پیام رئیس کنگره

به نام خدا
اســاتید ارجمند ,همکاران گرامی با سپاس و تشکر از حضور گرانقدر شما در بیست و ششمین
کنگره جامعه پزشــکان متخصص داخلی ایران و تشــکر ویژه از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشــکی سراسر کشــور که ما را در برگزاری این کنگره تنها نگذاشته اند و ساعت ها وقت خود را
صرف نوشتن مقاله و یا همکاری صمیمانه در اجرای آن نموده اند.
کنگــره پیــش رو حاصل زحمات بیش از  300نفــر از عزیزان  ,اعضاء هیئــت علمی و هیئت
مدیره این جامعه می باشــد شاید در این وقت کوتاه نتوانیم راجع به چگونگی برگزاری این کنگره
و مشــکالتی کــه در برگزاری آن به وجود آمده مطالبی عرض نمایــم ولی می توان گفت در طول
برگزاری این کنگره بدون شک با اشکاالتی برخورد خواهیم نمود که سعی خواهد شد با کمک شما
دوستان مشــکالت پیش آمده را رفع نمائیم امیدواریم حاصل زحمات همکاران مورد رضایت شما
اندیشمندان و نخبگان ایران عزیز قرار گیرد و ما را از راهنمایی های خود محروم نسازید.
دکتر ایرج خسرونیا

تقدیر و تشکر

به حول و قوه الهی مفتخریم برپایی بیســت و ششمین کنگره ســالیانه جامعه پزشکان متخصص
داخلی ایران را به حضور فرهیختگان  ،متولیان و پویندگان علم پزشکی نوید دهیم  .این کنگره که
هر ســال در اردیبهشت ماه و باحضور قاطع اعضاء محترم جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران و
جمع کثیری از اســاتیدو صاحب نظران رشــته های داخلی برگزار می گردد  ،در سایه عنایات حق
بار دیگرمرهون توجهات و الطاف همراهانی بود که از یاری خود در راســتای رونق بخشیدن به این
گردهمایی علمی دریغ نورزیده اند  .شایسته است در همین مجال از اعضاء هیئت مدیره و مدیران
عامل شــرکت های دارویی و تجهیزاتی که به هر طریق در ادای این رســالت مایه دلگرمی ما بوده
اند صمیمانه قدردانی کنیم..
شرکت های داروسازی و دارویی

راسن درمان

پورا طب

سانوفی اوانتیس گروپ ایران

داروسازی دکتر عبیدی

برسیان دارو

کوشان فارمد

داروسازی اسوه

نیکان طب ساسان

دارو درمان پاسارگاد

درمان یاب دارو

داروسازی اکتوورکو

داروسازی ابوریحان

ویرالیان گروه

داروسازی اکسیر

بهستان دارو -ابوت

زیست تخمیر

داروسازی سبحان دارو

دارو درمان سپهر

روژین دارو

امیدپارسیان

آشبال شیمی

نوونوردیسک پارس

کوبل دارو -آسترازنیکا

صدف دارو صبا

آرین سالمت سینا

ویتا آریا

بهستان دارو -فایزر

فن آوریهای نوین دارویی آتیه(فندا)

بیمارستان آتیه

شرکت های تجهیزات پزشکی
مدیسا نوین پایش

آریا جراح

نانو تجهیز پارتیان

نیک آئین طب

فرآیند پردازشگران آتیه

درمان یاب سالمت پویا

طبیب ابزار گستر

فریر آسا طب

ماورای فنون عصر
نقش طاووس صبا
بیدارتابان آریا
کیمیا طب گوارش

اسامی فوق مربوط به شرکت هایی است که قبل از تاریخ انتشار کتاب اقدام به خرید غرفه نموده اند.

بیست و ششمین کنگره
جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
رییس کنگره :دکتر ایرج خسرونیا
دبیرعلمی کنگره :دکتر سیدمحمود اسحق حسینی دبیراجرایی کنگره :دکتر مصطفی انوری
تاریخ برگزاری 94/2/15 :لغایت 94/2/18

محل برگزاری :مرکز همایش رازی

اعضای هیات اجرایی بیست و ششمین کنگره

اعضای کمیته اجرایی بیست و ششمین کنگره
فهمیه خیرآوران

احمد دهقان نیری

محسن ابوالحسنی

پـزشکان پیشـکسوت
دکتر رحیم کشمیری
دکتر رحیم کشــمیری در آبان ماه سال  1316در شیراز متولد شده .دوران
دبســتان و دبیرستان خود را در مدارس شیراز گذرانده و پس از آن دیپلم ششم
طبیعی را از یکی دبیرستان های شیراز دریافت نموده اند.
از نوجوانی به رشته پزشکی عالقه وافر داشته ،لذا رشته پزشکی را در دانشکده
پهلوی شــیراز آغاز کرده و دوره هشت ساله پزشکی عمومی را در آن دانشگاه به
پایان رسانده است .پس از اخذ دیپلم پزشکی خدمت دوساله سربازی را در سپاه
بهداشت به اتمام رسانده و بالفاصله پس از آن دوره تخصصی طب داخلی را آغاز
و طی چهار سال موفق به اخذ برد تخصصی گردیده با به پایان رسانیدن این دوره
برای دوره تکمیلی روماتولوژی به دانشــگاه کیس وسترن(  )Case Westernاهایو در آمریکا اعزام و پس از
مراجعت از آمریکا در بیمارستان های وابسته به سازمان بهداری مشغول به کار شده یک سال بعد برای دوره
تکمیلی روماتولوژی به انگلستان رفته و دوره فشرده ایی را در لندن گذارنده اند.
مدتی مدیریت بخش های داخلی بیمارستان های بهداری به ایشان محول گردید که پس از چندی ترجیحاً
از این سمت استعفا داده در بخش روماتولوژی بیمارستان چمران مشغول به کار شده در این اثنا دانشگاه شیراز
طی یک مکاتبه با سازمان بهداری فارس از ایشان دعوت نمودند که در دانشگاه علوم پزشکی تدریس نمایند.
تا زمان بازنشســتگی یعنی بیش از بیست سال بخش روماتولوژی بیمارســتان چمران را اداره نموده در
این مدت دانشــجویان پزشــکی  :اکسترن ها  ،اینترن ها ،رزیدنت ها و گاهاً دانشجویان فوق تخصصی کورس
تخصصی خود را در این بخش سپری می نمودند.
چندین ســال پس از انقالب اسالمی تاسیس ســازمان نظام پزشکی به تصویب هیئت دولت رسیده و در
انتخابات مربوطه ایشان به عنوان عضو هیئت مدیره نظام پزشکی انتخاب گردیده و مدت دو سال در این سمت
انجام وظیفه نموده است.
با اخذ تخصصی داخلی همواره عالقه مند بودند انجمنی تحت عنوان انجمن پزشکان داخلی فارس تشکیل
گردد که باالخره در ســال  1364با تشــویق و ترغیب جناب آقای دکتر ملک زاده ،معاون وزیر بهداری وقت،
این انجمن تشکیل که طی اولین انتخابات ،اعضای انجمن جناب آقای دکتر حق شناس را به عنوان رئیس و
ایشان را به عنوان دبیر انتخاب نمودند تا به امروز این انجمن در زمره فعال ترین انجمن های فارس شناخته
شده است در اینجا دو نکته قابل توجه است .اوالً این انجمن بیش از تاسیس انجمن پزشکان داخلی ایران بوده
است و دوم اینکه اعضاء اولین دوره انجمن پزشکان داخلی فارس از این قرار بودند  :جناب آقای دکتر منصور
حق شناس  ،جناب آقای دکتر اکبر رجایی ،جناب آقای دکتر بوستانی و دکتر رحیم کشمیری.
شــایان ذکر اســت که طی ســال های پراکنده دوره های مطالعاتی خود را در دانشگاه  UCLAآمریکا
گذارنده و در برنامه های علمی و تحقیقاتی روماتولوژی آن دانشــگاه شــرکت نموده در ضمن باید اشاره کرد
پس از بازنشســتگی بنابر پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشگاه بوشهر کتابی پیرامون پوکی استخوان ( Osteo
 )Prosisتالیف نموده که به وسیله انتشارات دانشگاه بوشهر به چاپ رسید که هم اکنون در دسترس می باشد.

پـزشکان پیشـکسوت
دکتر طالب آذرم
دکتر طالب آزرم در ســال  1354گواهی دکترای پزشــکی
عمومی از دانشــکده پزشــکی اصفهان دریافت نمــوده و پس از
گذراندن دوره ســربازی و دوره دو ســاله طرح نیروی انسانی در
منطقه رودشــتین (گاو خونی) اصفهان گذرانده و با موفقیت در
آزمون ورودی تخصص بیماریهای داخلی پذیرفته شــده و دوره
چهارســاله تخصص بیماریهای داخلی را در دانشــکده پزشکی
اصفهان گذرانده ودر ســال  1360در امتحان بورد داخلی وزارت
بهداشــت و درمان رتبه اول را بدست آورده و بالفاصله در رشته
فوق تخصص بیماریهای خون و سرطان بالغین بعنوان اولین فلو
در این رشته در دانشگاه تهران پذیرفته شده اند .در سال 1363در امتحان بورد فوق تخصص وزارتخانه
با رتبه اول پذیرفته و فعالیت آموزشی خود را در دانشکده پزشکی اصفهان و در بیمارستان خورشید
سابق ( مرکز آموزشی درمانی نور فعلی شروع نموده اند .
در ســال  1369از مرکز پیوند سلولهای بنیادی در بیماران تاالسمی ماژور و آنمی آپالستیک در
بیمارســتان مرالیا در ایتالیا موفق به اخذ پذیرش شدم و دوره آموزشی را با موفقیت در آنجا گذرانده
و پس از مراجعت به اصفهان اولین پیوند مغز استخوان را با امکانات بسیار محدود در بیمارستان سید
الشهدا(ع) انجام داده و تعدادی از کادر علمی و پرستاری برای این کار آموزش تئوری و عملی داده
و تیم پیوند تشکیل داده اند .یک سال بعد سفری به انگلستان در شهر لندن بیمارستان Hammer
 Smithبرای کســب تجارب عملی در زمینه پیوند ســلولهای بنیادی در بیماری های سرطان خون
دوره ای گذرانده و در ســال  1371موفق به اخذ پذیرش از مرکز پیوند مغزاســتخوان Cleveland
 clinicدر ایالت اوهایو در آمریکا گردیده و دوره آموزشی در زمینه پیوند سلول بنیادی در لوسیمی
های مزمن و لنفومها گذرانده وپس از برگشــت به وطن فعالیت آموزشــی و پژوهشــی خود را در
اصفهان مجددا شروع نموده اند .
در ان وقت آسایشــگاه امید برای نگهداری از بیماران مبتال به سرطان و افراد بی بضاعت توسط
افراد خیر و نیکوکار تاســیس شــده بود و با اهدائیهای مردم خیر و شــریف اصفهان اداره می شد و
بدنبال تصویب قانون ادغام آموزش پزشکی با بهداشت و درمان و تاسیس وزارت بهداشت و درمان و
آموزش پزشکی به این مرکز رفته و این آسایشگاه را بعنوان مرکز آموزشی درمانی بیماریهای خون و
ســرطان انتخاب و ایشان بخش خون و سرطان و بخش پیوند مغز دایر نموده اند .تعداد بیست مورد
بیمار مشــرف به مرگ با عمل پیوند معالجه شدند واعضاء تیم پیوند میرفت تا مهارت و ابتکارهای
جالبی پیدا میکردند که بعلل مختلف این بخش تجهیز نشد و تعطیل گردید .و فضای آن که با کمک
مردم خیر ســاخته شده بود فعال بعنوان بخش ویژه برای معالجه بیماران مبتال به سرطان وشیمی

درمانی استفاده می شود.
سوابق اجرائی -1 :رئیس آزمایشگاه بیمارستان خورشید  -2معاون گروه داخلی دانشکده پزشکی
اصفهان
 -3مدیر گروه داخلی دانشکده پزشکی اصفهان -4رئیس بیمارستان فارابی اصفهان
 -5مسوول گروه ش .م .ر در اصفهان در زمان جنگ تحمیلی  -6رئیس بخش پیوند مغز استخوان
بیمارســتان سید الشــهدا(ع)  -7معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان  -8رئیس بخش
هماتولوژی و انکولوژی بیمارستان سید الشهدا(ع)  -9مسوول راه اندازی بخش خون در بیمارستان
الزهرا(س ع) -10عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -11عضو شورای بورس دانشگاه
 -12عضو شورای انتشارات دانشگاه  -13دبیر کمیته نشر دانشکده پزشکی  – 14عضو کمیته گزیش
استاد  -15عضو کمیته ارتقاء هیئت علمی  -16معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

پـزشکان پیشـکسوت
دکتر محمد رضا زاهد پور انارکی

اینجانب دکتر محمدرضا زاهد پور انارکی در سال 1347
در دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز پذیرفته شده و در تاریخ
 1354دوره پزشــکی عمومی را گذرانیــده و پس از پایان
خدمت نظام وظیفه در سال  1356در رشته داخلی دانشگاه
تهران پذیرفته شده و در سال  1360دوره  4ساله داخلی را
پایان رسانده و از سال  1361در گروه داخلی بیمارستان امام
با تمرکز در بیماریهای ریه در بخش داخلی و برونکوسکوپی
شروع به کار نمودم و در سال  1368به عنوان obser ver
 research Fellowاز وزارت بهداشت و به دانشگاه سین
ســیناتی اوهایو آمریکا اعزام شــدم و در راندهائی که برای فلوهای ریه و مراقبت های ویژه
و آزمایشــگاه خواب برگزار می شد.با  8سال ســابقه کار در بیماری های ریه با استاد دکتر
کاظم آملی در ایران استفاده زیادی بردم و الزم است از آقای دکتر شاهرخ جواهری خصوصاً
ونیز دکتر صاحب جمعی و اساتید آمریکائی آن دانشگاه که پذیرای اینجانب در راندهایشان
بودند سپاسگزاری نمایم.
در ســال  1373موفق به دریافت بورد فوق تخصص ریه شــدم و سایر وظایف به شرح ذیل
می باشد:
در سال  1371 -1375به عنوان معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
از سال  1376 -1382به عنوان رئیس بخش  ICUجنرال بیمارستان امام
از سال  1374تا هم اکنون به عنوان عضو هیئت بورد فوق تخصص ریه و برای دوره هائی
عضو بوردداخلی  ,تخصصی طب کار ,ایمونولوپی آلرژی بالینی ,ریه اطفال بوده ام.
سرپرستی پایان نامه های پزشکی عمومی ,کارشناسی ارشد ,تخصصی داخلی و  PHDو فوق
تخصصــی ریه را عهده دار بوده ام .مقاالت متعــددی در ژورنالهای داخلی و خارجی به چاپ
رسانده ام .
و در پایان ســال  1392به درخواســت خودم در رتبه دانشــیاری بازنشسته شده معهذا
همکاری خود را با بخش ریه بیمارستان امام ادامه می دهم .

پـزشکان پیشـکسوت

دکتر همایون شیخ االسالمی
دکتــر همایون شــیخ االســامی در ســال  1335در
شهرســتان اراک  ،در یک خانواده فرهنگی متولد شده اند و
در رشته داخلی با رتبه برتر بورد تخصصی از دانشگاه تهران
اخذ نموده اند  .ایشان دارای مدرک فلوشیپ طب اورژانس از
دانشــگاه تگزاس می باشند  .از سال  1367در دانشگاه علوم
پزشــکی قزوین بعنوان هیئت علمی مشــغول به کار بوده و
اولین استادیار و دانشــیار گروه داخلی در این دانشگاه بوده
اند  .ایشان مؤسس رشــته تخصصی داخلی در این دانشگاه
هســتند  .از مسئولیتهای ایشــان  ،اولین معاونت پژوهشی
دانشــگاه و سالها مدیریت گروه داخلی بوده و عضویت در شورای دانشگاه میباشد  .سابقه 10
ساله تدریس روش تحقیق برای اساتید و دستیاران و سرپرستی  17مورد پایان نامه تخصصی
داخلی و  30پایان نامه دکترای عمومی بعنوان استاد راهنما را بعهده داشته اند .تألیف  2کتاب
با نام طب سالمندان و آشنایی با مبانی طب بالینی از فعالیت های علمی ایشان میباشد  .ارائه
 35مقاله علمی در مجامع علمی خارجی و داخلی و چاپ  15مقاله علمی نیز از آثار ایشــان
می باشد .در  2سال پی در پی بعنوان استاد نمونه دانشگاه و یک سال پژوهشگر نمونه و انجام
 12پروژه تحقیقاتی نیز از دســتاوردهای نامبرده است و در حال حاضر رئیس جامعه پزشکان
متخصص داخلی استان قزوین و عضو گروه ارزشیابی هیئت بورد تخصصی وزارتخانه و نیز عضو
شورای حل اختالف می باشند .
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