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  تاریخچه انستیتو روانپزشکی تهران
  به روایت دکتر ایرج سیاسی -بخش اول

  )1(شهره محسنیدکتر 

  ] 7/8/1394: ؛ پذیرش مقاله22/7/1394: دریافت مقاله[
 

  مقدمه
این نوشتار، به تاریخچه انستیتو روانپزشکی تهران از زبـان  

پیش از ورود به بحث، مختصري درباره . پردازد میي آن رؤسا
  .آید گیري آن می ساختار انستیتو و نحوه شکل

» انجمـن توانبخشـی  «هاي قبل از پیروزي انقـالب،   در سال
متولی امور توانبخشی معلوالن، بیماران روانپزشکی، معتادان و 

از  با ریاست دکتر ایرج سیاسی. ماندگان ذهنی کشور بود عقب
هاي بهداشت روان انجمن توانبخشی رنگ  ، فعالیت1352سال 

اي گرفت و واحدهاي آموزش و پژوهش آن رونق  و بوي تازه
نامیـده  » انسـتیتو «واحد آمـوزش انجمـن توانبخشـی،    . پیدا کرد

تاریخچـه ایـن   . شد و ریاست آن با دکتر کیومرث فرد بـود  می
سـی خواهـد   فصل از حیات انستیتو به روایـت دکتـر ایـرج سیا   

 .آمد
دکتر  1358پس از پیروزي انقالب اسالمی، در اردیبهشت 

عنوان رئیس واحد آمـوزش انجمـن توانبخشـی     احمد محیط به
در همان سال انجمن توانبخشی منحل . منصوب شدند) انستیتو(

شد و با همت و پشتکار دکتـر محـیط، واحـدهاي آموزشـی و     
ــام    ــه نـ ــدي بـ ــاختار جدیـ ــی آن، در دل سـ ــتیتو ا«پژوهشـ نسـ

سـال رئـیس    11دکتـر محـیط   . قرار گرفت »روانپزشکی تهران
دکتر سید احمد واعظـی بـه    1369انستیتو بود تا اینکه در سال 

شـرح ایـن   . جایگزینی ایشان به ریاسـت انسـتیتو منصـوب شـد    
دوران از تاریخچه انستیتو از زبـان دکتـر احمـد محـیط نوشـته      

  .شود می
یس انستیتو روانپزشکی ، دکتر جعفر بوالهري رئ1371سال 

با همت و پیگیري او . تهران شد و کماکان در این سمت است
دانشـکده علـوم   «بـه   1392انستیتو روانپزشکی تهـران در سـال   

ــالمت روان  ــاري و س ــان   » رفت ــار دپارتم ــا چه ــکی «ب روانپزش

  »روانشناسـی بـالینی  «و » بهداشـت روان «، »اعتیـاد «، »نگـر  جامعه
تاریخچـه  . تبدیل شد -وانپزشکی تهرانبا حفظ نام انستیتو ر  -

این تغییر و تحول همـراه بـا شـرح مبـادي، دالیـل، ضـرورت،       
اندازها از زبان دکتر جعفـر بـوالهري    ها و چشم رسالت، سختی
 .تهیه شده است

  
  گذاري انستیتو روانپزشکی تهران تاریخچه پایه

الــدین  ، مرحــوم دکتــر ســید شــجاع1352در اواخــر ســال 
زاده، وزیر رفاه و بهداري وقت و مؤسـس انجمـن    االسالم شیخ

) 1تصـویر  (توانبخشی، طی تماس تلفنی به دکتر ایرج سیاسـی  
پیشنهاد کرد تا براي طرح برنامه جامعی مشتمل بر روانپزشکی، 

او کـه در آن زمـان   . ماندگی ذهنی به ایران بیاید اعتیاد و عقب
ي آمریکـا  در سمت استاد در دانشگاه پیتزبورگ در پنسـیلوانیا 

درنـگ و بـا اشـتیاق ایـن پیشـنهاد را       مشغول بـه کـار بـود، بـی    
  . پذیرفت و بعد از گرفتن مرخصی یک ساله، عازم تهران شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دکتر ایرج سیاسی -1تصویر 
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اي بالغ  پس از بررسی وضعیت موجود، در عرض سه ماه برنامه
  . صــفحه آمـاده کــرد و بـه رؤیــت وزیـر وقــت رســاند    150بـر  
مدت و تربیت  اساس این برنامه، تربیت روانپزشک در کوتاه بر

پرستار، روانشناس و مددکار اجتماعی در بلندمدت مقـرر   روان
زاده، پـس از مطالعـه برنامـه، از دکتـر      االسـالم  دکتر شـیخ . شد

شدن این برنامـه، در سـمت    سیاسی دعوت کرد تا براي اجرایی
وانبخشی مشـغول بـه   قائم مقام وزیر و به عنوان رئیس انجمن ت

الزم به ذکر است که در آن زمان، انجمن توانبخشی . کار شود
عالوه بر مسؤولیت توانبخشی معلولین، وظیفه خدمت به تمامی 

ماندگان  بیماران مبتال به اختالالت روانپزشکی، معتادان و عقب
  .ذهنی کشور را بر عهده داشت

ــا 1353در ســال   روانپزشــک در کشــور وجــود  120، تنه
داشــت، آن هــم فقــط در شــهرهاي تهــران، شــیراز، مشــهد و   
اصفهان؛ و این روانپزشکان اغلب در بخش خصوصی فعالیـت  

آوردنـد و   ها می در آن زمان بیماران را از شهرستان. کردند می
تعـداد محـدودي   . رفتنـد  گذاشتند و می در بیمارستان رازي می

نیـاز   کـرد جوابگـوي   روانپزشک که دانشگاه تهران تربیت می
بنابراین هسته اصـلی برنامـه پیشـنهادي، وابسـته بـه      . کشور نبود

کردن نیروي انسانی متخصص بـود کـه    شتاب سیستم در فراهم
واسـطه و از طریـق انجمـن توانبخشـی قابـل       قسمتی از آن، بـی 

به هر حال، براي قسمت عمـده آن، یعنـی تربیـت    . حصول بود
از وزارت نیروي متخصص روانپزشک، نیاز بـه کسـب مجـوز    

نفـــر کارشـــناس   40در قســـمت اول، بـــیش از . علـــوم بـــود
روانشناسی استخدام و پـس از گذرانـدن یـک دوره آمـوزش     

ــاري  ــراي ی ــه   فشــرده ســه ماهــه، ب ــه روانپزشــکان، ب رســاندن ب
ــدند    ــزام ش ــکی رازي اع ــتان روانپزش ــی  . بیمارس ــر سیاس دکت

در کسـب مجـوز تربیـت دسـتیار روانپزشـکی کـه       «: گویـد  می
خـوان   از عبور از هفـت وزارت علوم بود، دست کمی انحصار 

هاي اولیه به وزارتخانه، مراحل  پس از ارائه فرم. »رستم نداشت
از جمله ارائه رزومه تمام روانپزشکانی که در  ،متعدد و سختی

آموزش نقش داشتند، ریز تمام عنـاوین درسـی و نـام مـدرس     
داوطلبـان  هاي سه ساله، خصوصـیات   آنها، جزئیات تمام برنامه

 ها قابل پذیرش و جزئیات دسترسی به بیماران و انواع تشخیص
رفت و آمد به وزارت علوم چهار ماه به طول انجامید . طی شد

و سرانجام آخرین ایراد، یعنی لزوم حضور روانپزشک اطفـال،  
با آمدن سه روانپزشک اطفال، یک نفر از انگلستان و دو نفر از 

در تمـامی ایـن مراحـل،    . شـد  ایاالت متحده آمریکـا برطـرف  
مخالفت شدید گروه روانپزشکی دانشگاه تهـران بـه مـدیریت    

دکتـر داویـدیان معتقـد    . دکتر هاراطون داویدیان وجود داشت
توانـد متــولی   بـود کـه فقـط دانشـکده پزشـکی اسـت کـه مـی        

دکتر سیاسـی خـاطر نشـان    . آموزش و تربیت روانپزشک باشد
یـت آمـوزش روانپزشـکان    ایشان بـه حـق نگـران کیف   «: کند می

ولی با وجود جلسات خصوصی متعدد نتوانسـتم ایشـان    ،بودند
را متقاعد کنم و ما تصمیم گرفتیم که با حفظ احتـرام متقابـل،   

  ».در مخالفت باقی بمانیم
پس از کسب مجوز تربیت دستیار تخصصـی روانپزشـکی   

اي بـا روانپزشـکان در انجمـن     از وزارت علوم، بالفاصله جلسه
در آن . نفر بودنـد، تشـکیل شـد    22بخشی که در آن زمان توان

دست زدن به این «: جلسه دکتر سیاسی پس از اعالم خبر افزود
خطیر، مستلزم فداکاري یک یک ما خواهـد بـود و هـر یـک،     
عالوه بر مسؤولیتی که داریم باید بار سنگین آموزش را نیز بـر  

یریـد بایـد   خواهید این تعهـد را بپذ  دوش بکشیم و چنانچه نمی
تــدریج از خــارج جــذب  صــبر کنــیم تــا روانپزشــکانی کــه بــه

  .»کنیم از راه برسند می
نفر با اشتیاق، آمادگی خود را بـراي مسـؤولیت    22تمامی 

 جدید اعالم کردند و بالفاصله از پزشکان عمومی جـوان و بـا  
انگیــزه از سراســر کشــور دعــوت شــد تــا پــس از موفقیــت در 

اولـین گـروه دسـتیاران روانپزشـکی      عنوان مصاحبه ورودي، به
دسـتیار بـود،    15گـروه اول مشـتمل بـر    . کـار شـوند   مشغول به

دســتیاران . هــا بودنــد تعــدادي از تهــران و بقیــه از ســایر اســتان
غیرتهرانی، در استخدام استان مربوطه قـرار داشـتند و در تمـام    

منـد   شـان بهـره   طول دسـتیاري از حقـوق و مزایـاي اسـتخدامی    
رار بر ایـن بـود کـه پـس از پایـان دوره، بـراي ارائـه        بودند و ق

طبـق  . هـاي خـود عزیمـت کننـد     خدمات روانپزشکی به استان
دسـتیار   15برنامه، انجمن توانبخشی موظف بود هر شش مـاه،  

دغدغه آن روزها این بود که چگونـه  . روانپزشکی جذب کند
متـون  . نگـري تکمیـل کـرد    نگـري را بـا کیفـی    تـوان کمـی   می

وانپزشـکی و مـواد آموزشـی موجـود، نیـاز مبـرم بـه        موجود ر
ها، تا پاسی گذشـته   اجبار، شب  روزرسانی داشتند و ایشان به به

صورت جزوه نوشته و روز بعد تکثیر  از نیمه شب، دروس را به
. گذاشتند کرده و در اختیار دستیاران و کمک روانپزشکان می

در جلسـات   .دستیاران موظف به فراگیري زبان انگلیسی بودند
کـه گـاهی تـا دم صـبح ادامـه      (هفتگی شـبانه در منـزل ایشـان    

، پس از مرور تمام دروس و بررسی مشکالت بالینی و )داشت
یا اصطکاك با اسـتادان در دوره هـاي بـالینی و سـعی در حـل      
ــه ترجمــه متــون انگلیســی    ــه صــورت گروهــی، ب مشــکالت ب
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هـاي   افتـه مندي دسـتیاران از آخـرین ی   قصد، بهره. پرداختند می
هندسـه  «علمی با قرائت بومی و داشـتن جایگـاهی برجسـته در    

عنوان نیروي متخصص آموزشی  و انتقال آن به» معرفتی جهانی
آزمـون دانشـنامه تخصصـی گـروه اول     . هـاي بعـد بـود    به نسل

التحصـیالن   التحصیالن انستیتو بر فارغ برگزار شد و برتري فارغ
دادن موفقیت در رسیدن به  ندانشگاه، یکی از معیارها براي نشا

ــن      ــکان انجم ــیم روانپزش ــیج ت ــالش و بس ــا ت ــی ب ــدف کیف ه
  .توانبخشی بود

هــاي  الزم بــه ذکــر اســت کــه انجمــن توانبخشــی قســمت 
متعددي داشت و آن قسمت که مربوط به آموزش روانپزشکی 

در ابتدا، ریاست قسمت آموزشی، . شد نامیده می» انستیتو«بود، 
عهـده دکتـر سیاسـی بـود و پـس از آن، بـا       تا تثبیت برنامه، به 

. مشورت همکاران، بر عهده دکتر کیومرث فـرد گذاشـته شـد   
گیرشناسـی اخـتالالت روانپزشـکی توسـط قسـمت       برنامه همه

هـم راسـتا بـا ارتقـا سـطح      . پژوهشی انجمن در حال انجام بـود 
هایی در شهرهاي اصفهان و تبریـز   روانپزشکی کشور، همایش

پرستاران بیمارستان رازي براي  شکان و روانروانپز. برگزار شد
 میلـواکی صورت رایگان به دانشگاه  گذراندن دوره سه ماهه به

قـرارداد  . شدند و این امر براي سه دوره انجـام شـد   فرستاده می
کـردن دسـتیاران    مشابهی با دانشگاه پیتزبورگ بـراي رد وبـدل  

بـراي   .سال آخر روانپزشکی بسته شد، اما انجام آن محقق نشد
آشنایی پزشکان عمومی با رشته روانپزشکی و ایجاد انگیـزه و  

هـاي مطبوعـاتی    عالقه در آنها به انتخـاب ایـن رشـته، نشسـت    
هـا بـود    با این تالش. برگزار و این رشته براي مردم معرفی شد

که پس از مدتی داوطلبان براي رشته روانپزشکی افـزون شـد؛   
  .ودچون احترام روانپزشکان بیشتر شده ب

دکتر کیومرث فرد تا زمان پیروزي انقالب، رئیس قسـمت  
بود و پس از انقالب، مرحـوم دکتـر   ) انستیتو(آموزشی انجمن 

کاظم سامی، وزیر بهـداري وقـت، دکتـر احمـد محـیط را بـه       
  .ریاست منصوب کرد

شــرط عــدل نیســت کــه «: در پایــان دکتــر سیاســی افــزود
ــو     ــدردانی از مرح ــدون ق ــر را ب ــن مختص ــارش ای ــر نگ م دکت

ــیخ ــالم ش ــی   االس ــتیبانی ب ــاري و پش ــراي همی دریغــش و  زاده ب
همینطور همکاران روانپزشک انجمن توانبخشـی کـه خـدمت    

روح . به هموطنان را به حد اعلی نشان دادند، بـه خـتم برسـانم   
از همکـاران روانپزشـک کـه اکثـراً تـرك      . دکتر شیخ شاد باد

مــدیون انــد، از طــرف خــود و روانپزشــکانی کــه  وطــن کــرده
در ضمن، . کنم اند، از صمیم قلب تشکر می فداکاري آنها بوده

خاطر حفظ تمامیت انسـتیتو در   همعتقدم باید از دکتر بوالهري ب
  ».شرایطی که موجودیت آن در خطر بود، تقدیر کرد

هـاي   زاده، سـال  االسـالم  دکتر سیاسی به نقل از دکتر شـیخ 
اي روانپزشـکی و  عنـوان دوران طالیـی بـر    را به 1357تا  1353

  .کند ترین دوره زندگی خود یاد می خوشبخت
  

  سپاسگزاري
ــر     ــاي دکت ــاب آق ــی، جن ــتاد گرام ــا ســپاس از اس ــر ب جعف

ــیس  ــوالهري، رئ ــار ب ــوم رفت  -و ســالمت روان يدانشــکده عل
انستیتو روانپزشکی تهران که فرصت مصـاحبه و نگـارش ایـن    

 .مهم را به من سپردند
مقاله، حمایـت مـالی از پـژوهش و     بنا به اظهار نویسنده مسئول[

 .]تعارض منافع وجود نداشته است

  
  


