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  ؤسسة الدكتور علي توفيق شوشةمل والبعثة الدراسية تقدمي جائزة
جنـة  واخلمسـني للَّ تاسـعة  استناداً إىل توصية جلنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة أثناء انعقاد الدورة ال .1

 2013اإلقليمية لشرق املتوسط، قرر الس التنفيذي منح جائزة مؤسسة الدكتور على توفيق شوشـة لعـام   
مجهوريـة إيـران   ( الدكتور حممد رضا حممـدي األستاذ ) إىل 3( 132م.ت مبوجب قرار الس التنفيذي 

غرافية اليت خدم فيها الدكتور علـى  الكبري يف جمال الصحة العمومية يف املنطقة اجل ) تقديراً إلسهامهاإلسالمية
   توفيق شوشة منظمةَ الصحة العاملية.

مجهورية إيران  البارز يف جمال الصحة العمومية يفه تقديراً إلسهام الدكتور حممد رضا حممديوجيري تكرمي  .2
يف كليـة  وكان الدكتور حممدي قد خترج .  الطب النفسي لألطفال واملراهقنيما يف جمال . والسياإلسالمية

، ودرس فيما بعد يف معهد الطب النفسي جبامعـة لنـدن يف اململكـة    1981الطب جبامعة أصفهان يف عام 
( ماجستري الفلسفة) يف الطب النفسي لألطفال واملراهقني يف عام املتحدة، حيث حصل على شهادة ختصص 

1997.  

تاريخ أكادميي حافل بالنجاح، كما شغل عدة مناصب عالية املسؤولية، ومنـها رئاسـة    يوللدكتور حممد .3
جامعة طهران للعلـوم  يف منظمة الرفاه احلكومية. وهو حالياً رئيس مركز حبوث الطب النفسي وعلم النفس، 

من املؤيـدين  الطبية واخلدمات الصحية، ورئيس حترير الة اإليرانية للطب النفسي. وكان الدكتور حممدي 
ني للتأهيل اتمعي يف مجهورية إيران اإلسالمية، حيث دعم إدماج برامج مهمة يف النظـام الصـحي   ييسئالر

 روحصل الدكتو. 1992الرفاه االجتماعي وعلوم التأهيل يف عام  ةالوطين. وتشمل إجنازاته املهمة إنشاء جامع
مقالـة يف   150ناسبات عديدة. وهو مؤلف أكثر من كما كرم يف م الوطنية، حممدي على العديد من اجلوائز

  .االت العلمية وما يزيد على عشرين كتابا

فرنـك   2500 يعـادل ، من ميدالية ومبلـغ  2013وتتألف جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة لعام  .4
جنة اإلقليمية لشرق املتوسـط، بتقـدمي   للَّ الستنيبالدوالر األمريكي. وسيقوم رئيس الدورة ع دفَيسويسري 

  .حممدياجلائزة لألستاذ الدكتور 

جنة اإلقليمية للَّ الستنيومن املقرر أن جتتمع جلنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة أيضاً أثناء انعقاد الدورة  .5
ساسي، من حبسب نظامها األاللجنة تتألف و. 2014لعام  البعثات الدراسيةللنظر يف التـرشيحات للجائزة و

يه، ورئيس املناقشات التقنية.األعضاء التالني: رئيس اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط، ونائب  

 جلنة املؤسسة. نيأم هواملدير اإلقليمي وملؤسسة، امدير  هوواملدير العام ملنظمة الصحة العاملية  .6


