
 

 دکتر جمال الدین مستقیمی

 استاد بزرگ آناتومی

دکتر مستقیمی حضور داشتند. استاد مستقیمی به همراه  ،در دانشگاه علوم پزشکی مشهد استاد بزرگ آناتومی 

مین دوره دانشجویان پزشکی بودند که در دانشگاه تهران تحصیل کردند. استاد ین آرمین جز دوّدکتر کمال الدّ

نزد خاله خود آغاز و دوره ابتدایی را در  ،. کتابت را در مکتب خانهنددر شیراز متولد شد 1292 مستقیمی در سال

هجری  1311. تحصیالت خود را در دبیرستان شعاعیه  ادامه داده و در سال ندمدرسه نمازی شیراز به پایان رساند

داره رئیس ا ،یاری مرحوم فیوضاتبا تشویق و هم ،. در همین سالنددیشمسی به دریافت دیپلم علمی موفق گرد

ر جراح لِعلم تشریح را نزد دکتر بِ ،. در همان سال های نخستیدندطب تهران گرد ۀوارد دانشکد ،فرهنگ وقت

و با توجه به عالقه و پشتکار فراوان، به عنوان دستیار در تشریح و تدریس وی را  ندفرا گرفت ،بیمارستان آمریکایی

. ایشان پس از انجام خدمت نداح از دانشکده طب فارغ التحصیل شدبه عنوان جرّ 1317. در سال ندکمک نمود

در  1352و تا سال  یدندگردبه توصیه و پیشنهاد دکتر اعلم برای تدریس راهی مشهد  1319سربازی، در سال 

به تاسیس گروه آناتومی  1356. سپس در سال نددانشکده پزشکی مشهد به تدریس و پژوهش اشتغال داشت

 دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداختند. 

گهام دکتر آرین پور و دکتر کانین ،در گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی ایران در آن زمان دکتر اصالن از هندوستان

کارشناسانی از دانشگاه شهید بهشتی برای  ،جز اساتیدی بودند که در این دپارتمان حضور داشتند و همچنین

ی  دکتر سید محمود طباطبای ،ند. سپس با ادغام دانشکده پزشکی طالقانی  به این مجموعهتشریح همکاری داشت

 و دکتر زاون نرسسیانس، پزشک جراح، به اساتید گروه پیوستند.

 



 

 

 دکتر زاون نرسسیانس

( Last Anatomy)نویسنده کتاب Lastایشان از پزشکان جراح شرکت نفت بودند که دوره آناتومی را نزد پروفسور 

در گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی  1356طی کردند و همزمان به تدریس آناتومی مشغول بودند. از سال 

در کشور ایران بودند. ایشان انسان صادقی  Lastف کتاب آناتومی ایران به تدریس آناتومی تنه پرداختند و معرّ

 د، ظاهر ساده ای داشته و به سادگی زندگی بوده و با اینکه جراح معروف و صاحب چندین بیمارستان بودن

 می کردند.

 

 

 

 

 

 



 

 دکتر سید محمود طباطبائی

و پس از اتمام دوره ابتدایی و متوسطه و دارالفنون جهت  ندشمسی در تهران متولد شد 1298استاد در سال 

دیپلم پزشکی شده سپس موفق به دریافت  1322. در سال ندتحصیل در رشته پزشکی به دانشگاه تهران وارد شد

. از آن پس صبح ها در ندت یکسال خدمت زیر پرچم در بهداری دبیرستان نظام و دانشکده افسری انجام دادبه مدّ

 ۀ. در همان سال از طرف دانشکدندبخش چشم و گوش و حلق و بینی و عصرها در بخش آناتومی کار می کرد

ت رسمی بصور ندتشر شد که با شرکت در امتحان توانستپزشکی آگهی برای قبول دستیار در بخش آناتومی من

به  1337. از سال ندتخصص خود را در قسمت چشم پزشکی دریافت نمود 1335د. در سال نکار خود را ادامه ده

عنوان استاد در بخش آناتومی کار خود را ادامه دادند و در ضمن معالجه بیماران در مطب خصوصی و چند موسسه 

با عنوان استاد تمام وقت در  1343بانک سپه و همچنین بانک صادرات ادامه دادند. در سال  خیریه و بهداری

به عنوان مسئول بخش آناتومی دانشکده پزشکی دانشکده جندی شاپور اهواز و  1349دانشگاه تهران و در سال 

به تهران آمدند و تا به دعوت رئیس دانشکده پزشکی ایران از دانشگاه جندی شاپور اهواز  1355سپس در سال 

 پرداختند. در آنجا به تدریس آناتومی )آناتومی سر و گردن( 1373سال 

. 



 

 دکتر ناصرالدین بامشاد علوی

به گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی ایران پیوستند و مدیریت گروه  1358ین بامشاد علوی، از سال دکتر ناصرالدّ

عالی  ودر تهران متولد شده و پس از گذراندن دوره ابتدائی، متوسطه  1294را بر عهده داشتند. ایشان در سال 

پس  .ندبه کارهای درمانی پرداختدکترا در پزشکی  ۀبا درج 1320و در سال  ندوارد دانشکده پزشکی تهران شد

از گذراندن دستیاری پاتولوژی و هیستولوژی و جنین شناسی سپس به خدمت تمام وقت در رشته علوم تشریحی 

سالگی بازنشسته  65. در سن نددر خدمت دانشگاه علوم پزشکی تهران بود 1358تا آخرین پایه استادی تا سال 

 و ریاست دانشکده استادی تمام وقت، مدیریت گروه، معاونت دانشکده،  مت های دانشگاهی عالوه بر. سِندگردید

 دانشگاه بوده است. ۀ زت ممیّیئه

ان گرفت. در این زممی پذیرش دانشجویان  در دانشکده پزشکی ایران در اوایل تاسیس از مقطع لیسانس صورت 

ی کوثریان از دانشگاه علوم پزشکدکتر علی فروحی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر سید حسین 

 تهران بعد از بازنشستگی  به استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران درآمدند.

 



 

 دکتر علی فروحی

و تحصیالت ابتدایی را در دبستان  ندشمسی در شهرستان صومعه سرای گیالن متولد شد 1308استاد در سال 

با احراز  1326شمس صومعه سرا و عنصری رشت و تحصیالت متوسطه را در دبیرستان شاهپور رشت در سال 

در دانشکده پزشکی تهران مشغول به تحصیل بوده و دوره  1332تا  1326. از سال ندرتبه اول به پایان رساند

و از اواخر همان سال  ندبه پایان رساند 1336سور عدل در سال تخصص جراحی عمومی را در بخش جراحی پروف

به عنوان رئیس بهداری و جراح بیمه های اجتماعی گیالن و سپس ریاست بخش بیمارستان پورسینای رشت 

در لندن دوره علوم پایه پزشکی را در کالج سلطنتی جراحان انگلیس  1344تا  1340از سال  .ندمشغول بکار شد

به عنوان  1345د و از سال دنتکمیلی جراحی را در بیمارستان های وابسته به دانشگاه لندن گذرانو دوره های 

با سمت استاد آناتومی  1357. در سال نددانشیار آناتومی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشغول بکار شد

تا  1370. از سال دریس بودندی شهید بهشتی مشغول به تدر دانشگاه علوم پزشک 1370بازنشسته شد و تا سال 

زمان حیاتشان در بخش آناتومی دانشگاه علوم پزشکی ایران به تدریس آناتومی)آناتومی اندام( مشغول بودند پایان 

 و کتاب های تاریخ معاصر آناتومی و تاریخ پزشکی را توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران چاپ نمودند.

 



 

 دکتر سید حسین کوثریان

 هدر کنکور دانشگاه تهران در رشته پزشکی شرکت کرد 1316در سال  ند.در تهران متولد شد 1298ل استاد در سا

و سپس به عنوان دستیار بخش آناتومی با رتبه اول وارد دانشگاه تهران  ندو با رتبه اول وارد دانشگاه تهران شد

ی پاریس پزشکۀ . در دانشکدندو پس از گذراندن این دوره برای تکمیل اطالعات رشته آناتومی به پاریس رفت ندشد

و به علت موفقیت در تحقیقات آناتومی به عضویت انجمن  نددر بخش آناتومی پروفسور دلماس مشغول بکار شد

سال تحقیق و کسب  4. پس از ندوژی پرداخت. پس از مدتی به مطالعه آنتروپولندآناتومیستهای فرانسه زبان در آمد

به سمت دانشیاری  1335د. در آبان ماه دناول در دانشگاه تهران بصورت استادیار تشریح مشغول بکار ش ۀرتب

. از این به بعد ندبه تقاضای خود بازنشسته شد 1359. در سال ندبه سمت استاد در آمد 1342آناتومی و در سال 

در دانشگاه  علوم پزشکی ایران ایشان . ندیزد و کرمان تدریس نمود ،شتی، شیرازشهید به دانشگاههایدر 

 نوروآناتومی تدریس می کردند.



 

 شریعتی تابندهدکتر 

رزیدنت رشته  شده و سپس در دانشگاه فردوسی مشهد  تهران فارغ التحصیل  از دانشگاه 1349ایشان در سال 

و  تهبازگش  گردیدند، اما با انتقال همسرشان به تهران بدون فرصت اخذ مدرک به تهران  بافت شناسی و ژنتیک

درگروه آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مشغول به کارشدند. با تعطیلی دانشگاه ها بعد از انقالب فرهنگی 

 .دوسال در مرکز نشر دانشگاهی مشغول به کار بودند

 1364ایران به آنجا منتقل شدند. در سال  وقت مرکز پزشکی ه درخواست مسئولینبنا ب 1362ایشان در دی ماه 

دانشگاه ایلینویز رزیدنت مهمان بوده و در زمینه میکروسکوپ  به مدت یک سال در گروه آناتومی دانشکده پزشکی

 .الکترونی آموزش دیدند

گرفته و آزمایشگاه  (Ph.D)ی شهید بهشتی دکترای تخصص در بازگشت به ایران در دانشگاه علوم پزشکی

  .هیستوتکنیک را تأسیس نموده و توانستند با آموزش تکنیسین به تولید اسالیدهای بافت شناسی بپردازند

 .با شروع تحصیالت تکمیلی و شروع دوره کارشناسی ارشد این مسئولیت به عهده ایشان محول شد

در ششمین کنگره ضد سرطان در یونان ارائه  FU-5ن با انجام طرح تحقیقاتی در زمینه آثار داروی ضدّ سرطا

 .بازنشسته شدند 1384نمودند. ایشان در سال 

 



در سالهای بعد دکترابوالفضل فقیهی و مرحوم دکتر محمود ایوبیان از دانشکده توانبخشی به گروه علوم تشریح 

  دانشگاه ایران پیوستند.

 

 

 دکتر ابوالفضل فقیهی

 گروه علوم تشریح دانشیار

دانشکده توانبخشی از  1358 در سال  کارشناسی را در رشته  کاردرمانی  مدرک .متولد شدند 1334ایشان در سال 

 تخصصیدکتری و دانشگاه تربیت مدرس از  1364در سال  را آناتومی کارشناسی ارشدو  دانشگاه علوم پزشکی ایران

س توانبخشی، سپ ۀ. ابتدا در دانشکدکردند اخذ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 1369 در سالرا  آناتومی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به تدریس دانشجویان در مقاطع مختلف مشغول بودند و مدتی  ۀدر دانشکد

 شسته شدند.بازن 1389پزشکی ایران را بر عهده داشتند. ایشان در اسفند ماه   ۀهم معاونت علوم پایه دانشکد

 



 

 مرحوم دکتر محمود ایوبیان

 گروه علوم تشریح دانشیار

دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم از   فیزیوتراپی کارشناسی را در رشته  مدرک .متولد شدند 1335در سال ایشان 

 1369 در سالرا  آناتومیتخصصی دکتری و دانشگاه تربیت مدرس از  را آناتومی کارشناسی ارشد پزشکی ایران،

پزشکی  ۀدر دانشکدسپس  و توانبخشی ۀدانشکددر 1361. از سال اخذ نمودندبه  دانشگاه علوم پزشکی تهران از

 به استخدام  1380از سال  ویان در مقاطع مختلف مشغول بودند ودانشگاه علوم پزشکی ایران به تدریس دانشج

 به رحمت ایزدی پیوست. 1391 ایشان در اردیبهشت ماه درآمدند. دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 

 



 

 دکتر فریدون نگهدار

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،از  بیولوژیکارشناسی را در رشته  مدرکمتولد شدند.  1328ایشان در سال 

رای و دکتاز دانشگاه علوم پزشکی مشهد  را  آناتومی کارشناسی ارشداز آمریکا و را  بیولوژی کارشناسی ارشد

به استخدام دانشگاه  1358از سال  را از دانشگاه علوم پزشکی ایران اخذ نمودند. تشریحی )آناتومی(تخصصی علوم 

 حوزه تحقیقاتی ایشان، نوروساینس است.علوم پزشکی ایران درآمدند و 

 

 

 

 

 



 

 دکتر ملیحه نوبخت

کارشناسی ارشد را در ، 1365مدرک کارشناسی را در رشته بیولوژی در سال متولد شدند.  1338ایشان در سال 

ن شناسی و بافت شناسی ، دکترای تخصصی را در رشته جنی1367رشته جنین شناسی و بافت شناسی در سال 

در دانشگاه  1376از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ نمودند و دوره پسادکتری خود را در سال  1373در سال 

اعالم  1400تشریحی علوم پزشکی ایران خدمت و در سال گیل کانادا گذراندند. ایشان سالها در گروه علوم مک

 بازنشستگی نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اساتید بزرگوار سرکار خانم هما دربهشتی )مربّی بافت شناسی( ، سرکار خانم مینا مرصاد، جناب آقای علی اصغر 

ت علوم تشریح فعالی نیک نفس )مربّی علوم تشریح( و جناب آقای حقیقی پور )مربّی علوم تشریح( هم در گروه

 .داشتند که بازنشسته شدند

 

 


