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 ریاست حاضر حال در او. است ایرانی سرشناس اعصاب و مغز جراح و پزشک سمیعی مجید

 نآلما در هانوفر عصبی علوم بیمارستان ریاست و اعصاب جراحان انجمن جهانی فدراسیون

 .دارد عهده بر را

 

 جهان به دیده رشت شهر در ۳۱۳۱ خرداد۹۲ مورخ سمیعی سمیعیمجید مجید پرفسور

 ریاست حاضر حال در او. است ایرانی سرشناس اعصاب و مغز جراح و پزشک وی. گشود

 نآلما در هانوفر عصبی علوم بیمارستان ریاست و اعصاب جراحان انجمن جهانی فدراسیون

 .دارد عهده بر را

 

 مهمی مطالعات محیطی عصبی دستگاه جراحی بازسازی و ترمیم و مغز تورم ٔ زمینه در وی

 منورینو» به موسوم تومورهای روی جراحی اعمال بیشترین ایشان. استداده انجام

. دباشمی ایشان به متعلق هاگزارش بیشترین زمینه این در و استداده انجام «آکوستیک

 :انگلیسی به) اعصاب علوم المللیبین مرکز یک تاسیس به اقدام ۳۲۲۱ دهه در ایشان

International Neuroscience Institute )اختصار به که INI بنای. نمود شود،می شناخته 

 و است واقع آلمان هانوفر شهر در مرکز این. باشدمی مغز شکل از برگرفته مرکز این

 استکرده تربیت زیادی شاگردان سمیعی پروفسور. دارد عهده بر پروفسور را آن ریاست

 و هستند مشغول اعصاب و مغز جراحی زمینه در فعالیت به جهان مختلف کشورهای در که

 الح در ایشان. کنندمی برگزار کشورها از یکی در ایشان افتخار به را کنفرانسی ساله هر

 نظیر بی مهارتی با را مغز قاعده در سنگین جراحی هایعمل بوده، فعال بسیار نیز حاضر

 مدعو سخنران عنوانبه جهان اعصاب و مغز جراحی مهم هایکنگره اغلب در و دهدمی انجام

 برای زیادی تالش و ورزدمی عشق ایران خود کشور به سمیعی پروفسور. کندمی شرکت

 .دهدمی انجام ایران اعصاب و مغز جراحی ارتقای

 

 

 نائل تهران دانشگاه افتخاری استاد عنوان دریافت به ۳۱۲۱ مهر ۳۱ در سمیعی پروفسور

 .شد

 

 تحصیالت

 .گردید آلمان عازم سپس و رسانید پایان به رشت در را متوسطه و ابتدایی تحصیالت

 ٔ ورهد سپس و رسانید پایان به ماینتس دانشگاه در را پزشکی و شناسیزیست هایرشته
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 سال در و کرد شروع شورمن کورت پروفسور نظر زیر را اعصاب و مغز جراحی تخصص

 .آمد نایل رشته این در تخصص ٔ درجه اخذ به ۳۱۳۲

 

. کرد آغاز اعصاب و مغز جراحی بیمارستان معاونت و استادیاری سمت با را علمی کار وی

 سال در. گرفت عهده به را اطفال اعصاب و مغز جراحی بخش سرپرستی چندی از پس

 .گردید نایل ماینتس دانشگاه از اعصاب و مغز جراحی پروفسوری ٔ درجه اخذ به ۳۱۳۳

 

 سال در و کرد آغاز را میکروسکوپی جراحی آموزشی دوران از دوره اولین ۳۱۳۱ سال در

 واگن فولکس بنیاد کمک با را آلمان میکروسکوپی جراحی تمرین آزمایشگاه نخستین ۳۱۳۱

 .نمود تأسیس

 

 گرفت عهده به هانوفر شهر در را اعصاب و مغز جراحی بیمارستان ریاست ،۳۱۳۱ سال در

 در و شد اعطا وی به هلند لیدن دانشگاه در اعصاب و مغز جراحی کرسی سال، همین در

 رد. کرد پیشنهاد وی به را اعصاب و مغز جراحی کرسی تصدی ماینتس دانشگاه ۳۱۱۱ سال

 .پرداخت کار به هانوفر دانشگاه در اعصاب و مغز جراحی کرسی تصدی قبول با ۳۱۱۱ سال

 در و داشت عهده به را جمجمه ٔ  قاعده المللیبین انجمن ریاست ۳۱۱۳ تا ۳۱۱۱ سال از

 .شد انتخاب جمجمه ٔ قاعده هایانجمن جهانی فدراسیون ریاست به ۳۱۱۳ سال

 

 

 افتخارها

 پیشرفت در که بلندی هایگام همچنین و وی ارزنده تجربیات و علمی مقام از تجلیل برای

 خدمت نشان ۳۱۱۱سال در غربی آلمان جمهوریرییس است،برداشته اعصاب و مغز جراحی

 نیدرزاکسن ایالت علمی ٔ جایزه سال همین در. کرد اهدا او به را آلمان دولت ۳ درجه

 نامبرده به اعصاب و مغز جراحی پیشرفت راه در وی ارزش پر هایفعالیت پاس به آلمان،

 .بودند ترکیه بزرگ خواننده تاتلیس ابراهیم جراحان گروه رهبر وی همچنین. شد اهدا

 

 جهان کشورهای تمام در امروزه سمیعی پروفسور همت با که بس همین دنیا ایرانیان برای

 در سال هر که شده تشکیل حاذق جراح ۳۹۱۱ با جمجمه قاعده جراحان عنوان تحت انجمنی

 آخرین شاهد به پروژکشن ویدئو طریق از مغز جمجمه قاعده جراحی علمی، کنگره قالب

 به مداربسته هایدوربین از استفاده با و هستند پروفسور جراحی علمی دستاوردهای
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 آموزشی و پزشکی جدید هایباتکنیک و مشاهده را وی جراحی عمل مستقیم صورت

 .بینندمی

 را مغز جراحی بیمارستان ترینتخصصی گرفت تصمیم ۳۱۳۱ دردهه که سمیعی پروفسور

 رد خوشبختانه و کند تامین را است انسان مغز شبیه آن معماری که آلمان هانوفر شهر در

 هانوفر واعصاب مغز جراحی کرسی ۳۱۱۱ سال در سمیعی پروفسور. شد موفق هم کار این

 جمجمه قاعده هایانجمن جهانی فدراسیون ریاست عنوان با همزمان و پذیرفت را آلمان

 اعصاب و مغز جراحی در وی خدمات پاس به آلمان صدراعظم سال این در شده برگزیده

 .نمود اعطا وی به را غربی آلمان دولت یک درجه نشان

 ایرانی متخصصان آموزش از اهدافش ترینمهم که این خصوص در ، سمیعی پروفسور

 کشور به تر سریع چه هر اعصاب و مغز زمینه در پزشکی هایتازه خواهممی": گفت چیست

 ".شود منتقل ایران عزیزم

 

 سمیعی پروفسور آثار فهرست

 و مرکزی عصبی دستگاه خصوص در مرجع کتاب ۳۱ و علمی ٔ مقاله ۳۱۱ از بیش: مقاالت

 ایهجمجم اعصاب ـ محیطی اعصاب نوین هایجنبه ـ پنوموآنسفال نگاری برش: کتابها. محیطی

 ـ دو آن اطراف و سوم بطن و مغز ساقه در جراحی ـ جمجمه ٔ قاعده بر وارد هایضربه ـ

 سینوسهای و ترکی زین ٔ منطقه جراحی ـ محیطی اعصاب ضایعات ـ مغز ٔ  قاعده جراحی

 بازسازی نوین روشهای ـ کلیوس جراحی ـ مغز ٔ قاعده مننژیم جراحی بینی پیرامون

 ـ ترمیمی جراحی و پالستیک جراحی در پیوند نیز و اعصاب و عروق دوخت ـ استخوان

 .جمجمه ٔ قاعده جراحی اطلس ـ مغز ٔ  قاعده جراحی

 :سمیعی پروفسور شده تالیف کتب

Pneumoenzephalo-Tomographie 

Aspects Modicales de la Chirurgie des Nerfs Periphriques 

The Cranial Nerves 

Traumatology of the Skuall Base 

Surgery in around the Brain Str 

M and the Third Ventricle 

Scull Base Surgery 

Nerve Lesions Modeme Verfahren der Rekonstruktion von 

knochenstrukturen Gefab-und Nervennaht sowie Peripheral 

Proceeding of the 1 international Skull Base Congress 

Surgery of the Sellar Region and Paranasal Sinuses 
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Surgry of Skull Base Meningiomas 

Surgery of the Clivus 

 

 انتشارات توسط که Samiis's Essentials in Neurosurgery(: ۹۱۱۲-۹۱۱۲) اثر آخرین و

 .استشده منتشر اسپرینگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 هدیه ای رایگان اما با ارزش برای شما

 دانلود هدیه
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 به سایت فکر پرواز رجوع کنید 

fekreparvaz.com 

http://www.fekreparvaz.com/
http://www.fekreparvaz.com/
http://fekreparvaz.com/

