایران فناوري و علم رشد تاریخ در نگرش با چند هر

 عزیزي پروفسور ي آرمانگرایانه و شخصيتي اخالقي، هاي ویژگي این اما شود، مي هویدا كشور فناوري و علم سياست رویدادهاي

 شرقيان نزد در كه تني آدمي، تن با كه فني عنوان به بلکه حرفه، عنوان به نه فلسفه و مذهب از اي هاله در را او طبي دانش كه است

 لحاظ از .است اخالقي هايدرس از سرشار فرهيخته استاد این طبي مکتب كه است گونه این و یابدمي تقدس است، روان جایگاه

 هابرتري همه كه سمبلي .است اخالقي الگوي و قهرمان جستجوي در هميشه خود اجتماعي كاركرد در انسان اجتماعي، روانشنانسي

 دانشجویان، براي پزشکي اخالق و پژوهش الگوهاي برترین از یکي شک بي . فنا او در ايذره چون را خود و بيند مي او وجود در را

 اخالقي پراگماتيسم نيز جامعه گستره در پزشکي، علم در پژوهش با همواره كه است عزیزي پروفسور زمين، ایران پزشکان و مدرسين

 " ...دهد مي نشان را خود

 

 
 3111سال  –چهره ماندگار 

 

 های علمیعضویت در انجمن
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 ایران ز و متابوليسمریریيس هيئت مدیره انجمن غدد درون 

  ایران چاقيپيشگيري و درمان انجمن ریيس 

 ریيس انجمن سردبيران مجالت علوم پزشکي ایران 

 عضویت در انجمن آندوكرین و انجمن تيروئيد آمریکا 

 عضو هيئت امناي انجمن آندوكرین آسيا و اقيانوسيه 

 عضو هيئت امناي انجمن تيروئيد آسيا و اقيانوسيه 

 

 ر طول دوران خدمتاقدامات شاخص د

 :(2) ایران به نکات زیر اشاره نموده است اسالمي جمهوري ید در كمبود از ناشي مغزي صدمات و گواتر كنترلدكتر عزیزي در مقاله 

 از ناشي اختالالت و ید كمبود گستره اهميت و شناسایي در اینجانب ساله 20تجربيات  و ها پژوهش مجموعه مقاله این"

 .است پذیرفته انجام1251تا 1213هاي سال بين كه باشد مي كشور تغذیه براي بهبود شده انجام قداماتا و ایران در آن

 جمهوري افتخارات از یکي ید، كمبود از ناشي هاي اختالل بروز از جلوگيري براي كننده پيشگيري هاي اقدام و شناسایي

 مناطقي از یکي عنوان به دیرباز از ایران كشور .است شده انجام انيدرم - بهداشتي امور در گذشته دهه سه در كه است ایران اسالمي

 غذایي صنایع و تغذیه علوم انستيتو توسط 1244 سال در گواتر شيوع بررسي كه آن وجود با .است شده شناخته بوده ید كمبود دچار كه

 اختالل سایر شناخت براي كوششي گونه هيچ د،ش گزارش كشور هاي استان از بسياري در آندميک حد در گواتر شيوع آن، در و انجام

 یک از پس .نگرفت صورت ها اختالل این از پيشگيري جهت اقدامي نيز و كوهستاني، مناطق در ویژه به ید، كمبود از ناشي هاي

 غذایي صنایع و تغذیه علوم انستيتو و بهشتي شهيد دانشگاه متابوليسم و ریز درون غدد هاي بيماري تحقيقات گروه ساله، 11 وقفه

 مدارس بررسي به مطالعات این گسترش .كردند آغاز شهریار در را اي تازه هاي بررسي ،1213 سال در بهداري، وزارت به وابسته

 عليرضا سيد دكتر آقاي به آنها ارایه و انجاميد تهران شمال كوهستاني مناطق در واقع روستاهاي و بویراحمد و كهکيلویه تهران،

 بهداشتي هاي اولویت از یکي عنوان به كه شد سبب 1211 سال در پزشکي، آموزش و درمان بهداشت، وزارت وقت وزیر مرندي،

 سایر مطالعات. شود تشکيل ید كمبود از ناشي عوارض با مبارزه كشوري كميته و شده شناخته" ید كمبود از ناشي هاياختالل" كشور

 .كرد كمک كشور دیگر هاي استان در گواتر بيشتر شناخت به اصفهان و خوزستان فارس، خراسان، هاي استان در محققان

 با سپس .كرد مشخص راستا این در را اختصاصي هاي هدف نيز و كلي هدف ابتدا ید كمبود از ناشي عوارض با مبارزه كشوري كميته 

 دو هر پزشکي، آموزش و درمان هداشت،ب وزارت تشکيل از پس كه تغذیه علوم انستيتو و ریز درون غدد تحقيقات مركز علمي هدایت

 انجام كشور هاي استان كليه در گواتر سریع بررسي 1214 سال در گرفتند، قرار بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه پوشش زیر

 .رددا وجود آندميک شکل به ها استان بقيه در و هيپرآندميک صورت به گواتر كشور استان هشت در كه داد نشان بررسي این .گردید

 ید، شدید كمبود تهران شمال روستاهاي در تغذیه علوم انستيتو و متابوليسم و ریز درون غدد تحقيقات مركز هاي بررسي

 شنوایي كاهش هوشي، ضریب كاهش تقویمي، سن از سایکوموتور سن افتادن عقب ذهني، و جسمي رشد در شدید هاياختالل وجود

 براي را ید كمبود از ناشي هاي اختالل درمان و پيشگيري براي سریع هاي اقدام انجام لزوم و داد نشان را تيروئيد كاري كم و

 االسالم شيخ ربابه دكتر خانم پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت بهداشتي معاونت از خوشبختانه .كرد روشن كشور مسئوالن

 هاي اختالل از پيشگيري اجرایي هاي برنامه بسيار شوق و شور با و گرفتند عهده به را كشوري كميته هاي برنامه اجرایي مسئوليت

 زاده، ملک رضا دكتر و فاضل ایرج دكتر مرندي، عليرضا سيد دكتر آقایان حمایت .بخشيدند استمرار و استحکام را ید كمبود از ناشي

 درمان بهداشت، وزارت بهداشتي انمعاون نمکي سعيد دكتر و یزاده صدر بيژن دكتر افضلي، ملک حسين دكتر آقایان و محترم وزیران
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 كه شد سبب كشور درماني - بهداشتي شبکه و سيما و صدا فلزات؛ و معادن صنایع، وزارت در عزیزان همه كوشش و پزشکي آموزش و

 ركاد صحيح آموزش دیگر، سوي از و كنند؛ تبدیل یددار نمک به را خود توليد خط - زیاد تعداد به – نمک هاي كارخانه سویي از

 مراقبت برنامه و ید كمبود از ناشي لهاي اختال با مبارزه برنامه ادغام .شود انجام بهترین شيوه به مردم عامه نيز و درماني - بهداشتي

 نمک مصرف و آگاهي ميزان بررسي در كه طوري به شد، یددار نمک مصرف و آگاهي افزایش سبب (PHC)بهداشتي  اوليه هاي

 سال پنج یعني - 1212 خرداد در پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت بهداشتي معاونت همت به كه كشور استانهاي در یددار

 درصد 11به كشور روستاهاي در و درصد51 به شهري مناطق در یددار نمک مورد در آگاهي شد، انجام - كشوري برنامه آغاز از پس

 .شد گزارش درصد 12و  11 ترتيب به تاهاروس و شهرها در یددار نمک مصرف ميزان همچنين .یافت افزایش

 ميزان كاستن و كرد تجدیدنظر كشوري برنامه در 1212 شهریور در ید كمبود از ناشي هاي اختالل با مبارزه كشوري كميته

 یددار کنم از مرتب طور به كه ایي ه خانواده درصد افزایش و 1215سال تا ساله 10 تا 4 كودكان در درصد 1 از كمتر به گواتر شيوع

 در 14 تا 13 سالهاي در یددار روغني محلول تزریق به اقدام همچنين . داد قرار مدنظر را درصد 53 از بيش به كنند مي استفاده

 بوده موثر ید كمبود از ناشي اختاللهاي درمان و پيشگيري در بود، درصد 30 از بيشتر آنان در گواتر شيوع كه كشور روستاهاي ساكنان

 كليه كه است داده نشان گرفته، انجام بار یک سال 1 هر كه كشور آموزان دانش ادرار ید ميزان و گواتر درصد هاي پایش  .است

 عزم كشور در ید كمبود حذف ههاي برنام اجراي در ایشان سالمت و بهداشتي معاونين و گذشته دهه سه در بهداشت محترم وزراي

 .اند بوده موفق كشور درماني بهداشتي تمعضال مهمترین از یکي كنترل در و داشته راسخ

 به و كشورمان ساكنين در ید تغذیه بهبود كه شود مي زده تخمين كشور سطح در یدرساني شروع از سال 31 گذشت از پس

 ميليون 30 بروز از مانع كند، جلوگيري ید كمبود دچار نوزاد هزار 100 حداقل تولد از سال هر است توانسته نوجوانان و كودكان ویژه

 ."بيافزاید كشور نوجوانان و كودكان به هوشي ضریب درجه ميليون 10 حداقل و گردد گواتر

 

 كيگا زیباي داستان

 .بودند چشم لوچي دچار آن ساكنين از بسياري دیرباز از كه داود امامزاده نزدیک تهران، غربي شمال در است روستایي كيگا

 اختفاي محل افشاي از ظاهر به روستا اهالي گریخت، كيگا اطراف هاي كوه به داود ادهامامز حضرت كه هنگامي كه كردندمي حکایت

 .شد لوچ آنها چشم امامزاده نفرین با لذا و دادند نشان را مخفيگاه چشم حركات با برخي ولي كردند ابا دشمن به ایشان

درصد  100بود ید به روستا رفتند. كم بررسي براي 1211 سال در بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه مطالعاتي گروه

 قد، كوتاهي بسياري و تيروئيد كاري كم درصد  10درصد آنها گواتر قابل مشاهده،  52 داشتند، گواتر ساله  14-1 آموزاندانش

 معد علت به مطالعه سال دو از پس .داشتند غيرطبيعي عصبي ههاي یافت و شنوایي آستانه كاهش پسيکوموتور، و ذهني اختالالت

 و درخشان نتایج . د كردن دریافت یددار روغني محلول كيگا آموزاندانش  1214 سال در كشور، در یددار نمک به دسترسي

 كيگا اطراف روستاهاي ساكنين .شد بهتر ذهني هايفعاليت و رفت بين از تيروئيد كاري كم .شد حاصل ماه چهار در ايغيرمنتظره

 .كردند مي خود فرزندان براي را "وشآمپول ه" درخواست و نموده مراجعه

 رساني، ید از پس سال 10 .كردند استفاده آن از روستا اهالي و گردید توزیع و توليد یددار هاي نمک آن، از پس سال چند

 و ذهني اختالالت از و بوده تيروئيد كاري كم فاقد آموزان دانش كه داد نشان بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه گروه مطالعات

 10زیر هوشي ضریب با ذهني كد دچار مداخله از قبل آموزان دانش درصد 11 كه حالي در .است شده كاسته زیاد مقدار به پسيکوموتور

 افزایش درجه 1 آنها هوشي ضریب متوسط طور به و نداشتند 11 از كمتر هوشي ضریب یک هيچ یدرساني از پس سال 10 بودند،
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 نتایج به نزدیک اكنون داشت، شدید كاهش 10 دهه در كه ابتدایي سراسري امتحانات در آموزان دانش موفقيت .بود یافته

 .بود شده تهراني آموزاندانش

 كشور، در ادرار ید ميانه بودن مطلوب و كفایت یدرساني بر عالوه كه داد نشان 1241 سال در كشوري بررسي آخرین نتایج

 با منطقه یک در گواتر شيوع كاهش براي دهد كه مي نشان خوبي به 1 ست. شکلا رسيده درصد 1/1آموزان  دانش در گواتر شيوع

 با دریافت ید كافي، و سالها یدرساني مناسب مربوط است. كشورهاي  در آن ميزان به ید كمبود

 
 0436درصد در سال  36( درصد شیوع گواتر در چهار پایش کشوری. متوسط شیوع گواتر از 3شکل 

 کاهش یافته است 0463ل درصد در سا 3/3به 

 

شود. قلمداد مي ”IDD free“عاري از كمبود ید  1211هاي سازمان جهاني بهداشت، كشور ما از سال با توجه به شاخص

داشته اند و ید  ≤ppm 11درصد نمک ها در موقع فروي  50درصد نمک هاي مصرفي خانوارها یددار بوده است؛ بيش از  100زیرا 

ميکروگرم در ليتر است و درصد افرادي كه  100وارها نمک یيدار مصرف مي كنند. همچنين ميانه آنها باالتر از درصد خان 50بيش از 

 100درصد و آنها كه ید ادرارشان باالتر از  30ميکروگرم در ليتر مي باشد در همه استان ها كمتر از  10ميزان ید ادرار آنها كمتر از 

تظاهرات  از وسيعي طيف با ید كمبود از ناشي عوارض گذشته هايسال در درصد مي باشد ... 10ميکروگرم در ليتر است كمتر از 

 .كرد مي تحميل كشور درمان و بهداشت به بار سنگيني ... و ذهني ماندگي عقب مرده، نوزاد تولد جنين، سقط نازایي، شامل باليني

 را باالیي هاي هزینه پذیري كاهش آموزش با مغذي ماده این كمبود از ناشي جسمي و ذهني هاي و ناتوانایي مخرب اثر این بر عالوه

 در كشور ما مردم كه است سال 20 از بيش اكنون .كرد مي اختالل دچار را كشور و توسعه كرده تحميل كشور رورش پ و آموزش به

 نحو به كشور هاي استان كليه در ترگوا شيوع و هستند شمار مصون بي عوارض این مقابل در یددار نمک به دسترسي با روستا و شهر

 حذف در بخشي بين و درون هاي همکاري زیباي تجلي .باشد مي ید كافي دریافت دهنده نشان كه است كاهش داشته چشمگيري

 سالمت عرصه مشکالت حل سایر در همدلي و مشاركت آوردن دست به در را ما كه است اميدي نقطه ید كمبود از ناشي اختالالت

 .سازد مي اميدوار

 و ید كمبود از ناشي اختالالت شناسایي مستمر در تحقيقات براي كشور برجسته پژوهشگران و فرهيختگان وقفهبي تالش

 مواد بر اداره نظارت كشاورزي، جهاد وزارت صنایع، وزارت در ذیربط ادارات مشترک عزم از آنها، پيشگيري هاي برنامه پایش و ارزیابي

 واالي همت كردند، متوقف غيریددار نمک توليد براي را موافقت اصولي و مجوز ارایه گذشته دهه در كه شتبهدا وزارت در غذایي

 دارو و غذا كنترل هايبه آزمایشگاه آن ارسال و یددار هاينمک از مستمر و منظم هايبردارينمونه با كه بهداشت محيط كاركنان

 ر و كشو در دراو و غذا كنترل هايآزمایشگاه عزیز كاركنان همکاري كنند، مي ادا كمبود ید از ناشي اختالالت حذف در را خود سهم

 حصول براي را خود خطير وظيفه تغذیه دفتر بهبود به آن نتيجه ارسال و ها نمک در ید ميزان مرتب هاي آزمایش با كه ها استان

 درماني كشور، بهداشتي خدمات و پزشکي علوم هايهدانشگا مستمر مشاركت و رسانند انجام مي به یدرساني كفایت از اطمينان
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 پشتکار و همت با كه ها استان بهداشت مراكز تغذیه خصوصا كارشناسان و دلسوز بهورزان و كاركنان ، كارشناسان بهداشتي، معاونين

 در ید كفایت یددار، نمک صرفم از پوشش هوشياري با استاني هاي تيم با همراه و هستند ید كمبود با مبارزه تحسين پرچمداران قابل

 به ید از كمبود ناشي ماندگي عقب با كودكي دیگر كه مادراني چشمان شادي فروغ كنند، پایش مي را برنامه ادرار ید ميزان و كها نم

 این استمرار براي داریم توان در كه را چه آن ما همه كه كافي است شکوه با دليل همين تنها .كند مي تقدیمشان را آوردند نمي دنيا

  .گيریم كار به برنامه

 توزیع صحيح، توليد ویژه به و كشور ید در كمبود حذف هاي برنامه اجراي بر دقيق نظارت و پایش استمرار با است اميد

 دچار آموزان ایراني دانش و كودكان و نشوند ظاهر گواترها یابد، ادامه ید كمبود حذف در كشور، یددار نمک درست مصرف و مناسب

 .كنند كمک كشور و توسعه رشد به خدادادي استعداد و هوش درجات با و نشده مغزي صدمات

 

 زندگی شیوه اصالح مداخالت

 30اقدام شاخص دیگر دكتر عزیزي در طول دوران خدمت او تاسيس كوهورت مطالعه قند و ليپيد تهران بوده كه بيش از 

اي از این طرح بزرگ ملي به صورت زیر سابقه است. خالصهسيا و آفریقا بيسال به طور مستمر ادامه داشته و در نوع خود در آ

 طریق از غيرواگير هاي از بيماري پيشگيري سوم و دوم اول، سطوح در زندگي شيوه بهبود هدف با مداخالت(: 1و  4نوشته شده )

با  مقابله نحوه آموزش براي آموزشي لساتج .شدند ارائه سيگار ترک و بدني فعاليت سطح افزایش غذایي، الگوي و تغذیه بهيود

 .شد همچنين ارائه آموزان دانش براي زندگي هاي مهارت آموزش و هاخانواده براي استرس

 انتخاب مداخالت این مطالعه( براي جمعيت مورد كل سوم یک تهران )حدود 13 منطقه ساكنين از نفر 1120 مجموعا

 پزشکي دانشگاه علوم نظارت تحت منطقه این درماني بهداشتي تسهيالت شدن اداره و نتهرا 12  منطقه ساكنين بيشتر ثبات .شدند

 .بودند 12 منطقه از محدوده این انتخاب دالیل گروه كنترل محدوده از منطقه این بودن دورتر همچنين و بهشتي شهيد

كه بر روي  (KAP)و عملکرد بررسي آگاهي، نگرش  نتایج اساس بر اي تغذیه مداخالت و تغذیه آموزشي هاي پروتکل

 بر موثر شامل سواالتي در ارتباط با عوامل KAPنفر از نوجوان انجام شده بود، طراحي شد. مطالعه  1115نفر از بزرگساالن و  431

 شيریني گوشت، مغزها، ها، سبزي ها،ميوه غالت، لبنيات، مختلف شامل غذاهاي ها، وعده ميان فيبرها، ها، چربي منابع وزن، تغييرات

 اینکه و سالم تغذیه سرنخ هاي مورد نياز و نقاط الزم براي اجراي مداخالت در خصوص اصول كاربردي KAPمطالعه  .بود غيره و ها

 .درآمدند اجرا به زیر سطوح مداخالت در  .داد نشان را بکنند تغيير باید چيزهایي چه

یافته است. این مداخالت با هدف پيشگيري اوليه و ثانویه قبال انتشار  TLGSجزیيات برنامه مداخله اصالح سبک زندگي 

 براي و طراحي استعمال دخانيات كاهش و بدني فعاليت افزایش غذایي، الگوي بهبود زندگي، از طریق اصالح سبک NCDSبراي 

اسالیدهاي  و ها فيلم یشنما چهره، به چهره آموزشي هاي مشاوره شامل آموزشي مداخله هاي روش. شد اجرا مداخله گروه افراد تمام

 بزرگسال 13 هرجلسه در ميانگين طور به و شد برگزار مي هفته در روز4  آموزشي هاي كالس .بود تغذیه مشاوره و آموزش و آموزشي

 مساجد در كه مذهبي جلساتي هاي مراسم هفته براي خانواده ها ارسال مي شد. در 3-4هاي آموزشي هر  پمفلت .كردند مي شركت

 در همچنين .شد مي ارایه افراد به مداخله مهم موضوعات درزمينههایي  سخنراني رمضان ماه در خصوص به و شد مي برگزار

 رفتارهاي ارتقاء اهميت منظور آموزش به عمومي هایي گردهمایي دخانيات، بدون جهاني روز و دیابت جهاني مثل روز هایيموقعيت

ماه  2 هر اي، محاوره زبان به زندگي سبک اصالح آموزشي موضوعات با محتواي يتندرست پيک .شد مي برگزار سالم زندگي سبک

 در حياتي نقشي كه بود برخوردار بهداشتي شبکه رابطين یک از مداخله طرح درگير بهداشتي مركز .گردید توزیع افراد بين و منتشر

 .محلي داشتند هاي كسبه و مساجد مدارس، ا،ه خانواده ميان در كتبي آموزشي مواد توزیع مطالعه و در مردم مشاركت جلب
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 كننده مصرف افراد به دخانيات ترک كهاي كليني در و به چاقي مبتال افراد به تغذیه هاي كلينيک در نيز ثانویه پيشگيري آموزشهاي

  .شد ارایه دخانيات

 پير جهت در جامعه سني ساختار در تغيير با همراه واگيردار هاي بيماري كنترل و صنعتي جهان در زندگي شهرنشيني، توسعه

 سکته قلب، عروق هاي بيماري ها، سرطان مانند غيرواگير مهم هاي بيماري شيوع و بروز باافزایش بيشتر چه هر را ما جمعيت شدن،

 (LDLا اختالالت متابوليکي مانند دیابت، سطح باالي كلسترول خون )و ی .است نموده روبرو آنها خطرساز عوامل و دیابت و مغزي

 و عروثقي - قلبي هاي بيماري بروز باعث ، فزوني فشارخون و استعمال دخانيات از عوامل اصلي هستند. كهHDL-Cریا، سطح پایين 

 عامل عنوان اولين به عروقي - قلبي بيماري ایجاد در چاقي و هيپرليپيدمي دیابت، تاثير .شود غيرواگير مي عمده هاي بيماري سایر

 براي .است گردیده بيماري این به مبتالیان معالجه و تشخيص، پيشگيري هدف با مهمي مطالعات انجام ساز زمينه انسان مير و مرگ

 .دهيم انجام را اپيدميولوژیک گسترده مطالعات حال در زمان كه است بایسته كنيم پيشگيري مشکالتي چنين بروز از آینده در كه آن

 سطح در پيشگيري هاي و برنامه شود آوري جمع زم ال اطالعات مسئله، كيفيت و ابعاد شناخت با تا سازند قادر مي را ما مطالعات این

 باشد مي گسترده اپيدميولوژیک مطالعه یک تهران ليپيد و قند مطالعه .شود مملکت اجرا سطح در و تدوین و تهيه جامعه براي گسترده

 منطقه در ساكن شهروندان در مهم غيرواگير هاي بيماري خطر عوامل و متابوليک اختالالت بروز و شيوع ميزان هدف تخمين با كه

 .درآمده است اجرا مرحله به غيرواگير هاي بيماري بار كاهش براي زندگي شيوه هاي اصالح برنامه و شده اجرا و طراحي تهران 12

 قرار جامعه سالمت مسئوالن نظر مورد باید مي درماني كشور، – بهداشتي فوریت یک عنوان به زندگي شيوه در تغيير براي مداخله

 نظير كه داشت و توجه كرد مبارزه آن با مدت دراز در و جدي طور به باید غيرواگير هاي بيماري رشد رو به روند كاهش براي .گيرد

 برداشتن ميان از و شناسایي كه است بدیهي .شود نمي ظاهر ها بالفاصله تالش آثار بهداشتي، و پيشگيري به مربوط هاي برنامه تمام

 رژیم :از عبارتند ها بيماري این عوامل خطرساز مهمترین . گردد مي محسوب ها بيماري این از پيشگيري در قدم خطر، اولين عوامل

 باال بودن فشارخون، فزوني دخانيات، استعمال اندک، بدني فعاليت شکمي، چاقي به ویژه وزن اضافه و چاقي نادرست، غذایي

عوامل محيطي )آلودگي هاي هوا و صدا( و استرس هاي  الکل، مصرف جنس، سن، فاميلي، سابقه و سرم يدهايليپ و كلسترول

 بيماري از در پيشگيري غذایي الگوي نقش نيز ميان این در .دارد وجود آنها اصالح و تغيير رواني؛ همان گونه كه مي بينيم امکان

 سایر روي بر افزایي )سينرژیستيک( آن هم اثرات و ها این بيماري تمامي روي بر آن شده اثبات تاثير دليل به برنده تحليل هاي

 تضمين براي چاقي، و وزن اضافه كاهش براي فردي هاي تالش نظير چاقي و هيپركلسترولمي بارزتر به نظر ميرسد. خطر عوامل

 كارخانه و ها كارگاه هاي گروهي، رسانه ،غذایي صنایع غيردولتي، هاي سازمان و ها دولت .نيست كافي جامعه در یک طبيعي وزن

وزن  كنترل براي مناسب محيطي ایجاد در بایست مي ها بخش آحاد و گران جامعه آموزش و درماني بهداشتي پرسنل مدارس، ها،

 تغذیه يبرا زیرا .بود نخواهد آميز موفقيت هاي غيردولتي سازمان و دولتي اقدامات بدون فردي هايتالش .باشند داشته مشاركت

 نوع از مصرفي هاي روغن . گيرد قرار افراد اختيار در مناسب قيمت با ضروري مواد و شود پخش و غذایي توليد سالم مواد باید سالم

 فعاليت براي مناسب هاي محل .شود عرضه مردم به كلسترول و چربي حداقل كالري، با غذایي صنایع هاي فرآورده و مناسب و مایع

 بسيار نکات از .گيرد قرار عموم اختيار و در تعبيه ها شهرداري توسط ها فعاليت سایر و سواري دوچره روي، پياده ورزش، بدني شامل

 آگاه راهنمایي براي و مدارس معلمين كوشش لذا شود، آغاز كودكي سنين از باید از چاقي یشگيري پ براي تالش كه، این مهم

 هاي بيماري خطر عوامل از نمودن برحذر و بدني افزایش فعاليت و تغذیه نوع لم،سا غذاهاي مورد در نوجوانان و كودكان كردن

 پزشکان والدین، .هستند این پيشگيري اوليه اصول از مدارس ر د كافي و صحيح ورزش مدارس، سالم تغذیه .است ضروري غيرواگير

سالم  زندگي داشتن براي جوان نسل ترغيب و دادن آگاهي براي موقعيتي هر از جامعه باید آموزشگران و درماني بهداشتي پرسنل و

 بيماریها درمان براي كه قدر همان پيراپزشکان پزشکان و .باشند سالم زندگي شيوه اتخاذ براي عملي هاي نمونه خود و كنند استفاده
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 فرهنگ این با را افراد جامعه است بهتر .گمارند همت غيرواگير، هاي بيماري ویژه به امراض، از براي پيشگيري باید كنند، مي تالش

 مستمر و مکرر مراجعات بلکه است، شده رنجور و ناتوان بيماري از كه فرد باشد هنگامي نباید پزشکي كادر به مراجعه كه كرد آشنا

 این با تنها .دهد مي تشکيل را سالمتي ركن اصلي ها، بيماري خطرزاي عوامل نداشتن آن از مهمتر یا و نبودن، بيمار از براي اطمينان

 آینده پيشگيري هاي دهه در غيرواگير هاي بيماري وحشتناک اپيدمي از بود اميدوار توان كه مي است جمعي و فردي هاي تالش

 این در و بيني پيش را هزینه كم و اجرا قابل ایمن، راحت، جذاب، مفيد، كارهایي راه باید جامعه در زندگي شيوه اصالح منظور به .كرد

 و تصویب را الزم هاي داد، قانون آموزش را جامعه عموم كرد، جلب را درگير هاي بخش تمام كرد، همکاري شناسایي را هانياز راه،

 اصالحات ارزیابي، نتایج براساس و ارزیابي را برنامه اي دوره طور به و تامين نياز را مورد مالي منابع .كرد فراهم را آن اجرایي ضمانت

  .كرد اعمال را الزم

 

 درحاملگی تیروئید یهای بیمار و طبیعی تغییرات

نفر اعضاي  5مطالعات دكتر عزیزي و همکاران او در زمينه تيروئيد و حاملگي شهرت جهاني دارد و او به عنوان یکي از 

يروئيد و اي جهت نوشتن راهنما )گایدالین( تدعوت شده در سطح جهان است كه از طرف انجمن تيروئيد آمریکا براي تشکيل كميته

در (. 1استناد داشته است ) 1000اي در مجله معتبر تيروئيد منتشر كردند كه تاكنون نزدیک به حاملگي به كار گرفته شده و مقاله

ید  كمبود بعلت ایراني جوانان و آموزان دانش مغزي ضایعات شواهد مشاهده"(: 1مورد این زمينه تحقيقاتي دكتر عزیزي نوشته است )

 ابعاد زمينه در را اي گسترده مطالعات ید، كمبود براي رفع مستمر اقدام بر عالوه كه نمود معطوف خود به مرا ذهن نچنانآ 10 دهه در

 نتایج .دهم انجام گذشته سال 30  در بارداري زمان در تيروئيد بيماریهاي نيز و حاملگي در تيروئيد طبيعي هورنونهاي تغييرات مختلف

سخنران  بعنوان المللي بين همایشهاي از بسياري در كه شد سبب گردید علمي منتشر مقاالت صورت به كه علمي هاي فعاليت این

 براي كه باشم آسيایي پزشک تنها و پزشک، نفر 5از  یکي نيز و شوم دعوت سمپوزیوم در سخنراني و پروفسور با مالقات كليدي،

 .شوم دعوت آمریکا تيروئيد منانج 3011 سال حاملگي و راهنماي )گایدالین( تيروئيد نوشتن

 ضایعات است ممکن و دارد تيروئيد به اختالالت مبتال و سالم زنان تيروئيد عملکرد تنظيم بر اي عمده تاثيرات حاملگي

 ارهاد صحيح و بطور تفسير و ارزیابي بدرستي شناخته، خوبي به باید اثرات این .نماید ایجاد نوزاد جنين و ذهني رشد بر ناپذیري جبران

 اتفاق حاملگي زمان در گواتر تشکيل به تمایل و اغلب هيپوتيروكسينمي كنند، مي زندگي ید كمبود با مناطق در كه زناني در .شوند

 كاري كم موارد ترین شایع ولي شود مي بارداري دیده موارد درصد 2 تا 3 در تيروئيد غده عملکرد در كلينيکي بارز اختالالت. افتندمي

 .ماند مي باقي تشخيص بدون اغلب است بوده درصد 10 حدود زمان حاملگي در كه است تيروئيد باليني زیر

 خواهند نوزاد/جنين بر مهمي آمدهاي پي تيروئيد كاري كم یا پركاري ید، كمبود بعلت بارداري زمان در مادر تيروئيد عملکرد تغييرات

 جمله از عالئم از و بسياري گردیده قلب بازده و قلب ضربان خون، جریان پایه، متابوليسم سرعت باعث افزایش حاملگي . داشت

 استروژنها افزایش طبيعي، افراد در حتي .كنند مي تداعي را تيروئيد وجود پركاري احتمال گرما، به تحمل عدم و خستگي احساس

تيروكسين تسریع شده و دفع در حانلگي سبب تحریک غده تيروئيد مي شود، متابوليسم  hCGشده و افزایش  TBGسبب افزایش 

مي شوند. در خانم هاي باردار مبتال به كم كاري  TSHید ادراري، همه سبب تغييرات عمده اي در غلظت هورمون هاي تيروئيد و 

 بيماري حاملگي زمان در تيروتوكسيکوز علل عمده . كند مي پيدا افزایش درصد 10 تا لووتيروكسين داروي به نياز ميزان تيروئيد

 و دوم ماه سه طي سپس در .شود مي تشدید بارداري اول ماه سه در تيروئيد پركاري .باشد مي زمان بارداري اي گذر پركاري و یوزگر

 هاي بادي آنتي عبور اثر در تواند مي جنين و نوزاد تيروئيد پركاري .یابد تشدید مي زایمان از بعد مجدداً و یافته نسبي بهبودي سوم

 رشد تسریع تاكيکاردي، به توجه مادري از جفت ایجاد شود. تشخيص پركاري تيروئيد جنين مي تواند با TSHتحریکي گيرنده 
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 دقت باید با ولي است بخش نتيجه بارداري دوران در تيروئيد پركاري درمان .شود جنين حاصل رحمي داخل رشد تاخير و استخواني

 "...شود انجام كافي تبحر و وآگاهي

 

 زندگی شماافراد تاثیرگذار 

الگوي من پيامبر عظيم الشان و حضرت علي )ع( و ائمه اطهار بوده اند. معهذا الگو قرار دادن افرادي كه در عصر ما 

به بعد  1240زیستند و یا زندگي مي كنند و زندگي آنها را دیده ایم براي تدوین اهداف و راهبردهاي زندگي ضروري است. از سال 

سياسي من امام خميني )ره( بوده اند و در سالهاي اخير مقام معظم رهبري. حتي در مسائل علمي، الگوي اخالقي، اعتقادي و 

نوآوریهاي حضرت امام )ره( در توضيح المسائل و تحریر الوسيله به ویژه در مسائل مربوط به باروري و ناباروري، پيوندها و ... رهنمود 

روز عزیزي، دكتر محمد قریب و دكتر محمد مرشد و در تحقيقات مرحوم واضح براي من بود. درآموزش باليني دكتر صادق پي

پروفسور اینگبار و پروفسور بري ورمن الگوي من بوده اند. در یافتن الگوهاي خودم در عصر حاضر، جستجوگري من نقش اندكي 

 داشته و همه آنها با تفضل الهي و نظر لطف او به این بنده خاكي بوده است.

از طرفي اساتيدي به خود دیدیم كه "در این مورد نوشته است:  "طبيب عشق"كتاب  13تا  10ر صفحات دكتر عزیزي د 

العاده با اخالق بودند. در بدو ورودشان به اي با مریض داشتند. مثل مرحوم دكتر قریب. ایشان فوقبسيار رفتار خوب و دلسوزانه

دادند. دكتر قریب از ر سؤالي دارد بپرسد و با صبر و تحمل بسيار پاسخ ميدادند هر كس هكردند. اجازه ميكالس به همه سالم مي

شدند. حتي از آنها دلجویي هم گرفت و ناراحت ميآن دست دكترهایي بودند كه واقعاً از درد و بيماري مریضشان، دردشان مي

كننده نبود. از همين هایشان خستهكالسزدني است. دكتر قریب چون آدم شوخي بودند هيچ وقت نظم ایشان هم مثال كردند.مي

كاست. ال به الي داد و از اضطرابشان ميكردند و خود این رفتار به آنها آرامش ميروش براي مراوده با بيمارانشان هم استفاده مي

خالف با دربار و شاه شدند. به هر حال مزدند ولي شفاف نبود و همه متوجه نميهایي هم به رژیم ميدرسشان در كالس، گوشه كنایه

هر چند من دو ماه بيشتر با ایشان و در كالسشان نبودم اما هر كسي حتي كوتاه و حتي یک بار هم  و ظلم و خودخواهي آنها بودند.

ا هشد. یادم هست كتابي به زبان فرانسه داشتم كه خيلي مختصر و مفيد راجع به انواع بيماريي ایشان ميدید شيفتهكه ایشان را مي

ميز گردي در بخش براي آموزش دانشجویان  بردم.و عالئم و درمان آنها توضيح داده بود. من این كتاب را با خودم به بخش مي

پرسيدند، كردند. وقتي با دكتر قریب كالس داشتيم و ایشان سؤال مينشستيم و اساتيد تدریس ميگذاشته شده بود كه ما دور آن مي

دادم و ایشان هم مرا تشویق اي ميام قوي بود، به سرعت جواب شسته رفتهوردم و چون زبان فرانسهآسریع این كتاب را درمي

ي ایشان بود كه هنوز هم دادند كه جواب را بگویم و همين رفتار سازگارانهشدند، اما اجازه ميكرد. متوجه باز كردن كتاب ميمي

استادي هم  یادم مانده است. روش خوبي بود. البته كتاب هم كتاب خوبي بود.گفتم، در خواندم و مينکاتي را كه از آن كتاب مي

شد. خيلي هایشان هم سر ساعت شش صبح شروع ميداشتيم به نام پروفسور شمس. ایشان از لحاظ علمي استاد قابلي بودند. كالس

مند بودم كه در كالس ایشان شركت كنم. قهمنظم بودند. البته ایشان استاد ما نبودند ولي من هم مثل خيلي از دانشجویان عال

افتادیم تا به موقع به آموزش ایشان برسيم و بعد هم ساعت هفت ي آنجا با محل ما زیاد بود ولي ما صبح خيلي زود، راه ميفاصله

ام خميني كنوني( و آمدیم بيمارستان پهلوي )امكردیم و ميشد، از بيمارستان فارابي در ميدان قزوین حركت ميكه كالس تمام مي

بودند. تبحّر و  -عمویم  –یکي دیگر از اساتيد بياد ماندني ما، دكتر صادق پيروز عزیزي  شدیم.در محل كار خودمان حاضر مي

ي هاي مختلف داخلي، درجهي عميق ایشان در طب داخلي، انضباط، تبدیل یک بخش معمولي به یک بخش با فوق تخصصتجربه

هتمام در تدریس مؤثر باليني براي دانشجویان و دستياران، توجه خاص به بيماران و نشان دادن دلسوزي و لطف علمي بسيار باال، ا

ي كامل با دانشجویان در مورد وي در آغاز هر دوره، یک جلسه حکيمانه به آنها، خصوصياتي است كه از ایشان به یادها مانده است.
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گفت و خود الگوي بهترین برخوردها بود. او رخورد با استادان و بيماران سخن ميي بي پزشکي و نحوهاهميت و مسئوليت حرفه

گفتم من نوكر این خطاب كرد. سریع جلو رفتم و به آن مریض "تو"یک بار در بخش، كارورزي را دیدم كه به مریضي "گفت مي

من "كرد كه خواهم. او همواره تاكيد ميعذرت ميگفتند، من از شما م "تو"دانشجو و هر دو، نوكر شما هستيم. اگر ایشان به شما 

 ."خدمتگزار این دانشجویان و همه ما خدمتگزار بيماران هستيم

اي كه هاي زیادي اندوختم. چقدر خوب و الزم است كه هر كسي در هر رشتههاي آن زمان تجربهخالصه از درس خواندن

هایي را طي كرده كه به اینجا رسيده اش چيست؟ چه گامرف رشتهاش در كجاست؟ حهست، ابتدا خوب بفهمد كه جایگاه رشته

ها را با تمام معاني و اطالعاتش درک كند )نه حفظ كند(. بعد از این مرحله است كه با به دست آوردن یک دید است؟ و این گام

به این سؤال است كه قدم بعدي شود و در پاسخگویي پيشرفت هم دقيقاً از همين جا شروع مي شود.جامع، تازه كارش شروع مي

شود؟ در این ي آن چطور تعریف ميبراي این رشته كجاست و چيست؟ چه مقداري از آن برداشته شده است و جایگاه من براي ادامه

رود. لذتي كه این جور درس خواندن ي پژوهش باال ميشود و انگيزهنویسي و محفوظات كنار گذاشته ميصورت است كه دیگر جزوه

 ."بينياش را هم با صبري كه به خرج خواهي داد ميكني و ثمرههایش را تحمل ميدارد آنقدر زیاد است كه تمام سختي

 

  هایی از دانشگاهذکر خاطره

  یکي از روزها  13بيمارستان انمام خميني )پهلوي آن زمان( بودم. ساعت  1دانشجوي سال چهارم و استاژر بخش طبي

بيمار جواني اري را در بخش بستري كرد و از ما دانشجویان خواست كه همراه ایشان بيمار را ببينيم استاد دكتر مرشد بيم

بود كه با دردهاي موضعي و درد شکم آمده بود، پس از چند سئوال و جواب در ميان حيرت دانشجویان دیگر تشخيص 

 قرار گرفت.بيماري هنوخ شوئن الین را گذاشتم كه مورد تایيد استاد و تعجب ایشان 

 هاي یک ماهه دانشکده تهران رفتيم، اعالم شد كه صبح روز بعد با استاد در سال پنجم براي اولين بار به یکي از بخش

بخش راند خواهد بود. همه اعضاي هيئت علمي دست به سينه دستياران و دانشجویان با ترس و لرز در راند شركت 

ابسته به دربار بودند. در حين راند ایشان سيگار برگي آتش كرد و یک مستخدم كردند زیرا ایشان سناتور و از افراد ومي

سيگاري به دنبال ایشان بود تا خاكستر سيگار را در هر موقع تمایل داشتند در جاي سيگاري خالي كنند، بيچاره با جاي 

 درون بخش و بر بالين بيمار!

 ارتشي، بسيار  202ر اهواز بود. رفتن به اهواز با هواپيماهاي ترین خاطره تدریس فيزیوپاتولوژي در زمان جنگ دشيرین

كه نياز به ادامه تدریس دانشجویان خود داشت دشوار و در معرض خطر همراه با احساس مسئوليت براي دانشگاهي 

 توصيف ناشدني است. این گونه خدمات آموزشي براي كسب رضاي خدا در خودسازي انسان موثرند.

 تدریس ندارم، زیرا تدریس با همه مشکالتي كه ممکن است داشته باشد براي رسيدن به یک هدف  من خاطره تلخي از

شد، افتاد و موجب پریشاني خاطر من حين تدریس ميو هميشه شيرین است. تنها چيزي كه به ندرت اتفاق ميواالست 

 نمود.شته كالم را دشوار ميهاي عقب كالس بود كه ادامه تفکر و توسعه رآموزان در ردیفصحبت كردن دانش

 

 پیام شما به دانشجویان و همكاران جوان

باشد، همان انسانيتي كه در اي از هستي ميبه گفته شهيد مطهري در مکتب اسالم، هر فرد بشر جزیي از یک كل و پاره

د فساد در آفرینش و رخنه در عده زیادي هست ، در یک نفر هم وجود دارد و عکس آن هم صادق است ... بنابراین نابودي یک فر
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مشيت الهي است و در پيشگاه خداوند متعال قتل یک نفر به مثابه كشتار بشریت است و از سوي دیگر احياي یک فرد به منزله زنده 

 ها است )سوره مائده، آیه بيست و دوم(.داشتن همه انسان

بيني اسالم زندگي دهد. در جهانپاسخ مي "سالمتيتامين، حفط و ارتقا "علوم پزشکي به یک نياز اساسي انساني یعني 

بيني حفظ جان واجب است. لذا گيري كمال طلبانه و سير به تعالي دارد، بنابراین در این جهانهدف نيست بلکه جهتآدمي پوچ و بي

م بوده است؛ مشروط به این ها است، مورد عنایت ویژه اسالدانش پزشکي كه اقامه كننده یک واجب الهي و دفع كننده بال از انسان

هاي كافي و فارغ از اتکا به ظن و گمان و خودپسندي هاي الهي آميخته و تالش و سعي مسئوالنه، مبتني بر آگاهيكه با انگيزه

 باشد و رعایت موازین اخالقي این حرفه مقدس را سرلوحه كار خود قرار دهد.

ار باشند كه چنين حرفه مقدسي را نصيب آنها كرده است و هر قدمي صاحبان حرف پزشکي باید دایم به درگاه اهلل شکرگذ 

ارند جزئي از عبادات خود براي تقرب به خدا حساب كنند. این درا كه براي تبحر بيشتر در امور پيشگيري، تشخيص و درمان برمي

است براي بهبود كمک كنند و او را آماده  واقعيت را قبول كنند كه به آنها عنایتي شده كه بتوانند بيمار را كه مورد رحمت خداوند

 نمایند كه با استفاده از قواي تن و اعمال صالح، موجبات تقرب خود را به خداوند را فراهم سازد.

شود. براي ذات الیزال الهي شافي است و طبيب عطوفت، فضل، رحمت و سالمتي را به سرمنشاء نجات رهنمون مي 

بيند كه وقتي شنود و ميزبان بيمار دردمندي، ستایش الهي و دعا براي سالمتي و توفيق خود مي طبيب چه زیبا است هنگامي كه از

شود و به خدایي خدا و وسيله بودن خود براي اي از لطف الهي براي او باز ميشود و دردش درمان، چه دریچهاي شاد ميدل بنده

 كند.شفاي بيماران افتخار مي

ان گراميم و همه فرزندان برومند ایران اسالمي توفيقات الهي، سالمت، بهروزي و موفقيت آرزو در خاتمه براي شما فرزند 

ام و چه اند بلکه فکر كنيد كه من چه كار كردهدیگران چه كار كرده ئيدكنم و توقع دارم كه این تفکر را در خود رشد دهيد كه نگومي

 ام.خود انجام دادهوطنان و همخدمتي براي ميهن 

اي كه كنم، براي همکاران فرهيختهراي آنها كه به ما حرفه مقدس پزشکي را آموختند، رحمت و مغفرت الهي طلب ميب

گذرانند، آرزوي سالمتي و توفيقات الهي و براي دانشجویان و عمر پربركت خود را در طبابت آموزش و پژوهش حرفه پزشکي مي

بخشند، از درگاه ایزدمنان دانش، خرد و تقوي ل كرده، به آن بالندگي و صالبت ميدستياراني كه با كوشش خود هنر پزشکي را متحو

 مسئلت دارم.
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 از دکتر فریدون عزیزی یسخن پایان

 (31الحمدهلل االذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لوال ان هدان اهلل )سوره اعراف، آیه 

مون شد كه اگر هدایت او نبود همچنان در ضاللت و شکر و سپاس ذات اقدس احدیت را كه ما را به نور ایمان رهن

بردیم. درود خدا بر پيامبرش حضرت محمد )ص( كه سرشار از حب و عشق معبود و واالترین عالم و معلم جامعه گمراهي بسر مي

ها را به انسانبشریت است و سالم و تحيات الهي بر حضرت علي )ع( و خاندان او كه با تعاليم نظري خود و توحيد عملي شخصيت 

دین محمدي آراسته و پيراسته ساختند. سالم و درود به روح پرفتوح حضرت امام خميني )ره( و شهداي انقالب اسالمي و آرزوي 

 اي.العظمي خامنهاهللتوفيقات و سالمتي براي رهبر معظم انقالب حضرت آیة

فت است. لذا حق تعالي ارزش علم و بينش را در اوج همه علم به توحيد اساس و بنياد هر دانش و محور هرگونه شناخت و معر

تواند انسان را مهياي مراتب و مقامات قرار داده و كمال شخصت انسان بر این اساس استوار است. این موهبت الهي است كه مي

 كسب مقامات رفيع باطني نموده و او را در ردیف فرشتگان و باالتر از آن قرار دهد.

باشد، همان انسانيتي كه در اي از هستي ميهري در مکتب اسالم، هر فرد بشر جزیي از یک كل و پارهبه گفته شهيد مط

عده زیادي هست ، در یک نفر هم وجود دارد و عکس آن هم صادق است ... بنابراین نابودي یک فرد فساد در آفرینش و رخنه در 

مثابه كشتار بشریت است و از سوي دیگر احياي یک فرد به منزله زنده مشيت الهي است و در پيشگاه خداوند متعال قتل یک نفر به 

 ها است )سوره مائده، آیه بيست و دوم(.داشتن همه انسان

بيني اسالم زندگي دهد. در جهانپاسخ مي "تامين، حفط و ارتقا سالمتي"علوم پزشکي به یک نياز اساسي انساني یعني 

بيني حفظ جان واجب است. لذا ري كمال طلبانه و سير به تعالي دارد، بنابراین در این جهانگيهدف نيست بلکه جهتآدمي پوچ و بي

ها است، مورد عنایت ویژه اسالم بوده است؛ مشروط به این دانش پزشکي كه اقامه كننده یک واجب الهي و دفع كننده بال از انسان

هاي كافي و فارغ از اتکا به ظن و گمان و خودپسندي ني بر آگاهيهاي الهي آميخته و تالش و سعي مسئوالنه، مبتكه با انگيزه

 باشد و رعایت موازین اخالقي این حرفه مقدس را سرلوحه كار خود قرار دهد.

صاحبان حرف پزشکي باید دایم به درگاه اهلل شکرگذار باشند كه چنين حرفه مقدسي را نصيب آنها كرده است و هر قدمي 

ارند جزئي از عبادات خود براي تقرب به خدا حساب كنند. این ددر امور پيشگيري، تشخيص و درمان برمي را كه براي تبحر بيشتر

واقعيت را قبول كنند كه به آنها عنایتي شده كه بتوانند بيمار را كه مورد رحمت خداوند است براي بهبود كمک كنند و او را آماده 

 لح، موجبات تقرب خود را به خداوند را فراهم سازد.نمایند كه با استفاده از قواي تن و اعمال صا

معلم حرفه پزشکي داراي دو موهبت الهي است، او معلم است و در عين حال طبيب است. معلم یک واژه نيست، معلم 

در مدرسه برد. آدم آن هنگام قبله ملکوتيان شد كه المعارف است. اقيانوسي است كه امواج آن عطوفت و فضل را به ساحل ميدائره

المعارف است. اقيانوسي است كه رحمت و سالمت را تعليم و تربيت به وارستگي رسيد. طبيب نيز یک واژه نيست، طبيب یک دائره

شود. ها است كه عطوفت، فضل، رحمت و سالمتي را به سرمنشا نجات رهنمون ميرساند. طبيب معلم تمامي اقيانوسبه ساحل مي

ر از مقام معلم باشد كه خداي بزرگ در قرآن كریم مقام خشيت را كه بهترین مقام اهل معرفت است به تواند باالتچه مقامي مي

 فرماید:دانشمندان و معلمين با فضيلت نسبت داده و مي

ليه باالترین وظيفه هنر پزشکي درمان بيمار است و هنر پزشکي ممتازترین ك". به گفته بقراط "انما یخشي اهلل من عباده العلما "

كند و رسد و هم در ارتقا سالمت و حفظ جان تالش ميترین درجات معرفت و خشيت مي. لذا طبيب معلم هم به عالي"هنرها است

 هنرمندترین هنرمندان است.
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شنود، اما چه براي یک معلم طب چه زیبا است هنگامي كه از زبان بيمار دردمندي، ستایش و دعا براي سالمتي و توفيق خود مي

ها و انتقال شنوند، آموزشكه ستایش و دعاي بيماران خود را ميتر است دعا و آمرزش شاگردان طبيب او كه هنگامي رینشي

 آورند. تجربيات ذیقيمت پزشکي او را بياد مي

قيد و تواند ضامن قرب انسان به خدا گردد. تحصيل علم باید عاري از هرگونه ولي باید هشدار داد كه هر علم و دانشي نمي

بندي و تنها براي كسب رضاي الهي باشد و پيامد و ثمره آن در خدمت خلق خدا قرار گيرد. بحمدا... در جمهوري اسالمي این نوع 

 نگرش به علم در حال گسترش است.

الهي و هاي نهفته و اما بعد دیگر طبيب معلم، پژوهش است. از دیرباز، شناخت جهان هدفدار و قانونمند با اتکا به خالقيت

قوه فعال اندیشه موجبات رشد و ارتقا تمدن بشري را فراهم نموده است. ارزش بخشيدن به مرتبه تفکر، تعليم و تعلم، سبب توسعه 

هاي بدیع، خالق، نظام یافته و اي از فعاليتدر واقع پژوهش و توسعه به مجموعهشود. تحقيقات و نهایتاً نوآفریني و پيشرفت مي

هاي روشن انسان و كاربرد این دانش گسترده گسترش مرزهاي شناخت علمي و گنجينهبه منظور شود كه گفته مي ریزي شدهبرنامه

ها و به طور اخص در ایجاد و بهسازي یا تکميل و براي بهبود بخشيدن به زندگي انساننجام شود هاي گوناگون ادر عرصه

 ها صورت پذیرد.ت و روشها، خدماها، فرآیندها، وسایل و ابزار، نظامفرآورده

سينا، هاي بارز آن، ابندر گذشته، شکوفایي علم در نتيجه بارقه ناگهاني بلوغ اندیشه یک یا چند فرهيخته بود كه نمونه

رازي، فارابي، بيروني، غزالي و صدها ستاره درخشان آسمان علم در كشور ماست. ولي در عصر حاضر، پيشرفت علم و تکنولوژي 

ها آگاهانه، منظم و در همه ابعاد سازمان یافته و نهادي است تا با آگاهي از معضالت و مشکالت انساني به حل آنحاصل تالشي 

هاي نایل آید. لذا در قرن اخير كشورهاي پيشرفته و توسعه یافته، عمده توجه و اهتمام خود را براي تقویت و ارتقا سطح شاخص

اي را مسئول كار علم، هاي ویژهو سازمان اندو نهادي براي آن مصروف داشته مختلف تحقيقات از طریق سازماندهي مناسب

هایي كه سياستگذاري علم و آموزش و تحقيقات را به عهده دارند،  نهادهایي كه توليد و انتقال اند، سازمانآوري نمودهپژوهش و فن

شک، پيگيري و همراهي و بيكنند. ایط رشد آن را فراهم ميهاي آن را مصرف و شرآن را در اختيار دارند و تشکيالتي كه فرآورده

طلبد. تازد، سازماندهي، هوشمندي و همت واال مياحتماالً رهبري كاروان علم در سده بيست و یکم كه با نهایت شدت به جلو مي

 ائق آید.ماندگي از قافله علم فمواهبي كه باید با اعتقاد اسالمي و تعهد ملي درآميزد تا بر معضل عقب

ظهور اندیشه خودباوري و اعتماد به نفس برخاسته از آرمانهاي انقالب اسالمي در سه دهه اخير، اميدهاي فراواني را در 

جهت استقرار نظام پژوهشي مدبرانه، سامان یافته و پویا جهت اعتالي علمي و توسعه همه جانبه كشور فراهم نموده است و بررسي 

به  100 حدودهاي ها و نوشتارهاي داخل كشور و صعود از رتبهكمي و كيفي پژوهشدهد. ارتقا ایش ميها این اميد را افزشاخص

 ها است.المللي در زمره این شاخصدر توليدات علمي بين 14-11حدود 

ا در هنقش آن ،ریزي خاصي دارد كه در آن، اهميت آموزش و تحقيقاتدر آینده نياز به برنامه« علـــم»ادامه پيشرفت 

، گشاقایي، استقالل و توسعه كشور را اثبات كرده باشد. تربيت نيروي انساني كارآمد، پویا و پژوهشگر و انجام تحقيقات راهخود ارت

هاي سطوح نامههاي پژوهشي، توجه خاص به گنجينه عظيمي از پایاناساتيد و محققان و ایجاد انگيزه كافي براي فعاليت حفظ

Ph.Dكارشناسي ارشد و دكتراي عمومي، افزایش فرهنگ تحقيق در جامعه و نيز توجه  ،صي و فوق تخصصيهاي تخص، رشته

، اختصاص بودجه و امکانات كافي و تسهيالت ضروري براي رفع موانع «بحث تحقيق»سياستگزاران و كارگزاران كشوري به 

 كند.، پيشرفت علم در كشور را تضمين ميتحقيقات

ایم ولي مسير هاي اخبر طي كردهدارم كه ما راه طوالني را در سالیک پژوهشگر عرضه مي به عنوان یک معلم طب و

ند. این اتري را براي ارتقا دانش پزشکي در پيش داریم. استعدادهاي زرگونه این خاک و بوم هنوز شکفته و شکوفا نشدهطوالني
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پذیري، نظم ویژه نسل جوان و پراستعداد ایراني همراه با مسئوليت شکوفایي قابل دستيابي است و نياز به تالش و ایثار آحاد ملت به

ذات الیزال الهي در گسترش مرزهاي دانش موفق شویم، تکا به ارسد كه با هنگامي شادي ما به نهایت مي و عدالت اجتماعي دارد.

یکزبان، با برادري و دوستي در ایراني آباد و آن هنگام كه به یمن آقایي و سروري، از فقر در جامعه ما نشاني نباشد. و همه یکدل و 

 منسجم براي رهایي محرومان مادي و معنوي جهان بکوشيم.

اي كه كنم، براي همکاران فرهيختهبراي آنها كه به ما حرفه مقدس پزشکي را آموختند، رحمت و مغفرت الهي طلب مي

انند، آرزوي سالمتي و توفيقات الهي و براي دانشجویان و گذرعمر پربركت خود را در طبابت آموزش و پژوهش حرفه پزشکي مي

بخشند، از درگاه ایزدمنان دانش، خرد و تقوي دستياراني كه با كوشش خود هنر پزشکي را متحول كرده، به آن بالندگي و صالبت مي

 مسئلت دارم. 

 السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت 
 و تب علينا انك انت التواب الرحيم 
 فریدون عزیزی  
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