دکتر فریدون عزیزی رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه:

در حرفه مقدس پزشكي ،رعایت اصول اخالقی انسانی ،توجه به ذخایر
عاطفی و شخصیتی بیمار و احترام به اعتقادات مذهبی او ضروری است
•لطفا به طور مختصر خود را معرفی کنید.

دکتر فریدون عزیزی متولد1321در تهران هستم .اولین
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،معاون
علمی فرهنگستان علوم پزشکی ،چهره ماندگار کشوری
درسال ،1383دانشمند برجسته پایگاه استنادی جهان
اسالم( )ISCبا کسب بیشترین امتیاز در بین تمامی
دانشمندان کشور در سالهای 88و ،92دانشمند برگزیده
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فرهنگستان جمهوری اسالمی ایران درسال ،90برگزیده
جایزه مرحوم عالمه طباطبایی از بنیاد ملی نخبگان
توسط ریاست جمهوری اسالمی ایران در سال1391
و دانشمند برجسته پایگاه استنادی جهان اسالم برای
چندمین بار در سال .1392همچنین ریاست پژوهشکده
علوم غدد درونریز و متابولیسم را که اولین پژوهشکده
علوم پزشکی درکشور است ،نیز برعهده دارم.

•آیا آن پژوهشکده در سال 1392اقدام به
انجام پژوهش کاربردی نموده است؟ هدف

از انجام این طرح را بیان فرمایید.

تعداد پژوهشهای کاربردی که درسال در پژوهشکده
 1392انجام شده ،زیاد است ولی به  5مورد از آنها به
شرح زیر اشاره میشود:
 -طرح تولید یدات پتاسیم که ماده اصلی برای غنیسازی

نمک طعام و نیز پیشگیری کننده از اختالالت ناشی از
دارید؟
انفجارات هستهای میباشد که یک داروی استراتژیک
محسوب شده و درحال حاضر از خارج از کشور تامین سال 1393ادامه تالش برای تحقق منویات مقام عظمای
میشود که با همکاری مرکز تحقیقات سلولی مولکولی والیت یعنی اقتصاد مقاومتی است .به لطف الهی همه
هموطنان و به ویژه دانشگاهیان که کانون تفکرات پویا
دکتر مهدی هدایتی و همکارانشان اجرا شده است.
 پنجمین ثبت موتاسیون جدید در ژن رت ضروتوانکوژن و سازنده و نوآوری هستند باید در این راه تالش مضاعفدر سرطان مدوالری در معتبرترین بانک ژنی جهان داشته باشند .با شعار« اقتصاد مقاومتی» برای « اعتالی
( )PubMed: NCBIکه از جنبه تشخیص بیماری خدمات پزشکی» و «حفظ ،تامین و ارتقای سالمت جامعه»
و نیز انتخاب شیوه درمان حائز و اهمیت کاربردی است .کوشید ،زیرا به فرموده مقام معظم رهبری«سالمت ،محور
همکاران این طرح دکتر فریدون عزیزی ،دکتر مهدی همه چیز حتی عروج انسان است و هر انسانی حتی اگر در
هدایتی ،مرجان ظریف یگانه و سارا شیخاالسالمی هستند .عرصه معنویت بخواهد رشد کند باید فرد سالمی باشد»
 افزایش دومرکز تحقیقاتی و ارتقای پژوهشکده که با و اگر بیمار شد به این هدف عالی نایل شویم که بهتصویب نهایی آنها تعداد مراکز تحقیقاتی به 9مرکز رسیده فرموده ایشان«هر فردی در هنگام بیماری جز درد و رنج
و موجب ارتقای پژوهشکده تا سطح یک پژوهشگاه خواهد بیماریاش نباید دغدغه دیگری داشته باشد».
شد .این مراکز به نامهای« تعیین کننده اجتماعی سالمت
•در خاتمه اگر صحبتی هست بفرمایید.
غدد درونریز» به ریاست دکتر پریسا امیری و « توسعه
پژوهشهای پزشکی» به ریاست دکتر شهرام علمداری برای آنها که به ما حرفه مقدس پزشکی را آموختند،
رحمت و مغرفت الهی طلب میکنم ،برای همکاران
است.
 اندکس شدن مجله بینالمللی غدد درونریز و متابولیسم فرهیختهای که عمر پربرکت خود را در آموزش حرفهدر سایت  PubMedکه موجب ارتقای کمی و کیفی پزشکی میگذرانند ،آرزوی سالمتی و توفیقات الهی و برای
مقاالت دریافت شده ،شده است و میتواند منجر به ثبت در دانشجویان و دستیارانی که با کوشش خود آموزش پزشکی
را متحول کرده ،به آن بالندگی و صالبت میبخشند ،از
 ISIو اخذب ضریب تاثیر شود.
•درسال جدید چه پیامی برای همکارانتان

درگاه ایزدمنان دانش ،خرد و تقوی مسئلت دارم.
و اما دانشجویان گروه پزشکی باید هر لحظهای را که
برای آموختن علم پزشکی صرف میکنند و هر قدمی
را که برای تبحر بیشتر در امور پیشگیری ،تشخیص
و درمانی برمیدارند جزو عبادات و برای تقرب به خدا
حساب کنند .دانشجوی گروه پزشکی باید دایم به درگاه
ربالعالمین شکرگذار باشد که چنین حرفه مقدسی را
نصیب او کرده است که میتواند بیمار را که مورد رحمت
خداوند است برای بهبودی کمک کند و او را آماده کند
که با استفاده از قوای تن و اعمال صالح موجبات تقرب
خود به خداوند را فراهم سازد .اگر او بتواند آرامش را به
بیمار برگرداند وظیفه طبابت خود را انجام داده است ،لذا
باید صبور ،خوشرو و متواضع باشد .او باید بداند که در
این حرفه مقدس ،رعایت اصول اخالقی انسانی و توجه
به ذخایر عاطفی و شخصیتی بیمار و به خصوص احترام
به اعتقادات مذهبی او ضروری است .احترام به استاد خود
بگذارد ،همان گونه که بزرگان دین ما امر فرمودهاند .در
رفتار و کردار خود مناجات این پزشک و فیلسوف قرن
ششم هجری را به یاد بیاورد که «پروردگارا مرا از عشق
به حرفه خود و محبت تمام مخلوقات آکنده ساز ،قبول
مکن که حرص و ولع ،کسب مال و جاه و مقام مرا در
انجام دادن حرفه پزشکی تحت تاثیر قرار دهد».
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دکترمحمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه:

سال ،93سال فعالیت های گسترده تر مرکز تحقیقات سرطان است
•لطف ًا به طور مختصر خود را معرفی بفرمایید.

پرفسور محمداسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات
سرطان ،رئیس انجمن آموزش پزشکی ایران ،رئیس
هیات مدیره انجمن زندگی بدون دخانیات ،رئیس انیستيتو
COACHو عضو کمیته کشوری کنترل سرطان،
مدرک فوق تخصص جراحی غدد و سرطان از آمریکا دارم
و به عنوان استاد تمام گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی
بهشتی در حال فعالیت هستم.
•آیا مرکز در سال  92اقدام به انجام پژوهش
کاربردی نموده است؟ هدف از انجام این

طرح را بیان فرمایید.

-1بررسی اثر کانسر شالتور آهن سنتیک در محیط in
 :vivoطرح مذکور در سال  1391شروع شده و همچنان
ادامه دارد .این طرح مراحل آزمایشگاهی و حیوانی خود را
با موفقیت طی کرده و وراد فاز مطالعاتی انسانی شده است.
همکاران این طرح سمیه کالنکی ،سعیده فخارزاده ،مریم
حفیظی و محمدحسن نظران می باشند.
-2ساخت دستگاه گاما پروبSURGEOGUIDE :
یک ابزار دستی برای استفاده حین جراحی به دنبال
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تزریق رادیوداروست که با توجه به توزیع اکتیویته در غدد
لنفاوی ،آنهارا مکانیابی می کند این دستگاه به صورت
عمده جهت مکانیابی Sentinel Lymph Nodeها
استفاده میشود.
خصوصیات و کارایی دستگاه :اطالعات الزم در مورد
مکان و نحوه گسترش بیماری سرطان به سیستم لنفاوی
را نشان می دهد ،کمک به کاهش زمان جراحی می کند،
از عوارض جراحی بزرگ پیشگیری می کند و تهاجم
عمل جراحی را جهت مکانیابیSentinel Lymph
 Nodeها کاهش می دهد.
•انجام این طرح از چه زمانی آغاز و چه مدت
به طول انجامیده است؟

طرح مذکور در سال 1391شروع و در سال 1392به پایان رسیده.
•لطف ًا بفرمایید طرح مذکور با همکاری کدام
اساتید صورت گرفته است؟

این طرح با همکاری دکتر محمدرضــا آی (عضو هیات
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهــران) صـورت گرفتـه
اســت.

•در سال جدید چه پیامی برای همکارانتان
دارید؟

اینجانب ضمن تبریک سال نو آرزوی سالی سرشار
از موفقیت ،سعادت و سالمتی برای همه همکاران و
دانشگاهیان عزیز را دارم .
•در خاتمه اگر صحبتی با خوانندگان دارید
بفرمایید.

سـال  1393سـال فعالیـت گسـترده تر مرکـز تحقیقات
سـرطان اسـت .امید اسـت بـا حمایت موسسـات خیریه
بـه ویـژه موسسـه موقوفـات الحسـنی و جنـاب آقـای
حـاج ناصـر بحـری اصفهانـی و حـاج آقـای انصـاری
کارهـای بـزرگ خدماتـی ،آموزشـی و تحقیقاتـی انجام
شـود .سـال  1393تعـداد دانشـجویان  PhDما به 15
نفـر افزایش مییابد .دانشـجویان  Post Docشـروع
بـه کار مـی کننـد و فلوشـیپ هـای فـوق تخصصـی
سـرطان دوبرابـر مـی شـوند .امیـدوارم همکارانـم این
جهشهـای علمـی را درک کـرده و با تلاش مضاعف
پاسـخگوی ایـن پرواز باشـند.

در گفت و گو با دکتر محمد رضا زالی رئیس مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد عنوان شد

استفاده از دانش نوین و تکنولوژی جدید در راستای ارتقای سالمت جامعه
رسالت مهم مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه است
•لطفا به طور مختصر خود را معرفي فرماييد.

محمدرضا زالی متولد ،1322تحصیالت دانشگاهی خود را
در دانشگاه علوم پزشکی تهران  1342-1349گذراندهام.
تخصص داخلی و فوقتخصص گوارش را درلوییزیانای
آمریکا با اخذ درجه بورد تخصصی و بورد فوقتخصصی
به پایان رساندهام .بالفاصله به کشور مراجعت کردم و
در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان استادیار
مشغول به کار شدم.
•آيا مركز تحقيقات گوارش و کبد در سال
 1392اقدام به انجام پژوهش كاربردي نموده
است؟ هدف از انجام اين طرح را بيان فرماييد.

قبل از این که این سوال را پاسخ دهیم باید تعریفی از
کاربرد داشته باشم .ما اگر یک دارویی را کشف میکنیم
کشف آن بسیار مهم است ولی مهمتر از آن کاربرد دارو
است .بنابراین تولید دارو به تنهایی کافی نیست .الزم است
ولی ضرورت امر کاربرد دارو در ارتقای سالمت و درمان
بیماران هست .با این تعریف بخشهای بالینی و تحقیقات
بالینی نظر به ارتباط مستقیمی که با بیماران دارند ،کاربرد
عملیاتی آنها در بستر سالمت ،بهداشت ،آموزش و درمان

خواهد بود .با عنایت به نکات فوق مرکز تحقیقات
گوارش و کبد سعی کرده است با استفاده از دانش نوین
و تکنولوژی جدید در بستر سالمت جامعه موجب ارتقای
سالمت شود .بر این اساس دو نوع فعالیت در راستای
پیشگیری ،تشخیص زودرس و درمان بیماران در معرض
خطر سرطان کولون و رکتوم و همچنین اپیدمیولوژی
خاموش هپاتیتهای  Bو  Cدر جامعه داشته و در جهت
جلوگیری از پیشرفت بیماریهای مزمن کبدی ،سیروز
کبد ،سرطان کبد و نهایت ًا پیوند کبد فعالیت می نمایدو
در مورد سرطان کولورکتال با اقدامات پیشگیری سعی
در جلوگیری از بروز سرطان خواهد شد و نیز به منظور
تحقق عملیات کاربردی فوق بستر آزمایشگاه در زمینه
شناسایی ژنهای دخیل در بروز بیماریها و عوامل مؤثر
در ایجاد بیماری مورد مطالعه قرار داده است .ان شاء ا...
دستاوردهای آن در جهت ارزیابی زمینه ژنتیکی ابتال به
بیماریهای فوق تسهیل خواهد شد.
•انجام اين طرح از چه زماني آغاز و چه مدت
به طول انجاميده است و طرح مذكور با
همكاري كدام اساتيد صورت گرفته است؟

انجام طرح به مدت  7سال است که شروع شدهو عملیات
مقدماتی ،شناسایی ژنها و آموزش در جهت پیشگیری
انجام گرفته و با ارایه این طرح به وزارت بهداشت و درمان
به عنوان یکی از الگوهای مهم سرطانها مورد تأیید و
تصویب قرار گرفته و اکنون به عنوان برنامه در دستور
اجرا است .این یک حرکت گروهی و تیمی است و اکثر
اساتیدی که در مرکز تحقیقات فعالیت دارند و کارشناسان
در این موضوع همت گماردهاند.
•اين طرح تا كنون چه نتايجي را در برداشته
است؟

مهمترین دستاورد این طرح ارتقای سالمت ،پیشگیری
از سرطانهای روده و رکتوم و جلوگیری از سیروز کبد،
نارسایی کبد و سرطان کبد است.
•در سال جديد چه پيامي براي همكاران داريد؟

ما همیشه درسهایی از عملکرد همکاران دانشمند
فرامیگیریم و امیدواریم به عنوان یک شاگرد در دانشگاه
از وجود سایر اساتید استفادههای علمی ببریم.
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دکتر حاجی فرجی رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه وصنایع غذایی کشور:

رژیم غذایی سالم اصولی دارد و پایه آن ،داشتن
تعادل و تنوع است
•لطفا به طور مختصر خود را معرفی فرمایید.

دكتر مجيد حاجي فرجي ،متولد  1339و متخصص
تغذيه و رژيم درماني،دانشیارتغذیه دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي هستم .تحصيالت دوره هاي كارشناسي
وكارشناسي ارشد را دردانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي ،دوره تغذیه ورژیم شناسی را در دانشگاه لندن و
دوره دكتراي تخصصي تغذيه باليني خود را دردانشگاه
لندن گذرانده ام .من مدت  5سال مدير پژوهشي دانشگاه
علوم پزشكي شهيد بهشتي تا سال  22 ،1379سال سابقه
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پژوهشي وآموزشی دردانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،
رئيس انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور و
دانشكده تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي ازابتدای سال 1389تاکنون ،دبیرکمیته کشوری
تدوین شناسنامه واستاندارد سازی خدمات مشاوره تغذیه،
25سال سابقه کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و رئيس
انجمن تغذيه ايران از تابستان سال 1390تاکنون می باشم.
همچنین مدرس روش هاي پژوهش ،تغذيه و رژيم های
درماني ،اپیدمیولوژی تغذيه ،تغذیه گروه های ویژه برای

دورههای مختلف ،كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري
نیز بوده ام.
بنده عضویت درانجمن های ملی و بین المللی نظیر انجمن
تغذیه ایران ،انجمن چاقی ایران ،انجمن تغذیه کودکان
ایران ،انجمن تغذیه انگلستان ،انجمن چاقی انگلستان و
انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری را نیز دارا هستم و
تحقيقاتم در زمینه متدولوژي و اخالق در پژوهش ،چاقي و
متابوليسم امنيت غذايي خانوار ،نمايه گليسمي مواد غذايي
بومي ،غني سازي شيربا ويتامين  Dو كلسيم ،پرفشاري

خون ،عوامل اقتصادي اجتماعي والگوهاي غذايي دربزرگساالن
وكودكان ،ديابت و ديس ليپيدي ورژيم هاي غذايي ،سن بلوغ
و چاقي در دختران و اختالالت خوردن بوده است.
•آیا انیستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی
کشور درسال  1392اقدام به انجام پژوهش های
کاربردی نموده است؟ هدف از انجام این طرح و

اساتید ومجریان طرح ها را بیان فرمایید.

از جمله تحقیقات انستیتو تغذیه در سال  92می توان به موارد
زیر اشاره کرد:
 برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیهای تاريخ1392/6/30:مجريان طرح :دكتر تيرنگ رضا نيستاني  ،دكتر بهاره نيكويه
این برنامه ملی توسط انیستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع
غذایی کشور با همکاری دفتر بهبود تغذیه ،صندوق حمایت
از کودکان ملل متحد(یونیسف) ،معاونت بهداشت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،آزمایشگاه مرجع سالمت
و معاونتهای بهداشتی کلیه استانها به اجرا در خواهد آمد.
اهداف در این برنامه شامل )1 :تعیین ترکیب رژیم غذایی
جامعه و ارتباط آنها با خطر بیماری ها
)2ارتباط وضعیت تغذیه افراد با بیماری های غیرواگیر
 )3ارزیابی وضعیت تغذیهای زیرگروه های جمعیتی و عوامل
تعیین کننده محیطی ،اجتماعی و اقتصادی
 )4حصول اطالعات الزم برای تعیین اولویت ها و طراحی و
اجرای برنامه های تغذیه ای از جمله غنی سازی و مکمل یاری
)5ارزیابی اثر بخشی برنامههای اجرا شده در سطح ملی
)6تامین اطالعات برای برنامه ریزی در سطح کالن و
سیاستگذاری حوزه غذا و تغذیه .در حال حاضر در  6استان
(آذربایجان غربی ،خراسان جنوبی ،خوزستان ،سمنان ،فارس،
لرستان) این طرح به صورت پایلوت انجام می شود و در نظر
است که در  5سال آینده تمام استانهای کشور تحت پوشش
این برنامه قرارگیرند.
تاثیر هدفمندی یارانه ها وپرداخت نقدی آن برامنیت غذایی،هزینه ها ودریافت های غذایی خانوارهای شهری تهران
تاريخ ،1391/5/25:مجری طرح :فاطمه محمدي نصرآبادي
جمع آوری داده های امنيت غذايي ،تن سنجی و دريافتهای
غذايي در خانوارهای شش منطقه از شهرتهران پيش از
هدفمندی يارانه ها و پرداخت آنها به صورت نقدی در قالب
طرح پژوهشی«سنجش و مدل سازی امنيت غذايي خانوار در
خانوارهای شهری تهرانی» فرصتی را فراهم می آورد تا با جمع
آوری مجدد اين اطالعات از همان خانوارها به ارزيابی و تحليل
اثربخشی اين سياست پرداخت .با توجه به اينکه شناخت و
تحليل تعيين كنندهها وارزيابی روش های مداخله برای
بهبودامنيت غذايي و سالمت تغذيهاي جامعه از اولويتهای
پژوهشی انیستيـتو به شمارمی رود.
 تدوین جدول ترکیبات مواد غذایی ایران تاريخ1383/10/14:مجريان طرح:مينا اسماعيلي،آناهيتا هوشيار راد
جداول ترکیبات مواد غذایی تنها ابزار و منبع اطالعاتی تعیین و
تخمین ارزش تغذیهای مواد غذایی و سایر ترکیبات موجود در
اقالم غذایی هستند که از دیدگاه سالمت تغذیهای انسان حائز

اهمیت میباشند .طراحی و تدوین اولین جداول ترکیبات مواد
غذایی با هدف شناسایی و تعیین ماهیت و ترکیب شیمیایی
مواد غذایی که سالمت انسان را تحتالشعاع قرار میدهند،
طراحی شدند .دادهها و اطالعات جداول یا بانکهای اطالعاتی
ترکیبات مواد غذایی در حوزههای متعددی مانند حوزه بهداشت،
تدوین قوانین و سیاستگذاری در بخش تجارت مواد غذایی،
کشاورزی و محیط زیست استفاده میشود و طیف وسیعی از
کاربران را در بر میگیرد .تعداد  36ماده مغذی برای  53ماده
غذایی آنالیز شده ارائه شده است و گزارش آن به زودی در
دسترس قرار خواهد گرفت.
تولید پاستا بدون گلوتن و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیاییآن تاريخ 1391/02/10 :تا 1392/09/10
مجريان  :کوشان نایب زاده ،ریحانه شاهین ،محمدرضا کریمی
نژاد ،زینت کمالی
هدف اين تحقيق ،فرموالسيون و توليد پاستا فاقد گلوتن بر پايه
آرد برنج با به کارگيري نشاسته اصالح شده ،هيدروکلوئيدهاي
زانتان و  CMCو بررسي اثرات آنها در خواص فیزیکی،
شیمیایی و بافتی پاستا توليد شده است .در اين تحقيق تأثير
افزودن نشاسته اصالح شده در دو سطح باال و پایین ( 9و
 5درصد) ،همچنین صم غ زانتان در سطوح  3و 1درصد و
نیز صمغ  CMCدر دو سطح 0/1 ،0/3درصد بعالوه اثرات
اثر متقابل آنها با استفاده از طرح عاملی کامل در دو سطح؛
بر ویژگی های پاستا برنج بررسی شد .ويژگيهاي بافتی
پاستا پخته شده ،بوسیله دستگاه آنالیز بافت ،همچنین ویژگی
های فیزیکی  ،شیمیایی و پخت نمونه های پاستا تعیین شد.
يافتههاي به دست آمده از اين پژوهش نشان داد که ميتوان
با استفاده از نشاسته اصالح شده ،صمغ زانتان و صمغ CMC
پاستا بدون گلوتن با کيفيت مطلوب توليد كرد.
مطالعه زيست فراهمي آهن از چهار نوع نان ايراني(لواش ،بربري ،تافتون و سنگک) با استفاده از مدل
هضم در لوله آزمايش و کشت سلول هاي 2-Caco
تاريخ1391/6/25:مجريان:دكتر تيرنگ رضا نيستاني،
دكتر بهاره نيكويه
در پژوهشی در وضعیت ریزمغذی های ایران (پورا) گزارش
شده است که 14/5درصد مردان و زنان بزرگسال ایرانی دچار
کمخونی ناشی از فقر آهن هستند .در طرح جامع مطالعات
الگوی مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی نیز گزارش شد
که میانگین دریافت سرانه آهن در ایران  15میلی گرم در روز
است .اما 80/1درصد آهن دریافتی در جامعه ما از منابع گیاهی
است و از این بین 54/2درصد از سهم آهن دریافتی روزانه را
گروه نان و غالت تشکیل میدهندکه زیست فراهمی پایینی
دارند .به نظر می رسد این امر از علل شیوع باالی کمبود آهن
در جامعه ما باشد.
مطالعات زیست فراهمی آهن در انسان بسیار هزینه برند و غالب ًا
مستلزم به کار گیری آهن پرتودار (رادیواکتیو) هستند .مدل
های جانوری (مانند مدل موشی) می توانند جایگزین مناسبی
باشند اما او ًال در این روشها نیز می باید از آهن پرتودار استفاده
شود ثانی ًا پاسخ آنها ممکن است از انسان ها متفاوت باشد.
استفاده از مادۀ پرتودار در این هر دو روش ،خاصه با وجود

دريافت های غذايي و
وضعيت وزن زنان،
هزينه کل و هزينه
غذای ماهانه در
جامعه شهری تهران
در قالب پژوهش
سياستگذاری ارزيابی
شود
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تحریم های کنونی ،محدودیت بسیار بزرگی است .روش
های «در شیشه ای» in vitroجایگزینی نسبت ًا سریع و
کم هزینه برای ارزیابی اولیه زیست فراهمی آهن هستند.
نتایج حاصل از مدل های یاخته ای قابلیت تعمیم زیادی
به انسان دارند .در این مطالعه در نظر است از اندازه گیری
فریتین به عنوان نشانگری برای میزان آهن قابل جذب
برای یاخته ها استفاده شود.
اندازه گيري ميزان فوالت کل در آرد و نان گندم غنيشده تاريخ 1391/1/1:مجريان :دكتر كيانوش خسروي
داراني،ابراهيم آزادنيا
گندم به دلیل میزان مصرف زیاد در ایران ،گروه غذایی
مناسب براي نيل به اهداف غني سازي است .از سوي ديگر
تعيين گونههای طبیعی و افزوده به نمونههای غنی شده در
بافت پيپچده نان جهت کنترل دريافت ضروري است .نظر
به غلظت بسيار كم آنها ( mg/Lيا  )cmg/Kgنياز به
روشهاي خاص تجزیهای جهت استخراج (از آرد و نان) و
پیش تغلیظ دارد .در این تحقیق اندازهگیری فوالت کل در
نمونههای آرد و نان غنیشده (در حد غلظت  )mg/kgبا
سیستم کروماتوگرافی مایع و میکربی بررسی و مقایسه شد.
روش سنجش میکروبی میزان فولیک اسید را در آرد و نان
 20و 80درصد بیشتر از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی
باال نشان داد که ناشی از استخراج کامل تر فولیک اسید
با آنزیم است.
• آقای دکتر حاجی فرجی در سال جدید چه
پیامی برای همکارانتان دارید؟

هرساله با فرارسیدن ایام تعطیل و نوروز آنانی که به زندگی
سالم اهمیت می دهند به دنبال راهی برای ایجاد تعادل بین
تغذیه سالم و تکرر مهمانی ها و خوراکی های رنگ به رنگ

توصیه می شود تا حد
امکان محدود شوند
اما توصیه نمی شود
چربی ها را کامالاز
رژیم خود حذف کنیم،
بلکه بهتر است انواع
سالمتررا جایگزین کنیم
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حال چرا در نوروز باید توجه خاصتری به وضعیت سالمت
خود داشته باشیم؟ درایام نوروز ممکن است وعدهها و میان
وعدههای غذایی بیشتری را در بیرون منزل صرف کنیم.
حتی ممکن است در یک روز به چند مهمانی رفته و تناوب
مصرف میان وعده ها به شدت افزایش یابد .میان وعده هایی
که عمدتاحاوی آجیل و شیرینی جات هستند .به همین دلیل
توصیه می شود ،از مصرف کافی میوه و سبزی و لبنیات
در طول روز چشمپوشی نشود .به دلیل جبران انرژی مازاد
دریافتی در میان وعده ها ،وعدههای غذایی اصلی حذف
نشوند .مصرف شیرینی جات در حد امکان محدود شده و
از اندازههای کوچک تر در هر وعده استفاده شود .استفاده از
قطعات کوچک میوه های خشک یا برگه ها برای پذیرایی
مناسب است.
نکته قابل توجه دیگردر مورد مغزها و آجیل هاست.
آجیلها منبع خوب پروتئین ،روی ،آهن و پتاسیم هستند
و اگرجانشین میان وعده های ناسالم شوند ،انتخاب خوبی
هستند .اما به علت دارا بودن مقدار زیادی چربی ،انرژی
فراوانی دارند و می توانند باعث افزایش وزن شوند .به
عالوه آجیل های شور حاوی مقدار زیادی نمک هستند
که مصرف آنها با توصیه کاهش مصرف سدیم ،بهویژه در
افرادی که در خطر پرفشاری خون و ابتال به بیماری های
قلبی -عروقی هستند ،مغایرت دارد و به همین دلیل توصیه
می شود از مصرف زیاد آنها خودداری شود.

هستند ،اما واقعیت این است که رژیم غذایی سالم اصولی
دارد که در ایام نوروز تفاوتی با دیگر ایام سال ندارد و برای
داشتن عمری سالم و با کیفیت رعایت آن درهمه اوقات
زندگی ضروری است.
پایه رژیم غذایی سالم داشتن تعادل و تنوع است .بدین
معنا که از همه گروه های غذایی (میوه و سبزیجات ،نان
و غالت ،لبنیات و گوشتها) در برنامه غذایی خود داشته
باشیم ،اما به اندازه ای که دریافت کل انرژی روزانه از میزان
مورد نیاز ما فراتر نرود .دریافت  5واحد میوه وسبزی 2 ،تا
 3واحد گوشت 2 ،تا  3واحد لبنیات و باقی انرژی از گروه
غالت و کمی از روغن ها توصیه هایی است که درتمام ایام
سال باید به آنها توجه کرد .میوه ها و سبزیجات غنی از
ویتامین ها ،مواد معدنی ،آنتی اکسیدان ها و فیبرها هستند.
گوشت ها نیز تامینکننده پروتئین و بسیاری از ریزمغذی
های مورد نیاز ما هستند ،انواع گوشت های قرمز و سفید،
تخم مرغ ،حبوبات و پنیردراین دسته قرار می گیرند .لبنیات
نیز منبع بسیار مهم کلسیم هستند.کیفیت پروتئین خوبی
دارند البته انواع کم چرب آنها ارجح هستند.
گروه غالت که شامل نان ها ،برنج ،ماکارونی و غالت
دیگر هستند ،منبع خوب انرژی برای افراد بوده و منبع
خوب ریزمغذی ها و فیبر هستند ،به ویژه منبع خوبی برای
ویتامینهای گروه  ،Bآهن و پروتئین گیاهی به شمار میروند.
اما نکته مهم این است که هرکدام از گروههای غذایی اهمیت
خاص خود را دارند و باید از همه گروه ها در رژیم روزانه افراد
• در خاتمه اگر صحبتی هست بفرمایید.
وجود داشته باشد و حذف هیچکدام توصیه نمی شود .چربی
ها و شیرینی جات گروه مواد غذایی متفرقه بوده ولی جز ،چه خوبست در کنار قول و قرارهای سال جدید با خود عهد
رژیم افراد هستند که توصیه می شود تا حد امکان محدود ببندیم که بیش از پیش به خودمان ،سالمتمان و دانستههایمان
شوند اما توصیه نمی شود چربی ها را کامالاز رژیم خود احترام بگذاریم و به امید خدا سالم تر به استقبال سال جدید
حذف کنیم ،بلکه بهتر است انواع سالمتررا جایگزین کنیم .برویم .سال جدید بر همه ایرانیان مبارکباد.

در گفت و گو با دکتر عباسی رئیس مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی ،عنوان شد:

اولین متخصص اخالق پزشکی کشور از دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی فارغ التحصیل شد
•لطفا به طور مختصر خود را معرفي فرماييد.

دکتر محمود عباسی متولد  ۱۳۴2شهرستان یزد ،فلوشیپ
اخالق زیست پزشکی و متخصص حقوق پزشکی از
دانشگاه سوربنهستم،مؤلف  40جلد کتاب در زمینه حقوق
پزشکی ،اخالق پزشکی و اخالق زیستی و بیش از 150
مقاله داخلی و بین المللی هستم .
دانشیار و مدیر گروه اخالق پزشکی ،رییس مرکز
تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی ،رئیس انجمن علمی
حقوق پزشکی ایران ،نایب رئیس انجمن بینالمللی اخالق

زیستی اسالمی ،رئیس اتحادیه انجمنهای علمی گروه
حقوق ایران ،رئیس کمیته اخالق در علوم و فناوری
کمیسیون ملی آیسسکو ،مشاور حقوقی رییس کل سازمان
نظام پزشکی و رئیس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم
پزشکی ،عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،عضو گروه اخالق زیستی و گروه
سالمت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی و عضو سازمان
جهانی حقوق پزشکی می باشم.
در سالهای  1388و  1391در جشنواره پژوهشی دانشگاه

علوم پزشکی شهی د بهشتی به عنوان پژوهشگر برتر هیأت
علمی برگزیده شدم.
کتاب«مسوولیت پزشکی» من در سال  1388و کتاب
«اخالقیات زیست پزشکی اسالمی» اثر پروفسور
ساشادینا که ترجمه مشترک من و دکتر اکبر شهریوری
است ،در سال  1391به عنوان کتاب برتر جشنواره انتخاب
شد .کتاب «حقوق جزای پزشکی» تالیف اینجانب در
کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص
مصلحت نظام به عنوان کتاب برگزیده و فاخر معرفی شد
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و کتاب مشترک من و دکتر الدن عباسیان و دکتر
مهرزاد کیانی با عنوان «پزشکی برای حقوقدانان» به
عنوان کتاب فصل معرفی و جوایزی به آن تعلق گرفت.
•آيا مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشکی در
سال  1392اقدام به انجام پژوهش كاربردي
کرده است؟

دستاورد مهم و
قابل توجه گروه
اخالق پزشکی و
مرکز تحقیقات
اخالق و حقوق
پزشکی در سال
92؛ فارغالتحصیلی
اولین متخصص
اخالق پزشکیکشور
دکتر احسان شمسی
گوشکی از دانشگاه
علوم پزشکی شهید
بهشتی بود.
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مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی در سال 92؛
فارغالتحصیلی اولین متخصص اخالق پزشکیکشور
دکتر احسان شمسی گوشکی از دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی بود.
از مهمترین فعالیت های علمی ،آموزشی و پژوهشی مرکز
در سال  1392می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف -پیشنهاد و برگزاری نخستین کنگره بین المللی
«اخالق پرستاری» با همکاری و مشارکت دانشکده
پرستاری و مامایی و سازمان نظام پرستاری
ب -پیشنهاد و مشارکت فعال در برگزاری «اولین همایش
سالمت معنوی» با گروه سالمت معنوی فرهنگستان علوم
پزشکی
ج -همکاری و مشارکت فعال در برگزاری نخستین
«کنگره جامع حرفه های پزشکی» سازمان نظام پزشکی
د -انتشار منظم سه فصلنامه علمی پژوهشی «اخالق
پزشکی»« ،تاریخ پزشکی» و «فقه پزشکی»
ه -انتشار سه جلد کتاب در زمینه سالمت معنوی تحت
عناوین« :درآمدی بر سالمت معنوی»« ،سالمت معنوی
از دیدگاه اسالم» و «چکیده مقاالت نخستین همایش
سالمت معنوی»
و -انتشار  7جلد کتاب در حوزه های تاریخ ،اخالق و
حقوق پزشکی تحت عناوین« :مطالعه تطبیقی پیوند
اعضا»« ،مطالعه تطبیقی سقط جنین»« ،درآمدی بر
عدالت در سالمت»« ،تاریخ پزشکی دوره قاجار به روایت
اسناد»«،سالمه پزشکی و پزشکان تهران (دوره دو جلدی)،
«الگوی برنامه درسی اخالق پزشکی با رویکرد اسالمی»
و «مالحظات بنیادی در روش های تحقیق»
ز -راه اندازی دوره های  Ph.D by Researchحقوق
پزشکی ،اخالق زیستی و جامعه شناسی پزشکی
ح -برگزاری نشست های علمی با اندیشمندان حوزه های
مربوطه
ط -راهنمایی و مشاوره دهها پایان نامه کارشناسی ارشد و
دکترا توسط هیأت علمی مرکز

این مرکز در سال جاری  14طرح تحقیقاتی را به تصویب
رسانده است که از این تعداد  7طرح پایان یافته و مقاالت
استخراج شده از آن نیز به چاپ رسیده و بقیه در حال
اجراست و مجریان طرح ها از اعضای هیأت علمی مرکز
می باشند .عناوین طرح های تحقیقاتی به شرح ذیل
میباشد:
-1بررسیدیدگاهبیمارانبزرگسالبستری در بیمارستانهای
تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی درباره وضعیت
کرامت انسانی آنان در سال91
 -2بررسی ارتباط بین پریشانی اخالقی و استرس شغلی
در پرستاران
 -3بررسی پریشانی اخالقی در پرستاران
 -4بررسی تاریخچه پزشکی قانونی در ایران و جهان
 -5بررسی حق بر سالمت در اسناد بین الملل حقوق بشر
و حقوق داخلی
 -6بررسی ارتباط بین پریشانی اخالقي و میزان درك
پرستاران از مراقبت هاي بيهوده
 -7نحوه نگرش پزشکان و پرستاران بیمارستان های
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد همکاری با
یکدیگر در سال 1392
 -8بررسی مقایسه ای میزان آگاهی متخصصین زنان و
ماماهای شاغل در بیمارستان های زیرمجموعه دانشگاه
علوم پزشکی شهیدبهشتی در خصوص موارد قانونی سقط
جنین درمانی
 -9بررسی مبانی نظری اصول فایده رسانی ،عدم
ضرررسانی و عدالت در رویکرد اصل گرایی به اخالق
زیست پزشکی و قواعد عملی آنها10
•در سال جديد چه پيامي براي همكاران
 بررسی مبانی نظری اصل اتونومی در رویکرد اصلداريد؟
گرایی به اخالق زیست پزشکی و قواعد عملی آنها
 -11سالمت معنوی در مراقبت های نگهدارنده پایان حلول سال نو و بهار طبیعت را به همه همکاران تبریک
حیات در نظام سالمت ایران -طرح مشترک با فرهنگستان و تهنیت عرض نموده ،توفیق و بهروزی آنان را از خداوند
منان خواستارم.
علوم پزشکی
 -12سالمت معنوی در برنامه آموزش پزشکی و پرستاری
•در خاتمه اگر صحبتي باقی مانده است
ایران -طرح مشترک با فرهنگستان علوم پزشکی
بفرماييد.
 -13بررسی جنبه های اخالقی خطاهای پزشکی  -طرح
سالی که گذشت برای این مرکز با فراز و فرودهایی همراه
مشترک با فرهنگستان علوم پزشکی
 -14طراحی و ساخت مقیاس سنجش معنوی ایرانی -بود،ولی در مجموع فعالیت های انجام شده را خوب ارزیابی
می کنم.
طرح مشترک با فرهنگستان علوم پزشکی
برخی مقررات دست و پاگیر و نظام فرسوده اداری مانعی
•دستاوردهای مهم مرکز شما در سال گذشته جدی بر سر راه تحول و نوآوری در عرصه های مختلف
علمی است که انتظار می رود مسووالن و دست اندرکاران
چه بوده است؟
دستاورد مهم و قابل توجه گروه اخالق پزشکی و امر برای رفع آن تدبیری بیندیشند.

دکتر احمد حسینی ،رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی:

چاپ 40عنوان مقاله در مجالت معتبر خارجی و داخلی
توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
•لطفا به طور مختصر خود را معرفي فرماييد.

دکتر احمد حسینی متولد  ،1334دارای مدرک Ph.D
رشته علوم تشریح گرایش جنینشناسی و رئیس مرکز
تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی می باشم.
•آيا مركز تحقيقات سلولی و مولکولی در سال
 1392اقدام به انجام پژوهش كاربردي کرده
است؟ هدف از انجام اين طرح را بيان فرماييد.

این مرکز نسبت به انجام طرح تحقيقاتی با عنوان «بررسی
بیان ژنهای کمپلکس سازگار سنجی در سلولهای بنيادی
جنينی بعد از انتقال هسته سلول سوماتيک» با توجه به
اهمیت همانندسازی در تولید حیوانات اهلی ،ترانسژنيک،
حفظ گونههای درمعرض خطر و تولید سلولهای بنیادی
جنینی سازگار ایمنی منشأ دهنده هسته ،برای مصارف
درمانی اقدام کرده است.
•انجام اين طرح از چه زماني آغاز و چه مدت
به طول انجاميده است؟

طرح مذکور از پنجم تیرماه سال  90در این مرکز شروع
شد و اول اردیبهشت ماه سال  92به اتمام رسیده است.
•طرح مذكور با همكاري كدام اساتيد صورت
گرفته است؟

در انجام این طرح دکتر کاظمی ،دکتر محمد صالحی،
دکتر فتانه فریفته دانشجوی دکترای بیولوژی تولید
مثل  ،مهندس نورینا رهبریان کارشناس پژوهشی و
دکتر مژگان بندهپور همکاری داشته اند.
•اين طرح تا كنون چه نتايجي را در برداشته
است؟

نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این است که TSA
نقش بسیار مهمی در میزان رشد جنین و تولید رده
 ESCبعد از  SCNTایفا میکند .همچنین این
مطالعه نشان میدهد که  TSAهمانند  ESCحاصل
از بالستوسیست طبیعی و تنظیم تغییرات هیستونی در
 ESCs –NTمؤثر اســت.

•در خاتمه اگر صحبتي باقی مانده است
بفرماييد.

در سال  1392با کوشش و همکاری هیات علمی و
پژوهشگران این مرکز تاکنون دو کارگاه ،یک کنفرانس عملی
(سقطهای مکرر) برگزار نموده و  20طرح تحقیقاتی مصوب
شورای علمی پژوهشی در حال انجام میباشد.
همچنین  40عنوان مقاله در مجالت معتبر خارجی و داخلی
به چاپ رسیده و چهار برنامه برای واحدهای زیرمجموعه این
مرکز برگزار شد که از تالشهای همکاران مرکز قدردانی
میکنم.
•در سال جديد چه پيامي براي همكاران
داريد؟

در سال جدید فرصت را مغتنم شمرده ،ضمن تشکر و
تقدیر از همکاری وافر تمامی همکاران گرامی ،پیشاپیش
فرارسیدن عید سعید نوروز باستانی را تبریک و تهنیت
عرض میکنم.
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دکتر محمدعلی جوادی رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه :

تدوین راهنمای بالینی ضایعات چشمی در جانبازان شیمیایی و
راهنمای بالینی گلوکوم از ابتدای سال93
•لطفا به طور مختصر خود را معرفی بفرمایید.

دکتر محمدعلی جوادی متولد سال  1331در استان یزد
می باشم .دوران پزشکی عمومی خود را درسال1350
در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کرده و درسال57
فارغالتحصیل شده ام و درسال 57نیز خدمت دو ساله
نظام وظیفه خود را درشهرستان زابل شروع کردم.
درسالهای 59-62دوران تخصص چشم پزشکی خود
را دردانشگاه علوم پزشکی تهران گذرانده ام .سپس
درسال 62دوره دوساله فلوشیپ قرنیه رادردانشگاه علوم
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پزشکی شهید بهشتی طی کرده و درحال حاضر نیز
مدیرگروه چشم ،رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه
و دبیر هیات ممتحنه دانشنامه تخصصی چشم پزشکی
میباشم.
•آیا مرکز تحقیقات چشم دانشگاه درسال
 1392اقدام به انجام پژوهش های کاربردی
نموده است؟ هدف از انجام این طرح را بیان

فرمایید.

پیرو توافق به عمل آمده بین معاونت درمان وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ( اداره استاندارد سازی و
تدوین راهنماهای سالمت) و مرکزتحقیقات چشم دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،واحد مدیریت دانش بالینی
چشم در سال 1390در مرکز تحقیقات چشم تاسیس شد.
به طورکلی این واحد با دو رویکرد پیش کنشی«دیدهبانی
دانش از طریق تولید عناوین دانش پرداخت»و افق یابی
فناوری سالمت از طریق تولید گزارش کوتاه فناوری
سالمت و مرور نقادانه و پردازش شواهد تولید شده و

ایجاد(  )Bank CATsو واکنشی(تولید محصوالت دانش
سنتتیک براساس اولویت های ملی نظیر راهنماهای بالینی)
به تولید شواهد می پردازد.
طرح های مرکز تحقیقات چشم به شرح ذیل می باشد:
«راهنمای بالینی کاتاراکت بالغین» که به معاونت درمان
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ارایه شده و پس
از ارزیابی مورد تایید قرار گرفت و نتایج طرح مذکور
از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ارایه
میشود.
•لطفا بفرمائید طرح مذکور با همکاری کدام
اساتید صورت گرفته است؟

جعفری نسب ،دکتر محمدرضا روحانی ،دکتر محمدرضا
صداقت ،دکتر رامین صلوتی ،دکتر علیرضا فروتن ،دکتر
محمدرضا فالح تفتی ،دکتر بهزاد فالحی مطلق ،دکتر سپهر
فیضی ،دکتر سید محمد قریشی ،دکتر فرید کریمیان ،دکتر
حسین محمد ربیع ،دکتر مسعود ناصریپور ،دکتر سید حسن
هاشمی ،دکتر سید جواد هاشمیان هستند.
همچنین مراحلتهیه و تدوین«راهنمای بالینی رتینوپاتیدیابتی» آغاز شده است و درحال انجام می باشد.
در این طرح دکتر محمد علي جوادي رياست گروه و رياست
واحد مديريت دانش باليني ،دکتر ژاله رجوي معاون علمی
و پژوهشی واحد مدیریت دانش بالینی ،دکتر محسن آذرمينا
مجری ،دکتر سيامک مراديان مجری ،دکتر حميد احمديه
همکار ،دکتر مرتضي انتظاري همکار ،دکتر رامين نوري نيا
همکار ،دکتر آرمين شيرواني همکار و ریاست اداره استاندارد
سازی و تدوین راهنماهای سالمت وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشکي ،دکتر حسين ضيايي معاون اجرایی ،ساره
صافي مدیر اجراییو بهارهخيري همکار و شيرين محبي خو و
سهیال خوش نشین.

اعضای گروه عبارتند از :دکتر محمد علي جوادي رياست
گروه و رياست واحد مديريت دانش باليني استاد چشمپزشک
دانشگاه ،دکتر ژاله رجوي معاون علمي و پژوهشي گروه
و واحد مديريت دانش باليني استاد چشم پزشک دانشگاه،
دکتر آرمين شيرواني رياست اداره استانداردسازي و تدوين
راهنماهاي سالمت دکتري پزشکي عمومي وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکي ،دكتر حسين ضيايي مدير اجرايي
•لطفا بفرمایید در سال  93چه طرح هایی در مرکز
گروه دانشيار چشم پزشک دانشگاه  .نويسندگان و همكاران
تحقیقات چشم انجام می شود؟
نیز :دکتر ژاله رجوي استاد چشم پزشک دانشگاه ،دکتر
نارسيس دفتريان استاديار چشم پزشک دانشگاه ،ساره صافي مراحل تهیه و تدوین «راهنمای بالینی ضایعات چشمی در
کارشناس ارشد اپتومتري دانشجوي دكتراي تخصصي جانبازان شیمیایی» و «راهنمای بالینی گلوکوم» از ابتدای
پژوهش دانشگاه ،دکتر فرهاد نجات چشم پزشک دانشگاه سال  1393آغاز خواهد شد.
علوم پزشکي صوفيا بلغارستان ،بهاره خيري کارشناس ارشد همچنین از اهداف راهنماهای بالینی مذکور می توان
آمار زيستي دانشگاه ،شيرين محبي خو کارشناس جستجوی به در راستاي بومي سازي ارایه خدمات در سطح کشور،
مقاالت ،دكتر حميد رضا معين دکتري پزشکي عمومي ایمنی ( )Safetyبیشتر ،اثربخشی بالینی بهتر (Clinical
 ،)effectivenessمقرون به صرفه بودن هزینه (Cost
دانشگاه آزاد اسالمی و سهيال خوش نشين.
همچنین اساتید مدعو جلسات اجماع و جمع بندی نیز ،)effectiveness :استانداردسازی وکاهش تنوع ارایه
دکترحمید احمدیه ،دکتر محمود رضا پناهی بزاز ،دکتر خدمات ( )Standardizationو افزایش رضایتمندی
محمود جباروند (دکتر مهرداد محمدپور) ،دکتر محمدرضا بیماران ( ،)Satisfactionاشاره کرد.

مراحل تهیه و تدوین «راهنمای
بالینی ضایعات چشمی در جانبازان
شیمیایی» و «راهنمای بالینی
گلوکوم» از ابتدای سال  1393آغاز
خواهد شد
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دکتر عبدا ..کریمــی رئیس مرکز تحقیقات عفونی اطفال:

امیدوارم سال  93سال
تحقیقات ،نه برای کسب
امتیاز بلکه برای حل
مشکالت مردم باشد

•لطفا به طور مختصر خود را معرفي فرماييد

اینجانب دکتر عبدا ...کریمی عضو هیات علمی دانشگاه
علوم پزشکی شهیدبهشتی  ،مشاور و عضو منتخب وزیر
بهداشت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی و رئیس
بخش و مرکز تحقیقات عفونی اطفال می باشم.
•آيا مركز تحقيقات عفونی اطفال در سال 1392

اقدام به انجام پژوهش كاربردي نموده است؟

هدف از انجام اين طرح را بيان فرماييد

مرکز تحقیقات عفونی اطفال به عنوان جزئی از نظام
تحقیقات کشور و در چهار چوب سیاستهای پژوهشی
و بر اساس چشم انداز خود مأموریتهایی را در زمینه
رفع نیازهای بهداشتی ،ارتقاء سطح سالمت جامعه،
افزایش میزان تحقیقات کاربردی ،باالبردن سطح دانش
و تولیدات علمی کشور و افزایش روحیه پژوهشگری
در کادر آموزشی و فارغ التحصیالن گروه پزشکی بر
عهده دارد.
فعالیتهای این مرکز در راستای بهره گیری حداکثر
از توان تخصصی نیروی انسانی محقق در زمینه
بیماریهایعفونی اطفال (ویروسی ،باکتریایی،
مایکوباکتریایی ،انگلی و قارچی) و تأمین امکانات الزم
جهت مشارکت محققین در توسعه فعالیتهای پژوهشی
است.
اولویت های پژوهشی مرکز سه حیطه «واکسیناسیون ،
مقاومت های آنتی بیوتیکی و عفونت های تنفسی» بوده و
در حیطه وسیع سالمت نیز بعنوان اولویت چهارم ،طرحهای
سایر همکاران در رشته های فوق تخصصی اطفال را
حمایت می کند .از مهمترین دستاوردهای پژوهشی سال
152

 92چاپ بیش از  30مقاله علمی و پژوهشی ،تدوین
الگوریتم های بیماری های شایع و مهم به تعداد 94
مورد ،همکاری با تورهای دانشجویی و تحقیقاتی به
سفارش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ،طرح ها و
پروژه های تحقیقاتی مشترک با وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و همکاری مرکز مدیریت بیماری های
وزارت متبوع و تعداد 43طرح پژوهشی و  3پایان نامه
دکترای حرفه ای  ،کارشناسی ارشد و  PhDو دستیاران
بالینی به انجام رسیده که تمامی این موارد حاصل
فعالیتهای پژوهشی مرکز بوده و اکثر مطالعات در ارتباط
با مقاومتهای آنتی بیوتیکی ،تعیین الگوی مولکولی
فاکتورهای مقاومت در بین اجرام می باشد.
در کنار انجام طرح های پژوهشی  ،در سطح ملی
مرکز تحقیقات عفونی اطفال اقدام به راه اندازی مجله
علمی پژوهشی «Archives of Pediatric
 »Infectious Diseasesکه با انتشار  5شماره
به طور مرتب و نمایه شدن در Google Scholar,
IranMedex, ISC, Magiran, SID, DOAJ,
 Index copernicusو  EBSCOاقدام نموده
است.
از دیگر فعالیت های مرکز ،انجام کشت خون به روش
 BACTECدر مورد نمونه های ارجاعی از بخش های
مختلف مرکز درمانی آموزشی مفید و سایر بیمارستان ها
می باشد.
•لطفا بفرماييد طرح مذكور با همكاري كدام
اساتيد صورت گرفته است؟

الزم است عرض کنم که تمام فعالیت های مرکز حاصل

کار گروهی اعضاء محترم شورای پژوهشی می باشد و
هدف مرکز تحقیقات عفونی اطفال ایجاد بستر پژوهشی
– آموزشی برای تسهیل امور دانشجویان در هر مقطع
تحصیلی می باشد.
الزم به ذکر است که این مرکز با چالش هایی هم روبرو
می باشد که شامل:
-1نداشتن ردیف بودجه مستقل نباید مانع تفویض امور
اخالق پژوهشی به این مرکز شود و باید این مرکز نیز
بتواند با تشکیل کمیته اخالق مسائل مربوط به خود را با
سرعت بیشتری پیگیری کند.
-2برای دانشجویان  PhD by Researchبا این
همه هزینه تحقیقات هیچ بودجه ای در نظر گرفته نشده
است و از پذیرش دانشجوی PhD by Research
بدون تامین بودجه ،نمی توان تحقیقات منجر به تغییر
سیاست های درمانی را انتظار داشت.
 -3باید از مراکز تحقیقاتی که بودجه ای را جذب و
قراردادی را با مراکز دولتی و غیر دولتی امضاء کرده اند
سقف بودجه برداشته شود.
•در سال جديد چه پيامي براي همكاران
داريد؟

ضمن آرزوی سالمتی و پیروزی امیدوارم سال  93سال
تحقیقات ،نه برای کسب امتیاز ،بلکه برای حل مشکالت
بهداشتی – درمانی مردم بر پایه مطالعات در سطح جامعه باشد.
•در خاتمه اگر صحبتی هست بفرمایید؟

از خداوند متعال سالمتی و پیروزی را برای همه همکاران
آرزومندم.

در آینده نزدیک برخی
از محصوالت مرکز رشد
فناوریهای دارویی آماده
ورود به بازار هستند
مرکز رشد فناوریهای دارویی دانشگاه تحت مدیریت
متخصصان حرفهای ،با ارایه خدمات حمایتی از ایجاد و

توسعه حرفههای جدید توسط کارآفرینانی که در قالب

واحدهای نوپای فعال در زمینههای مرتبط با فناوریهای

دارویی و حوزه سالمت تشکیل شدهاند و اهداف
اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند ،در قبال هزینة اندک
پشتیبانی میکند.

دکتر سید عباس طباطبائی عضو گروه شیمی دارویی
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی،
دارای دکترای داروسازی و  Ph.Dشیمی دارویی است
که از سال  1391ریاست مرکز رشد فناوری های دارویی
دانشگاه را عهده دار است.
مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه به منظور حمایت
از دانشآموختگان و صاحبان ایده و طرحهای اقتصادی
ایجاد شد که از امکانات الزم برای تجاری سازی ابتکارات و
طرحهای خود برخوردار نبوده و نیازمند حمایت مرکزی برای
پرورش ایده خود و رساندن آن به مرحله سوددهی هستند.
این مرکز همچون سایر مراکز رشد زمینه الزم برای رشد
و شکوفایی واحدهای کوچک اقتصادی را فراهم میکنند و
به آنها امکان میدهد با هزینه اندک روی پای خود ایستاده

و به سوددهی برسند و آماده ورود به عرصه رقابت تجاری
و کارآفرینی شوند.
پروژه های کاربردی که در سال  1392توسط مرکز رشد
فناوریهای دارویی دانشگاه انجام شده است عبارتند از:
• طرح تولید محصول  FDGبه صورت کریستال های
استریل تزریقی درون ویال و تست های کنترل کیفی به
منظور ارایه محصول نهایی به بازار دارویی (در مرحله تولید
آزمایشگاهی)
• طرح تهیه کیت های تشخیصی سریع (Rapid
( )Diagnostic Kitsدر مرحله شروع )
• طرح تولید داروهای بیوتکنولوژی  GCSFو اینترفرون
گاما (تولید در مقیاس آزمایشگاهی و در انتظار کلین روم
برای تولید انبوه)
• طرح تولید مخمر با کاربرد های داروئی و پزشکی
(پیشرفت طرح حدود 20درصد )
• طرح تحقیق و تولید مواد اولیه دارویی آرژی رلین استات
(پیشرفت طرح حدود  50درصد)
• تولید کیت آزمایشگاهی استخراج  DNAپالسمیدی از
باکتری (در مرحله تولید آزمایشگاهی)
• طرح ساخت دستگاه های اتوماتیک تولید آب داروسازی،

آزمایشگاهی ،جراحی و دندانپزشکی (پیشرفت طرح حدود
 30درصد)
• طرح تولید نرم افزار های تهیه پرونده الکترونیک
دارو( ،)ectdکتابخانه الکترونیکی تخصصی دارویی و
مدیریت کیفی شرکت های دارویی ( از 10تا  100درصد
پیشرفت داشته است)
• طرح تولید ماده اولیه وارفارین (در مرحله تولید
آزمایشگاهی)
وی با اشاره به اینکه مرکز رشد فناوری های دارویی
دانشگاه مدت نسبتا کوتاهی است که فعالیت خود را آغاز
کرده و زمان زیادی از استقرار شرکت ها در این مرکز
نمی گذرد خاطرنشان کرد هنوز محصوالت شرکت ها
وارد بازار نشده است ولی با توجه به روند پیشرفت پروژهها
به نظر می رسد در آینده نزدیک برخی از محصوالت آماده
ورود به بازار شوند.
دکتر طباطبایی در خاتمه ضمن استقبال از طرحها و
ایدههای فناورانه اساتید دانشگاه از تمامی آنان دعوت کرد
در صورت داشتن ایده ای فناورانه که می تواند تولید ثروت
و اشتغال کند از امکانات مهیا شده در مرکز رشد دانشگاه
استفاده کنند.
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دکتر سید فرشاد حسینی رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه:

در سال جدید فقط پروژه هایی پذیرفته می شودکه
سفارش دهنده و مصرف کننده آن از ابتدا مشخص شده باشد
•لطف ًا به طور مختصر خود را معرفی بفرمایید.

دکتر سیدفرشاد حسینیشیرازی؛ دكترای عمومی از
دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،فوق ليسانس فارماكولوژی-
سمشناسی ،از اتاوا ،كانادا Ph.D ،سلولی -مولكولی با
گرايش شيمی درمانی،از اتاوا،كاناداFellowship،
فارماكولوژی بالينی با گرايش فارماكو كينتيك ،ازكلن،
آلمان و رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی می باشم.
•آیا مرکز در سال  92اقدام به انجام پژوهش
کاربردی نموده است؟ هدف از انجام این

طرح را بیان فرمایید.

بله ،طرح تحقیقاتی تحت عنوان« :مقایسه پروتئوم سرم
و میزان ماتریکس متالوپروتئازها و مهارکنندههای آنها
در مصدومین شیمیایی مواجهیافته با گاز خردل دارای
عوارض مزمن ریوی با داوطلبین سالم» ،هدف طرح
بررسی تغییرات بیوشیمیایی و پروتئینهای مجروحین
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شیمیایی جنگی بهمنظور استفاده در تشخیص و درمان
مؤثر این مجروحین بودهاست.
•انجام این طرح از چه زمانی آغاز و چه مدت
به طول انجامیده است؟

این طرح از تاریخ  1390/2/10شروع شده و مدت زمان
انجام طرح  24ماه بودهاست و در تاریخ 1392/6/31
گزارش پایانی آن مورد تصویب قرار گرفتهاست.
•لطف ًا بفرمایید طرح مذکور با همکاری کدام
اساتید صورت گرفته است؟

مجریان طرح :دکتر سیدفرشاد حسینیشیرازی و دکتر امیر
کیانی ،همکاران طرح :طوبی غضنفری ،یداهلل شکیبا ،سارا
کیانی ،علی مصطفایی ،مریم نخجوانی بوده اند.
•این طرح تا کنون چه نتایجی در بر داشته است؟

الگوی کلی تغییرات پروتئین و بیان ژنها و تغییرات
شناساگرهای تشخیصی و اتیولوژیک تأخیری مجروحین
شیمیایی جنگ تحمیلی ایران و عراق در زمان حاضر و
پس از حدود  25سال از مصدومیت آنها شناسایی شده که
جهت کاربرد تحقیقاتی و بالینی در اختیار جامعه پزشکی
کشور قرار گرفتهاست.
•در سال جدید چه پیامی برای همکارانتان
دارید؟

مرکز تحقیقات علوم دارویی در سال جاری و درجهت
انجام پروژههای تحقیقاتی کاربردی ،پروژههایی را پذیرش
مینماید که هم سفارشدهنده و هم مصرفکننده آنها
از ابتدا مشخص و در طرح منظور شدهباشد .بدینترتیب
گامی دیگر در جهت کاربردی و هدفمند نمودن تحقیقات
در این مرکز برداشته شدهاست که میتواند بهعنوان یک
الگو دراختیار دیگر مراکز و همکاران محترم قرار گیرد.

دکتر حمید سوری رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها:

ساالنه حدود  1700کودک به دلیل سوانح ترافیکی می میرند
•لطف ًا به طور مختصر خود را معرفی بفرمایید.

دکتر حمید سوری ،دکترای اپیدمیولوژی از دانشگاه
نیوکاسل انگلیس و رئیس مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و
پیشگیری از مصدومیت ها ،مشاور سازمان بهداشت جهانی
در پیشگیری از سوانح ،رئیس گروه اپیدمیولوژی ،مسئول
دکترای تخصصی پژوهشی دانشگاه هستم ،وسالهای
متمادی است که عالوه بر تدریس به انجام فعالیتهای
پژوهشی و تدریس روش تحقیق مبادرت داشتهام .تمایل
قلبی من برای انجام تحقیقی است که سبب ارتقای
سالمت ،پیشگیری از بیماری ها و کاهش مرگ و میر
هموطنان عزیزم شود .یکی از مهمترین علل مرگ و ابتال
در کشور مصدومیتهای عمدی و غیر عمدی از جمله
بالیای طبیعی ،خشونت ها ،سوانح ترافیکی ،غرق شدگی،
مسمومیت ها ،سوختگیها ،سقوط ،صدمات حین کار و
صدمات ورزشی هستند .متاسفانه برای تحقیق در این
موضوعات منابع تخصیص یافته بسیار محدود هستند و
نیاز به حمایت بیشتر از این مرکز داریم .سوانح ترافیکی
نیز بیش از بیست هزار کشته در سال و بیش از هشتاد هزار
مورد جرح و مصدومیت های خفیف تا شدید را در بر دارد
 .عوامل زیادی در رخداد سوانح ترافیکی دخیل هستند.
برای مهار این مشکل سهم عوامل باید تعیین شده و با

اولویت بندی و مداخالت موثراقدام به کاهش و کنترل
سوانح ترافیکی نمود.
•آیا مرکز در سال  92اقدام به انجام پژوهش
کاربردی نموده است؟

یکی از پژوهش های کاربردی این مرکز پژوهشی با
عنوان :برآورد سهم تاثیر بالقوه مداخالت پیشگیرانه
سوانح ترافیکی در ایران می باشد.
•انجام این طرح از چه زمانی آغاز و چه مدت
به طول انجامیده است؟

این طرح در ابتدای سال  1392به اجرا در آمد و  10ماه
به طول انجامید.
•این طرح تا کنون چه نتایجی در بر داشته است؟

نتایج مطالعه نشان داد در کل رفتار پر خطر در همه
گروههای سنی از الگوی واحدی پیروی می کرد که
نشات گرفته از فرهنگ ترافیکی حاکم بر کشور است.
در این مطالعه تاثیر سهم بالقوه نشان داد ،عدم استفاده
از کاله ایمنی در موتور سیکلت سواران و ترک نشینان
موتورسیکلت و تجاوز از سرعت مطمئنه اهمیت بیشتری

در بین همه عوامل داشت .عوامل خطر دارای سهم تاثیر
بالقوه اهمیت بیشتری داشته که با آموزش قابل تعدیل
هستند .محاسبه سهم تاثیر بالقوه برتر از سهم منتسب
جمعیتی است و امکان واقعی پیشگیری در آینده را نشان
می دهد .نتایج برای کاربردی سازی به مرکز تحقیقات
راهور ناجا و سازمان های ذیربط ارسال شده است .مشکل
دیگر در موضوع سوانح ترافیکی در کشور عدم وجود قانون
استفاده از صندلی ایمنی کودک و استفاده بسیار اندک این
وسیله در کشور است .متاسفانه ساالنه حدود  1700کودک
در ایران به خاطر سوانح ترافیکی می میرند که با قانونی
کردن و اجباری کردن استفاده از این وسیله میتوان حدود
 50درصد این مرگ ها را پیشگیری کرد.
•در سال جدید چه پیامی برای همکارانتان
دارید؟

در سال جدید آرزوی سالمتی و تندرستی را برای همه
همکاران و دوستان عزیزم دارم .امیدوارم در سال جدید
شادی حاکم بر غم و اندوه شده و هموطنانم در آسایش و
آرامش بسر ببرند.
بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد
خوش و سرسبز شد عالم بهار الله زار آمد
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دکتر داود یادگاری نیا رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای
عفونی و گرمسیری دانشگاه بیان کرد

عنوان  16طرح
پژوهش های کاربردی در
سال 92
•لطف ًا به طور مختصر خود را معرفی بفرمایید.

دکتر داود یادگاری نیا متولد شهریور ماه سال 1331در شهرتهران هستم ،و
تاکنون حدود  70مقاله به زبانهای انگلیسی و فارسی در مجالت معتبر فارسی
زبان و انگلیسی زبان دنیا منتشر کرده ام .
همچنین سابقه تدریس در چندین دانشگاه معتبر دنیا مثل استنفورد  ،مرکز
کانسر ام دی آندرسون دانشگاه تگزاس را دارا می باشم و فلوشیپ خود در
زمینه بیماریهای عفونی و گرمسیری را از مرکز بهداشت و طب گرمسیری
دانشگاه لندن دریافت نمودهام .از بدو تاسیس مرکز تحقیقات تاکنون رئیس
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی هستم و هم اکنون مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
و رئیس بخش عفونی بیمارستان لبافی نژاد هم هستم.
•آیا مرکز در سال  92اقدام به انجام پژوهش کاربردی نموده است؟

.1بررسی تغییرات نوکلئوتیدی نواحی  Precore /Coreو  Sویروس هپاتیت
 Bدر بیماران مراکز درمانی تهران
.2تعيين الگوي مولکولي ژنهاي مقاومت آنتي بيوتيکي كوئينولون و فلوركينولون
ها ازسالمونال تيفي جداشده از کارکنان بهداشتي درماني به روش  PCRدر سال
92
.3بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی انتروکوکسی باروش E-testدربیمارستان
خاتم االنبیا درشش ماهه اول سال1392
.4بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي كلبسيال پنومونيه در بيمارستان خاتم االنبيا در سال
1392
.5بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیازیس احشایی در روستاهای شهرستان دلفان  ،به
روش آگلوتیناسیون مستقیم ( )DATو بررسی آلودگی انگلی در نمونه های سرمی
مثبت به روش مولکولی
.6بررسي تاخير در مراجعه بيماران و گزارش بيماريهاي واگيردار مشمول گزارش فوري
در بيمارستان هاي محدوده تحت پوشش مركز بهداشت شمال تهران
.7تعيين الگوي مولكولي ژن های  TEM, SHV ,15-CTX-Mدر اشرشیا کلی
مولد بتاالکتاماز جدا شده از بیماران مبتال به عفونت های دستگاه ادراری
.8تعیین الگوي مولكولي ژنهای  Ib-cr, qepA, oqxAB-)´6(qnr, aacدر
اشرشیا کلی و کلبسیال پنومونیه مولد بتاالکتاماز جدا شده از بیماران مبتال به عفونت
دستگاه ادراری
.9بررسی فراواني نوترکیبی بين ژنوتیپ و ساب ژنوتیپ های ویروس هپاتیت  Bدر
معتادان تزریقی مبتال به HBV
.10بررسی خصوصیات آنتی میکروبی مشتقات جدید سولفانامیدها
.11فراواني تشکیل بیوفیلم و عوامل همراه آن در سودوموناس آئروجینوزاي جدا شده از
بيماران بستري در بيمارستان لقمان در سال 1392
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.12مقایسه اثر کلیستین ومروپنم با و بدون ریفامپیسین در درمان پنومونی مرتبط با
ونتیالتور ناشی از آسینتوباکتر بومانی (MDRمقاوم به داروهای آنتی میکروبیال) در
بیماران بستری در بخش  ICUبیمارستان خاتم االنبیاء
.13بررسی فنوتایپی و مولکولی مقاومت نسبت به فلوروکینولون ها در سویه های اشریشیا
کلی جدا شده از ادرار بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران
.14تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های کد کننده مقاومت به آمینوگلیکوزیدها
در سویه های استافیلوکوک کوآگوالزمنفی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستانهای
منتخب شهر تهران
.15بررسی اثرات آنتی باکتریال مشتقات سنتز شده کومارین به دو روش چاهک پلیت و
براث میکرو دایلوشن
.16بررسي مولکولي ژن هاي افلوکس پمپ عامل مقاومت به مواد آنتي سپتيک و انتي
بيوتيک در اشرشيا کلي جدا شده از بيماران مبتال به عفونت هاي دستگاه ادراري
•لطف ًا بفرمایید طرح های مذکور با همکاری کدام اساتید صورت گرفته
است؟

با همکاری:مریم واعظ جاللی ،دکتر فاطمه فالح ،دکترداود یادگاری نیا ،دکتر وحیده
معین وزیری ،دکتر علی اصغرکالهی ،مهدی گودرزی ،فرحنوش دوستدار،حسین
دبیری ،مژده حاکمی واال ،دکترحسین گودرزی ،و دکترگیتااسالمی انجام گرفته
است.

دکتر سید محمدرضا صفوی رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه ،اظهار داشت:

درسال جدید باید اولويت هاي پژوهشي مراكز تحقيقاتي را به سمت
مشكالت ضروري تر سالمت دهان و دندان مردم ايران هدايت كنيم
•لطفا به طور مختصر خودرا معرفی فرمایید.

به روي داربست آلوگرافت و پالسماي حاوي پالكت در
آگمنتاسيون سينوس ماگزيال» اشاره کرد.

دكتر سيدمحمدرضا صفوي ،استاد گروه ارتودنسي و رئيس
پژوهشكده علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي هستم.

•لطفا بفرمایید انجام طرح مذکور با همکاری

•آیا آن مرکز تحقیقات در سال  1392اقدام به

زمانی آغاز وچه مدت به طول انجامیده است؟

انجام پژوهش کاربردی نموده است؟ هدف از

انجام این طرح را بیان فرمایید.

طرح هاي تحقيقاتي متعددي در سال 92در مراكز وابسته
به اين پژوهشكده به تصويب رسيده كه از ميان طرحهاي
كاربردي سال 92این مركز مي توان به طرح «بررسي
تاثير سلولهاي بنيادي مشتق شده ازچربي گونه سوار شده

کدام اساتید صورت گرفته و طرح ازچه

مجري اين طرح كه در شوراي پژوهشي مورخ 92/4/18
مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي تصويب شده ،دكتر آرش
خجسته هستند و تاكنون سلول هاي بنيادي چربي گونه
هر بيمار جداسازي و تكثير شده و پس از سوار كردن
برداربست آلوگرافت در ناحيه زير مخاط سينوس فك باال
جهت بهبود پروسه استخوان سازي قرار داده شده است.

•این طرح تاکنون چه نتایجی را دربرداشته
است؟

مراحل جداسازي ،كشت و قرار دادن روي داربست و
انتقال به محل جراحي در نمونه هاي طرح با موفقيت به
پايان رسيده است.
•در سال جدید چه پیامی برای همکارانتان
دارید؟

اميدوارم در سال جديد بتوانيم كيفيت طرح هاي تحقيقاتي
مراكز را بهبود بخشيده و اولويت هاي پژوهشي مراكز
تحقيقاتي را به سمت مشكالت ضروري تر سالمت دهان
و دندان مردم ايران هدايت كنيم.
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دکتر بصیری رئیس مرکز تحقیقات بیماری های کلیه و مجاری ادراری دانشگاه:

با اخذ موافقت اصولی جهت تاسیس مرکز تحقیقات نارسایی های
مزمن کلیه ،گام های مهمی در خصوص حل مشکالت مربوط به این
حیطه پزشکی برداشته شده است
•لطفا به طور مختصر خود را معرفی فرمایید.
تحقیقات خود را در چه حوزه هایی انجام می یوروالپاراسکوپی
دهد؟
دکتر عباس بصیری هستم رئیس مرکز تحقیقات
-2نئوپالسمهایدستگاهادراری
بیماریهای کلیه و مجاری ادراری دانشگاه می باشم.
مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه و مجاری ادراری دانشگاه  -3بیماریهای مزمن  CKDو پیوند.
در سال  1378تاسیس شده است .خطوط تحقیقاتی این این مرکز با تاسیس آزمایشگاه سلولی و ملکولی ،مرکز
•لطف ًا بفرمایید مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه مرکز عبارتند از :
پیشگیری و درمان سنگهای کلیه که توسط وزارت
و مجاری ادراری در چه سالی تاسیس شده و  -1سنــگهــای دستگــاه ادراری ،انــدویورولــوژی و بهداشت بهعنوان مرکز مبتنی بر شواهد ،همچنین این
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مرکز طی حکمی بهدنبال تهیه چند گایدالین بالینی ملی
در زمینه ارولوژی توسط وزارت بهداشت بهعنوان مرکز
)KMU(Knowledge management unit
شناخته شده است.
این مرکز با اخذ موافقت اصولی جهت تاسیس مرکز تحقیقات
نارسایی های مزمن کلیه سعی در حل مشکالت مربوط به
این حیطه پزشکی می باشد و گامهای مهمی نیز در این
خصوص برداشته است.
•لطف ًا چند نمونه از طرح های پژوهشی کاربردی
در سال  92خود را برای خوانندگان نشریه بازگو
نمایید.

طرح ارزيابي اثر تزريق سلولهاي بنيادي عضالني و
فیبروپالست های اتولوگ به بافتهاي اطراف مجراي
پيشابراه زنان در درمان بياختياري استرسی ادراري که از
تاریخ  91/11/1آغاز و در مدت  24ماه توسط دکتر فرزانه

به چند صد هزارم استفاده از Cutt of Poinهای دقیق
تر منطقی به نظر میرسد.همچنین در این مطالعه نشان داده
شده که  PSAچند ماه پس از جراحی با  PSAاندازه گیری
شده  7سال پس از جراحی از نظر آماری فرقی نداشته
وبه نظر فرضیه وجود نسج آدنوم بهجا مانده در  ،Apexاز
جراحی رادیکال پروستاتکتومی در توجیه  PSAباال قوت
نداشته باشد.
بازسازی مثانه با استفاده از نانو ساختار زیست سازگار به
همراه کاشت سلول در مدل حیوانی بزرگ که از تاریخ
 89/11/1آغاز و در مدت  36ماه توسط دکتر ناصر شخص
سلیم انجام پذیرفت.
نتایج این مطالعه در درجه اول بهخوبی نشان دهنده
ویژگیهای مطلوب نانوداربست الکتروریسی شده PCL/
 PLLAبرای کشت سلول های بافت مثانه (عضله صاف
و یوروتلیوم) است .این داربست توانایی حمایت از اتصال
و تکثیر این سلول ها را دارد و نیز ماتریکسی را فراهم
میکند که ضمن بقای سلولی ،ویژگی های مورفولوژیک
و فیزیولوژیک سلول ها حفظ میشود .ثانیا نتایج حاصل از
پیوند داربست به مدل حیوانی سگ نیز تایید کننده مطالعات
قبلی مبنی بر نقش حمایتی کشت سلول در ارتقای ترمیم
حاصل از پیوند داربست در بافت های مهندسی شده است .در
مجموع بر اساس نتایج حاصل از پیوند و با توجه به دسترسی
و امکان کشت وتکثیر آسانتر سلول های عضله صاف؛ این
مطالعه می تواند نویدبخش ساخت ایمپلنت های مهندسی
شده برای افزایش حجم مثانه باشد.
بررسیعوارض و میزان بهبودی رتانسیون ادراری
غیرانسدادی با لید موقت percutaneus nerve
 )evaluation)PNEدر بیمارستان شهید دکتر لبافی
نژاد که از تاریخ 90/9/1در مدت  24ماه توسط خانم دکتر
فرزانه شریفی اقدس انجام پذیرفت و با انجام این روش
بیماران بهبود یافتهاند.

شریفی اقدس انجام گرفت .در این طرح پس از انتخاب
بیماران سلولهای میوبالست و فیبرو بالست بدست آمده
از نمونه بیوپسی عضالنی اتولوگ ( عضله دلتوئید و یا عضله
سارتاریوس) در دو محل مجزا با گاید سیستوسکوپی تزریق
شدند و با توجه به اینکه هیچیک از این بیماران دچار عوارض
بعد از عمل از جمله عفونت ادراری  ،احتباس ادراری ،درد،
هماتوم و یا عفونت محل بیوپسی عضالنی و محل تزریق
سلولهای بنیادی نشدند ،مشاهده می شود .
این تکنیک درمانی روشی  safeو غیر تهاجمی در درمان
بیاختیاری ادراری است .در ادامه  fallow upبیماران بر
اساس روند بهبود عالیم بالینی و نیز تکمیل پرسشنامهها
توسط بیماران مشاهده شد که اغلب بیماران بهبودی
قابل توجهی در 3-5ماه اول درمان داشتند.بررسی سطح
سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات به عنوان معیاری
برای()Nadir PSAدر بیماران پس از جراحی رادیکال
سیستوپروستاتکتومی نیز طرح دیگری بود که از تاریخ
•در سال جدید چه پیامی برای همکارانتان
 90/4/1در مدت زمان  24ماه توسط دکتر سید یوسف
دارید؟
حسینی انجام پذیرفت .در این مطالعه مشخص شد که
مقدار PSA Nadirبسیار کمتر از مقادیری میباشد که در سال جدید ،امید است در سایه دولت تدبیر و امید با اخذ
هم اکنون مور استفاده قرار میگیرند و Cutt of Pointتدابیر اجرایی ،اقدامات اساسی در جهت درمان بیماران و
هایی که فعال مورد استفاده قرار میگیرند مربوط به زمانی نیز حل مشکالت پزشکان به منظور کمک رسانی به دست
می باشد که دقت دستگاههای اندازه گیری پایین بوده وبا اندرکاران این رشته پزشکی اعم از پزشک و دانشجو و
توجه به پیشرفت تکنولوژی واندازه گیری  PSAدرحد یک بیماران صورت پذیرد.

این مرکز با اخذ
موافقت اصولی
جهت تاسیس مرکز
تحقیقات نارسایی
های مزمن کلیه سعی
در حل مشکالت
مربوط به این حیطه
پزشکی می باشد و
گامهای مهمی نیز
در این خصوص
برداشته است
159

دکتر یاسایی رئیس مرکز تحقیقات ژنومیک دانشگاه:

مرکز تحقیقات ژنومیک دانشگاه ،اولین و تنها مرکز ژنومیک در
دانشگاه های علوم پزشکی کشور است

•با سالم لطف ًا بفرمایید مرکز تحقیقات ژنومیک
در چه سالی تاسیس شده و تحقیقات خود را

در چه حوزه هایی انجام می دهد؟

پس از اتمام پروژه ژنوم انسان در سال  2000میالدی،
افقهای جدیدی در حوزه سالمت و مدیریت حیات در
جهان ایجاد شد .کشورهای پیشرفته با سرمایه گذاری
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های هنگفت پروژههای متعدد جدیدی در حوزه ژنوم را
آغاز و به دست آوردهای شگفتانگیزی دست یافتند .این
روند همچنان ادامه داشته و بهطور مستمر ،حوزه های
مرتبط و جدیدی تعریف شده است.
با عنایت پروردگار ،ما با رصد کردن این دست آوردها و
در نظر گرفتن ساختار سالمت کشور ،هزینه های باالی

حوزه سالمت ،هرم سنی جمعیتی ،تغییر الگوی بیماری
ها ،ابداع و در دسترس بودن فن آوری های جدید،
مبادرت به تاسیس اولین مرکز ژنومیک در دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی بهعنوان یکی از معتبرترین مراکز
علمی -پزشکی کشور نموده و نهایت ًا در تاریخ 91/03/01
به طور رسمی به عنوان اولین و تنها مرکز ژنومیک در

دانشگاه های علوم پزشکی کشور فعالیت خود را آغاز نمود.
براین اساس مرکز تحقیقاتی با ساختاری منحصر به فرد و
با ظرفیت های باال جهت فعالیت در هر سه حوزه پژوهشی،
آموزشی و خدماتی ایجاد شد.
•آیا مرکز در سال  92اقدام به انجام پژوهش

کاربردی نموده است؟ هدف از انجام این طرح

را بیان فرمایید.

مرکز تحقیقات ژنومیک در سال  1392در سه حوزه پژوهشی،
آموزشی و خدماتی اقدامات قابل توجهی انجام داده که اهم
آن شامل موارد زیر است:
در حوزه پژوهشی
چهار پروژه تحقیقاتی برتر با رویکردهای ملی طراحی شد
که هم اکنون در حال اجرا می باشد.
-1تدوین برنامه ترسیم نقشه ژنوم کشور
-2شناسایی ژن های موثر در سرطان پستان غیر ارثی
(اسپورادیک)
-3شناسایی راهکارهای مولکولی موثر در تشخیص
زودهنگام دیابت نوع  2در خانواده های در معرض خطر باال
-4شناسایی واریانت های ژنتیکی در افراد در معرض خطر
باالی ابتال به هیپرکلسترولمی و اختالالت قلبی عروقی
مربوطه با همکاری اداره ژنتیک وزارت بهداشت و درمان
و آموزش پزشکی
همچنین پروژه های تحقیقاتی مولکولی متعددی جهت
شناسایی تغییرات ژنتیکی بیماری های شایع و نادر در کشور
نیز انجام شده است.
درحوزهآموزشی
با توجه به زیر ساخت فراهم شده ،این مرکز در سال  1392از
سوی وزارت بهداشت و درمان بهعنوان قطب علمی ژنومیک
کشور برگزیده شد.
شاخص ترین فعالیت های قطب علمی ژنومیک کشور
عبارتند از:
-1طراحی و راه اندازی آزمایشی سیستم یکپارچه و جامع
آموزشی شامل برگزاری کالس های آموزشی Online
مجازی با امکانات پیشرفته ()Webinar
-2طراحی بانک سواالت (به صورت )Online

-3ارزشیابی اعضاء هیات علمی به طور مستمر
-4برگزاری نشست های علمی (دو نشست)
-5ایجاد الگ بوک (Learning Objective
)Guideline=LOG BOOK
-6ایجاد کتابخانه مجازی ،شامل حدود  500جلد کتاب
مرتبط
-7ایجاد فضا و سخت افزار آموزشی و عملی جهت جذب
دانشجو در مقاطع تحصیلی دکتری تخصصی ( )Ph.Dو
پسا دکتری Post Doc
در حوزه خدمات نوین پزشکی مولکولی
طیف وسیعی از آزمایشات تشخیصی مولکولی در حوزه
های ژنتیک مولکولی ،سیتوژنتیک مولکولی و تشخیصی
قبل از تولد جهت ارایه به خانواده های در معرض خطر باال
و بیماران راهاندازی شده و هم اکنون خدمات مربوطه به
متقاضیان ارایه می شود.
ورود ،بسط و توسعه حوزه علمی بیولوژی در کشور از
جنبههای مختلف از جمله ارایه راهکارهای جدید به منظور
حل بخشی از مشکالت حوزه سالمت (کاهش هزینه های
درمانی با رویکردهای پیشگیرانه و مدیریت بهینه درمان)،
توسعه و بهینه سازی محصوالت کشاورزی و آبزیان
(شیالت) ،تولید ثروت و ارتقای مقام علمی و اقتداری کشور
بسیار حائز اهمیت میباشد .سرمایه گذاری در این بخش
قطع ًا مقرون به صرفه بوده و به ثبات اقتصادی کشور در دراز
مدت کمک می کند.
از آنجایی که حوزه علمی بیولوژی و زیر مجموعه های آن
شامل ژنومیکس ،پروتئومیکس ،فیزیومیکس ،رایانش زیستی
و غیره از حوزه های علمی و مقتدرانه یک کشور می باشد،
لذا فعالیت های موفقیت آمیز در این حوزه نیازمند کسب
دانش جدید و به روز ،استمرار و استقامت در تحقیقات که
منتج به محصول یا خدمات شود ،می باشد .لذا همکاران
عالقمند به فعالیت در این حوزه می بایست برای موفقیت
این نکات را مدنظر قرار دهند.
•درسال جدید چه پیامی به همکاران دارید؟

در پایان در سال جدید از خداوند منان ،سالمتی ،موفقیت،
شادی و عاقبت به خیری برای همه دانشگاهیان و همکاران
عزیزم مسئلت دارم.

با توجه به زیر ساخت فراهم شده ،این مرکز در سال
 1392از سوی وزارت بهداشت و درمان بهعنوان
قطب علمی ژنومیک کشور برگزیده شد
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دکتر مصدق رئیس مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی:

طب سنتی با نام استاد فقید،دکتر نقیبی عجین است
•لطف ًا به طور مختصر مرکز خود را معرفی
بفرمایید.

مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی در سال
 1381با اخذ موافقت از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی تاسیس گردید.
مهمترین وظیفه این مرکز بررسی داروهای مورد استفاده
در طب سنتی و طب فولکلور ایران با روشهای نوین و قابل
ارائه و نیز پاالیش و تلفیق این اطالعات با طب مدرن و
مستند سازی مداخالت طب سنتی در درمان بیماریها
مبنتی بر متدولوژی های نوین تحقیقاتی می باشد.
•آیا مرکز در سال  92اقدام به انجام پژوهش
کاربردی نموده است؟ هدف از انجام این

طرح را بیان فرمایید.

 .1بررسی اثرات بیولوژیك گیاهان و فرآورده های دارویی
و آنالیز مواد مؤثره  .2 /کارآزمایی بالینی و مستندسازی
مداخالت درمانی طب سنتی  .3 /بررسی اتنوبوتانیكی
و ایجاد پایگاه های اطالعاتی در زمینه موارد استفاده از
گیاهان دارویی در مناطق مختلف کشور  .4 /احیای متون
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طب سنتی ایران و بررسی محتوای آنها با روشهای مدرن
 .5معرفی داروهای جدید طبیعی از طریق فرموالسیون،
کنترل فیزیکوشیمیایی و ارزیابی بالینی .در حال حاضر این
مرکز بهعنوان یک مرکز غیر مستقل با بهره گیری کامل
از حداقل امکانات در دسترس توانسته است فضایی بسیار
مناسب جهت انجام امور پژوهشی و آموزشی ،شامل 8
آزمایشگاه کامال مجهز به انواع دستگاههای پیشرفته و
وسایل مورد نیاز فراهم آورد که عالوه بر انجام طرح های
تحقیقاتی مرکز ،امکان آموزش و پژوهش را برای محققین
و دانشجویان سایر دانشکده ها نیز میسر ساخته است.
این مرکز امکان افتخار همکاری با  10نفر از اعضای
محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
و  15نفر از کارشناسان متخصص و کارآمد را دارد .عمده
فعالیت های این مرکز تا کنون بر روی تولید دانش متمرکز
بوده است و لذا اکثر طرح های مرکز در دسته طرح های
بنیادی و یا بنیادی کاربردی طبقه بندی میگردند.ولی با
توجه به اینکه اخیرا محور تحقیقاتی جدید معرفی داروهای
جدید طبیعی از طریق فرموالسیون ،کنترل فیزیکوشیمیایی
و ارزیابی بالینی در دستور کار مرکز قرار گرفته است در

آینده نزدیک طرح های کاربردی در این زمینه نیز خواهیم
داشت
•در سال جدید چه پیامی برای همکارانتان
دارید؟

این مرکز در سال جاری بنیان گذار خویش یعنی استاد
فقید سرکار خانم دکتر نقیبی که تاثیری بی بدیل در احیا
و نهادینه سازی طب سنتی مبتنی بر شواهد در کشور را
داشت ازدست داد .استادی که بی تردید طب سنتی ،مزین
و عجین با نام او خواهد بود  .یادش گرامی و راهش پر
رهرو باد.
این مرکز برای همه فرزانگانی که این سرزمین را سربلند
می خواهند به ویژه همکاران معزز دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی سالی پر از سالمتی ،برکت و شادی از
پروردگار عالم طلب می نماید .به امید آن که در سال
جدید ،تنها به بهترین ها بیندیشیم ،تنها برای رسیدن به
بهترین ها کار کنیم و تنها انتظار بهترین ها را داشته
باشیم .بهترین ها را برای همگان از حق تعالی آرزومندیم.
باشد تا با تدبیر و امید و تالش به این بهترین ها برسیم.

دکتر احمد خالقنژاد طبری رئیس مرکز تحقیقات جراحی کودکان:

تقریب ًا تمامی طرح های این مرکز کاربردی است

مرکز تحقیقات جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی در سال  86راه اندازی شد .این مرکز از حدود
 5سال قبل در حال انجام پروژههای تحقیقاتی در باالترین
سطح علمی در زمینه موضوعات مختلف اپیدمیولوژی ،آمار
پایه و مشکالت بالینی مرتبط با جراحی کودکان میباشد.
مرکز تحقیقات جراحی کودکان به سرعت تبدیل به یکی
از مراکز پیشرو در پژوهش و آموزش جراحی اطفال شده
و امکانات علمی و بالینی الزم جهت کمک به عالقه مندان
پژوهش در زمینه جراحی کودکان را فراهم مینماید.

با مپریدین وریدی در کنترل درد پس از اعمال جراحی
هرنی اینگواینال یکطرفه در کودکان 1تا 10ساله در
بیمارستان کودکان مفید .هدف از این پژوهش :به درد ناشی
از عمل جراحی خصوصا در کودکان که در بیان درد قاصرند
باید توجه ویژه ای نمود ،از طرفی عوارض داروهای مخدری
و  NSAIDدر کودکان ممکن است قابل توجه باشد لذا بر
آن شدیم تا به مقایسه استامینوفن وریدی که داروی بیخطر
تری میباشد با مپریدین وریدی برای کنترل درد پس از
عمل هرنیورافی در کودکان 10تا 1ساله بپردازیم .هدف
اين مطالعه بررسي مقایسه ای میزان کاهش درد به وسیله
دو روش بیدردی با پاراستامول و مپریدین وریدی میباشد.

•آیا مرکز در سال  92اقدام به انجام پژوهش

•انجام این طرح از چه زمانی آغاز و چه مدت

•لطف ًا به طور مختصر مرکز خود را معرفی
بفرمایید.

کاربردی نموده است؟ هدف از انجام این

طرح را بیان فرمایید.

با توجه ماهیت این مرکز تحقیقات تقریبا تمامی طرحهایی
که انجام میشود کاربردی یا حداقل بنیادی کاربردی
میباشد و ما از میان طرحهای بسیار یکی را به عنوان
نمونه در اینجا مطرح می کنیم:
عنوان طرح:مقایسه اثرات بی دردی پاراستامول وریدی

صادقی،دکتر احمد اقبالی و دکتر علی علی عسگری.
•این طرح تا کنون چه نتایجی در بر داشته
است؟

میانگین درد در ریکاوری و ساعت اول در دو گروه تفاوت
آماری نداشت .در ساعت  2تا  6میزان درد در گروه مپریدین
کمتر از گروه استامینوفن بود .در کل در این مطالعه نشان
داده شد که داروی مپریدین وریدی در کودکانی که تحت
جراحی هرنیورافی یکطرفه قرار میگیرند کاهش درد
مناسبتری نسبت به پاراستامول وریدی داشته است.
•در سال جدید چه پیامی برای همکارانتان
دارید؟

در مجموع انجام طرح و دستیابی به نتایج حدود  1سال به
طول انجامید.

امیدواریم سال پر برکتی برای همه عزیزان باشد و کشور
عزیزمان ایران در همه زمینه های علمی و پژوهشی شاهد
پیشرفتهای روز افزون گردد .ان شاء ا....

•لطف ًا بفرمایید طرح مذکور با همکاری کدام

•در خاتمه اگر صحبتی با خوانندگان دارید

دکتر سید علیرضا مهدوی ،دکتر احمد خالق نژاد طبری،
دکتر سيد سجاد رضوي ،دکتر محسن روزرخ ،دکتر افسانه

از تالش شما عزیزان روابط عمومی که سعی در معرفی
هرچه بیشتر دانشگا ه دارید تشکر میکنم.

به طول انجامیده است؟

اساتید صورت گرفته است؟

بفرمایید.
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به همت مركز تحقيقات كاربرد ليزر در علوم پزشكي

طرح توليد ليزر در دندانپزشكي به اتمام رسيد
•لطفا به طور مختصر خود را معرفی فرمایید؟

اینجانب دکتر محمد رضا رزاقی متولد  1333فارغ
التحصیل پزشکی عمومی در سال  1359از دانشگاه
اصفهان هستم در جبهه های دفاع مقدس حضور
داشتهام و سپس شروع دوره دستیاری ارولوژی از سال
 1365در بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد و اخذ رتبه
اول بورد ارولوژی در سال  1369و طی دورهی فلوشیپ
پیوند کلیه به مدت یکسال و آغاز فعالیت آموزشی از سال
 1370در بخش ارولوژی بیمارستان شهدای تجریش
بوده است .تاکنون در طی این سالها به مدت  9سال
ریاست بیمارستان شهدای تجریش و سپس معاون
پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور و به مدت  19ماه
ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را عهده دار
بوده ام در حال حاضر با عنوان استاد ممتاز رییس بخش
ارولوژی بیمارستان شهدا و ریاست مرکز تحقیقات کاربرد
لیزر در علوم پزشکی را به عهده دارم .الزم به ذکر است
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که قطب آموزش لیزر پزشکی کشور و شبکه تحقیقات
لیزر پزشکی کشور نیز به عهده اینجانب می باشد.

علوم و فنون لیزر ایران و همکاران دانشکده دندانپزشکی به
ویژه دکتر محمد اثنی عشری انجام شده است.

•آیا مرکز تحقیقات لیزر در سال  1392اقدام به

• این طرح تا کنون چه نتایجی در بر داشته است؟

انجام پژ وهش کاربردی نموده است ؟

در سال  92طرح تولید ساخت لیزر در دندانپزشکی را با
استفاده از دانش فنی همکاران مرکز ملی علوم و فنون
لیزر ایران به اتمام رساندهایم.
•انجام این طرح از چه زمانی آغاز وچه مدت
به طول انجامیده است ؟

انجام این طرح نزدیک به دو سال به طول انجامید
•لطفابفرمایید طرح مذکور با همکاری کدام
اساتید صورت گرفته است ؟

طرح مذکور با همکاری اين طرح با همكاري اساتید مرکز ملی

هدف این طرح ارايه خدمات بالینی و پروژههای تحقیقاتی
می باشد.
• در خاتمه اگر صحبتی هست بفرمایید ؟

همه ما به عنوان معلم علوم پزشکی عالوه بر رسالت آموزشی
که به عهده داریم الزم است در مسیر دستیابی به افق چشم
انداز بیست ساله کشور تمام توان خود و فراگیران را به کار
ببندیم تا با سالح علم انشاءا ...در پیشبرد اهداف نظام مقدس
جمهوری اسالمی گام برداریم و این محقق نمیشود مگر با
تالش ،صبر و گذشت که ویژه همه معلمین است .برای همه
تالشگران عرصهی علم و اعتالی علمی کشور آرزوی توفیق
روزافزون را دارم.

مركز تحقيقات بهداشت
باروري و ناباروري بهطور
همزمان در زمینه درمان
ناباروری و پروژههای
تحقیقاتی مرتبط فعاليت
ميكند
•لطفا به طور مختصر خود را معرفی فرمایید

دکتر سید جلیل حسینی رئیس مرکز تحقیقات بهداشت
باروری و ناباروری متخصص اورولوژي ،فلوشيپ
فوقتخصصصی اورولوژی ترمیمی هستم و همکاری
در راهاندازی مرکز رویان ،كوثر و عضو هیات موسس
و اولین رئیس انجمن علمی باروری و ناباروری ایران و
 19سال سابقه كار در زمينه  ARTاز مهمترین سوابق
اجرایی اینجانب می باشد.
این مرکز در سال  1384افتتاح و همزمان در دو زمینه
درمان ناباروری و پروژه های تحقیقاتی در رابطه
بهداشت بارروری و ناباروری و به خصوص ارتباط
پروژههای علوم پایه و بالینی را به طور همزمان و
کاربردی طراحی و به مرحله اجرا در آورده است.
•آيا مركز تحقيقات بهداشت باروری و
ناباروری در سال  1392اقدام به انجام

پژوهش كاربردي کرده است؟ هدف از
انجام اين طرح را بيان فرماييد.

پروژه دکتر معرفت غفاری با عنوان مطالعه و رديابي
بیومارکرهای پروتئینی موثر در ارزیابی و تشخیص

زودرس توان النه گزيني جنین های حاصل از لقاح
داخل آزمایشگاهی  IVFقبل از انتقال جنین به
رحم ،در مقایسه با شاخصهای مورفولوژیک رایج
در مراکز درمانی ناباروری با استفاده از نانو ذرات
هوشمند میباشد که هدف آن معرفی یک روش
نوین و جدید در انتخاب جنینها برای انتقال به
داخل رحم در سیکل های  IVFو افزایش میزان
بارروی است و این طرح در سال  1388آغاز و در
سال  1392به پایان رسیده است
پروژه دکتر طاهری پناه نيز در مورد روش
درمان جلوگیری از خونریزی پس از زایمان با
داروی جدید کارباتوسین میباشد که در مقایسه
با داروی رایج اکسی توسین که موثر بوده و
میتواند در کاهش میزان مرگ و میر مادر موثر
باشد و میتواند با نتایج خود با وزارت بهداشت
در رجیستر شدن این دارو و قرار گرفتن در سبد
دارویی مفید واقع شود .این طرح از سال 1391
شروع و به مدت یک سال به طول انجاميد.
•لطفا بفرماييد طرحهاي مذكور با همكاري

كدام اساتيد صورت گرفته است؟

طـرح دکتـر معرفـت غفـاری بـا همـکاری مرکـز
تحقیقـات سـلولی و مولکولـی انجـام شـده اسـت و
طـرح دکتر طاهـری پناه با همـکاری وزارت بهداشـت
و مصوبـه کمیته کشـوری اخلاق و با همـکاری مرکز
تحقیقات بهداشـت بـاروری و ناباروی و مرکز پزشـکی
امـام حسـین (ع) انجام شـد.
•اين طرحها تا كنون چه نتايجي را در
برداشته است؟

نتایـج تحقیقـــات دکتـر معرفـــت غفـاری بهبود در
انتخــاب جنینـی بـرای انتقـــال به داخــل رحــم و
افزایــش میــزان باروری اسـت کــه در کنگـرههای
مختلـف بـه صورت سـخنران مدعـــو بوده اســت و
طرح دکتــر طاهــری پناه نیز در یکـی از کنگرههای
مرتبـط بـا مشـکالت زایمانـی  Force2در سـال
 2014ارایـه شـد و مـورد توجـه متخصصـان مربوطه
در اروپـا قـرار گرفـت کـه تمایـل زیـاد بـه چـاپ آن
در ژورنالهـا داشتنـــد کـه در مراحـــل چـاپ در
 British Jornalمیباشـد.
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ارتقاي علمي ايران سربلندمان را در سايه هدايتهاي حكيمانه
مقام معظم رهبري ازپروردگار مهربان مسالت دارم
•لطفا به طور مختصر خود را معرفی بفرمایید

دکتر علیرضا زالی متولد  1343استاد تمام جراحی اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید شهید بهشتی و رئیس مرکز
تحقیقات جراحی مغز واعصاب هستم.
•آیا مرکز تحقیقات جراحی اعصاب در سال
 1392اقدام به انجام پژوهش کاربردی کرده
است ؟ هدف از انجام این طرح را بیان فرمایید
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و زمان اجرای طرح و همکاران طرح ونتایج

آن را بفرمایید

از جمله پژوهش های کاربردی این مرکز در سال جاری
طرح مطالعه فاز یک بررسی استفاده از سلولهای بنیادی
اوتوگرافت و سلولهای شوان برای درمان بیماران با
ضایعات نخاعی که باهمکاری مرکز تحقیقات جراحی مغز
واعصاب عملکردی و مرکز تحقیقات بن یاخته است که
با هدف بررسی ایمن بودن تزریق هم زمان سلولهای

بنیادی و شوان در درمان بیماران با ضایعه مزمن نخاعی
انجام شد و در تاریخ  90/7/30آغاز و تا تاریخ 92/7/30
به طول انجامید .این طرح با همکاری اینجانب و دکتر
سعید اورعی یزدانی ،دکتر مسعود سلیمانی ،دکتر فرزاد
اشرافی انجام شد .در مورد اثرات این طرح می توان به این
نکته اشاره کرد که این فاز از طرح مذکور به بررسی ایمن
بودن کار می پرداخت وهیچ گونه آثار مخربی نظیر تومور
مشاهده نشد .ضمن اینکه در چندین مورد بیماران بهبودی

هایی را به لحاظ حسی و حس اسفنکتری ذکر کردند.
همچنین برای تعیین اثر بخشی این طرح ،فاز دوم آن در
حال انجام می باشد که امیدواریم نتایج مثبت آن برای
بهبود و ارتقای کیفیت زندگی بیماران نخاعی عزیز
کشورمان مثمر ثمر باشد .
طرح تحقیقاتی کاربردی دیگر مرکز بررسی ایمنی
سلولهای بنیادی در بیماران مبتال به فلج مغزی ()CP
بر روی  12نفر از بیماران بین  4تا  12سال است که این
طرح برای اولین بار در ایران انجام شده است و اینجانب
به همراه دکتر ناصر اقدم ،دکتر فرزاد اشرافی و دکتر عرب،
اعضای این تیم تحقیقاتی را تشکیل می دهیم .در پایان
این طرح عالوه بر اثبات ایمنی این سلولها و عدم عوارض
در بیماران ،درجاتی از بهبودی در سیستم حرکتی ،تعادلی
شناختی در تعدادی از این بیماران مشاهده شد  .در صورت
تامین اعتبار برای این پروژه فاز دوم این طرح که اثر بخشی
این سلولها را در بهبودی بیماران بررسی میکند شروع
خواهد شد .
پژوهش دیگری که در این مرکز صورت گرفته بررسي
عملكرد شناختي در بيماران مبتال به پاركينسون پس از
بازتواني حافظه است که از تاریخ  92/5/30آغاز و تا تاریخ
 92/8/30به طول انجامید و با همکاری دکتر فرزاد اشرافی
و دکتر حمید رضا پوراعتماد انجام شد  .هدف از انجام
این طرح ارزیابی و تقویت ميزان حافظه بیماران با استفاده
از مدل کامپیوتری و تعیین ارتباط متغیرهای این مدل با
متغیرهای سن ،جنس و تحصیالت در گروههای سنی
متفاوت جهت اعتبارسنجی مدل نرم افزاری ،میباشد .این
مدل نرم افزاری در ایران تا کنون طراحی نشده است و در
کشورهای معدودی با متغیرهای دیگری غیر از متغیرهای
استفاده شده در این مدل طراحی شده است و در دنیا مشابه
مدل مذکور طراحی نشده است .الزم به توضیح است
طرح مذکور در کنگره بین المللی ژنو به صورت سخنرانی
پذیرفته شده است .
طرح دیگر این مرکز بررسی تاثیر جراحی هدایت شده
توسط اسکن رادیونوکلئید در میزان رزکسیون گلیوم های
مغزی است .هدف این طرح تعیین تاثیر جراحی هدایت شده
توسط اسکن رادیونوکلئید در میزان رزکسیون گلیومهای
مغزیاست و همچنین تعیین میزان باقی مانده تومور در
روش جراحی معمول با استفاده از ،neuroimaging
تعیین میزان باقی مانده تومور در روش جراحی هدایت شده
توسط اسکن رادیونوکلئید ،تعیین میزان باقی مانده تومور در
این روش با توجه به  gradingتومور ،مقایسه میانگین
مدت زمان جراحی در دو روش فوق و مقایسه میانگین
زمان پیدا کردن نسج پاتولوژیک در روش جراحی فوق
است.
بر اساس این مطالعه ،اگر روش radio guided
 surgeryدر کاهش میزان باقی مانده تومور به طور
معنی داری تاثیر داشته است می توان از آن به عنوان روش
مناسبتری در رزکسیون گلیومهای مغزی استفاده کرد.

فتورایی ،مهندس ابوالفضلی ،دکتر رحیمیان مرکز
تصویربرداری خاتماالنبیا هستند
طرح بررسی فاکتورهای موثر در پیش گویی عاقبت بیماران
مبتال به  AVMجراحی شده و بررسی شده در بیمارستان
شهدای تجریش در یک دوره سی ساله ،از تیر  92تا آذر
92به طول انجامیده است.
اساتید همکار این طرح هم عالوه بر اینجانب  ،دکتر
امیرسعید صدیقی ،دکتر افسون صدیقی و دکتر شیما
دهقانی هستند و آخرین مورد ،طرح بررسی و مدلسازی
استفاده از سیستمهای دینامیک در ایجاد بیماری سگمان
مجاور  ALDبا مدلسازی کامپیوتری است که از فروردین
 92شروع شده و همچنان ادامه دارد.
اساتید همکار این طرح نیز دکتر امیرسعید صدیقی ،دکتر
فتورایی و مهندس پژمان پور هستند.

طرح دیگر بررسی پایداری بیومکانیکی درفضای بین مهرهای
ناحیه گردنی ،دربیماران مبتال به عارضه دژنراسیون دیسک
ومقایسه آن بافردسالم می باشد که از تاریخ 1392/1/18آغاز
و تا تاریخ 1392/11/15به طول انجامید
اساتید همکار این طرح عالوه بر اینجانب ،دکترصدیقی،
دکتراشرافی ،سرکار خانم دکتر زرقی و دکترشریف کاشانی
از بیمارستان مسیح دانشوری هستند.
هدف ازانجام طرح ،بروز سینماتیکی دژنراسیون دیسک
درناحیه گردنی وتفاوت آن باحالت دیسک سالم است.
نتیجه کاربردی آن نیز دستیابی به نمودار فلکشن-
اکستنشن درنمای ساژیتال برای دیسک دارای عارضه
 Bulgingجهت تعیین پاتومکانیک گردنی است که خود
مالک مطرحی جهت تعیین پایداری بیومکانیکی می باشد.
مطابق آخرین تحقیقات صورت گرفته درزمینه سینماتیک
ناحیه  Cervicalکه درسال  2013توسط William
•در سال جدید چه پیامی برای همکاران
و همکارانش انجام شده ،رفتارحرکتی دیسک سالم برای
دارید؟
هر  Levelازناحیه گردنی درمحدوده Flexion-
 Extensionبدست آمد ،که البته تحقیق صورت گرفته با فرا رسيدن بهار همراه با نو شدن طبیعت ،تفکری نو،
در این مرکز ،تکمیل شد .مطالعه فوق برای دیسک دارای امیدهای تازه و تالش پژوهشگرانه  ،شكوه  ،اقتدار و پيشرفت و
عارضه  Bulgingدرناحیه گردنی بودکه باموفقیت انجام ارتقاي علمي ايران سربلندمان را در سايه هدايت هاي حكيمانه
گرفت و در مرحله ارسال جهت چاپ دریکی ازمجالت مقام معظم رهبري ازپروردگار مهربان مسالت دارم ودر پایان
صمیمانه ترین شادباشها را خدمت کلیه همکاران عزیز
معتبرمی باشد.
همچنین از جمله طرح های مهم و کاربردی مرکز که مربوط عرض مي نمايم و آرزوی سالی سرشار از سالمتی و موفقیت و
به دپارتمان جراحی اعصاب مرکز می باشد نیز میتوان به شادکامی را برای همه عزیزان دارم.
مواردی همچون طرح تولید نرم افزار برای شناسایی خودکار
و هوشمند مهره بیمار و تشخیص هوشمند دیسک در
تصویربرداری سی تی اسکن و تعیین زوایای کیفوز و میزان
جابه جایی به طور هوشمند توسط نرم افزار اشاره کرد که از
فروردین  92آغاز شده و همچنان ادامه دارد .
اساتید همکار نیز دکتر امیرسعید صدیقی ،دکتر فتورایی،
مهندس سید یحیی شیرازی هستند.
طرح بعدی طرح بررسی آنتروپومتریک و مشخصات
از پژوهشهای
بیومکانیکی مهره ها با محاسبات از سی تی اسکن بیماران
مراجعه کننده به تصویربرداری بیمارستان شهدا است که از
کاربردی مرکز تحقیقات
فروردین  92شروع و همچنان ادامه دارد.
اساتید همکار این طرح نیز دکتر امیرسعید صدیقی ،دکتر
علوم اعصاب ،طرح
فتورایی ،مهندس سید یحیی شیرازی ،دکتر حقیقت خواه
هستند.
مطالعه فاز یک بررسی
طرح بررسی مارکرهای کروموزومی ژنتیک بیماران مبتال
به تومورهای اینتراکرانیال مغزی نیز از مهر  92شروع و
استفاده از سلولهای
همچنان ادامه دارد.
اساتید همکار طرح نیز عالوه بر اینجانب ،دکتر امیرسعید
بنیادی اوتوگرافت
صدیقی ،دکتر افسون صدیقی ،دکتر رخشا پاتولوژیست و
دکتر سلیمانی هستند
و سلولهای شوان
طرح بررسی هیدرودینامیک  « CSFاستفاده از Cine
 » phase MRIاز آبان  92شروع شده و همچنان ادامه
برای درمان بیماران با
دارد.
اساتید همکار طرح هم دکتر امیرسعید صدیقی ،دکتر
ضایعات نخاعی است
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علم سم شناسی بالینی علم روز است و به توجیه ویژه برای فراگیری و
کمک به بیماران نياز دارد
•لطفا به طور مختصر خود را معرفي فرماييد.

اینجانب دکترعبدالکریم پژومند استاد دانشگاه  ،رئیس
مرکز تحقیقات مسمومین و رئیس بخش های مسمومین
مرکز پزشکی لقمان حکیم  ،مدیر گروه سم شناسی بالینی
می باشم .بیش از  35سال است که در خدمت دانشگاه
هستم.
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•آیا مرکز تحقیقات مسمومین دانشگاه در سال
 92اقدام به پژوهشهای کاربردی کرده است؟
هدف از انجام این طرح را بیان فرمایید

این مرکز در سال  92چندین طرح کاربردی را به انجام
رسانده است .که از جمله مهم ترین آنها می توان به
موارد زیر اشاره نمود.

 -1بررسی اثر پزشکی اینتگرتیو  ،شفامحور بر ارتقای
کیفی سالمت واینتگرتیو توکسیکولوژی می باشد که
این طرح از سال  89تا  92ادامه داشته است که در
ابتدا به صورت مطالعه آزمایشی در مرکز پزشکی
طالقانی بوده است و بعد از حدود  3سال خاتمه
یافته است که با همکاری دکتر هاله طاالیی ،حمید

رضا جبار دارجانی ،دکتر عباس حاج فتحعلی ،دکتر
محمد نوری ،سیمین احدی و دکتر آرزو مهدوی نژاد
انجام شده است .این طرح با توجه به هزینه باالیی
که بیماران با بیماری های مزمن در اثر ارجاعات
بررسی های مختلف دارند ،در این طرح سعی بر آن
شده است که با گرد همایی تخصص های مختلف در
کنار هم و کمک از پزشکی متداول و پزشکی مکمل
به نتایج بهینهای در درمان این بیماران دست یابیم.
نتایج بدست آمده از این طرح با توجه به بررسی میزان
رضایت مندی بیماران از درمان های مختلف صورت
گرفته برای انها نشان دهنده اثر مفید این روش می
باشد.
 -2بررسی مقایسه تیکوپالنین با ونکومایسین در عفونت
استاف مقاوم بیمارستان در  TICUمی باشد که حـدود
 1سال از سال  91تا  92انجام یافته است که با همکاری
دکتر هاله طاالیی ،دکتر عبدالکریم پژومند ،دکتر شاهین
شادنیا ،دکتر محمد ولیزاده ،دکتر مهدوی نژاد و سپیده
کمال بیک صورت گرفته است و اثرات آنتی بیوتیک
تیکوپالنین در درمان بیماران مسموم بستری در ،ICU
نشان دهنده نتایج یکسان درمانی با داروی آنتیبیوتیک
ونکومایسین بوده در حالی که Adverse Effect
کمتری از آن داشته است.این آنتی بیوتیک در بیماران
با بیماری شایع رابدومیولیز در بخش مسمومین بسیار
کاراست.
 -3بررسی تاثیر تهویه معدهای در سمزدایی مسمومیت با
فسفید آلومینیوم می باشد که حدود یک سال از سال 91
تا  92به پایان رسیده است .با همکاری دکتر عبدالکریم
پژومند ،دکتر حسین حسنیان مقدم ،دکتر افشین شهبازی
و دکتر حمید اولیایی صورت گرفته است .این طرح جهت
تکمیل حجم نمونه مورد نظر ادامه دارد ،ولی یافته های
بدست آمده از انجام طرح نشان دهنده ،اثرات مثبت
درمانی بیماران با مسمومیت کشنده آلومینیوم فسفید ،به
خصوص افرادی که طی  1ساعت اولیه مراجعه میکنند،
می باشد.
 -4بررسی مقایسه ای استفاده از لوله تراشه با مجرای
آسپیراسیون ساب گلوت در مقایسه با لوله تراشه معمول
در کاهش میزان  Vapدر بیماران مراجعه کننده به
اورژانس می باشد .که حدود  1سال از سال  91تا  92به
پایان رسیده است .با همکاری دکتر شاهین شادنیا  ،دکتر
حسین حسنیان مقدم ،دکتر احمد قوچانی  ،دکتر میترا
رحیمی انجام شده است تفاوت بین نتایج درمانی 2نوع
لوله تراشه  Evacو معمول به دست نیامد که با توجه به
آن ارجحیت بر استفاده لوله تراشه  Evacوجود نداشته و
هزینه باالتر این لوله تراشه نتیجه درمانی بهتری نداشت.
توصیه بر مصرف همان لوله تراشه معمول می شود.

 -5تجربه طب فراگیر (روشهای مختلف پزشکی
اینتگرتیو) برروی بیماران با سابقه خودکشی می باشد که
با همکاری دکتر عبدالکریم پژومند ،دکتر هاله طاالیی،
دکتر خدیجه رحمانی ،دکتر آرزو مهدوی نژاد و دکتر محمد
نوری ،در انتهای سال  91آغاز شده است .با توجه به نتایج
مثبت پزشکی اینتگرتیو بر روی بیماریهای مزمن ،بر آن
شدیم تا اثرات این روش را در بیماران با سابقه خودکشی
نیز بررسی کنیم و این طرح در انتهای سال  92به تصویب
رسیده است و در حال آغاز انجام میباشد.
 -6بررسی یافتههای سی تی اسکن مغز بیماران دچار
مسمومیت شدید با متانول همراه با یافته های بالینی
میباشد که در اواخر سال  91آغاز شده است.که با
همکاری دكتر عبدالکریم پژومند ،دکتر آرزو مهدوی نژاد،
دکتر سید علی بحرینی مقدم ،پارمیس حاجی سید رضی
صورت گرفته است .تاثیرات سمیت متانول بر روی بافت
مغز در اوایل مسمومیت حائز اهمیت فراوان و احراز جهت
تشخیص و تردید در مسمومیت با متانول میتواند با انجام
یک  CTمغزی به فوریت کمک کند.
درمان نهایی مسمومیت با متانول که باید با فوریت انجام
گیرد فقط دیالیز است بنابراین با تشخیص زودرس در
مغز و بدون فوت وقت در دیالیز بیمار کمک فراوانی به
پیشگیری از مورتالیته و موربیدیتی خواهد داشت.
•در خاتمه اگر صحبتي هست بفرماييد.

در دنیای امروز مسمومیتها با روند افزایش تنوع مختلف
دارو به سموم کشاورزی و حیوانی و نیز مواد سوء مصرف
آالیندههای مختلف خوراکی و زیست محیطی ،معضل رو
به رشد دردناک و چاره ناپذیری را به وجود آورده است.
مشـکالت فراوان اجتماعـی اعم از جنگهـای منطقهای،
آوارههـای فقـر و گرسـنگی زیر بنـای تزلیـل روح و ثبات
روانـی افـراد شـده اسـت کـه ایـن پدیـده نیز سـبب خود
آزاری و خودکشـیهای فزاینـده در جوامـع اسـت .همـه
نـکات فـوق گـواه بـر ایـن اسـت کـه علم سـم شناسـی
بالینـی علـم روز اسـت و بـه توجیه ویژه بـرای فراگیری و
کمـک به بیمـاران نيـاز دارد.
بنابراین پیام بنده به تمامی همکاران و دست اندرکاران
اجرایی ،درمانی ،بهداشتی و آموزشی این رشته ،تخصیص
نیروی علمی و پرستاری و تجهیز حداقلهای مورد نیاز
برای این بیماران در بیمارستانهای عمومی است تا زمان
طوالنی نجات بیماران مسموم که گاه بسیار اندک است
از دست نرود و نیروی کارامد و کارآزموده نیز به تدریج در
این محیطهای درمانی تزریق شود.
بیمار مسموم نیاز فوری به درمان دارد ،گاهی اتالف دقایق
مصیبت بار است .به کالم رساتر (برای بیمار مسموم
ثانیهها و دقایق حیاتی است) آگاه باشیم.

برای بیمار مسموم
ثانیه ها و دقایق
حیاتی است
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دکتر محمد غفرانی رئیس مركز تحقيقات اعصاب كودكان دانشگاه:

کسب افتخار عنوان قطب علمی اعصاب اطفال کشور توسط
گروه اعصاب اطفال دانشگاه
دکتر محمد غفراني مدير گروه فوق تخصصي اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از سال  1386رياست مرکز تحقيقات اعصاب کودکان را به عهده دارد.

گروه اعصاب اطفال بيمارستان کودکان مفيد تقريبا از اواسط دهه  60فعاليت خود را آغاز کرد و تشخيص و درمان به موقع و صحيح بيماران ،تربيت نيروهاي متعهد و متخصص در

اين رشته فوق تخصصي ،ارتقاي سطح علمي پزشکان اين رشته و به روز رساني آن از طريق انجام مطالعات و تحقيقات بي وقفه در دستور كار مركز قرار گرفت .همچنين ساالنه
تقريبا  3پزشک فوق تخصص اعصاب اطفال از اين مرکز فارغ التحصيل شده و براي خدمت رساني به بيماران روانه نقاط مختلف ايران مي شوند.

•آيا آن مرکز در سال  1392اقدام به انجام
پژوهش کاربردي کرده است؟ هدف از انجام

اين طرح را بيان فرماييد.

بله .ساالنه حدود  10الي  12طرح پژوهشي در مرکز
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اجرا ميشود که اکثر اين طرح ها کاربردي هستند .در
سالهاي اخير پيشرفتهاي چشمگيري در تشخيص و
درمان بيماريهاي نورومتابوليک صورت گرفته است و
گروه اعصاب اطفال نيز در اين زمينه بسيار فعال بوده

است ،به طوري که سامانه ثبت موارد بيماريهاي
نورمتابوليک را تاسيس كرده و حدودا  100مورد را تا به
حال ثبت کرده است.
اين مركز جلسات ماهانه کميته نورمتابوليک را نیز با

حضور اساتيد فوق تخصص غدد و متابوليسم و اعصاب
اطفال برگزار مي کند که در آن به بررسي ،تشخيص و
درمان دقيق بيماران مي پردازد و کنفرانس هاي ساالنه
را نيز براي تبادل تازه هاي علمي در اين زمينه برگزار
مي كند .بنابراين بيشتر تمرکز طرحهاي کاربردي اخير
ما بر روي مبحث بيماريهاي نورمتابوليک بوده است.
به عنوان مثال در سال  92طرحي با عنوان « بررسي
تاثيردرماني وعوارض دارويي پريمتامين خوراكي بر روند
بيماري در كودكان مبتال به گانگليوزيدوز جي ام  2به
همت دکتر فاطمه پژوهنده و با هدايت دکتر تنکابني و
دکتر صالح پور انجام شد که نتايج آن متعاقبا به صورت
گزارش طرح و مقاله ثبت و منتشر خواهد شد.
در شاخه هاي ديگري همچون نوروماسکوالر نيز اساتيد
و دستياران زحمات زيادي را متحمل شده اند .از جمله اين
طرح ها مي توان به طرح تحقيقاتي دکتر شريعتمداري
اشاره کرد که بررسي دقيقي روي  100مورد بيوپسي
عضله انجام داده است .البتــه نمونه هـاي مشابهه زيادي
در اين مركز وجود دارد که ذکر همه آنها در اين مقال
نمي گنجد.

•انجام اين طرحها از چه زماني آغاز و چه مدت
به طول انجاميده است؟

البته بعضي از اين طرح ها همچنان ادامه دارند ،ولي به
طور متوسط حدودا يک سال طول مي کشد تا تمام شوند.

براي بيماران ارايه خواهد شد.
•در سال جديد چه پيامي براي همکارانتان
داريد؟

دين اسالم و کتاب روشنگر قرآن کريم که رهگشاي همه
•لطفا بفرماييد طرح مذکور با همکاري کدام انسان ها در همه اعصار است راهنماي عملي زندگي را در
اختيار همگي ما قرار داده است .اميدوارم همکارانم بيشتر
اساتيد صورت گرفته است؟
در واقع سه استاد بزرگوار دکتر تنکابني  ،دکتر تقديري و دکتر از سالهاي گذشته به اين يگانه راه هدايت بشر توجه
کرده و آن را سرلوحـه کار و زندگـي خويش قرار دهند.
کريم زاده در هدايت اين طرحها حضور مؤثري داشته اند.
براي همگي خواهران و برادران گرامي از درگاه احديت
•اين طرح ها تاکنون چه نتايجي را در برداشته سالي سرشار از برکت و رحمت آرزومندم.
است؟

گزارش نتايج اين طرحها در دست آمادهسازي است و
متعاقبا منتشر مي شود؛ اما به طور مثال طرح تحقيقاتي جا دارد از زحمات خستگي ناپذير و کوشش هاي بيوقفه
دکتر شريعتمداري در مجله اعصاب کودکان ايران به همکارانم دکتر کريم زاده ،دکتر تنکابني و دکتر تقديري
صورت مقاله چاپ شده و قابل دسترسي است .نتيجه در گروه تشکر کنم که اين زحمات منجر به به کسب
بلندمدت اين طرحها نيز همانا انتخاب روشهاي افتخار عنوان قطب علمي اعصاب اطفال کشور براي
تشخيصي و درماني مؤثرتر و با حداقل عوارض ممکن گروه اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
خواهد بود که خدمات آن در آينده نزديک توسط پزشکان در سال  1392شده است.
•در خاتمه اگر صحبتي هست بفرماييد.
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مركز تحقيقات فيتوشيمي
دانشگاه در سال 92
موفق به معرفي ترکيبات
جديدي از گياهان تيره
فرفيون شد
•لطفا به طور مختصر خود را معرفي فرماييد ؟

سيد عبدالمجيد آيت الهي متولد سال  1332در يزد ،رتبه علمي استاد ،کارشناسي ارشد
شيمي گرايش دارويي از دانشگاه کراچي پاکستان و پي اچ دي فارماکوگنوزي از مرکز
بينالمللي علوم شيميايي و طب مولکولي کراچي پاکستانو موسس مرکز تحقيقات
فيتوشيمي وداراي بيش از  80مقاله معتبر هستم.
•آيا مرکز تحقيقات فيتو شيمي در سال  1392اقدام به انجام پژوهش
کاربردي نموده است هدف از انجام اين طرح و اساتيد همکار اين
طرح را بيان فرماييد ؟

طرح اول :اين مرکز در سال  1392فعاليتهاي پژوهشي خود را در زمينه جداسازي،
خالصسازي و تعيين ساختمان ترکيبات گياهي از گياهان دارويي با همکاري دکتر
قناديان و دکتر زارعي گسترش داده و موفق به معرفي ترکيبات جديدي از گياهان تيره
فرفيون شده است که در ژورنالهاي بينالمللي معتبر گزارش شدهاند اين طرح در سال
 91آغاز شد و در سال  92تمام شد و به صورت مقاله به چاپ رسيده است.
طرح دوم :در راستاي دستيابي به ترکيبات جديد با اثرات بيولوژيک جالب توجه اين
مرکز با همکاري دکتر فيضي و دکتر پازوکي موفق به راهاندازي مدلهاي بررسي اثرات
فارماکولوژيک متعددي در سال  92گرديده است مدت اجراي اين طرح يکسال ونيم
مي باشد ودر حال اجراست که اين امر تاثير قابل توجهي در به ثمر رسانيدن ارزيابي
بيولوژيک ترکيبات جدا شده از گياهان دارويي خواهد داشت.
اين مرکز در راستاي انجام پروژه هاي کاربردي نيز در سال 92دو داروي گياهي
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پرمصرف که در بازار دارويي ايران بصورت وارداتي موجود مي باشد هدف گذاري کرده
و مطالعات اوليه را براي فرموالسيون و توليد صنعتي آنها به اتمام رسانيده است.اين
مرکز در نظر دارد تا در سال  93دارو هاي مذکور را به مرحله توليد رسانيده تا بدين
ترتيب کشور از واردات آن ها بي نياز گردد.
الزم به ذکر است برخي از طرحهاي تحقيقاتي اين مرکز با همکاري مرکز بينالمللي
تحقيقات شيمي و طب مولکولي پاکستان که مجهز به پيشرفتهترين تجهيزات دستگاهي
مرتبط با علوم پايه پزشکي ميباشد و همچنين همکاري پروفسور اقبار چودري که
کمک شايان توجهي به انجام پروژههاي بنيادين در مرکز دارند ،انجام ميشود .مرکز
تحقيقات فيتوشيمي طي تفاهم نامهاي که با مرکز بينالمللي تحقيقات شيمي و طب
مولکولي پاکستان به امضارسانيده است هر ساله گروهي از دستياران رشتههاي مرتبط
با فيتوشيمي را براي آشنايي با تکنيکهاي جديد و براي دورههاي کوتاه به پاکستان
اعزام مينمايد.
همچنين در سال  92پروفسور پينگ ونگ از دانشگاه ايالتي جورجيا در امريکا از مرکز
تحقيقات فيتوشيمي بازديد كرد و در ارتباط با فراهم سازي انجام پروژههاي تحقيقاتي
مشترک با مسوولين مرکز تحقيقات فيتوشيمي توافقاتي انجام شد.
•در سال جديد چه پيامي براي همکاران داريد ؟

ضمن تبريک فرارسيدن سال نو به تمامي دست اندرکاران حوزه علم و تحقيق آرزو دارم
تا سال جديد سالي پربار تر از هميشه براي محققين کشور بوده و جامعه علمي ايران
شاهد ارتقای هرچه بيشتر سطح علمي کشور باشد.

دکتر محمد قاسمی برومند رئیس مركز تحقيقات
فيزيوتراپي:

هدف آتي اين مركز ارتقاي
نظام سالمت و دانش بالینی
فیزیوتراپیست ها است

گروه فيزيوتراپي دانشکده علوم توانبخشی در سال 1370تاسیس شد .بعد از قريب  16سال ،در سال  1386گروه فیزیوتراپی این دانشکده دارای  15عضو هیات علمی شد

( 11دکتری 1 ،کارشناس ارشد و  3کارشناس) و در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو پذيرفت .با عنایت به اين مهم ضرورت راه اندازي مركز تحقيقات
فيزيوتراپي احساس شد و شورای پژوهشی و هیات رئیسه دانشگاه در خرداد ماه 1384تاسیس مرکز تحقیقات فیزیوتراپی را مصوب و سپس در تاريخ  15اسفند  84شورای

دانشگاه این مهم را تصویب و براي شورای گسترش وزارت متبوع ارسال كرد.

در  16تیر  1386دكتر محمد قاسمي برومند ریاست دانشکده علوم توانبخشی به لحاظ سوابق مديريتي و كاري در گروه توانبخشي از سوي رياست وقت دانشگاه به عنوان رياست
مركز تحقيقات فيزيوتراپي منصوب شد .دكتر فرشاد اخوتيان نيز در شهريور  86بعنوان قائم مقام رئيس مركز براي راه اندازي اين مركز تحقيقات انتخاب شد .در اوايل مهر ماه 86
احكام اعضاي شوراي عالي مركز به امضاي رياست وقت دانشگاه رسيد و راه اندازي مركز تحقيقات در محل كلينيك ميرزاي شيرازي رسما انجام پذيرفت.

•آيا مركز تحقيقات فيزيوتراپي در سال  1392اقدام به انجام پژوهش
كاربردي نموده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ هدف از انجام آن
را بيان فرماييد.

اين مركز فعاليتهاي علمي تحقيقاتي متعددي را به صورت پیگیری و اجرای
طرحهای تحقیقاتی ،شرکت در جشنواره های پژوهشی دانشگاه و ارايه دستاوردهای
یکساله محققان و راه اندازی کتابخانه تخصصی ،با در نظر گرفتن اهدافي همچون
ارتقاي دانش و نگرش جامعه در زمينه فيزيوتراپي و درمانهاي فيزيكي ،ارتقاي
دانش و توانمندي جامعه پزشكي و توانبخشي در زمينه فيزيوتراپي ،بهبود كيفيت
زندگي جامعه كم توان ،جانبازان و معلوالن و ارتقاي سالمت جامعه ارايه كرده

است.
شیوه همکاری اين مركز با محققان به صورت انعقاد تفاهم نامه با مراکز یا
دانشکده محقق درخصوص انجام همکاری های علمی ،عضویت نیمه وقت محقق
در مرکز تحقیقات و مشارکت محقق با یک عضو مرکز تحقیقات انجام مي شود.
•در سال جديد چه پيامي براي همكاران داريد؟

امید است در سال آتی در راستای تقویت طرح های تحقیقاتی بالینی فیزیوتراپی به
منظور کمک به ارتقاي نظام سالمت و دانش بالینی فیزیوتراپیست ها گامهای موثر و
مثبتی برداشته شود.
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تحقیقات مركز تحقيقات علوم رفتاري ميتواند در زمینه تقویت
نظریهپردازی و درمان بیماریهای روانپزشکی راهگشا باشد
•لطفا به طور مختصر خود را معرفي فرماييد.

دکتر ظهيرالدین استاد کامل گروه روانپزشکی و مدیر
گروه مجموعه روانپزشکی و علوم رفتاری مرکز
پزشکی امام حسین (ع)هستم و برخي سوابق اجرایی
بنده شامل معاون آموزشی دانشگاه ،رئيس مجموعه
روانپزشکی و علوم رفتاری مرکز پزشکی امام حسین
(ع) ميباشد.
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مرکز تحقيقات علوم رفتاري نيز به منظور گسترش
پژوهش ،اطالع رسانی و ارایه راه حل در علوم
رفتاری ،روانپزشکی و گروههای وابسته طبق مجوز
شماره174مورخه  85/1/26معاونت تحقیقات و
فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از
تاریخ 85/1/26فعالیت خود را در مرکز آموزشی درمانی
بیمارستان امام حسین آغاز نموده است .این مرکز در

حال حاضر از نظر گردش مالی و اداری به معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وابسته
است.
•آيا مركز تحقيقات علوم رفتاری در سال
 1392اقدام به انجام پژوهش كاربردي

نموده است؟ هدف از انجام اين طرح را

بيان نموده و بفرماييد انجام اين طرح از چه

زماني آغاز و چه مدت به طول انجاميده است؟

• تاثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن
آگاهی ( )MBSRو یوگای هوشیارانه به شیوه گروهی
بر افسردگی ،اضطراب ،استرس ،پاسخ رفتاری به خشم
و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به فشار خون باال.که
این طرح در تاریخ  92/7/28به تصویب رسیده است و
مدت اجرا  3ماه می باشد که در این طرح مجریان و
همکارانی نظیر دکتر علیرضا ظهیرالدین و سمیه نجاتی
همکاری داشته اند و نوع طرح کاربردی بوده که در حال
اجرا می باشد .
• کار آزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور برای بررسی
تاثیر اضافه کردن توپیرامات (در مقایسه با پالسبو) در
کاهش عالئم ترک مواد شبه تریاک در بیماران وابسته به
این مواد-مطالعه مقدماتی،که این طرح در تاریخ 92/1/18
به تصویب رسیده است و مدت اجرا  8ماه میباشد و کـه در
این طرح مجریـان و همکارانی نظیر دکتر حنیف صادقی،
دکتر علیرضا ظهیرالدین ،دکتر فرهاد فرید حسینی همکاری
داشته اند و نوع طرح کاربردی و خاتمه یافته است.
• ارتباط  ADHDپدر یا مادر با الگویADHD
فرزندان که این طرح در تاریخ 92/1/18به تصویب رسیده
است و مدت اجرا ی آن  17ماه می باشد و در این طرح
مجریان و همکارانی نظیر دکتر آذر زمانی ،دکتر فریبا
عربگل همکاری داشته اند و نوع طرح کاربردی و در حال
اجرا می باشد .
• بررسی پایداری اثر ریسپریدون در کودکان زیر  6سال
با اختالالت رفتار تخریبی که این طرح در تاریخ 92/6/6
به تصویب رسیده است و مدت اجرا  15ماه می باشد و در
این طرح همکاری نظیر دکتر فریبا عربگل ،دکتر کتایون
رازجویان ،دکتر مژگان خادمی فعالیت داشته اند نوع طرح
کاربردی و در حال اجرا می باشد .
• مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان
در افراد چاق مبتال به تصویر بدنی منفی و تصویر بدنی
مثبت که این طرح در تاریخ  92/5/26به تصویب رسیده
است و مدت اجرا  3ماه می باشد و در این طرح همکارانی
نظیر سیده راجزی ،سمیه نجاتی فعالیت داشتهاند نوع طرح
کاربردی و خاتمه یافته است.
• مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجاني در افراد مبتال به
اختالل وسواس -اجبار و سوء مصرف کنندگان موادکه
این طرح در تاریخ  92/10/8به تصویب رسیده است ومدت
اجرا  2ماه می باشد و در این طرح همکارانی نظیر راجزی،
زینب آگاهی فعالیت داشته اند و نوع طرح کاربردی و خاتمه
یافته است .
• تهیه بسته آموزشی در مورد اختالل نقص توجه
بیشفعالی جهت معلمین مدارس ابتدايي که این طرح در
تاریخ  92/10/8به تصویب رسیده است و در این طرح
همکارانی نظیر دکتر مژگان خادمی ،دکتر نیلوفر صفائی،

دکتر رزیتا داوری آشتیانی فعالیت داشته اند و نوع طرح
کاربردی و در حال اجرا می باشد.
• بررسی تأثیر تحریک مکرر مغناطیسی مغز ()rTMS
در کنترل عالیم اختالل وسواسی جبری ()OCDکه این
طرح در سال  1392به تصویب رسیده است و مدت اجرا
 6ماه می باشد و در این طرح همکارانی نظیر دکتر جمال
شمس ،دکتر کتایون رازجویان ،دکتر زینب صائمی فعالیت
داشته اند نوع طرح کاربردی و خاتمه یافته است
• فراوانی عالیم وسواسی جبری در همسران مبتالیان به
اختالل وسواسی جبری که این طرح در سال  1392به
تصویب رسیده است و مدت اجرا  6ماه می باشد و در این
طرح همکارانی نظیر دکتر سید مهدی صمیمی اردستانی،
دکتر سید سعید صدر ،دکتر آذر کیا فعالیت داشته اند نوع
طرح کاربردی و خاتمه یافته است
• بررسی اثر آموزش روان شناختی در میزان عالیم بالیتی
بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی که این طرح در
سال  1392به تصویب رسیده است و مدت اجرا  8ماه می
باشد و در این طرح همکارانی نظیر دکتر یاسمن متقی
پور ،دکتر فرهاد فرید حسینی ،دکتر فاطمه شایگان شریف
فعالیت داشته اند و نوع طرح کاربردی و خاتمه یافته است .
• مقایسه سرشتهای خلقی و ابعاد شخصیتی در بیماران
خلقی بستری با و بدون سابقه خودکشی که این طرح در
سال  1392به تصویب رسیده است و مدت اجرا  7ماه
می باشد و در این طرح همکارانی نظیر دکتر سید مهدی
صمیمی اردستانی ،دکتر فرهاد فرید حسینی ،دکتر علیرضا
محتشم الشریعه فعالیت داشته اند نوع طرح کاربردی و
خاتمه یافته است .

بسیاری از مشکالت
ذهنی و ناراحتیهای
ما به علت عدم
تفکیک حق و میل
می باشد

•اين طرحها تا كنون چه نتايجي را در برداشته
است؟

با وجود اینکه تا به حال در زمینه علوم روانپزشکی
و بیماریهای مرتبط با آن تحقیقات بسیاری صورت
گرفته است ولی به نظر می رسد که خلل بسیاری در
این میان وجود داشته باشد طرحهای تحقیقاتی انجام
شده در این مرکز با هدف پوشش این خلل ،برنامهریزی
شده و نتایج حاصل از آنها ميتواند در زمینههای مختلف
سببشناسی و ارزیابی شیوعشناسی اختالالت تأثیرات
محیط و خانواده ،درمانهای بروز دارویی و روانشناختی
مرتبط با فرهنگ ایران موثر باشد که در یک نگاه کلی
جمعبندی نتایج این تحقیقات میتواند در زمینه تقویت
نظریهپردازی و درمان بیماریهای روانپزشکی راهگشا
باشد.
•در خاتمه اگر صحبتي هست بفرماييد.

بسیاری از مشکالت ذهنی و ناراحتیهای ما به علت عدم
تفکیک حق و میل می باشد .
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دکتر محمد کاظمیان رئیس مركز تحقيقات سالمت نوزادان:

دستاورد طرح هاي تحقيقاتي اين مركز كمك به ارتقاي سالمت
نوزادان در كشور است
دکتر محمد کاظمیان هستم ،عضوهيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،فوق تخصص نوزادان و از سال  1387دانشيار گروه كودكان ميباشم .با تاسیس مركز تحقيقات

سالمت نوزادان بعنوان مسوول اين مركز عالوه بر وظايف آموزشي در بخش مراقبت ویژه نوزادان ( )NICUبخش نوزادان مركز پزشكي كودكان مفيد ،در زمينه پژوهشي در اين
مركز به ارايه خدمت ميپردازم.

•آیا آن مرکز در سال  1392اقدام به انجام
پژوهش کاربردی نموده است؟هدف از

انجام این طرح ها را بیان فرمایید.
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بلي ،بيشترين زمينه فعاليت اين مركز در مورد طرحهايي
است كه جنبه كاربردي دارند .از جمله این طرحها عبارتند
از:

• طرح جامع تدوین خالصه پرونده رایانه ای ،جهت
بیماران بستری شده در بخش نوزادان و بخش
مراقبتهای ویژه نوزادان ()NICUمرکز تحقیقات

سالمت نوزادان .
• طرح ترويج تغذیه نوزاد در ساعت اول تولد
• طرح مشترك بررسی شاخص ملی سالمت نوزادان توسط
مرکز تحقیقات سالمت نوزادان و وزارت بهداشت و درمان
آموزش پزشکی.
• طرح بررسی الگو میزان مصرف دارو در دوران بارداری
زنان شهر تهران
• طرح بررسی غربالگری زردی به روش پوستی در نوزادان
سالم پیش از ترخیص در بیمارستان مهدیه تهران
• طرح بررسی نقش آموزش همگانی بر دانش و عملکرد
والدین نوزادان مبتال به ایکتر در بیمارستان مهدیه ومفید.
• طرح بررسی سرانجام نوزادان با وزن کمتر1500
گرم( )VLBWدر طول بستری در بخش NICU
بیمارستان مهدیه.
• طرح بررسی تاثیر تغییرات وضعیت سرو گردن نوزادان در
محل انتهای لوله تراشه به وسیله سونوگرافی.
• طرح بررسی حسابرسی مراقبت پرستاری مرتبط با فرآیند
هموویژالنس در بخشهای بیمارستـانهای وابستـه به
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
• طرح بررسی ارزیابی سطح خونی  25هیدروکسی ویتامین
 Dبه نوزاد نارس متولد شده در بیمارستان مهدیه .
• طرح بررسی حسابرسی فرآیند ترخیص نوزاد از بخش
مراقبت ویژه نوزادان در مرکز آموزشی مهدیه.
• طرح بررسی لپتین خون وریدی بند ناف در نوزادان با
محدودیت رشد داخل رحمی و لپتین سرم مادر در مقایسه با
نوزادان با وزن طبیعی و مادرانشان.
• بررسی طرح تاثیر تزریق گلبول قرمز متراکم در نوزادان
( )VLBWبستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان
بیمارستان مهدیه.مرکز تحقیقات سالمت نوزادان.
• طرح بررسی علل هیپوتونی در نوزادان با سن حاملگی 35
هفته و باالتر بستری در بیمارستان های مهدیه و مفید.مرکز
تحقیقات سالمت نوزادان.

به طول انجامیده است؟

بيشتر این طرح ها از سال  91و يا  92آغاز و تا پایان سال
 93به اتمام می رسند.
•لطفا بفرمایید طرح های مذکوربا همکاری کدام
اساتید صورت گرفته است؟

اساتید محترمی که ما را در انجام این طرح ها یاری کرده اند
عبارتند از:
دکتر سيد حسین فخرایی ،دکترابوالفضل افجه ،دکتر مینو
فالحی و...
•این طرح ها تا کنون چه نتایجی در برداشته
است؟

بسیاری از این طرح ها به مرحله مقاله شدن رسیدهاند و
همانگونه كه ذكر شد ،اغلب اين طرح ها كاربردي و در جهت
كمك به ارتقاي سالمت نوزادان كشور هستند.
•در سال جدید چه پیامی برای همکارانتان
دارید؟

به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی از خداوند متعال سال پر برکتی را برای تمامی
همكاران مسالت می نمایم و امیدوارم خدمات آنها که نهایت ٌا
در خدمت و حفظ وارتقای سالمتی افراد جامعه و بازگرداندن
سالمتی به کالبد بیماران است مورد قبول حضرت حق واقع
شود و ضامن سالمتی خود و خانواده هایشان باشد.
•در خاتمه اگر صحبتی هست بفرمایید:

با توجه به تذكر موالي متقيان حضرت علي (ع) كه
فرصتها همچون ابرها بسرعت مي گذرند ،بايستي قدردان
لحظات بود و دانست كه در زمينه تاليفات تا زماني كه مردم
از آثار ما استفاده مي كنند ،آن اثر بعنوان يك صدقه جاريه
عمل مي كند.
روزهایتان بهاری و بهارتان جاودانه باد .با امید به اینکه بتوانیم
•انجام این طرح ها از چه زمانی آغاز و چه مدت دست در دست هم در راه سازندگي ایران عزيز گام برداريم.

اغلب فعالیت های
مرکز تحقیقات
سالمت نوزادان
در رابطه با طرح
هایی است که
جنبه کاربردی
دارند
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دکتر مصطفی رضایی طاویرانی رئیس مرکز تحقیقات پروتئومیکس:

امید است همكاران با تبدیل دانش به ثروت،
یاریگر دولت تدبیر و امید باشند
•لطف ًا به طور مختصر خود را معرفی بفرمایید؟

دکتر مصطفی رضایی طاویرانی هستم،متولد ایالم ،داراي
دکترای تخصصـــی در رشتـه بیوفیزیـک ،مرتبه علمی
استادي؛ در حال حاضر به عنوان مدیر پژوهشی دانشگاه و
رییس مرکز تحقیقات پروتئومیکس و مدیر گروه علوم پایه
دانشکده پیراپزشکی در حال خدمت ميباشم.

•انجام این طرح از چه زمانی آغاز و چه مدت

•در سال جدید چه پیامی برای همکارانتان

اين طرح از سال  1384آغاز شد و تا سال  1392به
طول انجاميد.

از درگاه خداوند متعال بهروزی و سربلندی و آرزوی
توفیق در خدمتگزاری به نظام سالمت را خواهانم
و امیدوارم با اتخاذ تصمیمات صحیح در راستای
فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد
مقاومتی با تبدیل دانش به ثروت ،دولت تدبیر و امید
را یاری فرمایند

به طول انجامیده است؟

•لطفا بفرمایید طرح مذکور با همکاری کدام
اساتید صورت گرفته است؟

•آیا این مرکز در سال  1392اقدام به انجام

مصطفی رضایی طاویرانی ،اسماعیل بیآزار ،سعید حیدری
کشل و جمعی از پژوهشگران مرکز.

در سال  92طرحی در خصوص طراحی و تولید پوست
مصنوعی با حذف سلولهای بنیادی و استفاده از
فراوردههای بیولوژیک اجرا شده است.

•این طرح تا کنون چه نتایجی را در بر داشته

پژوهــش کاربـردی نموده اســت؟ هدف از

انجام این طرح را بیان فرمایید ؟
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است؟

طرح مذكور تا مرحله آزمایشگاهی انجام شده است.

دارید؟

•در خاتمه اگر صحبتی هست بفرمایید.

از همه بزرگوارانی که مرکز را در راه رسیدن به اهداف
واالی پژوهشی و خدماتی آن یاری رسانده و حمایت
نمودهاند تشکر میشود.

دکتر حبیب ا ...پیروی :رئیس مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت

امیداست با همکاری نزدیک با دانشکده فناوری های نوین پزشکی،
پیشرفتهای پزشکی مرکز تحقيقات نانو تكنولوژي پزشكي و مهندسي
بافت بیش از پیش تسریع شود
•لطفا به طور مختصر خود را معرفي فرماييد.

دکتر حبیب ا ....پیروی ،استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی،متخصص جراحی عمومی و جراحی عروق و پیوند
و رئیس مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی پزشکی و مهندسی
بافت ،مي باشم.
معاون پژوهشی دانشکده پزشکی ،رئیس بیمارستان
امام حسین(ع) ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی به مدت  8سال ،رئیس هیات امنای بیمارستان
طالقانی ،عضو هیات ممیزه دانشگاه ،عضو شورای
پژوهشی دانشگاه ،عضو هیات بورد جراحی عمومی
وزارت بهداشت ،مدیر گروه جراحی عمومی ،رئیس
بخش جراحی عمومی بیمارستان طالقانی ،عضو کمیته
کارشناسی سازمان نظام پزشکی ایران ،عضو کمیته

کارشناسی پزشکی قانونی ،عضو کمیته کارشناسی
صندوق حمایت از پژوهشگران کشور از سوابق اجرايي
اينجانب ميباشد.
•آيا مركز تحقيقات نانو تکنولوژی پزشکی و
مهندسی بافت در سال  1392اقدام به انجام

پژوهش كاربردي نموده است؟

ایجاد ارتباط پایه و پالین از اولین اهدافی بود که این
مرکز بر اساس آن پایه گذاری شد و دو علم نوین نانو
و مهندسی بافت انتخاب شد .در حال حاضر بیش از
پنج سال تحقیق و تالش مستمر ،بحث سلول درمانی
پس از گذراندن مراحل اولیه و حیوانی وارد مرحله
بالینی شده است .بیماری های لنف ادم و برگر از جمله

بیماری هایی هستند که تا کنون نتایج نوید بخشی در
فاز یک کار آزمایی بالینی حاصل شده است .به عالوه
چاپ بیش از  35مقاله علمی داخلی و خارجی طی یک
سال اخیر از جمله دستاورد های این مرکز تحقیقات
می باشد.
•در خاتمه اگر صحبتي هست بفرماييد.

در پایان برای تمامی اساتید و همکاران دانشگاه ،آغاز سالی
سرشار از سالمتی و موفقیت روز افزون در راستای اهداف
مقدس جمهوری اسالمی مسئلت می نمایم.
امیدوارم با همکاری نزدیک با دانشکده فناوری های نوین
پزشکی ،پیشرفت های پزشکی در این مرکز بیش از پیش
تسریع گردد.
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