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Јован Г. Чанковић ( Средња Гора , Удбина , 14. октобар 1909 - Београд, 12. март
1992.) био је хистолог, професор и стручни писац.

Отац му Гено, солунски добровољац, мајка Милица, дјевојачки Зорица. Гимназијско
образовање стекао и матурирао у Великом Бечкереку (сада Зрењанин), Медицинске
науке студирао на Медицинском факултету у Београду (дипломирао 1935. године).
Специјализацију стицао од 1938. године на Хистолошком институту споменутог
факултета (хистологија - наука о ткивима и организму). Струку усавршавао 1946-1948. у
Москви, Русија, у Институту за хистологију и ембриологију II Медицинског факултета
(код професора Хрушчова), и 1954. у Паризу, Француска. Говорио је руски, француски а
служио се енглеским и њемачким језиком. На Медицинском факултету у Београду
прешао све наставне степене од асистента до редовног професора (у времену од 1938.
до 1965. године), био шеф Катедре за хистологију и ембриологију, управник Института
за хистологију и ембриологију (1953 - 1978) тога факултета; хонорарни професор на
Стоматолошком факултету (1948-1978) и на њему организовао наставу хистологије и
ембриологије; предавао на медицинским факултетима у Нишу, Приштини и Крагујевцу
(од увођења наставе из његове струке на тим факултетима). Пензионисан 1978. године.

Врстан стручњак. У својој области, између осталог, бавио се &quot;изучавањем
проблема репаративно-регеберативних својстава неких нервних елемената,
функционалног значаја интермускулативних нервних елемената дигестивног тракта,
појединих хистоморфолошких особености коре великог мозга и његових
субструктура.&quot; (Милена Милановић у: Биографски лексикон - Познати српски
лекари /
894, Београд-Торонто, 2005). Објавио
је већи број научно-стручних радова, што у земљи што у иностранству, међу њима књигу
Нервно ткиво
(1979) и био коаутор уџбеника
Хистологија
(прво издање 1981).

Активни учесник бројних домаћих и страних стручних конгреса, члан СЛД (од 1973),
Удружења анатома Југославије (од оснивања 1956), Суда части (1956) и других стручних
асоцијација. Одликован високим одликовањима и добитник више повеља и плакета.
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