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استاد دکتر محمدهادی ایمانیه (تصویر  ،)1فوق تخصص گوارش اطفال از دانشگاه
 Kings collegeلندن و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 1384
ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز را به عهده گرفت و این مسئولیت را تا آبان
ماه  1396برعهده داشت .در دوره ریاست وی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
حرکت بی سابقه ای در احیای طب ایرانی در کشور با راه اندازی رشته های طب و
داروسازی سنتی (در مقطع دکتری  )PhDو نیز تاریخ پزشکی (در مقاطع  PhDو
کارشناسی ارشد) آغاز گشت که دانشگاه علوم پزشکی شیراز همگام با دانشگاه
های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی از پیشگامان این حرکت به شمار می رود .در
راس این حرکت در شیراز؛ دکتر ایمانیه به عنوان حامی ،نقش عمده ای در گسترش
منطقی و مبتنی بر شواهد آن در ابعاد مختلف آموزشی ،پژوهشی ،ساختاری و اجرایی
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برعهده داشت؛ به طوریکه پذیرش دانشجو در رشته های داروسازی سنتی (از سال
 )1387و طب سنتی (از سال  )1388در این دانشگاه آغاز گشت و تا به امروز
ادامه دارد .همچنین وی با قرار دادن گروه های طب سنتی و داروسازی سنتی در
دانشکده های پزشکی و داروسازی (برخالف بسیاری از دانشگاه ها که اقدام به
تاسیس دانشکده های طب سنتی نمودند) موجب بالندگی علمی هرچه بیشتر این
رشته ها در کنار دیگر گروه های مرتبط پزشکی و داروسازی گشت .از جمله
اقدامات دیگر در این دوره در راستای ارتقای پژوهش در طب ایرانی ،می توان به
راه اندازی مرکز تحقیقات طب سنتی در سال  1388اشاره نمود.

تصویر  .1استاد دکتر محمدهادی ایمانیه ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از
سال  1384الی 1396
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در کنار این اقدامات در حوزه طب ایرانی ،توجه و اهتمام ویژه دکتر ایمانیه
را به موضوع تاریخ پزشکی می توان بسیار پر رنگ دانست .در اسفندماه سال
1388؛ به دستور وی دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران در محل بهبودستان نمازی،
قدیمی ترین درمانگاه فعال در شهر شیراز (تاسیس به سال  )1304راه اندازی شد
و دکتر آرمان زرگران به عنوان مدیر آن منصوب گشت .پس از گذشت  8سال
از راه اندازی این دفتر مطالعات با حمایت های بی دریغ دکتر ایمانیه در مقام
ریاست دانشگاه و تالش بی وقفهی پژوهشگران این مجموعه ،می توان آن را یکی
از موفقترین مجموعههای تحقیقاتی در عرصه تاریخ پزشکی در کشور دانست
چنانکه تاکنون با صرف کمترین هزینه بیش از  10عنوان کتاب به دست چاپ
سپرده شده است و حدود  200مقاله علمی در نشریههای معتبر بین المللی به نام
مرکز چاپ شده است ،افزون بر آن ،برگزاری نشست ها و کنگره های علمی
در داخل و خارج از کشور ،راه اندازی مجله علمی Research on History
 ،of Medicineانجام برنامه های علمی مشترک با موسسات داخلی و خارجی
از سایر فعالیتهای این مرکز است .این تداوم در حرکت علمی و دستاوردهای
بهدست آمده بی شک مرهون حمایت ها و نگاه ویژه دکتر محمدهادی ایمانیه،
ریاست وقت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به گسترش علمی و منطقی این حوزه
از دانش در دوران مدیریت ایشان بوده است .حال با پایان پذیرفتن دوره ریاست
ایشان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،این مرقومه به پاسداشت نگاه علمی و
حمایت بی دریغ ایشان از رشد و گسترش رشته تاریخ پزشکی و طب ایرانی به
شکل منطقی و مبتنی بر شواهد نگاشته شد .ضمن آرزوی سربلندی و توفیق خیر
برای ایشان ،امید است ریاست جدید دانشگاه نیز با نگاهی علمی و منطقی به تداوم
این مسیر کمک نماید.
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