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  استاد علم و اخالق یادبود
  منوچهر امیرفیضدکتر 

  *ناصر صادقیان دکتر
  

  

  ـ دکتر منوچهر امیرفیض1تصویر 
  

در محله شاه آباد تهران چشم به جهان  1317مهرماه  23دکتر منوچهر امیرفیض، استاد و فوق تخصص جراحی کودکان در 
در این دوران ضمن توجه کافی به دروس . ستان البرز تهران گذرانددبستان را در مدرسه منوچهري و دبیرستان را در دبیر. گشود
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126  1397، سال 4، شماره 26نشریه جراحی ایران، دوره 

پس از گرفتن دیپلم به آلمان رفت و در دوران پس از جنگ جهانی دوم . رمانی کشور ادامه دادـدانی را در حد قهـخود، ورزش دو می
ومی را ـه، رشته تخصصی جراحی عموفقیت در این دورـردد و پس از مـومی دانشگاه توبینگن گـکی عمـتوانست وارد دوره پزش

  . سال با موفقیت این دوره را به اتمام رساند 5در همان دانشگاه آغاز کرد و پس از ) به عنوان اولین رزیدنت خارجی(
اي که به جراحی کودکان پیدا کرده بود و با حمایت پرفسور فالخ وارد رشته جراحی کودکان گردید دکتر منوچهر امیر فیض با عالقه

  .)1تصویر ( و این دوره را هم با موفقیت گذراند
تصمیم به کار در ایران گرفت تا در خدمت  ،دکتر منوچهر امیرفیض به علت عالقه خاصی که به میهن عزیزمان ایران داشت

م پزشکی در دانشگاه علو 1354به ایران برگشت و پس از گذراندن خدمت سربازي، در سال  1350لذا در سال . کودکان کشور باشد
مشغول به کار شد و به عنوان استادیار، اولین بخش جراحی کودکان این دانشگاه را در بیمارستان لقمان الدوله ) ملی(شهید بهشتی 

جراحی کودکان و تربیت عالقمندان رشته جراحی کودکان  ،راه اندازي کرد و با همکاري استاد دکتر کیوان رفیعیان به درمان
  پس از پیروزي انقالب اسالمی بخش جراحی کودکان بیمارستان لقمان الدوله را به بیمارستان  1358در سال . پرداخت
با  1359طالقانی منتقل کردند و با امکانات ابتدایی، بخش مذکور، راه اندازي شد و به تدریج کامل و مجهز گردید و در سال .. آیت ا

ه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه، گروه جراحی کودکان را ب 1356توجه به پیوستن بیمارستان کودکان مفید در سال 
هاي آموزشی و درمانی آن افزایش یافت و به به رسمیت شناخت و دکتر امیرفیض اولین مدیر گروه جراحی کودکان شد و فعالیت

، مفید و علمی به کار خود ادامه صورت رسمی با جذب دستیاران رشته فوق تخصصی جراحی کودکان، به صورت یک گروه کامالً فعال
از دستیارانی که خود . ت گذراندیدکتر امیر فیض همه مدارج علمی و ارتقاء را از درجه استادیاري به دانشیاري و استادي با موفق. داد

  دان توان از استاباشند میاند و یا مشغول به خدمت میاز اعضاء مهم هیأت علمی این دانشگاه بوده و بازنشسته شده
  دکتر جعفر کورانلو، مرحوم دکتر میر محمود سید احدي، دکتر ناصر صادقیان، دکتر علیرضا میرشمیرانی، دکتر حسین شفایی، 
  دکتر فتح اله روشن ضمیر، دکتر علی بهادر، دکتر منصور شیخ، دکتر جواد غروبی، دکتر محسن روزرخ، دکتر محمود سعیدا، 

  نگیري، دکتر سهیل اوصیاء، دکتر امید امان اللهی، دکتر بابک میرسلطانی، دکتر محمودي، دکتر فرشید مقدم، دکتر فریبا جها
  . نام برد... دکتر حسین الماسی، دکتر جواد سیدي، دکتر لیلی مهاجرزاده و 

  با همکاري آقایان دکتر کیوان رفیعیان و  1372وي نخستین کنگره جراحی کودکان و نوزادان ایران را در مهرماه 
تر جعفر کورانلو به عنوان دبیران علمی، دکتر ناصر صادقیان و دکتر فتح اله روشن ضمیر به عنوان دبیران اجرایی و همه همکاران دک

  . )2تصویر ( اي برگزار نمودتهران به نحو شایسته "هتل هما "هاي کشور، در فعال جراح کودکان دانشگاه

  
  1372منوچهر امیرفیض در نخستین کنگره جراحی کودکان و نوزادان، مهرماه ـ دکتر ناصر صادقیان و مرحوم دکتر 2تصویر 



127  استاد علم و اخالقیادبود  ـ ناصر صادقیاندکتر 

  اندازي انجمن جراحان کودکان ایران است که با همکاري آقایان ر امیرفیض، راههیکی از کارهاي با ارزش دکتر منوچ
دکان کشور انجام گرفت و مجوز دکتر جواد احمدي و با حمایت کامل همه جراحان کو ،دکتر خالصی، مرحوم دکتر کریم واعظ زاده

هاي روزافزون این انجمن، اکنون جراحی کودکان از وضعیت ناشناخته قبلی خارج شده و به تأسیس انجمن دریافت شد و با فعالیت
هاي ماهیانه و سالیانه و حمایت از هاي مختلف خود و با تشکیل جلسات و کنفرانسههاي دورهمت اعضاء محترم هیأت مدیره

  . ان کودکان کشور و فعالیت در مراکز علمی کشور، نسبت به احقاق حق اعضاء خود اقدام کرده استجراح
طالقانی با تمام امکانات و اعضاء هیأت علمی خود، بصورت بخش ... بخش جراحی کودکان بیمارستان آیت ا 1381در سال 

گیري ارتقاء پیدا علمی و عملی این رشته به صورت چشممستقلی به بیمارستان کودکان مفید منتقل شد و با این تجمیع، وضعیت 
  .کرد

خانم قدس که انسانی وارسته و نیکوکار است و در فکر تأسیس مؤسسه محک بود با همکاري و همفکري دکتر منوچهر امیرفیض 
ر مؤسسه محک را براي درمان کودکان مبتال به سرطان در تهرانو استقبال عده راه اندازي کردند و  اي از پزشکان فعال و خی  

  . دکتر امیرفیض تا آخرین روز عمر پربرکت خود عضو هیأت امناء و عضو شوراي پزشکی مؤسسه خیریه محک بود
  هاي رازي برگزار شد، جامعه جراحان ایران که در مرکز همایش 1397هیأت مدیره جامعه جراحان ایران، در کنگره اردیبهشت 

  .  هاي ماندگار و خدمتگزار کودکان کشور تجلیل و تقدیر نمودر کیوان رفیعیان، به عنوان چهرهاز آقایان دکتر امیرفیض و دکت
اعمال جراحی کودکان و نوزادان را با دقت و ظرافت بسیار و . دکتر امیر فیض استادي جدي، کوشا و معلمی مهربان و دلسوز بود

کرد و در گراند راندهاي بخش، ابعاد مختلف را حتماً ویزیت کامل می بیماران عمل شده خود. دادکمترین مقدار خونریزي انجام می
  .نمودگذاشت و نظرات و مطالعات جدید همکاران را مطرح میهاي انجام شده را به بحث میجراحی

 ها تالش و خدمت پر ثمر به مردمپس از سال 26/10/1397بازنشسته شد و در تاریخ  15/2/1388دکتر امیرفیض در تاریخ 
  .باد و یادش گرامی روحش شاد. مان در تهران به رحمت ایزدي پیوستمیهن

  
  

  
  

 


