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 1398نامة زمستان  ويژهتي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّة 

 صنعت نفت ايران گزارش برپايي نشست تاريخ پزشكي در
 1397دي ماه  17دوشنبه  

 وم پزشكي؛ تاالر غدير)فرهنگستان عل(
 
 

ــران،    ــت اي ــي نف ــركت مل ــان ش ــت و درم ــامانة بهداش س
ترين سامانة بهداشت و درمان كشور اسـت كـه حـدود     قديمي

هـا پـيش از    گذرد. اين سامانه دهـه  سال از تأسيس آن مي 100
انـدازي   دار راه تأسـيس وزارت بهـداري كشـورمان، كـه عهـده     

بود، تأسـيس شـده    ميسامانة ملي بهداشت و درمان كشورمان 
حكمـت نيسـت. مـدت     اندازي اين سـامانه بـي   است. البته، راه

كوتاهي پس از فوران نفت در چاه شماره يك مسجدسـليمان،  
عظـيم مـورد توجـه قـرار      ةبرداري از اين گنجينـ  موضوع بهره
اساس قراردادي با ايران؛ اين امكـان بـراي دولـت     گرفت و بر

كمـي گرانتـر از مفـت از ايـن      بـه قيمـت   بريتانيا پديد آمد تا 
مند گردد. طرف بريتانيايي به زودي فهميـد   نعمت ملي ما بهره

موضوع ارتقاء سطح بهداشت كار در منطقـه و توجـه بـه بـاال     
بردن ضريب سالمت كارگران براي ارتقاء توليـد نفـت بسـيار    

گـذاري   مهم است و بر اين اساس، به سرعت شروع به سرمايه
مسجدسـليمان نمـود و يكـي از     ةمنطقـ پزشكي در  -بهداشتي

اندازي شد.  هاي نوين ايران در اين شهر راه نخستين بيمارستان
بهداشت و درمـان صـنعت نفـت ايـران      ةبه اين ترتيب، سامان

 پديد آمد و به مرور زمان گسترش يافت.
انــدازي ايــن ســامانه  اكنــون كــه بــيش از يــك قــرن از راه

يري از نـابودي ميـراث   گذرد، توجه به تـاريخ آن و جلـوگ   مي
تاريخي اين سامانه ضروري است. از ديگر سو، طي چند سال 

دهـي   گذشته وزارت نفت كشورمان نيز متوجه اهميـت سـامان  
انـدازي مركـز اسـناد     اسناد تاريخي خود شـده اسـت و بـا راه   

كـل كوشـيده اسـت سـر و      هشركت نفـت در قالـب يـك ادار   
كـه در طـي ايـن    وسيع اسناد شركت نفت  ةساماني به مجموع

 اند، بدهد. يك قرن توليد شده

بهداشـت و درمـان    ة، ناظر بـه اهميـت سـامان   از ديگر سو
شــركت نفــت، الزم اســت گزارشــي از ايــن ســامانه، در      

 -المعارف پزشكي اسالم و ايـران كـه در گـروه حكمـت     هدائر
طب اسالمي و طب سنتي فرهنگستان علوم پزشـكي در حـال   

قرار است اين مقاله در جلد ششـم  سازي است ذكر شود.  آماده
 گنجانده شود.» نفت«اين دانشنامه و ذيل مدخل 

انداز تهية مواد اطالعاتي مورد نيـاز ايـن مقالـه، در     با چشم
اسناد شركت نفت  ها و مركز موزه كل ةهايي با ادار ابتدا رايزني

نگـاري   تـاريخ  ةبراي برپايي يك گردهمـايي يـك روزه دربـار   
يران صورت گرفت و موافقت ايـن اداره  پزشكي صنعت نفت ا

 دست آمد. كل به
بعد، موضوع برپايي اين گردهمايي، با توجه بـه   ةدر مرحل

بهداشـت و   ةترين سـامان  اهداف آن، از جمله بزرگداشت كهن
اي  بخشي از مواد اطالعاتي تهية مقالـه  ةدرمان كشور، و نيز تهي

ــر ــران در   هدر خــور داي گــروه المعــارف پزشــكي اســالم و اي
طب اسـالمي و طـب سـنتي فرهنگسـتان بـه بحـث        -حكمت

گذاشته شد و پس از اخذ موافقت الزم، و با هماهنگي با اداره 
اسـناد شـركت نفـت، بـراي برپـايي ايـن        ها و مركـز  موزه كل

، موارد بـه اطـالع رياسـت    97دي ماه  17گردهمايي در تاريخ 
 محترم فرهنگستان نيز رسيد.

روز دوشنبه  8:30ايي در ساعت بر اين اساس، اين گردهم
 علـوم پزشـكي   دي ماه در محل تـاالر غـدير فرهنگسـتان    17

افتتاح شد. پس از پخش سرود ملي كشورمان و قرائت قرآن و 
نماهنگ دسـتاوردهاي كشـورمان در چهلمـين سـال پيـروزي      

 -گروه حكمـت  رياست محترم انقالب اسالمي، پيام خيرمقدم
ن قرائـت گرديـد. دكتـر    طب اسالمي و طب سـنتي فرهنگسـتا  
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اكبر واليتي در اين پيام ضمن اشاره به اهميت نهضت ملي  علي
هـاي   شدن نفت ايران در تاريخ معاصر ايران، پرداختن به جنبه 

بهداشـت   ةگوناگون صنعت نفت ايران، از جمله موضوع سامان
 و درمان نفت را مورد تأكيد قرار دادند.

اسـناد   ها و مركـز  موزه اللهي، مديركل در ادامه، اكبر نعمت
صنعت نفت، در سخناني، نفـت را منشـأ تحـوالت اجتمـاعي،     
سياسي، اقتصادي و فرهنگـي گونـاگوني در كشـور دانسـت و     

سـازي شـئون مختلـف كشـور در پـي       ضمن اشاره به دگرگون
برداري از نفت، تصريح كرد هدف از ايجاد اداره كل اسناد  بهره

هـايي اسـت كـه     گفتـه صنعت نفت، شناسـايي و شناسـاندن نا  
دست فراموشي سپرده شـده اسـت. از جملـه، پـرداختن بـه       به

 موضوع بهداشت و درمان نفت.
اهللا سـميع، مـديرعامل سـازمان     اللهي، حبيـب  پس از نعمت

بهداشت و درمان صنعت نفت، در سخنان جالب و مفصلي بـه  
بهداشـت و درمـان صـنعت نفـت      ةنگاري سامان موضوع تاريخ
انـدازي   تا كنون پرداخت. سميع بـا اشـاره بـه راه    ايران از ابتدا

بيمارستان مسجدسليمان در يك قرن پـيش و گسـترش آن بـه    
هاي پس از آن،  ترين بيمارستان خاورميانه در سال عنوان مدرن

پايدار  ةبهداشت و درمان نفت با هدف توسع ةبه اهميت سامان
 ها پرداخت. نفت در گروه سالمت انسان

مجـري   عنوان بهعلمي نشست، فريد قاسملو در ادامه، دبير 
المعارف پزشكي اسالم و ايران در گزارش كوتـاهي   هداير طرح

به تبيين اهداف اين نشست از جمله دستيابي به منـابعي بـراي   
المعـارف پزشـكي    هتدوين هر چه بهتر مقاله نفـت بـراي دايـر   

اسالم و ايران پرداخت. او افزود بـا موافقـت رياسـت محتـرم     
طــب اســالمي و طــب ســنتي فرهنگســتان   -حكمــتگــروه 

نامـه در   هاي اين نشست به صـورت يـك ويـژه    مجموعه مقاله
طب سنتي اسالم و ايران كه از سوي گروه  ةيك شماره از مجل

گـردد، منتشـر    طب اسالمي و طب سنتي منتشـر مـي   -حكمت
خواهد شد تا در مقاله نفـت دايرةالمعـارف پزشـكي اسـالم و     

 و استفاده قرار گيرد. ايران مورد استناد
ــن از     ــايي، از دو ت ــي گردهم ــش علم ــاز بخ ــيش از آغ پ
پژوهشگران تاريخ بهداشت و درمان صنعت نفت، دكتـر علـي   

پور كـه بـا تـأليف كتـاب      نژاد و دكتر محمدرضا سرداري يزدي

بهداشـت و   ةاز تاريخچـ  بخشي سيمرغ و نفت به مستندسازي
اهـداي لـوح    انـد، بـا   درمان صنعت نفت كمك شـاياني كـرده  

تقدير، قدرداني به عمل آمد. گفتني است بـا حمايـت سـازمان    
كننـدگان   بهداشت و درمان صنعت نفت، به هر كدام از شركت

 گردهمايي يك نسخه از اين كتاب نيز اهدا شد.
در بخش علمي اين گردهمايي، پنج عنوان مقاله، به شـرح  

 زير قرائت گرديد:
گاه علـوم پزشـكي   محمدمهدي احمديان عطاري، از دانشـ 

اي با عنوان: سيماي مـرگ و ميـر در بيمارسـتان     البرز، در مقاله
هاي فوت صادره  اساس گواهي صنعت نفت مسجد سليمان بر

؛ بـه گزارشـي از تاريخچـه ايـن     1358تـا   1350هاي  طي سال
 بيمارستان پرداخت.

اي بـه   مريم درويشيان از بهداري پااليشگاه آبادان، در مقاله
ها قبل  يخچه آموزشگاه پرستاري نفت آبادان كه دههبررسي تار

هاي پرسـتاري كشـور در    عنوان يكي از نخستين آموزشگاه و به
 اندازي شد، پرداخت. كنار پااليشگاه آبادان راه

اي بـا عنـوان،    نژاد، پژوهشگر مسـتقل، در مقالـه   علي يزدي
 ربهداشــت و درمــان صــنعت نفــت، درختــي ســبز ايســتاده بــ

بهداشـت و درمـان    ةبـه گـزارش تـاريخ سـامان     اي كهن، ريشه
 صنعت نفت پرداخت.
هـا و   اداره كـل مـوزه   پژوهشگران ارشـد شادي معرفتي، از

اسناد شركت نفت، در مقالة اقدامات شركت نفـت بـراي    مركز
مبارزه با بيمارهاي واگيردار، به نقش اين شركت در مبـارزه بـا   

هـاي   ن طي دهـه گير از جمله ماالريا در خوزستا بيمارهاي همه
 گذشته پرداخت.

در نهايت، فرشيد خـداداديان، پژوهشـگر مسـتقل نيـز در     
يـاد   اي با عنوان نگاهي كوتاه به زندگي و خـدمات زنـده   مقاله

نامـه و خـدمات ايـن     دكتر علي نهاوندي، بـه بررسـي زنـدگي   
 هاي جنگ تحميلي پرداخت. پزشك مقيم خوزستان در سال

بنـدي نهـايي توسـط     مـع با ج 12:30گردهمايي در ساعت 
 قاسملو به پايان رسيد.

اين گردهمايي مخاطبان متعددي داشـت. از جملـه گـروه    
بهداشت و درمـان صـنعت نفـت     ةكثيري از بازنشستگان سامان

كه به دعوت سازمان بهداشـت و درمـان صـنعت نفـت در آن     
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شـمار   شركت كرده بودند و خود جزئي از تاريخ اين سامانه به
 2017اي منتشـر شـده در سـال     است در مقالـه  آيند. گفتني مي

بهداشت و درمـان صـنعت    ةنگاري سامان ميالدي دربارة تاريخ
نفت ايران از سـوي ويلـم فلـور پژوهشـگر هلنـدي كـه مـتن        

(منتشـر   مطالعاتي در تاريخ پزشكي ايـران فارسي آن در كتاب 
خورشيدي) نيز بـه چـاپ رسـيده ايـن      1397شده در بوشهر، 

رسـد در جريـان ملـي     نظر مي ده است كه بهپرسش طرح گردي
شدن نفت ايران، وقتي قواي انگليس مجبور بـه تـرك منـاطق    

هـاي   خيز ايران شـدند، بـراي آنكـه داروهـاي بيمارسـتان      نفت
خوزستان دست طرف ايراني نيفتد ترجيح دادنـد داروهـا را از   

 بين ببرند. اين موضوع، به صورت پرسش همراه با ترديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هـاي   از سوي فلور طرح شده است. در جريان برپايي نشسـت 
علمـي، دبيـر گردهمــايي ايـن پرسـش را بــه نقـل از فلــور از      

ــه   در گردهمــايي حاضــران طــرح نمــود و چنــد نفــر از پــا ب
گذاشتگان، ياد كردند كه ايـن موضـوع را بـه چشـم خـود       سن
 اند. ديده

سـليمان در   در نهايت اينكه بيمارسـتان شـركت نفـت مسـجد    
ايـن شـهر دچـار     1398تيرمـاه   17جريان زلزلة روز دوشـنبه  

خسارت شديد شد و از كار افتاد. رسيدگي به اين ميراث مهـم  
بهداشت و درمان كشور و كوشش براي بازسازي آن، از جمله 

فرهنگـي بهداشـت    -مندان بـه ميـراث تـاريخي    وظايف عالقه
 صنعت نفت است.
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