
273 
372 
 

 273 -273، 3232زمستان ، 4، شماره بيستمسال مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، 

 

__________________________________________________________________________________ 

 (نهيسککککنته مسکککک هل ) 3232-3333472  : ککککاردورن. ا کککک  ان، ايابککککان اسککککتانتار ، بيمارسککککتان اهرشککککيت  . دانشککککيار دانشکککک اه كلککککها  زشککککكي ا کککک  ان   روانپزشکککک ، (3)

 E-mail: ahmadzadeh@med.mui.ac.irدانش اه كلها  زشكي ا   انروانپزش ،  (3) ؛. 

  تاریخچه روانپزشکی اصفهان

 (2)دكتر آزاده ملكيان ،(1)دكتر غالمحسين احمدزاده

 چكيده
اى  مطالعکه  حاضکر حا ک    مقالکه . دارد اکهد  در را ج کان  و هاى دانش و هنر و فرهنگ ايران ترين يادواره ش ر تاريخي ا   ان، بسيارى از ك ن 

هکاى اجتمکاكى و    ز آغکاز نخسکتين جنک ش   ا مهجهد در ادبيات تاريخ طک  ايکن شک ر را   ا  از مستنتات  كهشت اال ه مىو است غيرسيستماتي  

هکاى تخصصکى آن بکه     گسترش كلم روانپزشکكى و شکااه   و رويش شاهت كه امروز تا كلمى در مراق ت از بيماران م تال به ااتالالت روانپزشكى

 .اى از كلم ط  در ش ر ا   ان هستيم روايت كنت كنهان بخش ويژه

 روانپزشكي ؛تاريخچه ؛ا   ان :ژهكليدوا

 

 ] 33/33/3232: ؛  ذيرش مقاله32/33/3232: دريافت مقاله[
   

 

  تاریخچه روانپزشکی اصفهان

سرگذشت روانپزشكي ا   ان نيز ماننت تکاريخ ايکن شک ر    
بکر اسکا    . ك ن، شاهت نشي  و فرازها  فراوانکي بکهده اسکت   

مح  اا ي  شمسي 33٢3از سال  يشتا  ، متارک دردستر 
. دار  از بيماران رواني در ا   ان وجهد نتاشته است برا  ن ه

سکي   أبه تکتري،، بکا ايجکاد ترييکرات سکااتار  در جامعکه وت      
هککا  مختلکک  از جملککه سککازماني تحککت كنککهان بلتيککه  سککازمان

 ك کته  بکه  رواني بيماران و ن  تار  ح ظ وظي ه ،(ش ردار )
 ان از معککتود اگرچککه ا کک . شککهد هککا گذاشککته مککي شکک ردار 

ش رها  ايران بهده كه از حتود  ت سال ق   دارا  ش ردار  
ا  كکه شک ردار  وقکت     ترين مكان شنااته شکته  قتيمي ،بهده

گيکرد،   ا   ان به منظهر ن  تار  از بيماران رواني در نظر مي
فتاده از ش ر بهد كه به ناا سااتماني نيمه مخروبه در باغي دوراُ

دكتکر ا کرر رحيمکي    . معروف بهده است «باغ حاج آقا نهراهلل»
ها به كنهان  زش  كمهمي در مراكز ن  تار  بيماران  سالكه 

در زماني كه هنهز روانپزشكي ) است رواني مشرهل به كار بهده
ساير  زشكان نيز كمتر حاضکر بکه    در ا   ان وجهد نتاشت و
ا  از دوران  در اکاطره ، (هکايي بهدنکت   اتمت در چنين مكکان 

 (:3) گهيت هد در اين مح  ميكهدكي ا
باغ حاجي نهراهلل، برا  من ااطره غم ان يکز  بکه همکراه    »

 کن، سکاله بکهدا،     -چرا كه وقتکي كکهدكي چ کار   . داشته است
مالقات يكي از آشنايان كه زن جهاني بهد كکه   قصت به گاهي 

 بعت از زايمان به بيمار  رواني دچار شته بهد، به همراه مادر و
بعت از طى . رفتيم نهراهلل مي يساي ان به باغ حاجچنت ن ر از هم

كکرد   زنجير زن بيمار را باز مکي  مح ، ن   ان مسيرى طهالني، 
واقعکا  وضکعيت اسک  ار  بکهد؛ همکه      . آورد واو را به نزد ما مکي 

سکرش از  . بکتنش آلکهده بکه نجاسکات بکهد      هايش  کاره و  ل ا 
ها جا   كالوه بر اين. ااک و ااشاک و   ن حيهانات  ر بهد

 و بهدنکت  زده و  بکه  كردن آراا ودي  أهايى كه برا  ت تازيانه
 «.بکتنش ديکته مکى شکت     بکر  بيماران ساير گازگرفت ي مح  نيز

چنت   کيش انجمکن روانپزشکكان ا ک  ان از اکتمات ايشکان       
 .تجلي  به كم  آورد

يكي از بزرگتکرين   ،اين باغ يشين در حال حاضر در مح  
بيمارسککتان دكتککر )مين اجتمککاكي أمراكککز درمککاني سککازمان تکک 

 ايّکر  افکراد  تعکتاد     از متتي به همت . قرار دارد( شريعتي
اران از باغ حاجي نهراهلل به بکاغ دي کر  در   بيم دار  ن ه مح 
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مح  . شهد منتق  مي( دكتر ب شتي فعلي)انت ا  ايابان شاهپهر 
  هشکيته  وسکيعي محهطه نس تا   جتيت دارا  چنت اتاق بزرگ و

از آن بکرا  بسکتن بيمکاران    گکاه  تان تنهمنکت  بکهد كکه    از درا
ضلع جنکهبي   ت وداش بلنت  ديهارها  باغ اين. شت است اده مي

شت و شايت يكي از  رود منت ي مي آن نيز به قسمت كميق زاينته
بيمکاران از ايکن    فکرار  احتمکال  كکردن  كکم  دالي  انتخاب آن، 
اميتنکت كکه   ن مکي  «فرامهشکخانه »را مكکان  اين . مكان بهده است

هکا ايکن بيمکاران را     شايت وجه تسميه آن ايکن بکهد كکه اکانهاده    
 .گرفتنککت دي ککر سککراغي از آن ککا نمککي  كردنککت و فرامککهش مککي

مح   رود ت تي  شته و به  ارک حاشيه زاينته جا اكنهن آن هم
 .(3)است نهجهانان  كانهن  رورش فكر  كهدكان و

تکر    سک  در  ي يافتن مكکان منا دوباره ش ردار  ا   ان 
ا  بکرا  ايکن كکار نتاشکته، تصکميم       آيکت وچکهن بهدجکه    برمکي 
ه گيرد يكي از اماكن تاريخي ش ر را به اين منظکهر اسکت اد   مي
مترسکه   ايکن . افتت مى «اهاجه  تر مترسه»ناا  به و قركه كنت

به تقليت از مترسکه   اان  تر ا   اني و به دستهر ميرزا حسين
كه ش ردار  وقکت   3237در سال  وبهد باغ سااته شته  چ ار

گيرد  تصميم به ت تي  آن به مركز ن  تار  بيماران رواني مي
مترسکه در   اين. (3)گذشت  حتود ي  قرن از سااتن آن مي

بکه  (  کرورش  آمکهزش و )وزارت معکارف  سه  از  3233سال 
ش ردار     از تعميراتي، ابتکتا   .شته بهداداره بلتيه واگذار 

فقکرا، اسکت اده    ن  کتار   بکراى  «يندارالمسکاك »با كنهان  راآن 
كنت و مکتتى بعکت تصکميم بکه ترييکر كکاربرى آن بکه محک           مي

محلکه اهاجکه در آن   . شکهد  ن  تار  بيماران رواني گرفته مي
جمعيکت كمکي در    شکت و  زمان جزو حاشيه ش ر محسکهب مکي  

شايت يكکي از داليک  انتخکاب آن     ؛داشتنت هنتاطراف آن سك
ا ک  ان   محلکى  نشريات از ، يكي3237 سال در. بهد نيز همين
تيمارستان  سااتمان در چهن» (:2)نهشت  چنين  «اا ر»به ناا 
واقع در چ ار باغ اهاجه، تمکاا وسکاي    ( مترسه  تر)جتيت 

د ،  33ن  کتار  ديهان ککان فککراهم شککته بککهد لککذا روز شککن ه  
بکه محک    ( ايابکان شکاهپهر  )ديهان ان از مح  قتيم تيمارستان 

ه شتنت و چنت ن ر از آن کا كکه حالشکان ب  کهد     جتيت انتقال داد
گهنکه   در اين رفتهكلمات به كار « .يافته بهد، مراص گرديتنت

حتککي  -ديککتگاه من ککى مککردا  نشککريات حكايککت از ن ککرش و
در شکماره  . نس ت به بيمکاران روانکي دارد   - فرهيخت ان جامعه

، مطل  دي کر  در ايکن   3237دي ر  از همين نشريه در سال 
 مشکاهته  بکراى   گذشکته،   نجشکن ه  روز»(: 2) جهد داردرابطه و
 كکه  ات اق بعضي رفقا به تيمارستان شک ردارى رفتکيم   به اوضاع

كمارت مترسه  تر سابق منتقک  شکته    به بهد روز  چنت تازه
ريخته و اراب و  فرو آن ها  طاق اكثر كه كمارتي همان .بهد

ارت ويران و دارا  منظره مهحشي بهد، امروز بکه  کهرت كمک   
برا  تعمير كمکارت بکيش   . بسيار زي ا و مص ايي در آمته است

دومين چيز  كه جل  نظر . هزار ريال ارج نشته است از سي
 در كنار  ايستاده و كه بهد  رورش اه مهزي  كته را كرد، ما

 «. رور بهدنت برا  ديهان ان مشرهل نهااتن نرمات روح

التحصکي  از   ار در اين مركز سه  زش  فارغب نخستينبرا  
 دانشكته ط  دانش اه ت ران به اسکامي آقايکان دكتکر برومنکت،    

هکا   دكتر برومنت سکال  .شهنت مي كار به مشرهلترک ط ي ي و مُ
سک انه  أولي مت است ك ته داشتهه مس هليت اداره اين مركز را ب

، ديکته  دارو و  رسکن  آمکهزش  ه ويژه امكانات، بن ن هددلي  به 
. گيکرد  و ب  هد  بيماران  هرت نمي متاوا در  يشرفتي چنتان

هکا  سکالم    ها  غيركلمي ماننت كشيتن دنتان است اده از روش
كه كشيتن دنتان مهج  اروج جنکهن   با تصهر اين -بيماران 
 معمکهال   آن را و شکت  مکي  انجکاا  و بکيش  كکم  - گردد از سر مي
 .(3) دادنت مهضعي انجاا مي حسي بي بتون

تيمي ا   ان از اين مكان ان قش رونت اغل  كه ااطراتى
 در .بيماران است ن  تار  ناگهار و بت دارنت حاكي از شرايط

 فضکا   ا ک  ان،  قکتيمي  نهيسنتگان از يكي داستان مجمهكه
 (:4) شهد اين مكان چنين ته ي  مي و زمان آن
ها دربش كين كاروانسرا بهد، دولن ه بزرگ چهبي  آن سال»

هکا   سکهراخ  مسلما سهراخ؛ سهراخ  و رفته در رنگ شته و زههار
ها و حتکي اکانهاده    كابران و بچه. از دو طرف در ايجاد شته بهد
ها از طرف ايابان چ ار باغ اهاجکه   ديهان ان براى ديتن ديهانه

هککا ديککت  هککا بککرا  ديککتن كقککال از شککت در، از سککهراخ  و ديهانککه
، همکان جکا  شکت در، بکه     (بيمکاران ) ها اغل  آن بيچاره. زدنت مى

 «.لخت رو  هم تلم ار بهدنت خت وكهر يا نيمهتقري  ل
 ادهککم، منصککهر دكتککر آقککا  تککالش بککا ، 3223در سککال 

ايکن بيمارسکتان در   . شکهد  سي  ميأبيمارستان كاوه در ا   ان ت
از امكانات ب تر  درآن زمکان براکهردار    يشين مقايسه با مراكز 

ها  جتيت و فقتان روانپزشک  و   بهد ولي كتا دسترسي به داده
ها      از متت كهتاهي از همان روش شهد رسن  مهج  مي 

اقکالا   ،به گ تکه بعضکي همكکاران   . نادرست گذشته است اده شهد
در مهارد  كه بيماران به آن کا   ووجهد داشته   دارويي محتود

دادنت گاهي  رسن  به دور از چشم  زشكان متهس  به   اسخ نمي
ر از بلنکت  و  كکردن بيمکا   مکهارد   کرت   در و حتيزنجير  غ  و

 .(3)شتنت  شكستن دست و  ا  آن ا به منظهر آراا كردنشان مي
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كسککهتان روانپزشککكي كشککهر از جملککه    هککا   ککيش  در نهشککته
دكتکر ك تالحسکين ميرسپاسکي     شادروانان دكتر حسين رضاكي و

نيز از وضعيت نابسامان وكم وبکيش مشکاب ي در ايکن مکهارد يکاد      
ده از اسکککاتيت زا حسکککن دكتکککر سکککيت م کککت  (.2) شکککته اسکککت

ا  از دوران  كسهت گروه روانپزشکكي ا ک  ان در اکاطره     يش
 ج کت آمکهزش كملکي   هن کامي كکه    3222 دانشجهيي در سکال 

در  روانپزشكي به ات اق ساير دانشجهيان برا  بازديت به مركز 
 (:3)كنت  رود چنين نق  مي كاوه مي

در دااککک  تيمارسکککتان حکککتود سيصکککت بيمکککار شکککام     »
 همه مزمن سايكهتي   ذهني شتيت و بيماران ها   مانته كق 
 و ژوليکته  هم کي  بيمکاران . شکهنت  مکي  ن  کتار   هکم  كنار در

غکذا را از  . هکا   کر از شکپش و در زنجيکر بهدنکت      كثي  با بتن
اهردنت و آب آشاميتني آن ا از حهضي كه  کر   رو  زمين مي

 بيمکاران  ،در محهطه. شت ين ميتأم بهد  آلهده و كثي  از آب 
هن کامي  « .كردنکت  مي  حماا شيلنگ با و كرده ردي  رهنهب را

اهاهکت كکه    كه در  ايان بازديت، استاد در  از دانشجهيان مکي 
! استاد»: گهيت يكي از دانشجهيان مي ،نظرات اهد را بيان كننت

 هم تا ب نتيم رگ ار به را ها اين همه  مسلس  ي  با است ب تر 
 دكتککر آقککا ن ککا وت« .شککهنت  راحککت جامعککه  هککم و اهدمککان
 ايکن  بکه  تا شها روانپزش  اهاهم مي من» :گهيت مي زاده حسن
 «.ها  دردمنت اتمت كنم انسان

كه بکه   به كار اهد ادامه داده تا اين 322٢ل ااين مركز تا س
فروريختن سق  مركکز،   دن ال بارنتگي شتيت  در ا   ان و
 كکانهن كککارآمهز  و » كليکه بيمکاران بکه مكککاني تحکت كنکهان     

در  ايکن مركکز  . شهنت منتق  مي «سر رست تار  از افراد بين  
 از جانک  وزارت كکار بکه اداره    ،بکا ترييکر كکاربر     322٢سال 

ايکن مكکان كکه در    . شهد ب زيستي ا   ان منتق  مي ب تار  و
 323دارا   نکاا دارد و  «شک يت مکتر   »حال حاضر بيمارسکتان  

لي ا ک  ييكکي از مراكکز درمکان    ،تخت روانپزشكي فعال اسکت 
بيمارستان كاوه نيکز در    يشينمح  . روانپزشكي ا   ان است

هکا  شکركت واحکت در ايابکان      حال حاضر به ترمينال اتهبه 
 .كاوه ت تي  شته است

تشكي  گکروه   ،نهين ا   ان سرآغاز روانپزشكي كلمي و
اين در حکالي اسکت كکه در     است و 3223روانپزشكي در سال 

انشكته  زشكي ا ک  ان  سي  دأآن زمان حتود سي سال از ت
مؤس  گروه، دكتر جمشيت ابهالحسن بختيار . گذشته است مي
 كکه  جا از آن  تر  ايراني و مادر  آمريكايي داشت و او. بهد

دوران تحصي  را درآمريكا گذرانته بهد فارسي را بکه راحتکي   

 دكتکر به واسطه رابطه دوستانه با  دكتر بختيار. دكر  ح ت نمي
اهاهککت كککه تعککتاد  دسککتيار      مککي او  از ضککرغاا،  فريککتون 

اولين گروه دستياران كه دكتکر  . كنتروانپزشكي به و  معرفي 
 دوره 3223 سکال  در ناميکت،  مي «جهانمرد ه ت» بختيار آن ا را

. كننکت  آغکاز مکي  كنکهني  يار  اهد را در بيمارستان فارابي دست
ر نيز سابقه كار د و چنت ن ر بهدنتسن مجز دو ن ر، بقيه نس تا   هب

بيمارسکتان فکارابي در آن زمکان در     .مراكز روانپزشكي داشکتنت 
 و داشت قرار نايين -ا   ان جاده و در اارج از ش ر ا   ان

به كنهان آسايشک اه دولتکي مکهرد     «ن م آبان»بيمارستان   ناا با 
اين بيمارستان نيز از امكانکات چنکتاني    .گرفت است اده قرار مي
به نحه  كکه حتکي آب آشکاميتني آن نيکز بکه       ،براهردار ن هد

دسکتياران  . شکت  أمين مکي  هرت روزانه و تهسط اهد  رسن  ت
كالوه بر وظاي  آمهزشکي و درمکاني در امکهر دي کر  ماننکت      

. تنک دار مسکؤوليت بهد  تج يز وساي  ادار  بيمارستان نيز ك ته
هککايي ماننککت سکک ،   ايککن مركککز بککه تککتري، بککا افککزودن بخککش  

 کهرت بکه شکك  بيمارسکتاني      ه ت  و فک  و اورولهژ ، ارت
تککا حککت  از برچسکک  تيمارسککتان رهککا  آيککت و كمککهمي در مککي

 تخکت  3٢٢ بيمارستان فکارابي در حکال حاضکر دارا     .شهد مي
مح  آمهزش  ،درماني ها  فعاليت بر وكالوه است روانپزشكي

 .باشت نيز مي اسالمي روانپزشكي دانشجهيان دانش اه آزاد

سي  بخش أدكتر بختيار تصميم به ت    از متت كهتاهي
كمکهمي  هکا    تکرين بيمارسکتان   روانپزشكي در يكي از قکتيمي 

اين بيمارستان در سکال  . گيرد مي( بيمارستان اهرشيت)ا   ان 
به همت فرد  ايّر به نکاا حکاج آقکا نکهراهلل نج کي و بکا        3333

بکه   شکهد و  مکي بنکا   «مريضخانه ملکى »مشاركت مردمي با كنهان 
به مناس ت قرار داشتن كمارت كهچكي . يابت عه ميتتري، تهس

اهرشيت ترييکر   به بيمارستان اين ، ناا«اهرشيت سردرب»به ناا 
ها  اايکر بکه مناسک ت نقکش حکاج آقکا        و در سال شهد داده مي

ترييکر   «(ع) ا رر كلي نهر و» به ناا مركز أسي  آن،نج ي در ت
مركز ا لي  در آن زمان اين بيمارستان. (1شكل )شهد  داده مي

آمهزشککي دانشککكته  زشککكي و در واقککع يكککي از امککاكن م ککم 
و دفتر رئي  و معاونين دانش اه در جهار آن قرار بهد دانش اه 
تقاضا  ايجاد بخش روانپزشكي در ايکن مركکز بکا    (. 7)داشت 

ن و ن ککرش مککردا و حتککي مسکک هال شککرايط و تهجککه بککه جککه و
مخال کت بکا    بکر  م نکي استادان برجسته و  اح  ن هذ دانشكته 

چنين امر  اقتامي مت هرانه بهد وشکايت دكتکر بختيکار يكکي از     
هکا  كمکهمي     يش امان ايجاد بخش روانپزشكي در بيمارستان

 تريير ن رش چشم ير نس ت به هدکاكنهن با وج. ران باشتکدر اي
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 نمای قديمي بيمارستان خورشيد -1شكل 

 
از چنکت   سک انه هنکهز هکر   أي، متبيمار رواني و رشته روانپزشکك  

 ا کلي  گاهى بخکش روانپزشکكي مركکز اهرشکيت كکه بخکش      
ا ک  ان   دانشک اه كلکها  زشکكي    آمهزش گکروه روانپزشکكي  

انتقککال از ايککن  جککايي و ه، بککا ت تيککتهايي م نککي بککر جابکک اسککت
 (ع) كلي ا کرر  مركز  زشكي نهر و. شهد ميبيمارستان مهاجه 

مربکع زيکر بنکا،     متکر  323٢٢در حال حاضر بکا  ( اهرشيت سابق)
اورژان   ، بخشها  روانپزشكي مردان و زنان كالوه بر بخش

 ،هککا  روانپزشککكي كمککهمي و اط ککال روانپزشککكي و درمان ککاه
هککا  داالککي، قلکک ، مسککمهميت، اورولککهژ ،     دارا  بخککش
و ديککاليز و  يککه سککي آ  يککه، سککي سککي كليککه،  يهنککتن رولککهژ ، 
اورولهژ ،  هسکت، و  ها  قل ، گهارش، ريه، كليه،  درمان اه
وجکهد بخکش روانپزشکكي در ايکن      به اين ترتيک ، . استغتد 

ا  روانپزشککكي بککا سککاير  رشککته مركککز در افککزايش ارت ککا  بککين
 .سزايي داشته است هها نقش ب رشته

 3223اولکککين گکککروه دسکککتياران روانپزشکککكي در سکککال    
كه دكتر بختيار و چنتتن  آنبه دن ال  شهنت و التحصي  مي فارغ
كننکت،   از اكضا  هي ت كلمي گروه، ايران را تکرک مکي  دي ر 
روانشنا  )وليت اداره گروه به دكتر ك تالحسين انتظار  ؤمس

 دكتر با گروه أسي آمريكا كه از بتو ت زالتحصي  ا باليني فارغ
التحصيالن  ترين فارغ و دو ن ر از جهان( داشت همكار  بختيار
و دكتککر  زاده حسککن سککيت م ککت   ، دكتککرروانپزشککكي گککروه

 كلت به چنتبار دانش اه. شهد مي واگذار ،غالمحسککين م اركي
گروه و دستياران تصکميم بکه انحکالل گکروه      اكضا  كم تعتاد
گککروه مهاجککه و منصککرف   گيککرد كککه بککا مقاومککت اكضککا مککي
افککزايش  بککا وجککهد  ،طککي دوران جنککگ تحميلککي . شککهد مککي

د اكضاء هاى گروه، تريير چنتاني در تعتا ها و فعاليت مس هليت

گيرد و گاهى از استادان روانپزشكي ت ران كه بکه    هرت نمي
 بککرا آمتنککت،  ماهککه بککه ا کک  ان مککي هککا  يکک   ککهرت دوره

دكتکر انتظکار    . شکت  است اده مي روانپزشكي گروه در آمهزش
شکهد و تکا    نيز    از متت كهتاهي مج هر به ترک وطکن مکي  

دار اداره  زاده و دكتر م کاركي ك کته   چنت سال تن ا دكتر حسن
ي  اسکتال ي ريک   قربکانعلي  ، دكتکر 3232در سکال  . گروه بهدنت

دانشكته  زشكي، مس هليت متيريت گکروه را بکه ك کته     وقت
بازنشسککت ي دكتککر ) 32٢٢از آن زمککان تککا سککال   گيککرد و مککي

 يابکت  مي، گروه از نظر كمي وكي ي رشت چشم ير  (استال ي
ن به مکهارد ذيک    تها مي اودوران متيريت  از اهم اقتامات(. ٢)

 :اشاره كرد

 سالدر  انتاز  اورژان  روانپزشكي بيمارستان نهر راه -3
آمهزش  زشکكي   درمان و كه تهسط وزارت ب تاشت، ؛3273

 .به كنهان اورژان  روانپزشكي مرجع كشهر شنااته شت
ها  روانپزشكي اط کال   شروع به كار بخش و درمان اه -3

 3272از سال   با  ذيرش دستيار روانپزشكي اط ال

؛ 3273سکال   در تأسي  مركز تحقيقات كلکها رفتکار    -2
 مجلکه  انتشکار  ژوهشي و  هاى طرح اجرا  با كنهن تا مركز اين

ارتقکاى   در ج کت  تهج ي قاب  تالش رفتار ، كلها تحقيقات
 .ها   ژوهشي گروه داشته است فعاليت

تککر كککردن فعاليککت اكضککاى  تخصصککيهرچککه سکعي در   -4
هکککا  تخصصکککي سکککالمنتان،  تاز  درمان کککاهانککک گکککروه و راه

جنسککي، وسککها ،   -سهءمصککرف مککهاد، ااککتالالت روانککي   
هککا   بککا زيرمجمهكککه درمان ککاه)تنککي  اتر  و روانييكانهروسکک

بککا همكککار  ( تنککى قلکک ، گککهارش و  هسککت ااککتالالت روان
 ها  اكضا  هي ت كلمي اين رشته
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هککا  گککروه در زمينککه ااککتالالت     گسککترش فعاليککت  -2
و روانپزشكي رابط مهج  تأسکي  مركکز تحقيقکات     تني روان
 .شت 32٢3تني در سال  روان

تککهان بککه تاريخچککه روانپزشککكي ا کک  ان  ردااککت و  نمککي
ذكککر  از نقککش ا کک  ان در برنامککه ادغککاا ب تاشککت روان در  

طکرح كکه بکه همکت      ايکن  در .ها  ب تاشتي اوليه نكرد مراق ت
 بکهال ر ،  دكتکر جع کر   محکيط، احمکت  استادانى همچهن دكتر 

شکاد هر و شکادروان    دكتکر كامک    زاده، حسن دكتر سيت م ت 
با همكار  سازمان ج اني ب تاشکت   محمت  و شاه داود دكتر

سال بعت در ش ركرد و دو سکال   ي  ،بار در ش رضا برا  اولين
اتمات ب تاشت در ش كه ادغاا  گرفتبعت در هشت رد انجاا 

هکا  نمهنکه     كهش كه ب تاشت ودرمان ش رضا يكي از شک . شت
كشهر و برگزيته سازمان ج انى ب تاشکت در منطقکه بکهد كکه     

 انجکاا ايکن طکرح و   . شکت  اهلل تابکان اداره مکي   تهسط دكتر ح ي 
منکت بکه ادامکه     در ميانسالي كالقکه  اونتاي، آن مهج  گرديت تا 

 دكتکر تابکان  ک  از مکتتي    . تحصي  در رشته روانپزشكي شهد
(. 3)نشکكته  زشکكي شکت    كضه هي ت كلمي گروه و رئکي  دا 

تا  شتطرح در مناطق مذكهر مهج   اين آميز مهفقيت اجرا  
ها   ، ب تاشت روان به كنهان ن مين جزء مراق ت3233در سال 

به تتري، در ك  كشهر گسکترش   ب تاشتى به تصهي  برست و
 (.33) يابت

روانپزشککكي ا کک  ان در چنککت دهککه اايککر  يشککرفت قابکک   
متخصکص   323تکا كنکهن    3223ل از سکا . تهج ي داشکته اسکت  

هکا    انت؛ تعکتاد تخکت   التحصي  شته روانپزشكي از گروه فارغ
مراق کت از   و روانپزشكي ش ر  عهد چشم ير  داشته اسکت؛ 

اصهص بعت از تأسي  گروه روانپرستار  دانشكته  هبيماران ب
 رستار  دانش اه كلها  زشكي ا   ان از حالکت غيركلمکي و   

 ويکژه  بکه هکا  كمکهمي    ه و آمکهزش اارج شکت  گذشتهناهنجار 
هکا تکا حکت زيکاد       ها  مختل  برا  اکانهاده  برگزار  كال 

ها  رواني تريير  ن رش مردا را نس ت به روانپزشكي و بيمار 
طهالني برا   يرست هنهز راه به نظر مي با اين حال. داده است

اميت است با جتيت . استرسيتن به وضعيت مطلهب در  يش 
التحصيالن روانپزشكي و روانشناسي  تيت فارغو  شتكار نس  ج

انتركاران امر ب تاشکت   ن و دستريز  مناس  مس هال و برنامه
ها  مهجهد در ارائه اتمات ب تاشکت   روان، نقايص و ضع 

 .روان به حتاق  ممكن برست
 

 سپاسگزاری

بتون ش  اشکخاص زيکاد  در  يشکرفت روانپزشکكي در     
 مختصککرآن ککا در ايکن   انککت كکه ذكککر نکاا   ا ک  ان نقککش داشکته  

بکا قکترداني و سکپا  از آنکان، الزا اسکت از      .  ذير ن کهد  امكان
كضکه هي کت   )مان مرحها محسن يزدانکي   درگذشته همكار تازه

در حکين انجکاا     کيش كکه چنکتماه   ( كلمي گروه روانپرسکتار  
وظي ه در مركز فارابي دارفاني را بترود گ تنت ياد  كنيم و از 

در . يميان طل  مر رت و آمکرزش نمکا  اتاونت متعال برا  ايش
نامکه اهدنهشکت جنکاب آقکا       تتوين مقاله از كتکاب زنکتگي  
ترين روانپزشكان ا   ان بسيار  دكتر فريتون ضرغاا از قتيمي

همچنين از همكار  سركار اانم طاهره حيکتر  و  . ب ره بردا
 .جناب آقا  محمتكلي احمت  سپاس زارا

له، حمايکت مکالي از  کژوهش و    بنا به اظ ار نهيسنته مس هل مقا[
 .]تعارض منافع وجهد نتاشته است
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