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مراکز آموزشی درمانی برای تامین سالمت جسم و روح و ارتقاء 

( طبیب FRAMEبهداشت افراد جامعه شکل می گیرد. حضور دکتر فریم )

و جراح آمریکایی از هیات های اعزامی به ایران در شهر رشت و اشتغال 

چراغ برق قدیم وسیعی در وی جهت درمان بیماران موجب گردید خانه 

مکان فعلی بیمارستان امیرالمومنین)ع( فراهم ( شهریور 71)خیابان 

 گردد و با نام بیمارستان آمریکایی شروع به کار نماید. 

با تحویل مراکز درمانی و آموزشی توسط میسیون ها به دولت ایران، 

ا ب بیمارستان فوق تحویل سازمان بیمه اجتماعی استان گیالن گردید و

شهریور جهت بستری و درمان به کار گرفته شد. در  52نام بیمارستان 

بیمارستان به سازمان منطقه ای بهداری و بهزیستی واگذار  7521سال 

در زمینه  شهریور تغییر نام یافت که 71شد و بعد از آن به بیمارستان 

 .تخصصی کودکان فعال بود



ساختمان مربوطه متروک با انتقال بیمارستان کودکان به محل دیگر، 

و در اختیار سازمان تبلیغات اسالمی قرار گرفت که فقط بخش رادیولوژی 

 و انبار دارویی آن در جهت امور پزشکی استفاده گردید. 

طبقه  5سپس با تخریب ساختمان قدیمی، طبق نقشه مهندسی در 

توسط سازمان تامین اجتماعی به عنوان بیمارستان، مورد تجدید بنا 

ید و به محض آماده شدن برای بهره برداری با در اختیار گیری مجدد گرد

ساختمان توسط دانشگاه علوم پزشکی گیالن بخش های گوش، گلو، 

بینی و سر و گردن و چشم که در بیمارستان توتونکاران متعلق به 

برای بهره وری شهروندان و اتحادیه  7531اتحادیه توتونکاران از سال 

به بعد در اختیار سازمان  7522س شده بود و از سال توتونکاران تاسی

منطقه ای بهداری و پس از آن دانشگاه علوم پزشکی گیالن بود و در 

این زمینه تخصصی فعالیت می نمود به این ساختمان جدید منتقل 

در ساختمان فعلی بخش های تخصصی گوش،  7511گردید و در سال 

م های جدید و با پرسنل گلو، بینی و سر و گردن و چشم با سیست

مجرب شروع به فعالیت نمود و به میمنت نامیدن سال به نام موالی 

 متقیان نام آن مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین )ع( تعیین شد.

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین )ع( تنها مرکز فوق تخصصی 

 گوش، حلق و بینی و سر و گردن و چشم در استان گیالن می باشد. 

 7531افتتاح گردید و از فروردین ماه  7511این مرکز در بهمن ماه سال 

 رسماً پذیرای بیماران مربوطه گردید.

تخت مصوب بوده و مجهز  712این بیمارستان شامل دو طبقه مجزا و 

و  ENT، اتاق عمل چشم، ICUبه بخش های اورژانس، زنان، مردان، 



گروه بیهوشی، قلب، و سر و گردن، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی 

، بخش CSRواحدهای پاراکلینیکی )آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و 

مرکز تحقیقات چشم و گوش، حلق و بینی،  5لیزر و آنژیوگرافی چشم(، 

کتابخانه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، البراتور استخوان 

ای تمپورال)جهت آموزش رزیدنتی(، پاویون جهت رزیدنتها و اینترن ه

 .مقیم بیمارستان می باشد

 

  


