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  مقدمه

بـه روایـت   تاریخچه انستیتو روانپزشکی تهـران  بخش اول 
ــی   ــرج سیاس ــر ای ــماره در دکت ــکی و   ش ــه روانپزش ــی مجل قبل

  ).1(بالینی ایران چاپ شد روانشناسی 
  

  تاریخچه انستیتو روانپزشکی تهران
زمـان بـا فضـاي انقالبـی در      ، هـم 1357شانزدهم مرداد ماه 

بـه همـراه خـانواده، بـا     ) 1تصـویر  (محـیط  احمـد  ایران، دکتـر  
آرزوي خدمت به ایران و شوق سازندگی به کشـور مراجعـت   

دکتر ایـرج   دکتر محیط با روز پس از مراجعت به ایران، . کرد
و او، مالقـات داشـت   سیاسی که رئیس انجمن توانبخشی بود، 

عنوان مسئول دستیاران روانپزشکی بیمارستان  دکتر محیط را به
  .رازي معرفی کرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دکتر احمد محیط -1تصویر 
  

انجمن توانبخشی مشتمل بـر یـک واحـد پـژوهش و یـک      
 مـن فزونـی  مسئول واحد پژوهش، دکتر به. واحد آموزش بود

گیرشناسـی   اي را روي همـه  بـود و مطالعـه گسـترده   ) 2تصویر (
هاي روانی در ایران شروع کرده بـود کـه دسترسـی بـه      بیماري

واحــد آمــوزش در دو بخــش . ممکــن نشــد اًمــدارك آن بعــد
ــه  دســتیاري روانپزشــکی و آمــوزش روان پرســتاري مشــغول ب

دازي و انـ  فعالیت بود و بخـش روانشناسـی بـالینی در حـال راه    
مبناي کار . گیري بود بخش آموزش کاردرمانی در حال شکل

متشـــکل از روانپزشـــک،  واحـــد آمـــوزش، تشـــکیل تیمـــی 
بـود و اسـتراتژي    1پرستار، روانشناس بالینی و کاردرمانگر روان

و رســالت انجمــن توانبخشــی، ایجــاد مراکــز جــامع خــدمات   
در زمینــه  3برگرفتــه از طــرح معــروف کنــدي 2بهداشــت روان

سه مرکز در شـهر تهـران   . حول بهداشت روان در آمریکا بودت
انـدازي   در مرکز، شرق و جنوب تهران؛ امـا راه  .دایر شده بود

. چنین مراکزي حتی در تهران نیز با موفقیت باالیی همراه نبـود 
 ملـــک نیـــازي از داریـــوشبهفـــر و دکتـــر محمـــود دکتـــر 

. یت بودنـد روانپزشکانی بودند که در این مراکز مشغول به فعال
هـاي قبـل از پیـروزي انقـالب،      مسئول واحد آموزش در سـال 

آموختـه روانپزشـکی از    دانـش ) 3تصـویر  (دکتر کیومرث فرد 
  .آمریکا بود

 نظـام از طـرف   احمـد پس از انقالب، شادروان دکتـر  
شادروان دکتر کاظم سامی، وزیر بهداشت وقت، به سمت 

شــت در اردیبه. ریاسـت انجمــن توانبخشــی منصـوب شــد  
دنبـال تقاضـاي کتبـی     به سامی کاظم ، مرحوم دکتر 1358

برخی از دستیاران، از دکتر احمد محیط دعـوت کـرد تـا    
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عنوان مسئول واحد آموزش انجمن توانبخشی مشغول به  به
کار شود و او شرط پذیرش دعوت آنها را رضایت دکتـر  

 1359دکتر ایرج سیاسی تا سال . فرد اعالم کردکیومرث 
احمد بود و در طی دو سال بعد از انقالب، دکتر در ایران 

تالششان را براي حفظ شأن و حرمت ایشان   محیط تمامی
  .در انجمن به عمل آورد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بهمن فزونیدکتر  -2تصویر 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  کیومرث فرددکتر  -3تصویر 
  

منحـل شـد    1358انجمن توانبخشی در همـان اوایـل سـال    
ــا درایــت و پشــتکار   ــی ب ــر ول محــیط، واحــدهاي احمــد دکت

ــام      ــه ن ــدي ب ــاختار جدی ــی آن، در دل س ــی و پژوهش آموزش
دهنـده راه و   قـرار گرفـت تـا ادامـه    » انستیتو روانپزشکی تهران«

رسالتی باشد که انجمن توانبخشی با ریاست دکتر ایرج سیاسی 
  .آغازگر آن بود

تحت  1358بدین ترتیب انستیتو روانپزشکی تهران در سال 
احمـد  اونت آموزشی وزارتخانه و به ریاسـت دکتـر   نظارت مع

) 4تصـویر  (انستیتو ) لوگو(واره  محیط افتتاح شد، ولی در نشان

سیاسی و همکارانشان در انجمن ایرج هاي دکتر  به پاس تالش
هاي آموزشی و  سال آغاز به کار واحد( 1356توانبخشی، سال 
توسـط   واره انسـتیتو  آرم یا نشـان . نقش بست) پژوهشی انجمن

کـار رفتـه در ایـن     نمادهاي بـه . دکتر محیط طراحی شده است
هـا را تـداعی    واره، حال و هواي فضـاي انقالبـی آن سـال    نشان
کند؛ زنجیرها از یک سو به زنجیر استبداد و از سوي دیگر  می

ــه اخــتالالت     ــتال ب ــاي بیمــاران مب ــه پ ــر بســته شــده ب ــه زنجی ب
دو معنـا بـه کـار گرفتـه      ها نیز در روانپزشکی اشاره دارد و الله

اي  شده اند؛ یکی نمادي از خون شهیدان وطن و دیگـري اللـه  
که باید به جاي زنجیر، به پاي بیماران روانپزشکی بسته شود و 

ها بـا مصـرعی از شـاعر پـرآوازه و اندیشـمند ایرانـی،        همه این
  .»تن ز جان و جان ز تن مستور نیست«: شود مولوي مزین می

  
  
  
  
  
  
  

  واره انستیتو روانپزشکی تهران نشان -4تصویر 
  

طور  به 1358ترتیب انستیتو روانپزشکی تهران از سال  بدین
هـاي انجمـن بـه شـکلی نـو       آغاز به کار کرد و فعالیـت  رسمی 

از  سـامی  کـاظم  در ابتداي فعالیت انسـتیتو، دکتـر   . پیگیري شد
محیط براي رفع بحرانی در بیمارستان روانپزشـکی  احمد دکتر 

شیراز دعوت کرد؛ به سرپرستی دکتر محـیط، تعـدادي    می سال
ــکی   ــتیاران روانپزش ــر   (از دس ــدگی دکت ــا نماین ــدعلیب  محم

 سـاعت از  24پرسـتاران انسـتیتو ظـرف مـدت      و روان) دربندي
  .تهران به شیراز منتقل شده و بحران مذکور را مدیریت کردند

، ، انستیتو از ساختمانی در خیابان انقـالب 1358اواخر سال 
. اله طالقانی، ابتداي کوچه جهان نقل مکان کرد به خیابان آیت

انستیتو که در ابتدا تحت نظارت معاونت آموزشـی وزارتخانـه   
شروع به کار کرده بود در جریـان تحـوالت، بـه علـت مکـان      
جغرافیایی اش، تحت نظارت اداره بهداري منطقه شرق تهـران  

  .قرار گرفت
مــاران در بیمارســتان در راســتاي سیاســت عــدم تمرکــز بی

ــز    ــترش مراکــ ــی گســ ــتیتو در پــ ــکی رازي، انســ روانپزشــ
، باشــــگاه وزارت 1360در ســــال . اش برآمــــد بیمارســــتانی
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، در مکـانی کـه   )کـوي نصـر  (هاي گیشا  کشاورزي بر فراز تپه
امروزه برج میالد تهـران بـر آن واقـع شـده، بـا حمایـت دکتـر        

احمـد  و تـالش دکتـر   ) وزیر کشـاورزي وقـت  (عباس شیبانی 
ــهید     ــتان ش ــام بیمارس ــتیتو اختصــاص داده و ن ــه انس ــیط، ب مح

سپس باشـگاه سـاواك، واقـع در    . اسماعیلی بر آن گذاشته شد
جـاده مخصـوص کـرج، در زمـان نخسـت وزیـري        7کیلومتر 

شهید محمد علی رجایی و با وساطت مرحوم شـگرف نخعـی،   
به انستیتو ملحق و نـام بیمارسـتان شـهید نـواب صـفوي بـر آن       

ــدگــذا ــن   . رده ش ــهید رجــایی در برگــه مجــوز تأســیس ای ش
براي بیماران مستضـعف  «: بیمارستان این جمله را مرقوم کردند

مرکـز آموزشـی   «نـام فعلـی ایـن مرکـز،     . »روانی مبارك باشد
  .است» درمانی روانپزشکی ایران

محـیط در زمـان تصـدي    احمـد  هاي دکتر  از دیگر فعالیت
ــران،   ــتیتو روانپزشــکی ته ــا  ریاســت انس برگــزاري جلســاتی ب

در . هاي یکشنبه در مطب بوده است دستیاران روانپزشکی شب
اي از فلسـفه و ادبیـات مـورد     این جلسـات مباحـث بـین رشـته    

 .گرفت مطالعه قرار می
خــدمات «بنــدي خــدمات بهداشــتی در قالــب  برنامــه ســطح

در دو منطقـه  ) پـایلوت (بـه صـورت آزمایشـی    » 1بهداشتی اولیـه 
آغـاز شـده بـود و    ) 1356سـال  (یـروزي انقـالب   ایران، قبـل از پ 

افضلی، مرحوم دکتـر   دکتر محمدعلی برزگر، دکتر حسین ملک
رودي از فعاالن انجـام   کامل شادپور و مرحوم دکتر سیروس پیله

در جوامعی مثل شـوروي سـابق و چـین، از    . طرح پایلوت بودند
بودنـد کـه بـه سـایر مـردم،       بین مردم هـر منطقـه، افـرادي بـومی     

کردند؛ ایدة بهورز تا حدودي از ایـن   خدمات بهداشتی ارائه می
گـذار مفهـوم    گیرد اما باید خاطر نشان کرد که پایـه  جا شکل می

)concept (بهورز در ایران، دکتر فریدون رهنما است.  
با پیروزي انقالب، برنامه مذکور در سطح پایلوت متوقـف  

ر سـید علیرضـا   ماند تا اینکه در زمان اولـین دورة وزارت دکتـ  
. صورت یک طرح ملی و کشوري بـه اجـرا درآمـد    مرندي، به

ترین رویدادها در تاریخ  موفقیت این طرح که یکی از برجسته
ــران در ســال  ــون    پزشــکی ای ــد از انقــالب اســت مره ــاي بع ه

هاي دکتـر حسـین ملـک افضـلی، مرحـوم دکتـر کامـل         تالش
با دکتـر  رودي در همراهی  شادپور و مرحوم دکتر سیروس پیله

  .سید علیرضا مرندي بود
پــس از اجــراي ایــن طــرح عظــیم، اولــین شخصــی کــه از 

عمل  سازمان جهانی بهداشت، پس از انقالب از ایران بازدید به

_______________________________________ 
1 Primary Health Care 

بودند، ایشان مسـئول وقـت بهداشـت روان     2آورد دکتر ویگ
 3(EMRO) شاید [ .انجام شد 1364بودند و این بازدید در سال

هـا و   اي شـد تـا دغدغـه    بتوان گفت سفر دکتر ویگ بـه ایـران بهانـه   
در گفتگـوي مفصـلی کـه    . هاي دکتر محیط جامه عمل بپوشـند  ایده

پـیش از  ) 1364مهرمـاه  / سـال پـنجم  / 55شماره (» رسانه داروپخش«
محیط انجام داد، نگـرش و   احمد بازدید دکتر ویگ از ایران با دکتر

سی سال پیش که جمعیت ایران . نمایان است دیدگاه ایشان به خوبی
نفـر بـود،    200حدود چهل میلیون نفر و تعـداد روانپزشـکان حـدود    

نظــرات و پیشــنهادات ایشــان در ایــن مصــاحبه از یــک ســو شــامل   
پرستار، مددکار  تشکیل تیم روانپزشکی مشتمل بر روانپزشک، روان«

شـکیل شـبکه   نیـاز مبـرم بـه ت   «، »اجتماعی، روانشناس و کاردرمـانگر 
، »درمـانی کشـور   -خدمات روانپزشکی در تلفیق با شـبکه بهداشـتی  

بندي خـدمات روانپزشـکی از سـطح روسـتا بـه سـطح مرکـز         سطح«
حمایـت از بیمـاران روانپزشـکی در    «و » ایجاد مراکز روزانه«، »استان

تـداوم درمـان و   «در جهت بیماریـابی و از سـوي دیگـر    » قوانین کار
اران روانپزشـکی خـارج از بیمارسـتان و در    حفظ سالمت روانی بیمـ 

ادغـام بهداشـت روان   دکتر ویگ طرح آزمایشـی  . ]بود» جامعه
در . هاي بهداشتی اولیـه را در هنـد انجـام داده بـود     در مراقبت

اي او در ایـران، بـه پیشـنهاد دکتـر      طول مدت اقامت یک هفته
نویس برنامه ملـی بهداشـت روان کشـور بـا      محیط، پیشاحمد 
ــدای ــد از   هـ ــی چنـ ــارکت تنـ ــکی و مشـ ــتیتو روانپزشـ ت انسـ

نویس برنامـه   کنندگان پیش تهیه. روانپزشکان ایرانی نوشته شد
ملی بهداشت روان عالوه بـر دکتـر ویـگ از سـازمان جهـانی      

دهنـده و   سـازمان (بهداشت عبارت بودند از دکتر احمد محیط 
، دکتـر  )رئیس جلسـات (هاراطون داویدیان  ، دکتر )دبیر برنامه

ــه  محمــد صــنعتی، دکتــر ابوالقاســم حســینی، دکتــر نصــرت  ال
پورافکاري، دکتر سید حسین فخـر، دکتـر فریـدون مهرابـی و     

محـیط از سراسـر   احمـد  روانپزشکان دیگري که توسط دکتـر  
  .کشور دعوت شده بودند

نـویس، ادغـام بهداشـت     رسالت یا استراتژي اول این پیش
ایـن برنامـه اولـین     ضـمناً . بود 4روان در خدمات بهداشتی اولیه

  .بود که در شبکه بهداشت کشور ادغام شد 5برنامه تخصصی
دنبال تصـویب قـانون تأسـیس     ، به1364 ر سالاز سویی، د

درمان و آمـوزش پزشـکی، آمـوزش رشـته      وزارت بهداشت،
پزشکی که تا آن زمان به عهـده وزارت علـوم بـود بـه وزارت     

_______________________________________ 
2 Wig 
3 Regional Office for the Eastern Mediterranean 
4 integration of mental health in primary health care system 
5 vertical 
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در ایــن  بهداشـت، درمــان و آمــوزش پزشــکی واگــذار شــد و 
، 1365و در سال  علوم پزشکی ایجاد شدندهاي  راستا، دانشگاه

انســتیتو روانپزشــکی تهــران، زیرمجموعــه دانشــکده پزشــکی  
  .دانشگاه علوم پزشکی ایران شد

ادغــام بهداشــت روان در شـدن برنامــه ملـی    بـراي اجرایــی 
صـورت آزمایشـی    ، نیاز به انجام آن بهخدمات بهداشتی اولیه

؛ ســه شــهر انتخــاب شــدند، یکــی شــهرکرد بــه بــود) پـایلوت (
ــر   ــنهاد دکت ــژن پیش ــدريبی ــت  (زاده  ص ــتی وق ــاون بهداش  مع

  .ساوجبالغ ، دیگري شهرضا و سومی )وزارتخانه
عنوان بخشی از برنامه  که طرح پایلوت شهرکرد به هنگامی

محمدي در حال  یاد دکتر داود شاه ملی، با حضور و همت زنده
اکبري رئـیس وقـت دانشـگاه علـوم     انجام بود، دکتر اسماعیل 

 1سارتوریوس نورمنپزشکی اصفهان، در سفري به ژنو با دکتر 
که در آن زمان رئـیس بخـش بهداشـت روان سـازمان جهـانی      
ــود، مالقــات کــرده و پیشــنهاد برگــزاري یکــی از   بهداشــت ب

هاي بهداشت روان سازمان جهانی بهداشت بـا میزبـانی    نشست
بال این امر، تصمیم گرفته شـد کـه   دن به. اصفهان را مطرح کرد

هـاي اسـتان اصـفهان     طرح پایلوت دوم در شهرضا از شهرستان
دکتر محیط در دو سفر بـه اصـفهان بـا همکـاري     . برگزار شود

جمعی از روانپزشکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مقدمات 
ایـن مهـم، در جریـان    . انجام این طرح آزمایشی را فراهم کـرد 

کننـدگان قـرار    د توجـه چشـمگیر شـرکت   نشست مذکور مور
مـاه بعـد در سـاوجبالغ     6طرح آزمایشی سـوم حـدود   . گرفت

 .)5تصویر ( شروع شد
 
 
 
 
  
  
  
  
دکتر احمد محیط هنگام آمـوزش مسـتقیم بـه بهـورزان در      -5شکل 

 محل خانه بهداشت

 
ــه برگــزاري   در همــین موقــع، وزارتخانــه جدیــد شــروع ب

مختلف کرده بود، هدف از هاي  روزه در استان 15هاي  نشست

_______________________________________ 
1 Norman Sartorius 

هـاي جدیـد بـراي رسـالت نـوین       هـا تبیـین برنامـه    این نشسـت 
ــود ــه ب در فاصــله شــش ماهــه بــین طــرح آزمایشــی  . وزارتخان

کـردن برنامـه    شهرضا و ساوجبالغ، دکتر محیط بـراي اجرایـی  
ــه   ــتی اولی ــدمات بهداش ــایر  ادغــام بهداشــت روان در خ در س

ــه  )روزه 15هــاي  در چــارچوب نشســت( ســفرهاییکشــور،  ب
هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمان، فارس،  استان

در نشست شهر کرمان . سیستان و بلوچستان و هرمزگان داشت
محیط تبیین احمد توسط دکتر  که نحوه اجراي این برنامه ملی

عنوان معاون بهداشـتی دانشـگاه    ، دکتر جعفر بوالهري بهشد می
 جعفــر بعــدها دکتــر. تعلــوم پزشــکی اصــفهان شــرکت داشــ

  .سزایی داشتند بوالهري در انجام پایلوت ساوجبالغ نیز نقش به
 ادغــامآمــوزش بهورزهــا بــراي انجــام برنامــه   1366ســال 

بهداشت روان در خدمات بهداشتی اولیه آغاز شـد و از آنجـا   
طـور   که طرح آزمایشی بـه خـوبی در حـال پیشـرفت بـود، بـه      

  .دزمان در سراسر کشور اجرایی ش هم
هاي یادشده در انسـتیتو روانپزشـکی    ، فعالیت1369تا سال 

 11تهران به ریاست دکتر محیط ادامه یافت تا اینکه او پـس از  
دکتر سید احمد واعظی به  سال از ریاست انستیتو معاف شده و

  .این مقام منصوب شد
  

  سپاسگزاري
با سپاس مجدد از استاد گرامی، جناب آقـاي دکتـر جعفـر    

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

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

 .]تعارض منافع وجود نداشته است
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