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  از پيشگامان روانپزشكي كودك و نوجوان در ايران

  
ه تر، ب د اما بسياري از روانپزشكان قديميتر، كمتر شناخته شده باش شايد نام دكتر سليمي اشكوري براي روانپزشكان جوان

ها بود كه  دكتر سليمي سال. اند از او آموختههاي مربوط به روانپزشكي كودك و نوجوان را  ياد دارند كه اولين آموزش
خوانيد خواهر گرامي ايشان در اختيار  آنچه مي. زيست و در همان جا نيز به ديدار معبود شتافت در خارج از ايران مي

  :اند گذاشته )1393، پاييز 33انجمن علمي روانپزشكان ايران، شماره ( خبرنامه
. ب و درونش، هميشه براي سالمت روان كودكان و نوجوانان تكاپو و تالش داشتايشان ظاهري آرام و موقر، ولي در قل

او در يك خانواده عاشق تحصيل و در رشت متولد شد و تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در دبيرستان شاهپور رشت 
  .گذراند) شهيد بهشتي فعلي(

اسري شركت نمود و در چند رشته بخصوص پس از دوره متوسطه جهت ادامه تحصيل عازم تهران شده، در كنكور سر
  .پزشكي شيراز و پزشكي تهران پذيرفته شد

  .ايشان پس از انجام تحصيالت پزشكي براي خدمت سربازي به جزيره قشم و هرمزگان اعزام و مشغول خدمت شد
  .گرفتكه مورد تشويق و تقدير مسئوالن وقت قرار  ييدر آنجا به مداواي بيماران  توجه خاص داشت تا جا

 و تكميل و سپس براي ادامه شد دكتر سليمي پس از انجام خدمت سربازي به مداواي بيماران در بيمارستان مشغول
  .به تحصيل علم روانپزشكي داشت اين رشته را انتخاب نمود كه به انگلستان رفت و با توجه به عالقه وافريت تحصيال

نام كرده بودند تنها دو نفر پذيرفته شدند كه يكي از آنها  رشته ثبت در آن زمان با وجود داوطلبان زيادي كه براي اين
  .دكتر سليمي بود و ديگري از خود انگلستان

جهان بود و ) به ويژه روانپزشكي كودكان و نوجوانان(دكتر سليمي عضو فعال بسياري از انجمن هاي علمي روانپزشكي 
ها و  با توجه به استقبال و دعوتي كه دانشگاه .ر كشورها به چاپ رساندهاي متعددي نيز در اين زمينه در ايران و ساي كتاب

كردند وي پس از بررسي، استراليا را انتخاب كرده به تحقيقات خود در  مسئولين آنها از ايشان براي تحقيق و تدريس مي
ر به عنوان پزشك نمونه د 1995 هاي علمي دكتر سليمي به نحوي بود كه در فوريه سال فعاليت .ايران و استراليا ادامه داد

  .استراليا معرفي شد
  .آوري ثروت و مال نداشت بلكه گاهي تا نيمه شب به تحقيق و پژوهش و مطالعه مشغول بود وي نه تنها اشتياقي به جمع

گرفت و  علت كار زياد سالمتي ايشان به خطر افتاده مبتال به ناراحتي قلبي شد كه مورد جراحي قلب باز قراره باالخره ب
  .پس از بهبودي و بازيافتن سالمتي مانند گذشته به تحقيق خود ادامه داد و دست از فعاليت برنداشت

ناتمام ماند و چراغ زندگي ايشان  16/05/93      ً                                                           نهايتا  تالش و فعاليت اين مرد عالي مقام، بر اثر سكته مغزي در تاريخ 
  .خاموش گرديد و در استراليا مقيم دائمي شد

  .روحش شاد
 


