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  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  مرکز تحقیقات بیماري هاي عصبی، عضالنی، اسکلتی

  

  الکتروفیزیولوژيتشخیص مبتنی بر هسته تحقیقاتی 
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  مقدمه و كليات

حل اتصال عصب و م یاعضالت  هایی است که سیستم اعصاب محیطی، مشکالت نوروماسکوالر مجموعه بیماري

ي، ر نفوذغیهاي آسیب ،هاي نافذها در اثر عوامل مختلفی از قبیل آسیباین بیماري. نمایندمی عضله را درگیر

عوامل خود ایمنی درگیر  هاي اعصاب محیطی،گیر افتادگی حاد یا مزمن در مسیر اعصاب محیطی،فشارهاي 

خیصی و درمانی هاي تشفاقد روشدر حال حاضر و عمدتا  شوندده اعصاب محیطی و عضالت ایجاد میکنن

  .دنباشانحصاري و قطعی می

 بر يمرکز و یطیمح اعصاب ستمیس یابیارز يبرا یصیتشخ بکر يهاروش از يامجموعه ینیبال يولوژیزیلکتروفا

 يبهایآس در یصیتشخ نینو يهاروش افتنی. باشدیم عضله و عصب واتصال عضله ،عصب يولوژیزیف یابیارز هیپا

 مهم يهاجنبه از ماندهیباق توان و يبهبود احتمال زانیم و بیآس شدت و زانیم یابیارز و عضالت و اعصاب

   .باشدیم ماریب یتوانبخش مناسب نحوه افتنی نظر از مارانیب نگونهیا در یصیتشخ

  

  

  تمأموري

 هاي نوین تشخیص و ترمیم اعصاب محیطی ایجاد و بومی سازي روش 

 هاي مرتبط و گروه جراحی دست و ترمیمی ،ی اعصابهمکاري با گروه هاي آموزشی نورولوژي، جراح

هاي راهکار هارائهاي نوروماسکوالر وو عملکردي بیماري اپیدمیولوژیک بررسیتوانبخشی در زمینه 
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 انجام تحقیقات بنیادي و کاربردي از طریق هاي نوروماسکوالربیماريتشخیصی و توانبخشی و مدیریت 

 مشترك

  بیماران و جامعه متناسب با نیاز هر گروه ،ها به کادر درمانانتقال نتایج حاصل از پژوهش 

 و ابزارهاي کمکی هاي توانبخشی و روشتولید داخل الکترودیاگنوز تجهیزات  کیفیت ءو ارتقا طراحی

 ي مربوطهتکنولوژ يساز یبوم در موجود يهاضعف افتناز طریق ی نوروماسکوالرمورد نیاز بیماران 

 هاي نوروماسکوالربیماري درمان زمینه در بالینی هايیکارآزمای انجام و دارویی نوین هايدرمان ارزیابی  

 رمان و آموزش پزشکی در خصوص ایجاد بستر مناسب جهت گسترش ، دارتباط با وزارت بهداشت

هاي در بیماريو طراحی مراکز کارآمد براي توانبخشی هاي نوروماسکوالر در بیماريتوانبخشی 

 نوروماسکوالر

 نوروماسکوالروین کتابچه بومی آموزش بیماران تد 

  با هماهنگی و ارتباطبعنوان همکار و در  توانبخشی و الکترودیاگنوز وروماسکوالر،نایجاد مرکز مطالعات 

 هاي نوروماسکوالربیماري زمینه در بین المللی و ملی فعال آموزشی و تحقیقاتی مراکز

  

  

  قاتیخطوط تحقي

 یص و ترمیم اعصاب محیطی هاي نوین تشخروش ایجاد 

 هاي سیستم اعصاب مرکزيتشخیصی الکتروفیزیولوژیک در بیماريهاي نوین روش ایجاد 

 هاي سیستم اعصاب محیطیتشخیصی الکتروفیزیولوژیک در بیماريهاي نوین روش ایجاد 

 هاي اتصال عصب و عضلهتشخیصی الکتروفیزیولوژیک در بیماريهاي نوین روش ایجاد 
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 هاي عضلهتشخیصی الکتروفیزیولوژیک در بیماريهاي نوین شرو ایجاد 

 الکترودیاگنوزیس تولید داخلتجهیزات  و بهبود کیفیت  بومی سازي ،آورينو 

  در ایران و بیماران نیازمند به توانبخشیهاي نوروماسکوالر بیماريبررسی اپیدمیولوژي 

 دبررسی امکانات موجود در کشور و نحوه بهبود امکانات موجو 

  نوروماسکوالرطراحی ابزار مورد نیاز بیماران 

  

  

  راهکارهای بلند مدت

 هاي نوروماسکوالرو بیماري يولوژیزیالکتروف نهیزم در هاگزارش و مقاالت تولید  

  ایجاد ارتباط با صنعت وIT 

 در  اگنوزیالکترود يهاتست انجام استاندارد بهبود يراستا در اگنوزیالکترود الینو گاید یمل شبکه جادیا

 هاي نوروماسکوالربیماري

 سطح در رفته بکار یابیارز زاتیتجه تیفیک ءارتقا يراستا در اگنوزیالکترود زاتیتجه استاندارد نیتدو 

 کشور

 و یقاتیتحق يزیربرنامه و مرتبط يتکنولوژ يسازیبوم در موجود يهاشرفتیپ اطالعات يآورجمع 

  موجود يهایکاست رفع و ءارتقا يراستا در یاتیعمل

 هاي مشترك کشوري و بین برگزاري دورهاز طریق  هاي حاصل به کادر پزشکیانتقال نتایج و گزارش

 المللی

 برشور با گزارش( هاي نوروماسکوالرتشخیصی و توانبخشی و درمانی در بیماري روز به هايروش تدوین( 
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  ج مورد انتظار و اجرای راهبردهانتاي

 استاندارد شدهیکارشناس شیافزا يراستا در استاندارد اداره و بهداشت رتوزا با ارتباط و يهمکار 

 دییأت مورد زاتیتجه

 هاي نوروماسکوالرتوانبخشی و الکترودیاگنوز در بیماري یآموزش ومیسمپوز و کارگاه يبرگزار 

 روماسکوالردرمان و توانبخشی بیماریهاي نو ،اگنوزیالکتروددر  نینو يهاروش یآموزش يهادوره يبرگزار 

 اگنوزیالکترود يبازآموز يهادوره يبرگزار 

 همکاري در تحقیقات و انجام  يبرا مرتبط يهارشته در مندیان و دستیاران عالقهدانشجو رشیپذ

 پروپوزال پژوهشی

 کیولوژیدمیاپ و يکاربرد قاتیتحق انجام از تیحما  

 دارند ناکافی شواهد که رهاي نوروماسکوالبیماري در استفاده مورد هايدرمان ارزیابی 

 بهبود ارائه خدمات توانبخشی در کشور 

 نوروماسکوالرمورد نیاز براي توانبخشی بیماران  استاندارد تولید ابزارهاي  

 بهبود کیفیت تربیت نیروي انسانی کارآمد  

  اجتماعیها در مراکز درمانی و و خانواده بیماران نوروماسکوالرموزشی جهت آبرگزاري دوره هاي 

 گذاري انجمن حمایت از بیماران نوروماسکوالرپایه  

  

  

  برنامه های کوتاه مدت
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 شدت آسیب و درمان انجام  ر حسب محل ضایعه،هاي ناشی از ضایعه عصب اولنار بارزیابی دفورمیتی

 شده

 ایجاد پروتکل تشخیصی و درمانی ضایعات شبکه بازویی 

 هاي بیماريتوانبخشی الکترودیاگنوز و هاي کوتاه مدت براي آموزش در حوزه برگزاري دوره

 و ایجاد حساسیت در پژوهشگران نوروماسکوالر

 برگزاري جلسات مشترك با گروه هاي آموزشی مرتبط 

  هاي نوروماسکوالربیماريطراحی کتابچه هاي آموزشی مورد نیاز کادر درمانی و بیماران در حوزه 

 ي سیستم اعصاب مرکزيهاهاي الکترودیاگنوز مفید در ارزیابیتبیین روش 

 هاي اعصاب محیطیدر گیرافتادگی درمانی ،تبیین گایدالین تشخیصی 

 در ضایعات اعصاب محیطی درمانی ،تبیین گایدالین تشخیصی 

 و عضالت در ضایعات ارثی و اکتسابی اعصاب محیطی درمانی، تبیین گایدالین تشخیصی 

  

  

  مدتو بلند ان های ميبرنامه

 در الکترودیاگنوزیس اي مورد نیازتولید انواع الکتروده 

 هاي الکترودیاگنوزتولید و استاندارد سازي دستگاه 

  هاي حسی و انواع پتانسیلارزیابی پذیر شدن انجام بومی در راستايالکترودیاگنوز ارتقاء سیستمهاي

 حرکتی

 کشوريالین هاي نوروماسکوالر و ایجاد گایدبیماريهاي درمانی گسترش و استانداردسازي روش 

 بیماریهاي نوروماسکوالر و الکتروفیزیولوژي  زمینه در معتبر مجله اندازيراه 
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 حد در و درمان آموزشبراي پژوهش،  المللیبینبا مراکز داخلی و  ارتباط جهت معتبر مرکز ایجاد 

 المللی بین استانداردهاي

  انجام مطالعات متاآنالیز وSystematic Review 

 نوروماسکوالري مورد نیاز بیماران و داروها ااختراع و تولید ابزاره 

 گذاري انجمن حمایت از بیماران نوروماسکوالرپایه  

  

  

جناب آقاي دکتر سید پژمان مدنی، دانشیار و عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات بیماري هاي    :مسئول هسته

  عصبی، عضالنی، اسکلتی

ادیار و عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات بیماري هاي است جناب آقاي دکتر کوروش منصوري،   :دستیار هسته

  عصبی، عضالنی، اسکلتی

پژوهشی مرکز تحقیقات بیماري هاي عصبی،  جناب آقاي دکتر غالمرضا رئیسی، دانشار و معاون: ترجمان دانش

  عضالنی، اسکلتی

  

  :همکاران هسته

  بیژن فروغدکتر 

 دکتر غالمرضا رییسی 

 دکتر صفورا عبادي 

  احديدکتر طناز 
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 دکتر سیمین سجادي 

 دکتر آرش بابایی 
  سلیمانزاده حسنیهخانم  

 


