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، بنیانگذار رشته جراحی کودکان )1397 -  1310(به یاد استاد دکتر کریم واعظ زاده 

  در دانشکده پزشکی شیراز

  *محمد حسین عزیزي دکتر

  )حافظ(یار ما را گو سالمی، دل همیشه یاد اوست  //   اي صبا گر بگذري بر کوي مهر افشان دوست

  

  
  

  شادروان استاد دکتر کریم واعظ زادهـ 1تصویر 
  

  
استادي . ، دانشکده پزشکی شیراز یکی از استادان پیشگام و بزرگ خود را از دست داد1397ماه  سف بسیار در مهرأبا ت: اشاره

این ضایعه را به . رفتکه افزون بر دانشوري، انسانی واال و دلسوز، فروتن و سرشار از مهربانی بود و الگوي دانش و اخالق به شمار می
  . گوییمشان، همکاران و جامعه ارجمند پزشکی کشور تسلیت میخانواده محترم ای

رهنگی درآباده فارس چشم بر جهان گشود و پس از فاي ش در خانواده 1310 خرداد 23 در )1تصویر ( زادهاستاد دکتر واعظ
اهی شیراز و تهران شد و بخشی از دوران متوسطه در دبیرستان سعدي در زادگاه خود ر گذراندن دوره ابتدایی در دبستان حافظ و
یس ئسپس براي تحصیالت دانشگاهی راهی سو. هاي شاپور شیراز و البرز تهران گذراندباقیمانده دوره متوسطه را در دبیرستان
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سپس دوره  .مدرك پزشکی عمومی را دریافت کردند 1335شدند و پزشکی عمومی را در دانشکده پزشکی ژنو گذراندند و در سال 
. سال هم دوره جراحی کودکان را در لوزان زیر نظر پروقسور ژانتون سپري کردند را آغاز کرده و پس از آن مدت یکجراحی عمومی 

 دانشگاه پیتسبرگزاده براي گذراندن دوره تخصصی جراحی کودکان به آمریکا رفتند و جراحی کودکان را با موفقیت در دکتر واعظ
)University of Pittsburg(سیلوانیا گذراندند و مدرك بورد تخصصی دریافت کردند، در ایالت پن.  

به کار  ، به عنوان استادیار بخش جراحی دانشکده پزشکی شیراز1344زاده پس از بازگشت به ایران در سال روانشاد دکتر واعظ
. ي را بر عهده گرفتندیافتند و چند سالی ریاست بیمارستان سعد ءبه سمت دانشیاري ارتقا 1349و در سال  )2تصویر ( پرداختند

به مرتبه استادي رسیدند و در مجموع در یک دوره سی ساله، افزون بر درمان بیماران، به آموزش دانشجویان و  1356ایشان در سال 
دار ریاست بخش جراحی دانشکده پزشکی را عهده 1359تا  1353هاي زاده طی سالمرحوم استاد دکتر واعظ. دستیاران پرداختند

هاي طوالنی خدمت ارزشمند خود در دانشکده پزشکی شیراز، جراحان کارآمدي را پروراندند، به و با کمک همکاران طی سالبودند 
گذار رشته جراحی زاده بنیاناستاد دکتر واعظ. هاي علمی متعدي را در نشریات معتبر داخلی و خارجی منتشر کردندعالوه مقاله

بار از سوي بخش جراحی کودکان دانشکده پزشکی شیراز به عنوان استاد نمونه و  اند و دوکودکان در دانشکده پزشکی شیراز بوده
به پاس خدمات چشمگیر و صادقانه  .اندافزون بر اینها، از ابتدا عضو هئیت بورد تخصصی جراحی کشور بوده. ندشد جلیلثیرگذار تأت

زاده در سال از استاد دکتر واعظ .)3تصویر ( به عضویت پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی انتخاب شدند 6/4/71ر تاریخ ایشان د
روانشان شاد و یادشان . در کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران به عنوان استاد ممتاز جراحی کودکان تجلیل به عمل آمد 1385

  .)4تصویر ( گرامی و راهشان پر رهرو باد
   

  :منبع
 .2007،  تابستان 14- 13خبرنامه فرهنگستان علوم پزشکی، صص  .1
، 174- 173جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز، دفتر سوم، ارج نامه استاد دکتر فرخ سعیدي، صص . عزیزي، محمد حسین .2

 .1393انتشارات میر ماه، تهران 
------------------------------------------------ ---------------------  

  .ع.ح.م. زاده سپاسگزارمت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به خاطر تهیه دو عکس از مرحوم استاد دکتر واعظأاز همکار ارجمند دکتر علی رئیس جاللی، عضو هی: پی نوشت 

    

  
  

  شیديردهه پنجاه خو -پزشکی شیراز  زاده در جمع استادان و دستیاران بخش جراحی دانشکدهاستاد دکتر واعظـ  2تصویر 
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  استاد دکتر واعظ زاده در جمع همکاران در فرهنگستان علوم پزشکیـ  3تصویر 
  
  

  
  

  استاد دکتر واعظ زاده با شماري از استادان دانشکده پزشکی شیراز ـ 4تصویر 
  

 


