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  استاد علم و اخالق یادبود
   میرمحمد علی  دکتر

  

  

  

  میرمحمد علی دکتر  مرحوم ـ1تصویر 

هر دو تحصیالت . در تهران متولد شدند 1302آبان  2دکتر علی محمد میر و برادر همزادش دکتر محمدعلی میر در تاریخ 
فارغ التحصیل شدند و براي تحصیل پزشکی به  اه تهراناز دانشکده حقوق دانشگ .ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان رساندند

  سوئیس رفتند و در همان دانشگاهی که پدرشان دکتر یوسف میر تحصیل کرده بود، تحصیل کردند و در همان دانشگاه در 
  . به تهران بازگشتند 1336رشته جراحی عمومی تخصص گرفتند و در سال 
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پروفسور عدل خدمت کردند و سپس به بیمارستان پهلوي سابق و به بخش  چند ماهی در بیمارستان سینا در بخش جراحی
در دانشگاه تهران به . دار بودندهاي یک و پنج این بیمارستان را عهدهریاست بخش 1358انتقال یافتند و تا سال  جراحی پدرشان

تان هزار تختخوابی فعالیت خصوصی خود را در مقام استادي نایل آمدند و پس از قطع همکاري ناخواسته با دانشگاه تهران و بیمارس
دکتر میرها هرگز کار پزشکی را راهی براي کسب ثروت و درآمد فرض نکردند و با عشق و عالقه به . بیمارستان جم ادامه دادند

به  دکتر علی محمد و دکتر محمدعلی میر. و پرتوان بدون وقفه کار کردند رسالگی با شو 88تا سن  ،بیماران و کار جراحی
 زخم عالقه و تعلق خاطر بسیار داشتند و هرگز ،جراحی دانشگاهی را پدرشان در آن بنیان نهاده بودبیمارستانی که اولین بخش 

  .دهزار تختخوابی و دانشگاه تهران در قلب آنها التیام پیدا نکردوري از بیمارستان 
مند به تدریس و فعالیت علمی بودند و به عنوان مثال نخستین هپاتکتومی راست در ایران، دکتر میرها جراحانی پرکار، عالقه

  .داندنرا با موفقیت انجام دادند و در مجالت خارجی آن زمان به چاپ رس Ivor Lewisنخستین عمل پورتوکاو و عمل 
دار فانی را  1398جهان فروبست و برادر همزادش دکتر علی محمد میر در بهمن چشم از  1388دکتر محمدعلی میر در آبان 

  .وداع گفت
  

  روحشان شاد و یادشان گرامی
  

  
  

  
  

 


