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رتبه اول پژوهش هاي بنيادي- برگزيده ويژه
 

عنوان طرح:  احياي طب سنتي و معرفي تاريخ پزشكي و دامپزشكي ايران
پژوهشگر:  استاد حسن تاجبخش

تخصص:  ميكروب شناسی و ايمنی شناسی
مؤسسه علمی :  دانشگاه تهران

دستاوردهاى علمى و پژوهشى :
اسـتاد حسـن تـاج بخـش در دوم آبـان مـاه 1316 در تهران متولد شـد. ايشـان بـا قبولى در كنکور دانشـکده 
دامپزشـکى  در سـال 1335 وارد دانشـگاه تهران شـد و در سـال 1340 از دانشـکده دامپزشـکى فارغ التحصیل 
گرديدنـد. در سـال 1343 بـا اسـتفاده از بـورس دولـت فرانسـه، بـرای اخـذ تخصـص میکروب شناسـى و 
دانشـکده  آزمايشـگاه  در  مدتـى  و  نمـوده  عزيمـت  فرانسـه  بـه  گرمسـیری  بیماری هـای  و  ايمنى شناسـى 
دامپزشـکى الفـور پاريـس و موسسـه پاسـتور لیون فرانسـه به تحقیق مشـغول گرديـده و دوره هـای تخصصى 
میکروب شناسـى و ايمنى شناسـى را با رتبه ممتاز گذراند و در سـال 1346 به وطن بازگشـتند. اسـتاد در سـال 
1347 كتـاب »ژنتیـک باكتری هـا« را تالیـف نمـود كـه در آن زمـان نقطـه عطفـى در علـم جديد و ناشـناخته 
ژنتیک در ايران محسـوب مى شـد. در سـال 1358 به عنوان اسـتاد ممتاز دانشـگاه تهران و در سـال 1369 به 
عنـوان اسـتاد نمونـه دانشـگاه های ايران انتخـاب گرديدند. از سـال 1370 تاكنـون نیز به عنوان عضو پیوسـته 

فرهنگسـتان علـوم جمهـوری اسـامى ايران بـا اين نهـاد همـکاری دارند. 
اسـتاد تاجبخش سـال ها عضو هیأت تحريريه مجله های »دامپزشـکى«، »سـامت« و »جامعه دامپزشـکان« 
بـوده و چنـد سـالى نیـز در مقـام سـردبیر مجلـه دانشـکده دامپزشـکى خدمت كـرده و بـه مدت چهار سـال از 
اعضـای مشـاوران عالـى كتابخانـه ملى ايـران بوده اند. عاقه اسـتاد تاج بخش بـه شـعر و ادب و عرفان باعث 
شـده كـه دوران جوانـى در انجمن هـای مختلـف ادبـى شـركت كـرده و خـود نیـز اشـعاری سـروده و عرضـه 
نموده انـد. او در تعـداد زيـادی از كنگره هـای داخلـى و بین المللـى بـا عناويـن سـخنران، اسـتاد مدعـو، عضـو 
هیـأت علمـى، دبیـر و رئیـس كنگره، همواره حضوری فعال داشـته اسـت. از اين دانشـمند فرزانه، بیسـت و دو  
عنـوان كتـاب )تألیـف، ترجمـه و تصحیـح( و بیـش از دويسـت مقالـه به زبان فارسـى، فرانسـه و انگلیسـى در 
نشـريات معتبـر داخلـى و خارجـى منتشـر شـده اسـت، كه اغلـب تألیفات بـه عنـوان كتاب های برگزيده سـال 

كشـور و يـا دانشـگاه تهران انتخاب شـدند. 
اسـتاد حسـن تاجبخش دانشـمندی چند سـاحتى اسـت، تخصص ايشـان در میکروب شناسـى، ايمنى شناسـى، 
دامپزشـکى، تاريـخ پزشـکى و دامپزشـکى ايـران، تصحیـح متـون پزشـکى و نیز احاطـه ای كه به زبـان و ادب 
فارسـى دارد، آثـار ايشـان را در عیـن پیوسـتگى موضـوع، متنـوع و پرجاذبـه سـاخته اسـت. آثـار تخصصـى و 
علمـى اسـتاد تاج بخـش پـس از چنـد دهـه هنـوز  مرجع و كتـاب درسـى دانش پژوهان رشـته های پزشـکى و 
دامپزشـکى كشـورمان اسـت. از جملـه آثـار گرانسـنگ وی مى توان بـه تاريخ بیمارسـتان های ايـران از آغاز تا 
عصـر حاضـر، تصحیـح »االغـراض الطبیـه و المباحـث العائیه« اثـر سیداسـماعیل جرجانى، همچنیـن تالیف 
»فرهنـگ االغـراض« )كـه خـود اثـر علمـى پزشـکى منحصـر به فـردی محسـوب مى شـود( و نیـز »تاريـخ 
دامپزشـکى و پزشـکى ايـران«، اشـاره نمـود كـه آثـاری مرجـع و دايره المعـارف گونه انـد. در اين آثار اسـتاد با 
نگاهـى تمدنـى بـه مجموعه میـراث علمى فرهنگى در زمینه های گوناگون پزشـکى، داروسـازی و دامپزشـکى 

نگريسـته است. 


