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رتبه اول
 پژوهش هاي بنیادي 

 برگزیده ویژه

زندگي نامه:
اسـتاد مجيد سـميعى در سـال 131۶ در تهران متولد شـد و تحصيات متوسـطه را به پايان رسـانيد و سـپس 

عـازم آلمانشـد. در سـال 1349 بـه اخـذ درجه تخصص رشـته جراحى مغـز نايل آمد.
پـس از چنـدی سرپرسـتى بخـش جراحـى مغـز و اعصـاب اطفـال را به عهـده گرفـت. در سـال 1351 به اخذ 

درجـه ی اسـتادي جراحـى مغز و اعصـاب از دانشـگاه ماينتز نايـل گرديد.
در طـول تدريـس، لحظـه ای از تحقيـق و تتبع غافـل نبود و در زمينه ی تـورم مغز و ترميم و بازسـازی جراحى 
اعصـاب محيطـى، ابـداع جراحـى قاعـده جمجمـه، پيونـد اعصـاب محيطـى و بازسـازی اعصـاب مغـز مطالعـات 
ارزنـده ای انجـام داد. در سـال 135۰ اوليـن دوره آموزشـى جراحـى ميكروسـكوپى را آغـاز کـرد. در سـال 135۶ 
نخسـتين آزمايشـگاه تمريـن جراحـى ميكروسـكوپى آلمان را تأسـيس نمود و در همان سـال رياسـت بيمارسـتان 
جراحـى مغـز و اعصـاب را در شـهر هانوفـر بـه عهـده گرفت، سـپس کرسـى جراحـى مغـز و اعصاب در دانشـگاه 
ليـدن هلنـد بـه وی اعطـا شـد. دکتـر مجيد سـميعي در سـال 13۶۷ با تصدی کرسـى جراحـى مغـز و اعصاب در 
دانشـگاه هانوفـر بـه کار پرداخـت. از سـال 13۶۷ تا 13۷1 رياسـت انجمن بيـن المللى قاعده جمجمـه را به عهده 

داشـت و در سـال 13۷1 بـه رياسـت فدراسـيون جهانـى انجمن هـای قاعـده جمجمه انتخاب شـد.
بـرای تجليـل از مقـام علمـى و تجربيـات ارزنـده وی و همچنين گام های بلنـدی که در پيشـرفت جراحى مغز 
و اعصـاب برداشـته اسـت، رييـس جمهـوری آلمـان غربـى در سـال13۶۷ نشـان خدمت درجـه يك دولـت آلمان 

را بـه او اهـدا کرد.
اسـتاد سـميعي دانشـمندي پيشـتاز در علـوم نويـن و جراحـي چيـره دسـت مي باشـند. بـه پـاس فعاليت هـای 
پـرارزش دکتـر سـميعي در راه پيشـرفت جراحى مغز و اعصاب از سـوی جوامع علمى پزشـكى جهـان تقديرنامه ها 
و جوايـز گوناگونـى دريافـت کـرده اسـت از جملـه کشـورهاي ايـران، لهسـتان، چين، اسـپانيا، سـوئد ، انگلسـتان ، 

آمريـكا و يونان. 
آثـار وي شـامل بيـش از پانصـد و ده مقالـه ی علمـى در خصوص دسـتگاه عصبـى مرکـزی و محيطى و بيش 

از هفـده کتـاب  تخصصـي جراحي مغـز و اعصاب مي باشـد.
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