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* نویسنده مسئول:
دکتر مریم رسولیان

نشانی: تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی  ايران، مرکز تحقیقات بهداشت روان.
تلفن: 44503395 (21) 98+

rasoulian.m@gmail.com :پست الکترونیکی

مرکز آموزشی درمانی روانپزشكی ايران (شهیدنواب صفوی) در سال 1360 با امكانات محدود درمانی و رفاهی و نیروی انسانی و با نام مرکز 
روانپزشكی نواب صفوی شروع به کار کرد. در سال 1365 پس از تأسیس دانشگاه علوم پزشكی ايران، اين مرکز با عنوان مرکز آموزشی درمانی 
روانپزشكی، وظیفه آموزش دانشجويان پزشكی و پیراپزشكی و دستیاران روانپزشكی را به  عهده گرفت. در حال حاضر و پس از گذشت سی 
و پنج سال، اين مرکز آموزشی درمانی با ظرفیت 160 تخت و با امكانات آموزشی درمانی گسترده ای مانند روانپزشكی جامعه نگر، روان درمانی 
شناختی رفتاری، روان درمانی تحلیلی، آزمايشگاه عصب شناختی، درمانگاه سوء مصرف الكل و مواد و بخش بستری الكل و اعتیاد در حال 
خدمت رسانی به مردم است. روند روبه رشد مرکز آموزشی درمانی روانپزشكی ايران در بیش از سه دهه از توسعه کّمی  و کیفی دانشگاه علوم 
پزشكی ايران جدا نبوده است. تا زمان نگارش اين مقاله، چهار تن از بنیان گذاران اين مرکز يعنی دکتر سید ضیاء حسینی، دکتر حسن حسن زاده، 

دکتر بیوک بارز و دکتر اصغر الهی دار فانی را وداع گفته اند.

کلیدواژه ها: 
بیمارستان روانپزشكی ايران، 

بیمارستان روانپزشكی 
نواب صفوی، دانشگاه علوم 

پزشكی ايران

تاريخ دريافت: 12 بهمن 1395
تاريخ پذيرش: 05 اسفند 1395

1- روانپزشك، دانشیار، مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر، بیمارستان روانپزشكی ايران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی  ايران، تهران، ايران.
2- روانپزشك، دانشیار، مرکز تحقیقات بهداشت روان، بیمارستان روانپزشكی ايران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی  ايران، تهران، ايران. 

تاریخچه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

محمد قدیري1، *مریم رسولیان2

مقدمه

در سال 1352 هم زمان با برگزاری بازی های آسیايی در تهران، 
محلی  به  عنوان  ايران  روانپزشكی  بیمارستان  فعلی  ساختمان 
برای اسكان دانشجويان و مهمانان ورزشكار طراحی و ساخته 
شد. بر اساس سوابق موجود، در آن زمان اين ساختمان با نام 
»کانون دانشجويان« در اختیار نخست وزير وقت قرار گرفت و 
پس از انقالب به سازمان منطقه ای بهداری استان تهران واگذار 
رازی  روانپزشكی  بیمارستان  از  1359 بخشی  سال  در  شد. 
(بخش ابوريحان شامل بخش زنان و مردان) به يكی از خانه های 
فالحی  سرلشگر  خیابان  انتهای  در  خیامی)  (خانه  مصادره ای 
(زعفرانیه) انتقال يافت که با مديريت بیمارستان روانپزشكی رازی 
اداره می شد. بیمارستان روانپزشكی ايران از سال 1360 با نام 
مرکز روانپزشكی نواب صفوی شروع به کار کرد. در سال 1360 
به دلیل نامناسب بودن فضای فیزيكی و مشكالت اداری، اين مرکز 
تازه تأسیس منحل شد و بخش مردان آن به بیمارستان نواب 

صفوی و بخش زنان مجدداً به بیمارستان رازی منتقل شد.

هم زمان با آغاز جنگ تحمیلی، تأسیس مرکز اختصاصی برای 
بیماران دچار اختالل استرس پس از ضربه (موج انفجار) ضرورت 
يافت و با توجه به اين نیاز و سیاست های کالن که مجروحان 
به طور  نواب صفوی  در مرکز جداگانه ای بستری شوند، مرکز 

اختصاصی به درمان بیماران روانپزشكی ناشی از جنگ اختصاص 
بهداشت،  وزارت  به  پزشكی  آموزش  واگذاری  از  قبل  تا  يافت. 
مرکز روانپزشكی نواب صفوی با مديريت بیمارستان روانپزشكی 
رازی اداره می شد. در سال 1365 به دنبال تأسیس دانشگاه علوم 
پزشكی ايران، اين مرکز به عنوان مرکز آموزشی درمانی به اين 

دانشگاه واگذار شد.

شروع به کار مرکز 

در ابتدا مجموع کارکنان درمانی و غیردرمانی اين مرکز بیست و 
دو نفر بود که از بیمارستان های رازی، اخوان، فیروزگر و مفید به اين 
مرکز منتقل شدند. اين مرکز در آن زمان، امكانات اولیه مانند جاده 
آسفالت، برق، آب و تلفن نداشت، به  طوری که آب مصرفی مرکز 
با تانكر تأمین می شد. لوازم اداری اولیه برای راه اندازی ازجمله میز، 
صندلی، تخت بیماران و لوازم التحرير کارکنان از لوازم اسقاطی و 

دورريز بیمارستان های ديگر به اين مرکز فرستاده می شد.

بهداشتی، وضعیت  امكانات  نبود  به  علت  اولیه  در سال های 
و  عفونی  بیماری های  و  نامطلوب  بیماران  بهداشتی  و  ظاهری 
پوستی در بین بیماران شايع بود. به دلیل نبود حمام اختصاصی 
استحمام  برای  بیماران  بیمارستان،  در  بیماران  استحمام  برای 
به حمام های عمومی در تهرانسر و يا بیمارستان رازی فرستاده 
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می شدند. در اواسط دهه 60 حمام بیمارستان راه اندازی شد. در 
امكانات شست وشوی  بیمارستان،  به کار  اولیه شروع  سال های 
لباس و ملحفه بیماران محدود بود و و به ناچار از رختشوی خانه های 

خارج از بیمارستان و يا بیمارستان های ديگر استفاده می شد. 

از پرستاران،  اعم  تعداد کارکنان  بیمارستان،  به کار  آغاز  در 
بهیاران، کمك بهیاران و کارکنان غیر درمانی 22 نفر بود. در آن 
زمان بخش های بیمارستان نگهبان نداشتند و با ابتكار يكی از 
کنترل  برای  ابداعاتی  نیكواخالق)  (فاطمه  عالقمند  پرستاران 
بیماران و جلوگیری از خشونت در بخش ها صورت گرفت؛ به 
عنوان نمونه، يكی از ابتكارات، قانون مصرف سیگار بود. بدين 
صورت که برای بیماران روزی سه بار وقت سیگار مشخص  شده 
بود و هر بیمار به طور جداگانه سهمیه سیگار داشت. با توجه 
به نبود کاردرمانی، پرستاران در بخش ها فعالیت های کاردرمانی 

بیماران را انجام می دادند.

امكانات  بیماران  فرار  از  جلوگیری  برای  مرکز  زمان  آن  در 
حفاظتی نداشت. به همین دلیل بیماران زيادی از اين مرکز فرار 
می کردند. پس از فرار بیمار، برای بازگرداندن او به بیمارستان، 
آمبوالنس بیمارستان به همراه کارکنان به منزل بیمار فرستاده 
و  شد  راه اندازی   1365 سال  در  بیمارستان  درمانگاه  می شد. 
بیماران با مراجعه به درمانگاه، به صورت سرپايی درمان می شدند.

دکتر سید ضیاء حسینی، اولین رئیس مرکز )۱۳۶0 تا ۱۳۶7(

اولین رئیس بیمارستان دکتر سید ضیاء حسینی، روانپزشك بود. 
اولین مدير مرکز آقای کاتب و اولین مترون خانم حمیديا بوده اند. 
اين سه نفر مسئولیت اداره بیمارستان را در شرايط بسیار سخت 
پذيرفتند و با امكانات ناچیز بیمارستان را اداره می کردند. رياست 
دکتر سید ضیاء حسینی تا سال 1365 ادامه داشت و ايشان در 
مدت رياست خود اقداماتی برای بهبود وضعیت موجود انجام دادند 

که در ادامه مختصری از اقدامات ايشان شرح خواهد شد. 

احداث حمام داخل بخش ها، ساخت آشپزخانه و سالن غذاخوری، 
به کارگماری  مددکاری،  واحد  فعال سازی  کاردرمانی،  احداث 
سوپروايزر آموزشی و احداث بخش زنان ازجمله فعالیت هايی بود 
که با وجود محدوديت های مالی و نیروی انسانی صورت گرفت. 
شروع به کار بیمارستان با يك بخش بستری (بخش مردان) بود و 

به مرور و بر اساس نیاز، بخش زنان نیز به آن اضافه شد.

مانند  روانپزشكانی  بیمارستان،  راه اندازی  اولیه  سال های  در 
دکتر اصغر الهی، دکتر بیوک بارز، دکتر حسن حسن زاده، دکتر 
مجد  میرمحمدولی  دکتر  دکتر سرمدی،  سید ضیاء حسینی، 
روانپزشكی  بیمارستان  از  واعظی  احمد  سید  دکتر  و  تیموری 
رازی به بیمارستان شهید نواب صفوی منتقل شدند. به دلیل 
آموزشی نبودن بیمارستان و نبود دانشجو و دستیار روانپزشكی، 
روانپزشكان موظف به قبول کشیك شب برای رسیدگی به درمان 

بیماران در عصر و شب بودند. در آغاز فعالیت اين مرکز، همكاران 
روانشناس و مددکار اجتماعی حضور نداشتند. يكی از پیشگامان 
روانشناس مرکز، دکتر بهروز بیرشك بود که در اين مرکز کارش 
را آغاز کرد. به مرور زمان تعداد کارکنان در حوزه درمان های 
توانست  بیمارستان  و  داشت  قبولی  قابل  افزايش  غیردارويی 
کاردرمانگر و مددکار را به تیم درمانی خود اضافه کند. با انتقال 
خانم طاهره نجمايی و خانم ايمان خانی (مددکار) از بیمارستان 
مددکاری  واحد  عمل،  در  نواب  روانپزشكی  مرکز  به  رازی 

بیمارستان فعالیت خود را شروع کرد.

با آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359 تعداد مجروحان جنگی 
که عالئم روانی داشتند افزايش يافت. نیاز به مرکز درمانی مستقل 
برای اين گروه از مجروحان جنگ و موقعیت جغرافیايی و نوپابودن 
مرکز نواب صفوی سبب شد اين مرکز به درمان بیماران روانپزشكی 
ناشی از جنگ اختصاص يابد. نبود واحد مدارک پزشكی به شكل 
امروزی باعث شد اطالعاتی ازجمله تعداد بیماران و ثبت داده ها 
در دست نباشد. شواهد نشان  می دهد صدها بیمار روانپزشكی از 
جبهه های جنگ به بیمارستان آورده و بستری شدند. به عبارت 
ديگر، فعالیت های بیمارستان با درمان بیماران مجروح جنگی آغاز 

شده است که در نوع خود منحصربه فرد است.

از نكات جالب و آموزنده در آن زمان، راندهای مرحوم دکتر بارز 
بود که با وجود درمانی بودن مرکز، ويزيت بیماران با حضور همه 
اعضای تیم درمانی شامل روانپزشك ، پرستار، روانشناس و مددکار 
انجام می شد و بیماران همه روزه ويزيت می شدند و اعضای تیم 
درمانی، همگی در طرح ريزی درمان بیماران مشارکت فعال داشتند.

مهار فیزيكی بیماران بدون دستور روانپزشك و با صالحديد 
بهیار صورت  يا  پرستار  ازجمله  درمان  تیم  اعضای  از  يك  هر 
می گرفت. از بدو تأسیس بیمارستان يك دستگاه الكتروشوک از 
مرکز روانپزشكی رازی به مرکز روانپزشكی نواب منتقل شد که 
در درمان بیماران به کار  می رفت. تا قبل از شروع به کار متخصص 
بیهوشی، به منظور مديريت بیهوشی برای بیمارانی که در لیست 
الكتروشوک بودند، مرحوم دکتر حسن حسن زاده (روانپزشك) 
شخصاً بیماران را بیهوش می کرد وتحت درمان با الكتروشوک 
قرار می داد. ايشان تمامی  بیماران را در زمان بستری و يا قبل از 
دريافت بیهوشی معاينه فیزيكی کامل می کرد. به دلیل دسترسی 
نداشتن به متخصص داخلی و بیهوشی، ايشان در عمل سه نقش 

تخصصی متفاوت را عهده دار بودند. 

اگرچه خانواده ها بیماران را برای درمان به مرکز می آوردند، 
ولی معموالً برای ترخیص بیماران مراجعه نمی کردند و ماندگاری 
بیماران به مدت طوالنی در بیمارستان امری رايج بود. درنهايت 
بیماران با آمبوالنس بیمارستان به منزل برگردانده می شدند. بر 
اساس گزارش پرستاران شاغل در آن دوران، خانواده برای مالقات 
بیماران به بیمارستان نمی آمدند و به ندرت بیمار مهر و توجه 

»محمد قدیري و مریم رسولیان. تاریخچه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران«
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گزارش های  اساس  بر  می کرد.  دريافت  خانواده  جانب  از  کافی 
شفاهی موجود، خانواده ها هنگام مالقات بیماران، گل، خوراکی 
و يا سیگار مصرفی بیماران را همراه نداشتند. برخی بیمارانی 
سرپرست نداشتند و يا آدرس مشخصی از محل سكونت خانواده 
خود نداشتند. بدين ترتیب گروهی از بیماران ماه ها در بیمارستان 
بودند و در آنجا زندگی  می کردند. اين بیماران در مدت حضور 
در بیمارستان در انجام برخی از امور بخش و يا بیمارستان زير 
نظر سرپرستار ازجمله نظافت، غذادادن به بیماران بدحال، انجام 
کارهای بخش به کارکنان بیمارستان کمك می کردند و به نوعی 

کادر خدماتی غیررسمی بیمارستان محسوب می شدند.

راه اندازی بخش زنان در زمان دکتر سید ضیاء حسینی انجام 
گرفت. رياست بخش زنان به مرحوم دکتر حسن حسن زاده واگذار 
شد. عزت صنعتی اولین سرپرستار بخش زنان بود. دکتر سید ضیاء 
حسینی، اولین رئیس بیمارستان روانپزشكی ايران، در سال 1369 

بعد از سال ها خدمت به علت بیماری پارکینسون، از دنیا رفتند.

بیمارستان در سال 1360 تا 1365 بخش اورژانس، آزمايشگاه، 
آن  در  نداشت.  و خیاط خانه  دندان پزشكی  درمانگاه،  داروخانه، 
کم  انسانی  نیروی  با  نیز  مددکاری  و  کاردرمانی  واحد  سال ها 
و امكانات اندک فعالیت داشت. در اين متن، درباره تنگناهای 
و  بیمارستان صحبت شده  تأسیس  اولیه  در سال های  موجود 
محدوديت های رفاهی و درمانی به طور خالصه مرور شده است. 

اين مشكالت يك باره رفع نشد، بلكه به مرور زمان کم رنگ  شد. 

در سال 1365 هم زمان با تأسیس دانشگاه علوم پزشكی ايران، 
مرکز روانپزشكی نواب صفوی با عنوان جديد »مرکز آموزشی 
درمانی روانپزشكی نواب صفوی« به عنوان يك مرکز آموزشی 
درمانی زير نظر دانشگاه علوم پزشكی ايران قرار گرفت و با اين 
از  شد.  تعیین  بیمارستان  برای  آموزشی  جديد  اهداف  تحول، 
سال 1367 به دلیل شدت بیماری پارکینسون دکتر سید ضیاء 

حسینی، دکتر اصغر الهی رياست بیمارستان را عهده دار  شد.

دکتر اصغر الهی )۱۳۶7 تا ۱۳74(

رسالت  اساس  بر  و  اصغرالهی  دکتر  کار  به  شروع  دنبال  به 
جديدی که بر عهده بیمارستان گذاشته شده بود، فعالیت های 
آغاز  بیمارستان  زيرساخت های  و  آموزشی  حوزه  در  توسعه ای 
و  آزمايشگاه  نوجوان،  و  کودک  اورژانس،  بخش  تأسیس  شد. 
داروخانه، گسترش کاردرمانی ، بازسازی درمانگاه، راه اندازی واحد 
دندان پزشكی ، توسعه واحد روانشناسی و مددکاری و تأسیس 
بودند.  توسعه ای  فعالیت های  ازجمله  بیمارستان  خیاط خانه 
امكاناتی که امروزه از بديهیات يك بیمارستان به شمار می رود، در 
دهه اول راه اندازی بیمارستان وجود نداشت و با همت مسئوالن 

مرکز به مرور به خدمات بیمارستان اضافه شد.

اجرای طرح مديكیت (فلوفنازين دکانوئیت)1 نیز در اين زمان 
اين  به  ورود  مالک های  از  موجود،  شواهد  اساس  بر  شد.  آغاز 
طرح مصرف نكردن دارو توسط بیمار و تشخیص بیماری شديد 
اين  وارد  که  بیمارانی  است.  بوده  مكرر  بستری  با  روانپزشكی 
طرح می شدند در منزل خود طبق نظر روانپزشك به مدت دو 
هفته، يك بار يا بیشتر مديكیت دريافت می کردند. معموالً يكی 
از بهیاران از طرف بیمارستان به منزل بیماران می رفت و مديكیت 

را تزريق می کرد. 

در آن زمان و بعد از رياست دکتر الهی، اولین معاون آموزشی 
مرکز، دکتر مريم رسولیان، فعالیت های خود را با مسئولیت جديد 
آغاز کرد. ايشان از سال 1368 تا 1380 معاونت آموزشی مرکز 

را بر عهده داشت. 

دوران،  آن  از مشكالت  يكی  ذکرشده،  تاريخچه  به  توجه  با 
آشنانبودن کارکنان بیمارستان با بیماران روانپزشكی و نشانه های 
بیماری آنان بود. اين ناآشنا گاهی منجر به رفتارهای نامناسب با 
بیماران می شد. نگرش منفی و رفتارهای خشن و انتقام جويانه 
نسبت به بیماران بین کارکنان غیردرمانی و گاهی نیز درمانی 
بود. به همین داليل معاون آموزشی مرکز آموزش  امری رايج 
کارکنان را در دستور کار قرار داد و با کمك خانم نیكواخالق 
و خانم صنعتی به منظور ارتقای دانش و اصالح نگرش کارکنان 
بیمارستان نسبت به افراد مبتال به بیماری های روانپزشكی برای 
بهیاران، کمك بهیاران، کارکنان خدماتی و نگهبانی کالس های 

آموزشی برگزار شد. 

پذيرش دانشجويان پزشكی و کاردرمانی و دستیاران روانپزشكی 
از سال 1368 شروع شد. نبود ساختار مناسب آموزشی و امكانات 
بدو  در  بیمارستان  مهم ترين مشكالت  از  آموزش  برای  رفاهی 
شروع آموزش بود که با تالش های معاونت آموزشی وقت، به مرور 
شكل و محتوای آموزشی درمانی به خود گرفت. فعال شدن مجدد 
کاردرمانی مرکز همراه با نگاهی نو به منظور بازتوانی بیماران از 

ديگر فعالیت های اين دوران بود.

در دوران رياست دکتر اصغر الهی، واحد دندان پزشكی بیمارستان 
تأسیس شد. اولین دندان پزشك مرکز، خانم دکتر هلن ساسانیان 

بود که تا زمان نگارش اين تاريخچه فعالیت ايشان ادامه دارد.

يكی از اقدامات توسعه ای ديگر در اين دوران، راه اندازی بخش 
دوم مردان به دلیل نیاز کشور به تخت های بیشتر برای بستری 
بیماران مرد بود. دکتر الهی رياست بخش تازه تأسیس را با ظرفیت 
سی تخت بر عهده گرفت. از ديگر اقدامات توسعه ای در ظرفیت 
بخش ها و به منظور ضرورت تفكیك بیماران اورژانسی از بیماران 
غیراورژانسی، راه اندازی بخش اورژانس در سال 1373 به رياست 

دکتر میرفرهاد قلعه بندی بود.

1. Modecate (Fluphenazine)
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در سال 1372 بخش کودکان بیمارستان با مشاوره و راهنمايی 
خانم دکتر هما دارابی و آقای دکتر محمدولی سهامی و با همكاری 
دکتر میرمحمدولی مجد و دکتر بهروز جلیلی و به رياست دکتر 
توسعه  بر  عالوه  بدين ترتیب  شد.  راه اندازی  محمديان  مهرداد 
خدمات درمانی به بیماران نیازمند، در حوزه آموزش روانپزشكی 

نیز قدم مهمی برداشته شد. 

دکتر اصغر الهی با وجود بیماری تا سال 1385 به عنوان عضو 
هیئت علمی در بیمارستان فعالیت آموزشی داشت و در سال 

1391 کالبد خاکی را وانهاد.

دکتر مرتضی قدسی )۱۳74 تا ۱۳78(

بیمارستان  رياست  به  در سال 1374  قدسی  مرتضی  دکتر 
منصوب شد. رياست ايشان تا سال 1378 ادامه داشت. اين تغییر 
در اداره بیمارستان هم زمان با تشديد بیماری دکتر اصغر الهی 
انجام شد. دکتر مرتضی قدسی زمانی رئیس شد که بیمارستان 
در تنگنا مالی قرار داشت، با اين حال بازسازی تمام بخش ها (دو 
بخش مردان و يك بخش زنان) در اين زمان انجام شد و وضعیت 
رفاهی بیماران و کارکنان بهبود قابل مالحظه ای يافت. اگرچه 
بخش اورژانس در سال های قبل راه اندازی شده بود، در اين زمان 

بخش اورژانس بازسازی شد و توسعه يافت.

 از آنجا که آب مصرفی بیمارستان بهداشتی نبود، در خصوص 
آب مصرفی بیمارستان اقدامات اساسی صورت گرفت و آب شرب 
بیمارستان بهداشتی شد. در اين دوران کماکان آقای دکتر مهرداد 
محمديان رياست بخش کودکان را بر عهده داشت. با کمك های 
خانم فاطمه نیكواخالق (سرپرستار) در جذب کمك های مردمی 
و خّیرين، بخش کودکان توسعه کّمی و کیفی قابل مالحظه ای 
يافت. نصب دوربین مداربسته و تجهیز اتاق ايزوله و راه اندازی واحد 
کاردرمانی داخل بخش کودکان اقداماتی بود که با جذب کمك های 
خّیرين انجام شد. يكی از اقدامات ابتكاری و جالب در اين بخش، 
درس های  آموزش  هدف  با  ساختارمند  درس  کالس  راه اندازی 
دوره دبستان برای کودکان بستری و به منظور جلوگیری از افت 
تحصیلی کودکان بود که با کمك پرستاران در نقش آموزگار انجام 
می شد. در اين دوران واحد روانپزشكی جامعه نگر با سرپرستی آقای 

دکتر سید مهدی حسن زاده راه اندازی شد.

دکتر علی وحدانی، دکتر سید کاظم ملکوتی )۱۳78 تا ۱۳80(

 (1379 تا   1378) سال  يك  مدت  به  وحدانی  علی  دکتر 
رياست بیمارستان را بر عهده داشتند. انتصاب ايشان با توقف 
فعالیت بیمارستان روانپزشكی شهیداسماعیلی (در محل فعلی 
برج میالد) هم زمان بود. اگرچه درمانگاه بیمارستان روانپزشكی 
به   1380 سال  تا  انقالب  میدان  در  واقع  شهیداسماعیلی 
فعالیت خود ادامه داد، پس از تعطیلی بیمارستان روانپزشكی 
شهیداسماعیلی تمام پرونده های بستری بیماران به بیمارستان 

بیمارستان  تعطیلی  با  شهیدنواب صفوی منتقل شد. هم زمان 
رسول  حضرت  بیمارستان  روانپزشكی  بخش  شهیداسماعیلی، 
با هفده تخت راه اندازی شد. در اين دوران کارکنان بیمارستان 
شهیداسماعیلی به مرکز شهیدنواب صفوی و بخش روانپزشكی 
بیمارستان رسول اکرم منتقل شدند. دکتر سید کاظم ملكوتی 
به مدت 6 ماه (1379 تا 1380) به عنوان سرپرست بیمارستان 

روانپزشكی نواب صفوی منصوب شدند.

دکتر محمد قدیری وصفی )۱۳80 تا ۱۳9۳(

بر  را  بیمارستان  رياست  قديری  محمد  دکتر   1380 سال  از 
عهده گرفت. رياست دکتر قديری با تعطیلی بیمارستان و درمانگاه 
درمانی  آموزشی  مرکز  که  بود  شده  هم زمان  شهیداسماعیلی 
روانپزشكی شناخته شده ای در سطح کشور بود. تمام کارکنان اين 
بیمارستان به  همراه پرونده های بیماران به بیمارستان شهید نواب 
صفوی منتقل شد که تعداد آن حدود 70هزار پرونده بستری و 
سرپايی بود. با انتقال پرونده ها، بسیاری از بیماران به دلیل دوری 
مسیر و قرارگرفتن بیمارستان در خارج از شهر برای پیگیری درمانی 
هرگز به بیمارستان نواب صفوی مراجعه نكردند. با اين جابه جايی 
بیش از صد نفر از کارکنان بیمارستان شهیداسماعیلی به کارکنان 
بیمارستان شهید نواب صفوی اضافه شدند. ادغام دو مرکز در يكديگر 

معضالت بسیاری را برای اداره بیمارستان و بیماران ايجاد کرد. 

در سال 1382 با تصويب مسئوالن دانشگاه علوم پزشكی ايران 
نام بیمارستان از »مرکز روانپزشكی شهیدنواب صفوی« به »مرکز 

روانپزشكی ايران« تغییر يافت. 

در سال 1383 بخش روانپزشكی کودک و نوجوان که عمر آن 
به يك دهه می رسید و به همت دکتر اصغر الهی راه اندازی شده 
بود تعطیل و پس از چندين ماه وقفه در بیمارستان کودکان علی 
اصغر بازگشايی شد. به باور تعدادی از اعضای گروه روانپزشكی، 
تعطیلی بخش روانپزشكی کودکان، يكی از رويدادهای تأسف بار 
در تاريخچه بیمارستان روانپزشكی ايران محسوب می شود. به 
دنبال تعطیلی اين بخش، بخش سوم مردان جايگزين آن شد 
و از سال 1388 به رياست دکتر علیرضا کافیان تفتی شروع به 
کار کرد. با همكاری دکتر زهرا يدالهی و دکتر مهديه وزيريان 
بخشی از درمان بیماران بستری و نیز بخش قابل توجهی  از معاينه 
مراجعان سرپايی در درمانگاه، بر عهده همكاران شاغل در بخش 

سوم مردان قرار گرفت. 

در سال1380 پس از انتقال دکتر مريم رسولیان به بیمارستان 
رسول اکرم، دکتر منصور صالحی معاونت آموزشی بیمارستان را 
بر عهده گرفت. دکتر بدری دانش آموز از سال 1382 تا 1389 و 
دکتر منصور صالحی از سال 1389 تا 1393 و دکتر حمیدرضا 
احمدخانی ها از سال 1393 تاکنون عهده دار معاونت آموزشی 

بیمارستان شدند.

»محمد قدیري و مریم رسولیان. تاریخچه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران«
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بهار 1396 . دوره 23 . شماره 1 مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

روانپزشكی،  با تدوين کوريكولوم آموزش دستیاری  هم زمان 
برای ايجاد زيرساخت های الزم برای اجرای کوريكولوم اقدامات 
متعددی انجام شد. توسعه خدمات آموزشی و درمانی و پژوهشی 
به منظور ارائه خدمات بهتر به کارآموزان و کارورزان و دستیاران 

صورت گرفت که شرح اجمالی آن ارائه می شود.

درمانگاه جدید

از آنجا که درمانگاه بیمارستان بافتی فرسوده و فضايی محدود 
داشت و امكانات درمانی و رفاهی برای بیماران و درمانگران نداشت، 
در سال 1386 درمانگاه جديد با ساختار مناسب راه اندازی شد. 
درمانگاه جديد بیمارستان طوری طراحی شده که تمام خدمات 
سرپايی ، پذيرش ، صندوق، ترخیص و نیز خدمات نوارنگاری (نوار 
مغز و قلب)، راديولوژی و آزمايشگاه را در خود جای داده است. 
درمانگاه جديد کمك زيادی به رفاه و تكريم ارباب رجوع کرده 
است و از سرگردانی بیماران و خانواده های آنان در محوطه بزرگ 

بیمارستان جلوگیری می کند. 

بانک ژنتیک

در سال 1388 بانك ژنتیك به منظور انجام مطالعات ژنتیك و 
اپی ژنتیك در بیماران روانپزشكی راه اندازی شد. اين مهم به دنبال 
تصمیم کمیته ژنتیك گروه روانپزشكی صورت گرفت و دکتر 
حمید مصطفوی  عبدالملكی، دکتر شبنم نوحه سرا و دکتر محمد 
قديری در تشكیل بانك ژنتیك همكاری داشتند. به دنبال تشكیل 

بانك ژنتیك، با دانشگاه های هاروارد و بوستون همكاری مشترک 
پژوهشی صورت گرفت که تا زمان نگارش اين متن اين همكاری 
ادامه داشته و نتیجه آن انجام تعداد قابل توجهی پژوهش و انتشار 

مقاله در اين حوزه بوده است.

اورژانس بیمارستان

بر اساس راهنمای استانداردسازی وزارت بهداشت و درمان، 
توسعه و استانداردسازی اورژانس بیمارستان در دستور کار قرار 
گرفت. در سال 1389 اورژانس جديد بیمارستان افتتاح شد و با 
ظرفیت آموزش دستیاری به  عنوان يكی از دوره های چرخشی 

آموزشی ارتقا يافت. 

واحد روانپزشکی جامعه نگر

گروه  جامعه نگر  روانپزشكی  کمیته  همكاری  با  بیمارستان 
ارائه  با هدف  را  روانپزشكی جامعه نگر  روانپزشكی، مرکز خدمات 
به  آموزشی  خدمات  و  بیماران  به  غیردارويی  درمانی  خدمات 
دستیاران روانپزشكی راه اندازی کرد. چنانچه پیش تر اشاره شد پیش 
ازآن دکتر اصغر الهی و پس از آن دکتر کاظم ملكوتی (در بیمارستان 
شهیداسماعیلی) به عنوان طرح مديكیت همراه با آموزش خانواده 
بیماران اين طرح را راه اندازی کردند. در سال 1388 با تأسیس اين 
مرکز، خدمات آموزشی درمانی آن با آموزش بیماران و خانواده های 
آن ها، پیگیری تلفنی و معاينه بیماران در منزل شروع شد. اجرای 
برنامه بازگشت به اجتماع برای بیماران و برگزاری جلسه های آموزش 

دكتر مرتضي قدسي
 )1۳۷4 تا 1۳۷8(

دكتر محمد قدیري
)1۳80 تا 1۳9۳(

دكتر اصغر الهي 
)1۳6۷ تا 1۳۷4(

دكتر سید ضیاء حسیني
اولین رئیس مركز )1۳60 تا 1۳6۷(

دكتر سید كاظم ملكوتي
)1۳۷8 تا 1۳80(

مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران تصویر  1. رؤسای مرکز آموزشی درمانی روانپزشكی ايران (از سال 1360 تا 1393)
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زمان  در  که  بود  خدماتی  ازجمله  بیماران  خانواده  برای  گروهی 
راه اندازی به بیماران و خانواده های آنان ارائه شد. پیگیری تلفنی 
بیمارانی که بستری مكرر داشته اند نیز در اين مرکز صورت می گیرد. 
از سال 1392 خط تلفنی فوريت ها به خدمات اين مرکز اضافه شد. 
راه اندازی اين مرکز کمك زيادی به تغییر نگرش و رويكرد دستیاران 

روانپزشكی با خدمات روانپزشكی جامعه نگرداشته است.

بخش مبتالیان به روان نژندی

بیماران  به  ارائه خدمت  با هدف  مهر  بخش  در سال 1390 
بر  شد.  راه اندازی  شناختی رفتاری  رويكرد  با  و  نوروز  به  مبتال 
اساس مستندات موجود، پیش از آن دکتر سید کاظم ملكوتی 
رويكردی  با  را  نوروتیك  بخش  شهیداسماعیلی  بیمارستان  در 
نسبتاً مشابه راه اندازی کرده بود که با تعطیلی بیمارستان منحل 
شد. قسمتی از دوره چرخشی نه ماهه روان درمانی در اين بخش 
امیر عباس کشاورز درمانگاه  انجام می گیرد. سال 1392 دکتر 
شناختی رفتاری را راه اندازی کرد که از زمان تأسیس بخش رياست 
بخش را نیز عهده دار بود. در سال 1393 با نظارت و همكاری 
دکتر شبنم نوحه سرا درمانگاه روان درمانی با رويكرد تحلیلی و با 
مسئولیت ايشان راه اندازی شد. قسمتی از هزينه احداث بخش مهر 

را خّیر محترم، حاج آقا سیطی پرداخت کرده است. 

آزمایشگاه عصب شناختی

انجام  هدف  با  عصب شناختی  آزمايشگاه   1393 سال  در 
پژوهش در حوزه عصب شناختی بیماران روانپزشكی راه اندازی 
شد. راه اندازی مرکز با همكاری دکتر سید وحید شريعت، دکتر 
کاوه علوی و دکتر محمد قديری انجام گرفت. ايجاد ارتباط با 
مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی يكی از نقاط قوت مرکز در شروع 
ارزيابی های  انجام  مرکز،  آغازين  پروژه های  از  يكی  بود.  کار  به 
عصب شناختی روی بیماران صرعی کاندايدای عمل جراحی مغز 
و نیز سیر طولی عصب شناختی مصرف کنندگان متامفتامین بود. 

بخش و درمانگاه اعتیاد

در سال 1392 تا 1393 با توجه به افزايش بی سابقه مراجعان 
بیماران  به  ارائه خدمات دارويی و غیردارويی  به توسعه  نیاز  و 
وابسته به مواد مخدر و الكل، درمانگاه سوء مصرف الكل و مواد 
و بخش بستری الكل و اعتیاد برای درمان اين بیماران راه اندازی 
شد. هم زمان بخش ترک اعتیاد با ظرفیت 10 تخت در بخش 
يك مردان راه اندازی شد. هدف از تأسیس درمانگاه سوء مصرف 
الكل و مواد و بخش بستری الكل و اعتیاد، ارائه خدمات درمانی 
و آموزشی طبق کوريكولوم آموزش دستیاری بود. اين مهم با 
مسئولیت دکتر حمیدرضا احمدخانی ها و با همكاری دکتر روح اهلل 

صديق انجام پذيرفت.

معاونت پژوهشی

با حضور اعضای هیئت علمی عالقه مند و مسلط به آمار و روش 
تحقیق در مرکز روانپزشكی ايران، در سال 1393 واحد پژوهش 
فعالیت مجدد خود را آغاز کرد. پیش از آن در دهه هفتاد، دکتر 
میرمحمدولی مجد به عنوان مسئول دفتر پژوهش مرکز منصوب 
شد و در دهه هشتاد اين مسئولیت به عهده دکتر امیر شعبانی بود. 

اعتباربخشی

قرار  بیمارستان  هدف  اعتباربخشی  استقرار   1393 سال  در 
گرفت و از آنجايي که مرکز آموزشی درمانی روانپزشكی ايران ارائه 
خدمات روانپزشكی در محورهای درمانی و آموزشی و پژوهشی را 
به گیرندگان اين خدمات برعهده دارد، اين مهم به دنبال برگزاری 
سمینار اعتباربخشی توسط دانشگاه علوم پزشكی ايران و در راستاي 
استاندارد و بهینه سازي سیستم اعتبار بخشی به صورت يكپارچه 
در تمام واحدها آغاز شد تا براساس استانداردها و چك لیست های 
مربوطه، نواقص واحدها مشخص و رفع شود. مدير پرستاری خانم 
زهرا طالب نیا به عنوان سرپرست تیم اعتبار بخشی منصوب شد و 
همراه با کارشناسان دفتر بهبود کیفیت، اين فرايند آغاز شد. ازجمله 
اقدامات اين فرايند، بررسی برنامه استراتژيك بیمارستان و بازنگری 
چك لیست ها،  تدوين  واحدها،  به  ابالغ  و   1392 اسفند  در  آن 
تدوين فرم برنامه عملیاتی، آموزش نحوه تدوين برنامه عملیاتی به 
کارشناسان دفتر بهبود کیفیت توسط سرپرست واحد و برگزاری 
کالس های بهبود کیفیت برای تمام واحدها به صورت فراگیر به 

منظور فرهنگ سازی و آموزش و يكپارچه سازی بود.

 مستندات اين متن که در بهمن 1395 تدوين شده محدود 
بود و بیشتر از اطالعات شفاهی و محفوظات همكاران شاغل در 
سال های اولیه راه اندازی بیمارستان استفاده شد. به همین دلیل 
امید است خوانندگانی که اطالعات  دارد.  را دربر  کاستی هايی 
مستند و دقیقی در اختیار دارند نگارندگان را در تكمیل اين 

تاريخچه ياری کنند.

بدين وسیله از خانم فاطمه نیكواخالق، خانم عزت صنعتی و 
آقای مهدی بهرامی که در تدوين اين تاريخچه کمك شايانی 

کردند تشكر و قدردانی می کنیم. 

»محمد قدیري و مریم رسولیان. تاریخچه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران«
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بهار 1396 . دوره 23 . شماره 1 مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

پیوست 1. اسامی مسئوالن بیمارستان از سال 1360 تاکنون.

مترونمدیرمعاون آموزشیرئیس

معصومه حمیدیانكاتبدكتر مریم رسولیان )1۳68 تا 1۳80(دكتر سید ضیاء حسیني )1۳60 تا 1۳6۷(

قاضی نژادعطااهلل بهرام علی )معاون اداری مالی(دكتر منصور صالحی )1۳80 تا 1۳82(دكتر اصغر الهي )1۳6۷ تا 1۳۷4(

رقیه شاهیعلی اكبر شاه حسینیدكتر بدری دانش آموز )1۳82 تا 1۳89(دكتر مرتضي قدسي )1۳۷4 تا 1۳۷8(

فاطمه ایران منشناصر قزلباشدكتر منصور صالحی )1۳89 تا 1۳9۳( دكتر سید كاظم ملكوتي )1۳۷8 تا 1۳80(

صدیقه پورسیاحایرج كیائیدكتر حمیدرضا احمدخانی ها )1۳9۳ تاكنون(دكتر محمد قدیري )1۳80 تا 1۳9۳(

زهرا طالب نیامهدی جعفرزاده

محمدحسین شجاعی

محمود جعفری

محمدرضا هادی پور

رضا صادقی

مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران
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