
دانشکده پزشکی شیراز در تاریخ )1328 تاکنون(

   دانشکده های پزشکی امروز نتیجه تالش بزرگان علم و دانش این سرزمین در دهه 
های گذشته اند. دانشمندان و دلسوزانی که از هیچ و با دست خالی اما همتی بزرگ 
پایه گذار پزشکی نوین ایران بوده و سنگ بنای مراکز علمی و هویت دانش پزشکی 
مدرن ایران را گذارده اند. دانشکده پزشکی شیراز نیز با بیش از 60 سال قدمت یکی 

از بزرگترین و قدیمی ترین مدارس پزشکی کشور به شمار می رود. 
در آغاز راه، آموزشگاه عالي بهداري شیراز به همت دکتر ذبیح اهلل قربان در آذرماه 
دانشکده  )رئیس  اوبرلین  پروفسور شارل  بهداري وقت،  با حضور وزیر  سال 1325 
دانشکده  شناسي  آسیب  )استاد  گلپایگاني  حبیبي  دکترمصطفي  و  تهران(  پزشکي 
پزشکي تهران که ابتدا بازرس کل آموزشگاه های بهداری بود( رسما افتتاح شده و 
یک دوره 4 ساله برای تربیت بهیاران پزشکی برای انجام امور پزشکی در مناطق کم 
جمعیت )زیر 10 هزار نفر( تعریف گردید که سه دوره جذب دانشجو نمود. سپس در 
سال 1328 دانشکده پزشکی شیراز رسما افتتاح گردید و به پذیرش دانشجو پزشکی 
کشاورزی،  و  ادبیات  های  دانشکده  تاسیس  با   1332 سال  در  )تصویر1(.  پرداخت 
دانشگاه شیراز افتتاح شد. ریاست آن تا سال 1341 با دکتر ذبیح اهلل قربان بوده است 
)تصویر 2(. در این سال با عقد قرارداد با دانشگاه پنسیلوانیا در جهت ارتقای علمی 
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دانشگاه، نام آن به دانشگاه پهلوی تغییر یافت )تصویر 3( تا پس از پیروزی انقالب 
اسالمی که نام آن یکبار دیگر به دانشگاه شیراز  بازگشت.1

تصویر1. دانشکده پزشکی شیراز1328خ

تصویر2. دکترذبیح اهلل قربان بنیانگزاردانشکده پزشکی شیراز

تصویر3. دانشکده پزشکی شیراز در دهه 50

1- Raeisjalali et al, 2015.
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در راستای پاسداشت از زحمات اساتید پیشکسوت و این تاریخ پر فراز و نشیب 
که نتیجه آن وجود دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشکده پزشکی آن به عنوان 
یکی از مهمترین مراکز علمی کشور است، دقتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران در 
پزشکی  دانشکده  تاریخچه  موضوع  با  را  ای  روزه  یک  سمینار   94/2/21 تاریخ 
شیراز )در قالب نهمین نشست پژوهشی تاریخ پزشکی ایران و اسالم( برگزار نمود. 
در این مراسم از اساتید نسل اول دانشکده به همراه بسیاری از اساتید پیشکسوت 
دانشکده پزشکی شیراز تجلیل شد. این برنامه که با تعامل با گروه تاریخ پزشکی 
دانشجویان  ایران  و  اسالم  تمدن  و  فرهنگ  درس  از  بخشی  عنوان  به  دانشکده 
پزشکی شیراز نیز تعریف شده بود با حضور دانشجویان پزشکی محفلی گرم برای 
مبدل  جوان  دانشجویان  با  دانشکده  دور  های  سال  بزرگان  و  اساتید  بین  ارتباط 
شد. به این فضا اساتید جوان دانشکده پزشکی نیز افزوده شد. اساتید پیشکسوت 
استاد  منش،  سبحان  مجید  استاد   ،)4 )تصویر  خدادوست  اصغر  علی  استاد  مانند 
محمد صادق اردکانی، استاد اکبر رجائی و بسیاری دیگر به ارائه خاطرات خود و 

پاسخگویی به سواالت اساتید جوان و دانشجویان پرداختند )تصویر 5(.

تصویر4. استاد دکتر علی اصغر خدادوست در مراسم تاریخچه دانشکده پزشکی 
شیراز

تصویر5. عکس یادمان تعدادی از اساتید پیشکسوت دانشکده با اساتید و 
دانشجویان جوان، پس از پایان سمینار
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دبیر این سمینار جناب آقای دکتر قنبرعلی رئیس جاللی و دبیر علمی آن دکتر 
علیرضا مهدی زاده بودند. به مناسبت این برنامه تندیس دانشکده پزشکی شیراز با 
طرح سردر ساختمان قدیم دانشکده تهیه و به اساتید پیشکسوت و سخنرانان سمینار 
اهدا شد )تصویر 6(. همچنین کتابچه تاریخ دانشکده پزشکی شیراز با مجموعه ای 
از تصاویر و نیز مقاالت چاپ شده در این حوزه به چاپ رسید و در مراسم بین 

همه حضار توزیع شد.

تصویر6. تندیس دانشکده پزشکی شیراز، اهدا شده در سمینار تاریخچه دانشکده 
پزشکی شیراز به اساتید پیشکسوت
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