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ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﺮاﺣﯽ اﯾﺮان ،دوره  ،27ﺷﻤﺎره  3و  ،4ﺳﺎل 1398

ﯾﺎدﺑﻮد اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻢ و اﺧﻼق
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮ

ﺗﺼﻮﯾﺮ 1ـ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮ و ﺑﺮادر ﻫﻤﺰادش دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ  2آﺑﺎن  1302در ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﺗﺤﺼﯿﻼت
اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .از داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ

ﺳﻮﺋﯿﺲ رﻓﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه در
رﺷﺘﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺳﺎل  1336ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
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ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ـ ﯾﺎدﺑﻮد اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻢ و اﺧﻼق

ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎ در ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺪل ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﻬﻠﻮي ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ

ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﺪرﺷﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  1358رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﯾﮏ و ﭘﻨﺞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮدﻧﺪ .در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎدي ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺰار ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻢ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ را راﻫﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت و درآﻣﺪ ﻓﺮض ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ

ﺑﯿﻤﺎران و ﮐﺎر ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺗﺎ ﺳﻦ  88ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﭘﺮﺗﻮان ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮ ﺑﻪ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﭘﺪرﺷﺎن در آن ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ زﺧﻢ
دوري از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺰار ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﻗﻠﺐ آﻧﻬﺎ اﻟﺘﯿﺎم ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.

دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮﻫﺎ ﺟﺮاﺣﺎﻧﯽ ﭘﺮﮐﺎر ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﭙﺎﺗﮑﺘﻮﻣﯽ راﺳﺖ در اﯾﺮان،

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﻮرﺗﻮﮐﺎو و ﻋﻤﻞ  Ivor Lewisرا ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و در ﻣﺠﻼت ﺧﺎرﺟﯽ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮ در آﺑﺎن  1388ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺖ و ﺑﺮادر ﻫﻤﺰادش دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮ در ﺑﻬﻤﻦ  1398دار ﻓﺎﻧﯽ را

وداع ﮔﻔﺖ.
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