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چكیده
مقدمه
هر يك از اعضای پیوسته در چهار ماه اول سال يك نفر از بین اعضای فرهنگستان را به همراه داليل انتخاا،
تعیین و به رياست فرهنگستان معرفي ماينماياد .خصوصایات فارد پیشنهادشاده ازنظار علماي -اخالقاي و
فعالیتهای حوزه سالمت ميبايست با خصوصیات مندرج برای اعضای پیوساته فرهنگساتان همساان باشاد .
رياست فرهنگستان با كسب نظر از هیئترئیسه حداكثر  1نفر را به شورای علمي معرفي ميكند.
در جلسه مردادماه شورای علمي از اين تعداد  3يا  2نفر به ترتیب اولويت تعیین و به همراه داليل به مجما
عمومي معرفي ميشوند .در جلسه شهريورماه مجم عمومي از بین اين تعداد يك نفر بهعنوان چهره برگزيده
انتخا ،ميشود .در مراسم بزرگداشت سالیانه دانشمندان برگزيده همه فرهنگستانها توسا مااا محتار
رياست جمهوری تجلیل ميشوند و نشان دولتي دريافت ميدارند .معاون علمي فرهنگستان علو پزشايي باا
همياری گروه علمي مربوطه و بر اساس آيیننامه نحوه تدوين كتا ،دانشمند برگزيده فرهنگستان اين كتا،
را تهیه و منتشر مينمايد.
روششناسي
ابتدا چارچو ،نگارش و طراحي كتاا ،طاي جلساات متعادد باا اساتاد دكتار دواياي بررساي شاد سا
زندگينامه مصاحبات و ساير اطالعات موجود در خصوص استاد دكتر دوايي از واحدهای مختلف فرهنگستان
علو پزشيي اينترنت و از طريق تماس مستایم با ايشان بازيابي شد آنگاه لوحها تاديرنامهها عيا هاای
دوران مختلف زندگي اين استاد برجسته و ساير اطالعات الز به دست آمد همچنین مصاحباتي با همياران
و شاگردان ايشان به عمل آمد درنهايت كتا ،زندگينامه علمي و مجموعه مااالت باه مناسابت بزرگداشات
استاد دكتر سید ضیاءالدين تابعي دانشمند برگزيده سال  3131فرهنگستان علو پزشيي جمهوری اساالمي
ايران به چاپ رسید
يافتهها
در اين كتا ،كه شامل  101صفحه است با ديباچه رياست محتر فرهنگستان علاو پزشايي جناا ،آقاای
روند انتخا ،دانشمند برگزيده فرهنگستان علو پزشيي شرححال اساتاد
دكتر مرندی آغاز ميشود س
برگزيدهای از خالصه ماااالت ايشاان آورده
تحصیالت پزشيي و تخصصي ايشان شرح دادهشده است س
شده است در ادامه گفتههای ده تن از همياران استاد و نیز تاريخچهای از فعالیاتهاای اساتاد دكتار ساید
ضیاءالدين تابعي ازجمله اقدامات ايشان در دانشگاه علو پزشيي شیراز آورده شده است

در آخر نیز گفتگوی تفصیلي و پیا دانشمند برگزياده ساال  3131فرهنگساتان علاو پزشايي باه هماراه
تصاويری از ايشان و لوحهای تادير و مدارك ديگر آورده شده است
بحث و نتیجهگیري
اين كتا ،روايتي از  93سال زندگي استاد دكتر تابعي است روايتي از روزهای كاودكي و مدرساه روزهاای
تحصیالت ابتدايي تا دريافت درجات عالیه و افتخارات فراوان است كه ميتواند سرلوحه ساير جواناان مایهن
اسالمي ما ايران باشد
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