
 مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی                       

و با  "نهم آبان" تحت عنوان بيمارستان 1356در بهمن ماه سال 

بخشهاي روانپزشكی زنان و مردان و مركز نگهداري معتادين فعاليت 

بخش سل راه اندازي و  1358خود را آغاز نمود. سپس در سال 

اندكی بعد از آن بخش ارولوژي، ارتوپدي و  فك و صورت به اين 

 مجموعه افزوده شد.
به  "نهم آبان"پس از انقالب شكوهمند اسالمی، نام بيمارستان از 

تغيير يافت و همزمان با آغاز جنگ تحميلی بخشی به نام  "فارابی"

بخش شهيد رجائی )بخش مجروحين ( به همين منظور راه اندازي 

 گرديد.
بخش چشم پزشكی زنان و مردان مركز همراه با چهار  1370در سال 

اتاق عمل الكتيو و درمانگاه تخصصی چشم جهت ارائه خدمات افتتاح 

اين بيمارستان با هدف تبديل شدن به يك  1394شد و در سال 

شتن حداقل تخصص هاي چهارگانه و ايجاد ساير بيمارستان جنرال و دا

مجتمع تخصصی و فوق " خش هاي تخصصی با تغيير كاربري بهب

 تغيير نام داد .  "تخصصی فارابی



 

بخش روانپزشكی زنان و مردان )حاد   6درحال حاضر در  اين مجتمع  

، دياليز، اورژانس  ICU ،ه(، بخش هاي داخلی، جراحی، چشمو ويژ

روانپزشكی مردان و زنان ، اورژانس رفع آلودگی و اورژانس عمومی 

واحدهاي پاراكلينيك شامل : آزمايشگاه، بانك خون، می باشد.  

و داروخانه در حال OCT راديولوژي و سونوگرافی، سی تی اسكن،  

روزي به آحاد جامعه می باشند همچنين واحد ارايه خدمات شبانه 

PET SCAN  .كلينيك تخصصی نيز بزودي آغاز به كار خواهد كرد

و فوق تخصصی اين مجتمع با  تخصص هاي روانپزشكی، داخلی، 

مغز و اعصاب، عفونی  چشم، زنان، اطفال، ارتوپدي،جراحی عمومی ،

و قلب و عروق پذيراي مراجعين مجتمع می باشند. اين مجتمع درنظر 

،بخش زنان، بخش اطفال LDRدارد بزودي بخشهاي بلوک زايمان و  

 .را راه اندازي نمايد NICU و مركز تشخيص و غربالگري سرطان،و

تخت خوابی توسعه بيمارستان با توجه به مصوبه  810ضمناً طرح جامع 

درمان  3هيئت رئيسه دانشگاه در حال تدوين می باشد و مركز تيپ 

 . در اين مجتمع احداث خواهد گرديد سرطان


