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زندگي نامه:

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

اسـتاد مجید سـمیعی در سـال  1316در تهران متولد شـد و تحصیالت متوسـطه را به پایان رسـانید و سـپس
عـازم آلمانشـد .در سـال  1349بـه اخـذ درجه تخصص رشـته جراحی مغـز نایل آمد.
پـس از چنـدی سرپرسـتی بخـش جراحـی مغـز و اعصـاب اطفـال را به عهـده گرفـت .در سـال  1351به اخذ
درجـه ی اسـتادي جراحـی مغز و اعصـاب از دانشـگاه ماینتز نایـل گردید.
در طـول تدریـس ،لحظـه ای از تحقیـق و تتبع غافـل نبود و در زمینه ی تـورم مغز و ترمیم و بازسـازی جراحی
اعصـاب محیطـی ،ابـداع جراحـی قاعـده جمجمـه ،پیونـد اعصـاب محیطـی و بازسـازی اعصـاب مغـز مطالعـات
ارزنـده ای انجـام داد .در سـال  1350اولیـن دوره آموزشـی جراحـی میکروسـکوپی را آغـاز کـرد .در سـال 1356
نخسـتین آزمایشـگاه تمریـن جراحـی میکروسـکوپی آلمان را تأسـیس نمود و در همان سـال ریاسـت بیمارسـتان
جراحـی مغـز و اعصـاب را در شـهر هانوفـر بـه عهـده گرفت ،سـپس کرسـی جراحـی مغـز و اعصاب در دانشـگاه
لیـدن هلنـد بـه وی اعطـا شـد .دكتـر مجيد سـميعي در سـال  1367با تصدی کرسـی جراحـی مغـز و اعصاب در
دانشـگاه هانوفـر بـه کار پرداخـت .از سـال  1367تا  1371ریاسـت انجمن بیـن المللی قاعده جمجمـه را به عهده
داشـت و در سـال  1371بـه ریاسـت فدراسـیون جهانـی انجمن هـای قاعـده جمجمه انتخاب شـد.
بـرای تجلیـل از مقـام علمـی و تجربیـات ارزنـده وی و همچنین گام های بلنـدی که در پیشـرفت جراحی مغز
و اعصـاب برداشـته اسـت ،رییـس جمهـوری آلمـان غربـی در سـال 1367نشـان 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 فعالیت هـای
پـرارزش دكتـر سـميعي در راه پیشـرفت جراحی مغز و اعصاب از سـوی جوامع علمی پزشـکی جهـان تقدیرنامه ها
و جوایـز گوناگونـی دریافـت کـرده اسـت از جملـه كشـورهاي ایـران ،لهسـتان ،چين ،اسـپانيا ،سـوئد  ،انگلسـتان ،
آمریـکا و یونان.
آثـار وي شـامل بیـش از پانصـد و ده مقالـه ی علمـی در خصوص دسـتگاه عصبـی مرکـزی و محیطی و بيش
از هفـده كتـاب تخصصـي جراحي مغـز و اعصاب مي باشـد.
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