تاريخچه گروه هاي آموزشي مستقر در مركس آموزشي درماني امام خميني (ره)

معرفي گروه ارولوشي
ثخؼ ارٍلَصی ثیوبرعشبى عبلمبًی ثِ ػٌَاى اٍلیي ثخؼ ارٍلَصی آهَسؽی ٍاثغشِ ثِ داًؾگبُ ارٍهیِ در عبل
 1359سَعظ اعبسیذ هحشزم آلبی دوشز عؼیذ فوذسادُ ٍ آلبی دوشز حىوز ثٌیبًگذاری ؽذُ ٍ در عبل  1367ثب
اًجبم اٍلیي دیًَذ ولیِ سَعظ آلبی دوشز ػلی سمی سادُ ا فؾبری  ،ثخؼ دیًَذ ولیِ داًؾگبُ ارٍهیِ را ثِ ػٌَاى
اٍلیي ثخؼ دیًَذ ؽْزعشبًی ثٌیبًگذاری ًوَدًذ ،ثخؼ ارٍلَصی ارٍهیِ  ،ػالٍُ ثز آهَسػ داًؾجَیبى دشؽىی
در همبعغ هخشلف ،در عبل  1368الذام ثِ دذیزػ دعشیبر ارٍلَصی را ثِ جبهؼِ دشؽىی وؾَر ارائِ ًوَدًذ ٍ اس
عبل  1389مجَس سزثیز فلَؽیخ در رؽشِ دیًَذ ولیِ را اخذ ًوَدُ وِ اس عبل  94سزثیز دعشیبر در رؽشِ
دیًَذ ولیِ را ؽزٍع ًوَدُ اعز.
–

در ایي ثخؼ سمزیجبً سوبم اػوبل ارٍلَصی هیٌَر ٍ هبصٍر در سهیٌِ ّبی هخشلف ارٍاًىَلَصی ،آًذرٍلَصی

ارٍصًیىَلَصی ،اًذٍیَرٍلَصی ٍ دیًَذ ولیِ ثزحغت ؽیَع آى در اعشبى اًجبم هی ؽَد ٍ اس عبل  1381اػوبل
جزاحی اٍرالدبرعىَدی سَعظ دوشز هحوذرضب هحوذی فالح ؽزٍع ٍ ثِ فَرر رٍسیي اًجبم هی ؽَد.

معرفي گروه ارتوپذي
لجل اس عبل  1357ثزخی اػوبل جزاحی ٍ درهبى ٍ ؽىغشگیْب سَطط حزاحبى ػوَهی اًجبم هی ؽذ

 .در

عبل  1357عِ دشؽه ارسَدذی ثِ ًبهْبی دوشز عیذ ػلی هحغٌی  ،دوشز سبلَری وبهىبر ٍ دوشز سبًی جی وِ در
اعشخذام ؽیزٍ خَرؽیذ عزخ ثَدًذ در ثخؼ جزاحی ثیوبرعشبى ؽیز خَرؽیذ آى سهبى ؽزٍع ثِ اػوبل جزاحی
ارسَدذی ًوَدًذ  .دظ اس اًمالة اعالهی ّالل احوز جوَْری اعالهی ٍظبیف درم اى خَد را ثِ ثْذاری آى
سهبى ٍاگذار وزد ٍ ثیوبرعشبى ؽیز خَرؽیذ ثِ ًبم ثیوبرعشبى ؽْیذ هغْزی در اخشیبر ثْذاری لزار گزفز  .چٌذ
دشؽه ایزاًی  ،ثِ سذریج ثِ جوغ ارسَدذی ّبی ثْذاری آى سهبى اضبفِ ؽذًذ  .ثیوبرعشبى ؽْیذ هغْزی ووبوبى
سب عبل  1365هجبدرر ثِ درهبى ثیوبراى ارسَدذی ثبالخـ هجزٍحیي جٌگی هی ًوَد  .دوشز هٌَچْز هٌشظزی ٍ
دوشز جؼفزی سادُ ٍ ثؼذ اً دوشز ؽْال (  ) 1362ثِ هجوَػِ ارسَدذی ّبی ایزاًی ؽبغل در عیغشن ثْذاری
ثیوبرعشبى ؽْیذ هغْزی اضبفِ ؽذًذ .
اٍلیي ثخؼ داًؾگبّی رؽشِ ارسَدذی در عبل  1359سَعظ دوشز وَرٍػ لزثبًی در ثیوبرعشبى عبلمبًی ثیبى
گذاری ؽذ .در آى سهبى داًؾىذُ دشؽىی در هجوَػِ داًؾگبُ ارٍهیِ ٍ ٍاثغشِ ثِ ٍسارر ػلَم ثَد  .ایي ثخؼ
ارسَدذی هغئَلیز آهَسػ اًشزًْب ٍ داًؾجَیبى را ػْذُ دار ثَد ٍ ثیؾشز ثِ اػوبل جزاحی ارسَدذی هی دزداخز

دی فؼبل  ،یىی درهبًی سحز ًظبرر ثْذاری در ة
 .در ٍالغ سب عبل  1365دٍ ثخؼ ارسَح

یهبرعشبى ؽْیذ

هغْزی ٍ دیگزی ثخؼ آهَسؽی ٍاثغشِ ثِ داًؾىذُ دشؽىی ٍ داًؾگبُ ارٍهیِ در ثیوبرعشبى عبلمبًی ثَد .
در عبل  1365وِ داًؾىذُ دشؽىی اس داًؾگبُ ارٍهیِ جذا ؽذ ٍ ٍسارر ثْذاؽز درهبى ٍ آهَسػ دشؽىی
سؾىیل ؽذ  .سؾىیالر ثْذاری آى سهبى ثِ جشء ثخؼ ارسَدذی ثیوبرعشبى عبلمبًی هٌشمل ؽذًذ ٍ ارسَدذ ّبی
ثْذاری در ثیوبرعشبى ؽْیذ هغْزی دوشز جؼفزی سادُ ٍ دوشز هٌَچْز هٌشظزی ٍ دوشز احوذ ؽْال ثَدًذ وِ
احوذ ؽْال سجذیل ٍضؼیز ؽذُ ثِ ّئیز ػلوی سجذیل ؽذ  .ثخؼ ارسَدذی ثیوبرعشبى عبلمبًی سب عب

ل 1376

ػبل ثَد ٍ عذظ ایى ثخؼ ثِ ثیوبرعشبى ؽْیذ هغْزی هٌشمل گزدیذ .
ف
در عبل  1386ثب اًشمبل ثخؼ ارسَدذی ثِ ثیوبرعشبى اهبم خویٌی (رُ) سهیٌِ دذیزػ رسیذًز سَعظ گزٍُ فزاّن
ریش ًْبیشبً ثب
ؽذ ٍ ًْبیشبً ثب دیگیزی ّبی ریبعز هحشزم ٍلز داًؾگبُ ٍ هذیز گزٍُ عی چٌذیي عفز ثِ سْزاى ٍ ست
رسیذًز گیزی گزٍُ ارسَدذی ثِ فَرر هؾزٍط هَافمز ثؼول آهذ ٍدر عبل  1387اٍلیي گزٍُ رسیذًشْبی
ارسَدذی در ثخؼ ؽزٍع ثىبر وزدًذ .اٍلیي رسیذًز ارسَدذی آلبی دوشز اهیي سادُ ثَدًذ وِ ایؾبى دظ اس

4

عبل سحقیل در رؽشِ ارسَدذی در وؾَر اٍوزایي در دٍ ثخؼ ؽزٍع ثِ وبر ًوَدًذ ٍ در حبل حبضز رسیذًز
عبل عِ ّغشٌذ  .یب دظ اس ایؾبى آلبی دوشز سفىیىی وِ فزاؽ الشحقیل ارسَدذی اس ارهٌغشبى ثَدًذ ؽزٍع ثِ وبر
ًوَدًذ در دبئیش عبل  1388اٍلیي عزی رسیذًشْبی ارسَدذی وِ در اهشحبى جبهغ وؾَری ؽزوز وزدُ ثَدًذ
ٍارد ثخؼ ؽذًذ.

معرفي گروه آموزشي جراحي عمومي
گزٍُ آهَسؽی جزاحی ػوَهی داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ارٍهیِ در عبل  1365سؾىیل گزدیذ ٍ آهَسػ در
عغح وبرٍرس ٍ وبرآهَس ؽزٍع ؽذ.
اس عبل  1380گزٍُ جزاحی ػوَهی ثب ارسمب ٍضؼیز آهَسؽی،ثِ دذیزػ دعشیبر در ایي رؽشِ هجبدرر ًوَد
ٍسبوٌَى ثب لغف ٍ ػٌبیز الْی ایي رًٍذ آهَسػ اداهِ داردٍدر عی ایي عیشدُ عبل ً52فزهشخقـ جزاحی
ػوَهی اسایي هزوش فبرؽ الشحقیل ؽذًذ.درحبل حبضز سؼذاد اػضبی ّیئز ػلوی گزٍُ ً6فزهی ثبؽذ

معرفي و تاريخچه گروه پاتولوشي
گزٍُ دبسَلَصی در عبل  1364در هحل داًؾگبُ ارٍهیِ ( ٍالغ در خیبثبى دوشز ثْؾشی) وِ در آى سهبى داًؾىذُ
دشؽىی یىی اس داًؾىذُ ّبی آى ثَد ثب حضَر یه ًفز ػضَ ّیئز ػلوی ٍ اهىبًبر ثغیبر هحذٍد آهَسؽی ٍ
ٍلَصی در اثشذا سیز هجوَػِ ای اس گزٍُ دبسَثیَلَصی ؽبهل گزٍُ ّبی دبسَلَصی،
درهبًی سبعیظ گزدیذ .گزٍُ دبر

هیىزٍثیَلَصی ،ثیَؽیوی ،ایوًََلَصی ،اًگل ؽٌبعی ٍ لبرچ ؽٌبعی ثَد ٍ در عبل  72-73ثِ ػٌَاى یگ گزٍُ
هغشمل اس عبیز گزٍُ ّب جذا ؽذ  .ثِ سذریج اػضبی ّیئز ػلوی جذیذ جذة گزٍُ ؽذُ ٍ ثِ خزیذ سجْیش ار
آهَسؽی ٍ درهبًی هَرد ًیبس جْز عزٍیظ دّی ثِ ثیوبرعشبى ّب ٍ اّذاف آهَسؽی الذام گزدیذ .در عبل 1370
ثِ دًجبل سبییذ وویشِ ارسؽیبثی دثیزخبًِ ؽَرای آهَسػ دشؽىی ٍ سخققی الذام ثِ جذة ٍ سزثیز دعشیبر
سخققی دبسَلَصی ؽذ وِ سب عبل  1388حذٍد ً30فز هشخقـ دبسَلَصی اس ایي گزٍُ فبرؽ الشحقیل ؽذًذ .
در عبل  ،1373گزٍُ دبسَلَصی ثِ داًؾىذُ دشؽىی در هحل جذیذ داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ارٍهیِ ٍ در عبل
 1375ثِ هزوش آهَسؽی ٍ درهبًی اهبم خویٌی هٌشمل ؽذ  .در عبل  1378آسهبیؾگبُ ثیوبرعشبى ؽْیذ هغْزی ًیش
ثِ فَرر آهَسؽی در اخشیبر گزٍُ دبسَلَصی لز ار گزفز ٍ اس آى سهبى اػضبی ّیئز ػلوی ٍ دعشیبراى
دبسَلَصی ثِ عَر چزخؾی در آى هزوش ًیش در حبل فؼبلیز ّغشٌذ .در عَل عبلیبى ثب افشایؼ سؼذاد اػضبی گزٍُ
دبسَلَصی ٍ سالػ ٍ دیگیزی اػضبی گزٍُ ،اهىبًبر ٍ سجْیشار هَرد ًیبس ثزای اهز آهَسؽی ،دضٍّؾی ٍ
درهبًی ثب ّوىبری هغئَلیي داًؾگبُ سب حذ سمزیجبً هغلَة سْیِ ٍ در اخشیبر گزٍُ لزار گزفز ،در حبل حبضز 5
ًفز ػضَ ّیئز ػلوی (دٍ ًفز داًؾیبر ٍ عِ ًفز اعشبدیبر ) ٍ یه ًفز دبسَلَصیغز در حبل گذراًذى عزح ًیزٍی
اعٌبًی ٍ ً 14فز دعشیبر در عَل عبلْبی اٍل سب چْبرم ،در ایي گزٍُ هؾغَل فؼبلیر هی ثبؽٌذ  .اس ؽؼ ًفز
اػضبی گزٍُ  ،دٍ ًفز دارای هذرن سخققی آًبسَهیىبل دبسَلَصی ٍ ثمیِ دارای هذرن آًبسَهیىبل ٍ ولیٌیىبل
دبسَلَصی هی ثبؽٌذ .در عبلْبی اخیز دٍ ًفز اس اػضبی ّیئز ػلوی ،دٍرُ ّبی فزفز هغبلؼبسی خبرج اس وؾَر
را گذراًذُ اًذ ٍ یه ًفز در ؽزف اػشام هی ثبؽذ.
گزٍُ دبسَلَصی در ٍضؼیز فؼلی ػالٍُ ثز دٍرُ دعشیبری  ،ثِ داًؾجَیبى دشؽىی داًؾىذُ دشؽىی،
داًؾجَیبى دزعشبری ٍ هبهبئی ،داًؾجَیبى ػلَم آسهبیؾگبّی ،رادیَلَصی ٍ اعبق ػول در داًؾگبُ ػلَم دشؽىی
ارٍهیِ عزٍیظ آهَسؽی هی دّذ.
عبل  1384گزٍُ ثب گزفشي عبلیبًِ ً 3فز دعشیبر دبسَلَصی ظزفیز دعشیبری خَد را ارسمبء دادُ اعز .
اس هَفمیز ّبی گزٍُ در ایي دٍراى وغت همبهْبی اٍل ٍ دٍم ٍ عَم در اهشحبًبر هشؼذد جبهغ ػلَم دبیِ ٍ
وغت همبم دٍم در اهشحبًبر ثَرد سخققی دبسَلَصی هی ثبؽذ.
معرفي واحذ آموزشي و درماني بخش ENT
داًؾىذُ دشؽىی داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ارٍهیِ در عبل  1356سحز دَؽؼ ٍسارر فزٌّگ ٍ آهَسػ ػبلی
سبعیظ گزدیذ .ایي داًؾىذُ عبالًِ ً 48فز داًؾجَی رؽشِ دشؽىی را دذیزػ هی وزد

 .در عبل  1365ثب

سقَیت لبًَى سؾىیل ٍسارر ثْذاؽز ٍ درهبى ٍ آهَسػ دشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ارٍهیِ ایجبد گزدیذ،
وِ ؽبهل داًؾىذُ ّبی دشؽىی ،دزعشبری ٍ هبهبیی ٍ داًؾىذُ ثْذاؽز ٍ دیزادشؽىی ٍ دًذاًذشؽىی ٍ
دارٍعبسی هی ثبؽذ.

ثخؼ  ENTاس ثذٍ سبعیظ داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ارٍهیِ فؼبلیز خَد را  ،اثشذا در ثیوبرعشبى عبلمبًی ؽزٍع ٍ
ثؼذ اس چٌذ عبل ثِ ثیوبرعشبى هغْزی (ّالل احوز عبثك ) هٌشمل ٍ ًْبیشبٌ در ًیوِ اٍل هْزهبُ عبل  1376ثب راُ
اًذاسی ثیوبرعشبى اهبم خویٌی (رُ) ثخؼ  ENTدر ایي ثیوبرعشبى ؽزٍع ثىبر نردُ ٍ ّن اوٌَى ًیش ثِ فؼبلیز
خَد اداهِ هیذّذ.
گزٍُ ّ ENTن اوٌَى دارای ً 2فز ّیئز ػلوی هی ثبؽذ .ثب سَجِ ثِ ثبسًؾغشِ ؽذى سؼذادی اس ّوىبراى ٍ ػذم
سبهیي ّیئز ػلوی جبیگشیي ووجَد ؽذیذ ًیزٍی ّیئز ػلوی دارد  ٍ .ثخبعز ّویي ًیبس گزٍُ اس ٍجَد ً 2فز
دیگز اس ّوىبراى درماًی سب حذ اهىبى در اهز آهَسػ ًیش اعشفبدُ هیىٌذ .
ضوٌبٌ یه ًفز ّوىبر جزاح فه ٍ فَرر ًیش ثقَرر هْوبى در گزٍُ در اهز درهبى ٍ آهَسػ اعشفبدُ هیؾَد..
معرفي واحذ آموزشي و درماني بخش چشم
داًؾىذُ دشؽىی داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ارٍهیِ در عبل  1356سحز دَؽؼ ٍسارر فزٌّگ ٍ آهَسػ ػبلی
سبعیظ گزدیذ  .ایي داًؼوذُ عبالًِ ً 48فز داًؾجَی رؽشِ دشؽىی را دذیزػ هی وزد

 .در عبل  1365ثب

سقَیت لبًَى سؾىیل ٍسارر ثْذاؽز ٍ درهبى ٍ آهَسػ دشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ارٍهیِ ایجبد گزدیذ،
وِ ؽبهل داًؾىذُ ّبی دشؽىی ،دزعشبری ٍ هبهبیی ٍ داًؾىذُ ثْذاؽز ٍ دیزادشؽىی هی ثبؽذ.
دٍ سبعیظ داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ارٍهیِ فؼبلیز خَد را  ،اثشذا در ثیوبرعشبى هغْزی
ثخؼ چؾن اس ة

(ّالل

احوز عبثك ) آغبس وزدُ ٍ عذظ ثب سبعیظ هزوش آهَسؽی درهبًی اهبم خویٌی ثِ ػٌَاى ثیوبرعشبى افلی داًؾگبُ
ػلَم دشؽىی ارٍهیِ ثِ آًجب هٌشمل ؽذُ اعز .
گزٍُ چؾن ّن اوٌَى دارای سؼذاد 5ػضَ ّیئز ػلوی هی ثبؽذ،
اوٌَى ایي ثخؼ اهیذٍار اعز وِ ثب سَجِ ثِ ٍجَد چْبر ًفز اػضبی ّیئز ػلوی سوبم ٍلز جغزافیبئی ٍ ٍجَد
دٍ ًفز فلَؽیت لزًیِ ٍ یه ًفز فلَؽیت گلَوَم ٍ یه ًفز در حبل گذراًذى دٍرُ فلَؽیخ رسیي ٍ ٍیشزُ
سَعؼِ یبفشِ ٍ در آیٌذُ ًشدیه هجبدرر ثِ سزثیز رسیذًز ًوبیذ .اوٌَى اػوبل جزاحی فَق سخققی چؾن در
ایي ثخؼ اًجبم هیؾَد ٍهزوش ارجبع ثیوبراى چؾن در عغح اعشبى هی ثبؽذ ٍ اهیذ اعز در آیٌذُ ًشدیه یه
ًفز اس اػضبی ّیئز ػلوی جْز گذراًذى دٍرُ فلَؽیت اعشزاثیغن ٍ ارثیز ٍیه ًفز جْز گذرا ًذى دٍرُ
فلَؽیت رسیي ٍ ٍیشزُ فزعشبدُ ؽَد.
معرفي واحذ آموزشي و درماني طب اورشانس
گزٍُ عت اٍرصاًظ داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ارٍهیِ اس عبل  1389ثب ٍرٍد ًفز هشخقـ عت اٍرصاًظ ثِ
ػٌَاى ّغشِ افلی در ثیوبرعشبى اهبم خویٌی (رُ) ارٍهیِ ؽىل گزفشِ ٍ ػوالً ؽزٍع ثِ وبر ًوَدُ اعز

 .ثِ

سذریج ثب سىویل وبدر گزٍُ عت اٍرصاًظ سَعظ ًیزٍّبی عزحی ٍ اعشخذاهیً ،غجز ثِ افشایؼ حیغِ وبری ٍ

دَؽؼ ؽجبًِ رٍسی اٍرصاًظ ثیوبرعشبى الذام ؽذُ اعز  .در حبل حبضز ایي گزٍُ ثب دٌج ًفز اس دشؽىبى
هشخقـ ٍ جذة داًؾجَیبى وبرٍرسی در ّز هبُ  ،خذهبر سخققی را ثِ هزاجؼیي اٍرصاًغی ارائِ هی ًوبیذ.
اسجولِ فؼبلیشْبی ایي گزٍُ در ثخؼ اٍرصاًظ هی سَاى ثِ ٍیشیز هغشمین ثیوبراى هزاجؼِ وٌٌذُ اٍرصاًغی،
ًظبرر ثز درهبى عبیز گزٍّْب ٍ سؼییي سىلیف ثیوبراى ،آهَسػ هبّبًِ وبرٍرساى عت اٍرصاًظ ٍ داًؼ جَیبى
فَریز ّبی دشؽىی ً ،ظبرر هغشمین ثز فزایٌذ درهبى دعشیبراى سخققی عبیز رؽشِ ّب ،سؾىیل وبرگبّْب ٍ
عویٌبرّبی هخشلف آهَسؽی ،آهَسػ چْزُ ثِ چْزُ دزعٌل اٍرصاًظ ّبی ثیوبرعشبًْبی هخشلف ؽْزعشبى
ارٍهیِ ٍ اعشبى  ،ثزگشاری وبرگبّْبی آهَسػ احیب ٍ اًشَثبعیَى ثِ گزٍّْب ی هخشلف ،آهَسػ دزعٌل اٍرصاًظ
ّبی دیؼ ثیوبرعشبًی اعشبىً ،ظبرر ثز فؼبلیز اٍرصاًظ ثیوبرعشبًْبی ٍاثغشِ ثِ داًؾگبُ ػلَم دشؽىی هی ثبؽذ.
در ضوي جذة ٍ آهَسػ دعشیبر سخققی عت اٍرصاًظ اس اّذاف آًی گزٍُ ثَدُ وِ اًؾبءاهلل ثحَل ٍ لَُ
الْی در آیٌذُ ای ًشدیه هحمك خَاّذ گؼر .
معرفي و تاریخچه گروه نورولوژی
سب عبل  1365در ارٍهیِ ثخؼ هغشملی ثٌبم ثخؼ ًَرٍلَصی ٍجَد ًذاؽز ٍ ثیوبراى ًَرٍلَصی سحز ًظز
هشخقـ داخلی ثغشزی ٍ ثزرعی هی ؽذًذ ٍیب ثِ سجزیش یب سْزاى جْز سؾخیـ ٍ درهبى ارجبع هی گزدیذًذ
.در عبل  1365آلبی دوشز دبؽبدَر هشخقـ هغش ٍ اػقبة وِ ثؼٌَاى عزح خَد ثِ داًؾىبُ ػلَم دشؽىی
ارٍهیِ آهذُ ثَد  ،ثخؼ هغشمل ٍ هحذٍدی در ثیوبرعشبى ؽْیذ هغْزی ایجبد ًوَد وِ وبرّبی اٍلیِ ثیوبراى در
آًجب اًجبم گزفز ٍدر عبل  1366ثب آهذى آلبی دوشز حویذ اؽزفی ٍدوشز اًشظبری ثخؼ ًَرٍلَصی سَعؼِ لبثل
سَجْی یبفز ٍدرهبًگبُ اػقبة ٍ ولیٌیه لذط سأعیظ ؽذٍ ٍعبیل سؾخیـ سْیِ گزدیذ ٍدر ثیوبرعشبى
ؽْیذ ثْؾشی ثخؼ هغشمل ٍثب  30سخز سَعؼِ یبفز ٍ آهَسػ داًؾجَیبى ٍ وبرٍرساى ثغَر هغشوز ٍثب جذیز
ؽزٍع ؽذٍجْز داًؾجَیبى دزعشبری ٍ هبهبئی ًیش دٍرُ ّبی ثیوبر یْبی اػقبة گذاؽشِ ؽذ ثب آهذى دوشز
هؼشوذیبى ٍ عذظ دوشز الْیبری ٍ دوشز فزفز ؽبّی در عبلْبی 67سب  70ثِ سذریج ثخؼ فؼبلیز گغشزدُ ای
یبفز ٍثب سأعیظ  CTاعىي در ثیوبرعشبى ؽْیذ هغْزی ثزرعی ّبی دبراولیٌیىی سىویل گزدیذ .در عبل 1374
ثخؼ اػقبة ثِ ثیوبرعشبى ؽْیذ هغْزی هٌشمل ؽذ سب ثبثخؼ جزاحی اػقبة ٍ عی سی اعىي هغشی هجبٍر
ثبؽذ ٍ ّوىبری ّب افشایؼ یبثذ ّ.وىبراى دیگزی ًیش ثِ فَرر عزح ٍ ضزیت  Kثغَر هحذٍد عی عبلْب
فغالیز ًوَدًذ اس لجیل دوشز فشح اهلل سادُ  ،دوشز هْیي  ،دوشز ثَعشبًی  ،دوشز ًظز ثبغی وِ ثؼذاً ثِ ثخؾْبی
خقَفی ٍ عبیز هزاوش داًؾگبّی ػشیوز وزدًذ.
در عبل  1385ثخؼ اػقبة ثِ ثیوبرعشبى اهبم خویٌی ( رُ) جبیگبُ فؼلی هٌشمل گزدیذ وِ در ایي ثیوبرعشبى ثب
ثخؾْبی داخلی  ،جزاحی  ،ارسَدذی ،جزاحی هغش ٍ اػقبة ٍدیگز ثخؾْبی هجبٍرسؼبهل ٍ ّوىبری هذاٍم

دارد .ثب سأعیظ  MRIثیوبرعشبى اهبم خویٌی (رُ) ٍ عی سی اعىي ایي ثیوبرعشبى وبرّبی سؾخیقی ثِ فَریز
اًجبم گزفز.
ثب اًجبم رٍؽْبی دبراولیٌیىی وِ در ثخؼ اػقبة ثَجَد آهذ هبًٌذ
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 NCVثغَر ول ثزرعی ّبی السم در حیغِ ًَرٍلَصی وبهل ؽذُ اعز ٍاهزٍس در ثخؼ اػقبة ثب ثیؼ اس 35
سخز ٍ ثخؼ  ICUهخقَؿ ثِ خَد ٍثب فؼبلیز ّوىبراى جذی ٍ فؼبل خَد آلبی دوشز هَعی الزضبئی ،
دوشز ؽزیفی ٍ دوشز اهیزی سهیٌِ جذیذ ٍ دشبًغیل ثبالئی جْز ثزرعی ُ ای ولیٌیىی ٍ دبرا ولیٌیىی ٍ ّویي
عَرسهیٌِ ّبی سحمیمبسی ٍ آهَسؽی ٍ دضٍّؾی دیذا ًوَدُ اعز وِ درآیٌذُ ًشدیه ثب جذة افزاد جذیذ ّیئز
ػلوی ٍ ّویي عَر ایجبد دٍرُ ّبی دعشیبری دب در هغیز فؼبل ثب آیٌذُ درخؾبى خَاٌّذ گذاؽز ثِ اهیذ آى
رٍس.
معرفي و تاریخچه گروه جراحي اعصاب

معرفي و تاریخچه گروه بيهوشي

