
 هسته درد مزمن

 مقدمات و کلیات

گردد، های مزمن بویژه دردهای مزمن کمری ساالنه باعث بروز آسیب و خسارات فراوان جسمی، روانی، و اقتصادی به بیماران و جامعه میدرد

موسسین مرکز تحقیقات  درد دانشگاه علوم پزشکی ایران رسالت خود دانسته  تا پس از پیگیری  لذا در راستای ارتقای سطح سالمت کشوری،

توجه سیاست گذاران عرضه سالمت را به کنترل درد های مزمن کمری  1393فراوان و چندین ساله، با تاسیس مرکز تحقیقات درد در سال 

های مختلف و با رویکردهای جدید و توسعه طب درد و کنترل ان از جنبه بیشتر معطوف سازد، و سعی دارد تا گامی مهم در جهت پژوهش

 بردارد.

 چشم انداز هسته درد مزمن

تالش مرکز تحقیقات درد بعنوان یک هسته تحقیقاتی نوآور و پویا در این راستا است که در گام نخست در سطح کشوری، و در گام بعدی در 

زه دردهای مزمن کمری پیشقدم بوده، تا در راستای ق و پژوهش در حوزه کنترل دردهای مزمن بویالمللی، با توسعه تحقیسطح منطقه و بین

ای پیشرو در دنیا پیگیری، تشخیص صحیح، و درمان دردهای مزمن کمری در ارتقای سطح سالمت کشور عزیزمان ایران بعنوان الگو و نمونه

 مطرح باشد.

 ماموریت هسته درد مزمن 

های درمانی کارآمد، بویژه اقدامات کمتر تهاجمی های تشخیصی نوین درد مزمن، دستیابی به روشدرد مزمن بررسی راه ماموریت کلی هسته

ای به این ماموریت از جوانب مختلف داریم زیرا باشد. ما نگاه گستردههای نوین علمی در این زمینه میکنترل درد مزمن، و نیز دستیابی به افق

توانی، از کارافتادگی زودرس نیروهای فعال، تحمیل هزینه فراوان به مراکز درمانی، و خسارات مالی فراوانی در نظام دردهای مزمن سبب نا

 شود.سالمت کشوری می

 محورهای تحقیقاتی هسته درد مزمن 

 فقرات گرانه و کمتر تهاجمی جهت کنترل و درمان دردهای مزمن با محوریت دردهای مزمن ستونهی درمانی مداخلهروش

 های بنیادی جهت کنترل و درمان دردهای مزمن با محوریت دردهای مزمن ستون فقراتهای سلولی درمانی با بکارگیری سلولروش

های پژوهش و طراحی برای بازسازی، نوآوری، اختراع، و ساخت تجهیزات و فناوری جدید و کارآمد مانند نانوبیوتکنولوژی با محوریت درمان

 های ستون فقراتردهای مزمن و اسیبکمتر تهاجمی د

 پژوهشی درد مزمن  و برنامه هسته کارهای بلند مدت راه

های درمانی مداخله گرانه و کمتر تهاجمی دردهای مزمن با محوریت دردهای ستون اندازی یک مرکز جامع آموزشی پژوهشی برای روشراه

 بالینی و پایه مرتبط در این زمینهها و مراکز تحقیقاتی علوم فقرات با همکاری سایر رشته

 تالیف، تدوین، مدیریت، و ارتقا کیفی نشریات )کتاب و مجالت( آموزشی پژوهشی با محوریت دردهای مزمن

 های کاربردی در راستای محورهای تحقیقاتی مرکزتجاری سازی پروژه

 نتایج مورد انتظار از اجرای راهبردها در هسته پژوهشی درد مزمن

 های پژوهشی بالینی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجیژهانجام پرو



تولید مقاالت اصیل با همکاری اساتید مرکز تحقیقات درد و پژوهشگران داخلی و خارجی با محوریت دردهای مزمن در مجالت با نمایه و 

 ضریب تاثیر باال 

 بردی و محصول محور در حوزه خدمات سالمت  و فناوری صنعتهای کارتولید اولیه و صنعتی محصوالت حاصل از نتایج پروژه

 برنامه کوتاه مدت هسته درد مزمن

 ماهه 6اهداف 

   ISCتدوین و مدیریت مجله علمی پژوهشی در زمینه دردبه زبان فارسی با نمایه در 

ای پزشکی، داروسازی، رک دکرای حرفهدر زمینه درد از متقاضیان دارای مد PhD by Researchتدوین یک دوره دکترای تخصصی پژوهشی 

 و مهندسی پزشکی

و پایه پزشکی در داخل، و نیز های بالینی های پژوهشی در راستای محورهای تحقیقاتی مرکز بصورت مشترک با گروهبسترسازی در انجام پروژه

 مراکز تحقیقاتی بین المللی و دانشگاهی خارج کشور

 های دانش بنیان محور در حوزه فناری صنعت با همکاری شرکتهای کاربردی و محصول تدوین پروژه

 PhDنامه  سایر دانشجویان جهت انجام پایانفراهم آوردن امکانات پژوهشی در راستای محورهای تحقیقاتی مرکز 

مانند نانوبیوتکنولوژی با تدوین و طراحی یک پروژه پژوهشی در زمینه بازسازی، نوآوری، اختراع و ساخت تجهیزات و فناوری جدید و کارآمد 

 های ستون فقراتهای کمتر تهاجمی دردهای مزمن و آسیبمحوریت درمان

 های ستون فقرات های کمتر تهاجمی دردهای مزمن و آسیبتدوین و طراحی پنج پروژه پژوهشی با محوریت درمان

 برقرای اتباط با سایر مراکز تحقیقات بمنظور ایجاد قطب علمی

 مدت و بلند مدت هسته درد مزمنبرنامه میان 

 اهداف یکساله

 تدوین و مدیریت مجله علمی پژوهشی در زمینه درد به زبان انگلیسی با نمایه در پابمد و اسکوپوس

 های بالینی و پایه پزشکی در داخل کشور تدوین دو پروژه پژوهشی در راستای محورهای تحقیقاتی مرکز بصورت مشترک با گروه

 المللی و دانشگاهی خارج کشور مراکز تحقیقاتی بین ه پژوهشی در راستای محورهای تحقیقاتی مرکز بصورت مشترک باتدوین یک پروژ

و اساتید بویژه گروه ای بمنظور توانمندسازی دستیاران های روش تحقیق و مقاله نویسی حرفههای آموزشی علمی و کارگاهبرگزاری دوره

 های تحقیقات مرکز تحقیقات دردتای زمینههای مرتبط در راسبیهوشی و گروه

  collaboration Centerالمللی با عنوان ها و مراکز علمی تحقیقاتی بیننامه با سازمانبسترسازی برای ایجاد همکاری رسمی و عقد تفاهم

 های داخل و خارج کشور در کنگره ارائه سخنرانی جامع توسط اساتید مرکز بعنوان سخنران مدعو، و ارائه مقاله بصورت سخنرانی و پوستر

 المللی بویژه با ضریب نفوذ باالچاپ مقاالت پزوهشی بصورت مشترک با سایر کشورها در مجالت معتبر بین



های کمتر تهاجمی دردهای مزمن با های تشخیصی و درمانروشهای )گایدالین )العملهای درمانی و دستورتدوین و طراحی یکی از پروتکل

 با دعوت به مشارکت سایر مراکز علمی تحقیقاتی کشور(محوریت ستون فقرات 

 های پژوهشی مصوب مرکزپیگیری پروژه

 پذیرش اعضای جدید هیات علمی پژوهشی تمام وقت

 ارتقا سطح توانمندی علمی پژوهشی اعضا و کارشناسان مرکز

درسی پزشکی به زبان فارسی با همکاری اساتید مرکز تحقیقات درد و سایر مراکز در زمینه تشخیص و درمان تالیف و تدوین یک کتاب جامع 

 های کمتر تهاجمی دردهای مزمن دردهای مزمن با محوریت درمان

 گذاری در عرصه تحقیقات کاربردی های مرتبط به منظور سیاستتقویت شورای پژوهشی مرکز با همکاری با سایر رشته

 سال( 2های بلندمدت )باالی رنامهب

های کارآمد، بازسازی، نوآوری، ساخت دارویی، تجهیزاتی و فناوری جدید و کارآمد سازی فناوری، روشهای پژوهشی در زمینه بومیانجام پروژه

 المللی آن خلی و بینهای ستون فقرات و ثبت داهای کمتر تهاجمی دردهای مزمن و آسیبمانند نانوبیوتکنولوژی با محوریت درمان

 اربردی و محصول محور در حوزه فناوری صنعتبسترسازی در تولید محصوالت ک

 های دانش بنیانهای کاربردی و محصول محور در حوزه فناوری صنعت با همکاری شرکتطراحی پروژه

های کمتر تهاجمی های تشخیصی و درمانهای )گایدالین( روشهای درمانی و دستورالعملهای پژوهشی در زمینه پروتکلطراحی پروژه

 دردهای مزمن با محوریت ستون فقرات با دعوت به مشارکت سایر مراکز علمی تحقیقاتی کشور

 المللی با حضور اندیشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی با محوریت دردهای مزمنهای کشوری و بینبرگزاری کنگره

 ل رازی، خوارزمی، و فرهنگستان علوم پزشکیهای تحقیقاتی شاممشارکت در جششنواره

 اعات به مقاالت منتشر شده بنام مرکز تحقیقات درد بویژه در مجالت با ضریب نفوذ باالریزی بمنظور افزایش تعداد ارجبرنامه

-دان و پژوهشگران بینتالیف و تدوین یک کتاب جامع درسی پزشکی به زبان انگلیسی با همکاری اساتید مرکز تحقیقات درد و سایر دانشمن

 های کمتر تهاجمی دردهای مزمن المللی معتبر خارجی در زمینه تشخیص و درمان دردهای مزمن با محوریت درمان

 های درد مزمن ترغیبف تشویق و دعوت به همکاری سایر محققان در زمینه پژوهش

 اتبه به سایر مراکز مربوطه های مرکز از طریق وب سایت مرکز و مکها و فعالیتمعرفی اهداف، پروژه

 هاهای آنتربیت و پرورش نیروی انسانی )اعضای هیات علمی و کارشناسان( در بخش پژوهش و ارتقای سطح توانمندی

 های پژوهشی دانشگاه بر اساس الویتجهت دهی تحقیقات در راستای تولید علم، ارتباط با صنعت، و پاسخگویی به نیاز جامعه 

 المللیهای معتبر، و سایر مراکز علمی تحقیقاتی بینعلمی پژوهشی با سازمانگسترش ارتباطات 

 ارکان هسته پژوهشی درد مزمن

 مسئول هسته: دکتر فرناد ایمانی



 ترجمان دانش

   زادهدکتر پوپک رحیم
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