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 : علمي قطب نام
 جراحی های درون بین، دانشگاه علوم پزشکی ایران یقطب علمی آموزش

 

 : علمي رئيس قطب نام
 دکتر عبدالرضا پازوکی

 

 : علمي قطب آدرس سايت اينترنتي
 .comirmisehttp://www. 

 

 : علمي قطب آدرس پست الكترونيكي
info@ irmise.com 

 

 

http://www.irmise.com/
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 :آينده سال 5 در آن هايوحيطه قطب تخصصي ةحوز بر تاكيد با آن هايارزش و( ملي كار تقسيم) آينده سال 5 در قطب رسالت

 
 

  بیانیه رسالت:

درمان و ، الگوی آموزش، پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص(قع در جراحی های درون بین وا یقطب علمی آموزش 

بر آن است که دانش مورد  قطباین است. سیاست گذاری در زمینه جراحی های درون بین با ارائه بهترین اقدامات منطبق بر استانداردهای جهانی در کشور 

ارتقاء سالمت  ه علمی کشور را در این رشته شناسایی نموده و در تولید، ارتقاء و انتشار آن بکوشد و بدینوسیله موجبنیاز مردم، بیماران و به ویژه جامع

 بهره خواهد گرفت.  علوم پایه، علوم بالینی و اپیدمیولوژیعمل کرده و از تمام رشته های  Multi-Disciplinaryو در این راستا بصورت  جامعه گردد.

 

 حیطه ها:
  می شود:را شامل زیر  های حیطه جراحی های درون بین یقطب علمی آموزشلت رسا

 

 آموزش و تربیت نیروی انسانی متبحر و پژوهشگر .1

 تولید و انتشار دانش پزشکی با انجام پژوهش های پایه و بالینی .2

 ترجمه دانش به راهبردهای عملی و محصول .3

 انتقال و بومی سازی تکنولوژی های خارجی  .4

 ه آخرین یافته های علمی و افزایش مشارکت در گسترش مرزهای دانشدستیابی ب .5

 و ارتباط گسترده علمی با مراکز معتبر بین المللی  مشارکت در توسعه همکاری .6

 ایفاء نقش مدیریت راهبردی در نظام سالمت کشور و ارتباط موثر و هدفمند با سیاست گزاری های کالن کشور .7

 پژوهشگران و دانشجویان اساتید، ایبر پژوهشی های فرصت کردنفراهم  .8

 وردن شرایط جذب نخبگان در بخش دانشگاهی فراهم آ .9

 ایجاد شرایط مشارکت بخش های خصوصی، دولتی و غیر دولتی .11

 جذب بیماران خارجی و توریسم درمانی  .11

 

 

 

 

 ارزشهای قطب علمي:
 عدالت رعایت 

 رعایت اصول اخالق پزشکی

 فعالیتهاکیفیت حفظ و ارتقاء 

 کرامت و حقوق انسانی به ویژه در مورد بیمارانحفظ 

 ایجاد انگیزه برای پرسنل، دانشجویان و اعضاء هیئت علمی
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 :1400 در سال قطب دورنماي  
ایط مقتضی با فراهم کردن شر دارد نظر درقطب علمی آموزش جراحی های درون بین  : رسیدن به مرجعیت علمی در منطقه خاور میانه در جراحی های درون بین

 و به عنوان معتبرترین مرکز کشوری و منطقه ای در زمینه یران و منطقه را بنیان گذاری کندا کم تهاجمیو تکنیک های  برترین پژوهشکده جراحی ها

 جراحی های کم تهاجمی شناخته شود و برترین متخصصین و پژوهشگران در زمینه جراحی های درون بین کشور و منطقه را تربیت کند.

 

 

 

 (:سهم تعيين و  هاقطب راه نقشة راهبردي اهداف با متناسب) يافت خواهيم دست آن به 1400 سال در كه راهبردي اهداف 

 
 دوره فلوشیپ در رشته های مربوطه و ارتقاء راه اندازی .1

 برگزاری دوره های کوتاه مدت در داخل و خارج کشور .2

 انتشار مجله معتبر به زبان انگلیسی .3

 ش الکترونیکارائه آموز .4

 تولید محصوالت مرتبط که در داخل کشور تولید نمی شودبومی سازی تکنولوژی های خارجی و  .5

 حضور در مجامع بین المللی و برگزاری کنگره های بین المللی .6

 عقد قرارداد همکاری مشترک علمی پژوهشی با مراکز بین المللی .7

 تثبیت قطب علمی به عنوان مرجع علمی سیاستگزاری سالمت .8

 پیشنهاد در راهکارهای اجرایی جذب نخبگان .9

 راه اندازی شرکت دانش بنیان .11

 قطباستفاده از پتانسیل و مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی در اجرای اهداف  .11

 توسعه توریسم درمانی و جذب بیماران خارجی با مشارکت بخش خصوصی .12

 جذب دانشجویان خارجی جهت دوره فلوشیپ و دوره های کوتاه مدت .13

 عنوان قطب علمی از مراجع بین المللی خارجی کسب .14

 بالینی در زمینه جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی تولید علم با استفاده از پژوهش پایه و .15

 بالینی و کاربردی کردن پژوهش های حیطه جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی .16
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همراه با ذكر هزينة تخميني )مطابق با واقعيت(: به ازاي هر سال، حداكثر  ،1400الي  1394 سالهاي در انتظار مورد محصوالت و هاپروژه

      يك پروژة ملي با محوريت نقشة جامع علمي سالمت كشور ارائه گردد.

            
 الری 411.111.111              دوره                         11و خارج کشور حداقل  مدت داخل برگزاری دوره های کوتاه .1

                                             ISIو  PubMedدر نمایه های بین المللی شماره و نمایه سازی آن در  21له به زبان انگلیسی  انتشار حداقل یک مج .2

 ریال 3.111.111.111      

 ریال 511.111.111                   راه اندازی آموزش الکترونیک در حداقل یک رشته                                       .3

 پوند  2.111.111                                                                   تولید حداقل یک محصول در داخل کشور .4

 ریال 21.111.111.111                                                                       بین المللیملی و کنگره  5برگزاری حداقل  .5

 ریال 511.111.111           مرکز بین المللی معتبر                                 3عقد قرارداد همکاری مشترک با حداقل  .6

 ریال 511.111.111                                                                   راه اندازی حداقل یک شرکت دانش بنیان .7

 ریال 611.111.111                بیمار خارجی در سال                                                       111جذب حداقل  .8

 ریال 1.111.111.111   نفر در سال در دوره های کوتاه مدت           21و حداقل  دانشجوی خارجی در سال در دوره های فلوشیپ 2جذب حداقل  .9

 یورو COE                                                                                                 7.111ائیدیه اخذ ت .11

 ریال  811.111.111.111 ( و تکنیک های کم تهاجمی                MISتاسیس بیمارستان جراحی های کم تهاجمی )  .11

 2.111.111.111                                                                قیراه اندازی پروژه ثبت کشوری جراحی چا .12

 ریال 511.111.111تدوین و پیاده سازی گایدالین های مرتبط با جراحی های درون بین )جراحی چاقی(               .13

        ریال  31.111.111.111                                   یز فضای فیزیکی به منظور ارتقاء فعالیتهای قطب علمیتوسعه و تجه .14

 

 

 برنامه: پايان تا نخبگان جذب ظرفيت 

استفاده از نخبگان حیطه فعالیت گسترده جراحی های درون بین در بین رشته های مختلف جراحی  به توجه با

 جذب، ون بین با صنعتدرارتباط تنگاتنگ جراحی تمام حیطه های جراحی الزم بوده و از طرفی با توجه به 

 برای تالش به توجه با همچنین. باشد می ضروری امری مرکز این برایمرتبط در حوزه صنعت  علوم نخبگان

 کامپیوتر مهندسی نخبگان جذب ،و کاربردی برای ثبت یکپارچه اطالعات بیماران آموزشی افزارهای نرم طراحی

 .است ناپذیر اجتناب مرکز این برای

پایه مرتبط با حیطه های فعالیت علوم  Ph.Dر این است افراد نخبه و برتر از بین فارغ التحصیالن در ضمن تالش ب

قطب، همچون اپیدمیولوژی، آمار زیستی، تغذیه، ژنتیک، روانشناسی و علوم بالینی مرتبط همچون روانپزشکی، 
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الب عضو هیئت علمی یا همکار در قو  غدد، گوارش، قلب وعروق، پزشکی اجتماعی و سایر علوم مرتبط شناسایی

 اضافه گردند. آموزش جراحی های درون بین به مجموعه قطب 

  جذب یک نفر متخصص نخبهIT  

  جذب یک نفر متخصص نخبه آمار حیاتی 

 جذب یک نفر متخصص اپیدمیولوژی نخبه  

  جذب ده نفر پژوهشگر برتر ثابت 

 قیقاتی از سایر مراکزجذب پانزده نیروی پژوهشی برتر نیمه وقت و یا همکار تح 

  جذب سه نفر دانشجویPh.D   در رشته های مرتبط برتر 

         

 آن نمودار و شبكه تشكيل ،علمي در منطقه مرجعيت شيوة: 

 شبکه جراحان درون بین و چاقی کشور

 این سامانهراه اندازی سامانه ثبت کشوری جراحی جاقی و همکاری با متخصصین مربوطه به منظور ثبت اطالعات در 

ترویج همکاری با انجمن های علمی مربوطه در خصوص برنامه های مشترک آموزشی، کارگاهها ، کنگره ها و اخذ تصمیم واحد برای 

 راهنمای بالینی )گایدالین( تدوین شده در قطب علمی به سایر مراکز تخصصی مرتبط
  جیبرگزاری کنگره های بین المللی و حضور علمی در مجامع علمی خار

 فعالیتهای مرتبط در این زمینه در جلسات مشترک

 گسترش همکاری با مراکز تحقیقاتی و سازمان های آموزشی بهداشتی درمانی در سطح منطقه و بین الملل

 افزایش پژوهشهای چند مرکزی

 تولید علم

 برگزاری دوره های آموزشی در خارج از کشور 

 جذب فلوشیپ خارجی 

 جذب اساتید خارجی 

 اد و توسعه توریسم درمانیایج 

 تولید محصول  

 Websiteتوسعه 
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 داشت: خواهيد ارتباط هاآن با كه المللي بين مراكز 

 
1) MMESA:  Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery Association 

2) WALS: World Association of Laparoscopic Surgeons   

3) IFSO: International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders 

4) EACT: European Association for Cardio-Thoracic Surgery 

5) British Orthopaedic Association  www.boa.ac.uk  

6) American Orthopaedic Association  www.aoassn.org/home.htm  

7) EFORT: European Federation of National Associations of Orthopaedic and Traumatology  www.efort.org/  

 

مراکز صنعتی معتبر 

 مرتبط

 

مراکز علمی و معتبر 

 داخلی 

مراکز علمی و 

تحقیقاتی بین المللی 

ط مرتب  

 

مراکز تحقیقات 
جراحی های درون 

 بین  کشور

مراکز تحقیقاتی 

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران 

دانشکده های دانشگاه 

 علوم پزشکی ایران

 

انجمن های علمی 

 مرتبط

 

قطب علمی جراحی 

 های درون بین

http://www.boa.ac.uk/
http://www.boa.ac.uk/
http://www.aoassn.org/home.htm
http://www.aoassn.org/home.htm
http://www.efort.org/
http://www.efort.org/
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8) British Association for Surgery of the Knee  http://www.baskonline.com  

9) The Knee Society USA  http://www.kneesociety.org/web/index.html  

10) European knee society  www.esska.org/ 

11)  

 

 

 

 
 

 بهينه: مديريت براي قطب سازي توانمند وو پژوهشي  آموزشياولويت دار برنامه هاي 

 آموزش فلوشیپ های جراحی الپاراسکوپیک

 گزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزش الپاروسکوپی برای متخصصین مختلف جراحیبر

 برگزاری دوره های آموزشی الپاروسکوپی برای کادر پزشکی مرتبط 

 ری کارگاه های تخصصی تدوین گایدالین جراحی چاقیبرگزا

 مشارکت اساتید برتر کشوری و خارجی

 برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی

 برگزاری سمینارهای تخصصی

 (PhD by Researchجذب دانشجوی دکترای پژوهشی ) 

 ، روش تحقیق، داوری مقاالت و ...(برگزاری دوره ها و کارگاههای متعدد پژوهشی در تمام حیطه های مربوطه)مقاله نویسی

 توانمند سازی اعضاء هیئت علمی در حیطه های آموزشی و پژوهشی

 استفاده از نظر متخصصین و صاحب نظران مرتبط به منظور مدیریت بهینه

 مدیریت بهینه برای اعضاء هیئت علمی و مسئولین مربوطه هایکارگاهدوره های آموزشی مدیریتی و برگزاری 

 
 

 
 

 

 منطقه: سطح درقطب ،  خدمات و محصوالت بازاريابي وةشي 

    

 (  http://lapsurg.ir )  انگلیسی زبان مرکز (Website)انتقال اطالعات از طریق وب سایت 

 (  http://minsurgery.com) انتقال و تبادل اطالعات از طریق مجله اختصاصی مرکز
  حضور در نمایشگاه های خارج از کشور خصوصاً کشورهای آسیای میانه، عراق و افغانستان

 ارائه محصوالت و خدمات قطب در کنگره های ملی و بین المللی مرتبط 

 توریسم درمانیتوسعه 

 جذب فلوشیپ خارج از کشور

 ی مرتبط بین المللیبرگزاری دوره های آموزشی مشترک با مراکز علم

 همکاری در طرحهای تحقیقاتی مشترک با مراکز علمی مرتبط بین المللی

http://www.baskonline.com/
http://www.kneesociety.org/web/index.html
http://www.esska.org/
http://www.esska.org/
http://lapsurg.ir/
http://minsurgery.com/
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گسترش زیرساختهای تحقیقاتی و آموزشی شامل بانک اطالعاتی )دیتابیس( و همکاری با بانکهای اطالعاتی معتبر و معرفی آن به 

 مخاطبین 

 عقد قرارداد با شرکت های بازاریاب در کشورهای مختلف

 
 

 (علمي درجه خانوادگي، نام و نام) راهبردي برنامة تدوين در علمي قطب راهبري كميتة اسنامةشن : 

و  دانشگاه علوم پزشکی ایراندکتر عبدالرضا پازوکی استادیار جراحی الپاروسکوپی، رئیس مرکز تحقیقات جراحی های درون بین 

  های درون بین دوره فلوشیپ جراحیبنیانگذار  ، فلوشیپ وکشور جراحی های درون بین یقطب علمی آموزشرئیس 

 استاد گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران ،علوم، تحقیقات و فناوریوزیر  دکتر محمد فرهادی 

 اینترونشنال رادیولوژی بنیانگذار رشتهفلوشیپ و ، تهران پزشکی دانشگاه علوم گروه رادیولوژي دانشکده پزشکي استاددکتر حسین قناعتی 

رئیس انجمن علمی چراحان زانو، آرتروسکوپی و ، فلوشیپ جراحی زانو، پیشکسوت و ریس ایران دانشگاه علوم پزشکی ارتوپدی استادیار دکتر محمد رازی

 OcA-MC  عضو کمیته پزشکی شورای المپیک آسیا،  AFSM  ایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی آسیان ،ناآسیب های ورزشی ایر

 

دانشگاه  دبیر دوره های آموزش جراحی درون بین زنان، فلوشیپ الپاراسکوپی و ایران دانشگاه علوم پزشکی زنان و زایمانگروه  استاد  دکتر ابوالفضل مهدیزاده

 ، ایرانعلوم پزشکی 

 ، متخصص جراحی های درون بین مغز و اعصابگروه جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تر گیو شریفی دانشیار دک

 و رئیس انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران  فلوشیپ اینترونشنال دردگروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران،  دانشیاردکتر فرناد ایمانی 

، مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دپارتمانلوژیستدکتر علی کبیر،  اپیدمیو

 های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز تحقیقات جراحی های درون بین دانشگاه و قائم مقام علوم تغذیه، عضو هیئت علمی  دکتر غالمرضا محمدی فارسانی، استادیار

 یرانعلوم پزشکی ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medicine.tums.ac.ir/loadnode.aspx?nodeid=134
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  :آموزشي جراحي هاي درون بين قطب علمي تاريخچة

 

 

 مقدمه: 

با توجه به مزایای متعدد آن نسبت به جراحی های باز به عنوان روش انتخابی در اکثر تخصص ها و الپاروسکوپی امروزه جراحیهای کم تهاجمی 

تمام دنیا وجود در در حال گسترش بوده و تمایل پیشرونده ای به این عمل بطوریکه بدلیل این مزایا به سرعت در جهان پذیرفته شده است 

مرکز آموزش جراحی های درون بین بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( این افتخار را دارد تا همگام با برترین مراکز آموزشی استاندارد دارد. 

برنامه های آموزشی متعددی در زمینه  1384رفته ترین امکانات از سال دنیا ، با همکاری بهترین اساتید داخلی و خارجی و بهره مندی از پیش

، تروما و سونوگرافی برای رشته های جراحی عمومی، متخصصین زنان ، اورولوژی ، جراحی اعصاب ،  (MISجراحی های درون بین) آموزش

 رهای منطقه برگزار نموده است .فلوشیپ درد ، پرستاران ، مهندسین پزشکی و دامپزشکان جمهوری اسالمی ایران و کشو

دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین ریاست وقت بیمارستان حضرت وقت  دانشجویی فرهنگیو  یمعاونت آموزشدر این راستا به همت البته 

رانی از جمله جناب با عنایت حضرت باریتعالی با حضور جمعی از اساتید ای 1384, اولین دوره پایه الپاروسکوپی در دی ماه سال رسول)ص(

 Laparoscopyیس بیمارستان و رئ Minimal Access surgeryاستاد  دكتر میشراو جناب آقای  دكتر پازوكي,  دكتر كلباسيآقای 

hospital  از  نفر 511تا کنون بیش از و  س های درسی ذکر شده برگزار گردیدیالبروز طبق س 5از کشور هندوستان طی مدت  ‚در دهلی نو

 از داخل کشور در این دوره ها شرکت نموده اند. نفر 1111کشورهای همسایه و بیش از 

ص الزم به ذکر است با رو به رشد بودن تقاضا و اهمیت این روش جراحی , مسئولین براین شدند تا بخشی مجزا از بیمارستان به این مهم اختصا

به عنوان قطب علمی آموزشی محقق و مرکز  1385در ابتدای سال بخش خصوصی مایت های یابد که این امر به همت عوامل اجرایی مرکز و ح

 به امکاناتی قابل قبول تجهیز شد. جراحی های درون بین 

اعضای هیئت با تالش از وزارت بهداشت  1388مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی در اسفند ماه سال اخذ مجوز موافقت اصولی تاسیس 

ایجاد انجمن علمی جراحان عمومی درون و س مرکز آقایان : دکتر پازوکی ، دکتر مهدیزاده ، دکتر وزیری ، دکتر بختیاری و دکتر سلیمانی موس

متعاقب انجام اقدامات علمی آموزشی و پژوهشی  .تاین رشته در داخل کشور بوده اس ارتقا و توسعه جهت دری ی مهمگامو نقش اساسی بین 

این مرکز موفق به اخذ مجوز عنوان استفاده از نظرات و همکاری تمامی اساتید و پیشکوستان رشته جراحی های درون بین کشور،  توسط مرکز و

  گردید. از وزارت بهداشت  1392در سال جراحی های درون بین کشور قطب علمی آموزشی 

. 

 
ر در تمام رشته های مرتبط اقدامات متعددی در جهت ارتقاء و بنیانگذاران و پیشکوستان قطب علمی آموزشی جراحی های درون بین کشو

 آنها اشاره می شود: از توسعه این علم در طول چندین سال اخیر انجام داده اند که در ادامه به برخی 

 1389تاسیس انجمن علمی جراحان درون بین کشور از سال 

 1386دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال کشور در  (الپاراسکوپی)دوره فلوشیپ جراحی درون بین اولین اندازی راه 

  1391سال دانشگاه علوم پزشکی ایران از در  جراحی درون بین زنانراه اندازی دوره فلوشیپ 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران در  درد در بیهوشیراه اندازی دوره فلوشیپ 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران در  الرینگولوژی 1)رینولوژی( بینی و سینوس  1نورواتولوژی  _اتولوژیراه اندازی دوره فلوشیپ 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران در  جراحی زانوراه اندازی دوره فلوشیپ 

 تهران دانشگاه علوم پزشکی در  رادیولوژی مداخله ایراه اندازی دوره فلوشیپ 

 1392از سال  IFSO راه اندازی شاخه ایران انجمن جراحان چاقی و متابولیک

http://www.lapsurg.ir/kalbasi.aspx
http://www.lapsurg.ir/Fa/pazouki.aspx
http://www.lapsurg.ir/mishra.aspx
http://www.lapsurg.ir/Fa/participating.aspx
http://www.lapsurg.ir/Fa/participating.aspx
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 وضعیت موجود:                                  

بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( دانشگاه مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی در قطب علمی آموزشی جراحی های درون بین واقع در 

سترش و پیشبرد اقدامات مرتبط با جراحی های ی را در جهت گمتعددخدمات علوم پزشکی ایران در حیطه های مختلف آموزشی و پژوهشی 

 درون بین ارائه می نماید.

بر این اساس رشته های می باشد. جراحی های درون بین آموزشی و پژوهشی مرتبط با انواع حیطه های فعالیت قطب شامل تمام اقدامات 

حلق وبینی، زنان، بیهوشی، رادیولوژی و سایر رشته  از قبیل جراحی عمومی، ارتوپدی، جراحی مغز واعصاب، گوش وتخصصی جراحی متعددی 

 قطب قرار می گیرند.در محدوده عملکرد های مرتبط 

 

 قطب علمي جراحي های درون بین کشورمختلف  واحدهای
 (مرکز تحقیقات جراحیهای کم تهاجمي) واحد پژوهش _الف

از وزارت بهداشت، درمان و آموزش دریافت موافقتهای مربوطه  متعاقب ایرانمرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی 

 دنبال کرده است. در زمینه جراحی های کم تهاجمی خود را فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی ، پزشکی

خنرانی های پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی شامل تصویب و اجرای طرحهای تحقیقاتی، انتشار مقاالت علمی، سفعالیتهای 

 بوده است.تالیف و ترجمه کتاب  و علمی پژوهشی در کنگره های ملی و بین المللی و مجامع علمی دنیا

که عالوه بر درمان و آموزش در مرکز کنترل و درمان چاقی اقدامات الپاراسکوپی با تمرکز بر کلینیک تخصصی و فوق تخصصی با توجه به وجود 

استفاده از این داده با ضمن حفظ حقوق معنوی بیماران و رضایت آنان، مرکز  پژوهش بیماران نیز بوده که واحد یداده هاپایگاه ثبت بیماران، 

و  ی خود را پس از طی مراحل قانونی و البته پس از گذراندن مراحل علمی بررسی طرحها در کمیته های پژوهشی مربوطهتحقیقاتهای حها طر

. البته این واحد طرحهای پژوهشی به اجرا گذاشته است ایرانعلوم پزشکی  ونت پژوهشی دانشگاهاز معامربوطه پژوهشی اخذ مجوز های 

در راستای اجرای این طرح ها و همچنین مشترکی نیز با سایر مراکز علمی داخل و خارج از کشور نیز اجرا کرده و یا در حال اجرا دارد و 

 .در حال انتشار مقاالت منتج از این فعالیت ها می باشد درون بینجراحی های  سرپرستی، نوآوری ها، ابداعات و اختراعات در زمینه

های مختلف مرکز تحقیقات بی شائبه اعضای هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کلیه همکاران واحدنتیجه تالش های در این ارتباط 

مقاله در مجالت   55، تعداد 1393و تا سال  اولی چهار سال طو اصولی از زمان اخذ موافقت مرکز تعداد مقاالت  جراحی های کم تهاجمی

ارجاع به مقاالت مرکز و  27سخنرانی بین المللی و داخلی، تعداد  262و ...، تعداد بیش از  ISI ،Pubmed ،scopusعلمی ایندکس شده در 

رشد قابل توجه ای داشته است. به  93فوق طی سال بوده است. عملکرد مرکز در هر کدام از زمینه های  کتاب 2همچنین یک اختراع و تالیف 

ارجاع به مقاالت داشته است. علی رغم تمام این پیشرفت ها، در  45سخنرانی و تعداد  43مقاله، بیش از  44بالغ بر  در این سالطوری که 

مرکز در  شاهد درخشندگی های بیشترم و مشارکت و راهنمایی اساتید محترهمکاران بیشتر برخی از قسمت ها امید آن می رود که با تالش 

 .ملی و منطقه ای ارتقاء بخشیمبتوانیم جایگاه خود را در سطح  وندخدا ا یاریباشیم و بسال های آتی 

 

 : محصوالت آموزشي قطب علميو واحد آموزش  -ب

مربوطه، دوره های  های علمی انجمنو  وپیدر زمینه الپاروسکداخلی و خارجی اساتید مجرب واحد آموزش قطب علمی آموزشی با بهره گیری از 

بخش  3در کشورهای مختلف شامل آموزش الپاراسکوپی های متداول  دوره سطوح مختلف برگزار می کند.آموزشی و کارگاههای مرتبطی را در 

با توجه به تفاوتهای خاص  گردد، ولی و عمل جراحی بر روی حیوان می Trainerو  باشد که شامل آموزش دوره تئوری، کار بر روی موالژ می

عمل جراحی بر روی انسان نیز به دوره اضافه شده ها در این مرکز، این دوره برخی از جراحی بر روی انسان با جراحی روی حیوان، در طراحی 

خرداد سکوپی بوده که از الپارو basicدوره آموزشی نمونه این دوره ها، باشد. های مشابه می است که مزیت بسیار مهم این دوره نسبت به دوره

بمنظور کسب مهارت های الزم, آموزش گیرنده گان به پزشکی قانونی جهت جراحی بر  ها د که در این دورهگردمی در مرکز برگزار  1385ماه 

 دند.گرمی زیر نظر استاد معرفی  cadaverروی 

 واحد آموزش مرکز اهداف زیر را درمسیر ارتقاء خود دنبال می کند:

 انش پایه الزم جهت کاربردهای بالینیارائه د 
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 ه توصیف کلیه اصول پایه ) ابزار ها, دستگاه های مورد استفاده,ارگونومی, انتخاب بیمار , بیهوشی... ( و ارائه رایج ترین تکنیک های پای

 الپاروسکوپی

 کوپی نظیر بخیه زدن در داخل بدن و جلسات آموزشی عملی جهت ایجاد یا بهبود اجرای مهارت های تکنیکی پایه در جراحی الپا روس

 تکنیک های گره زدن , تطا بق و هما هنگی دو دست جهت دیسکسیون, استفاده بی خطر از انرژی در الپاروسکوپی

 توصیف نتایج و عوارض بالقوه اعمال الپاروسکوپیک 

  برگزاری دور ه هایBasic  وAdvanced 

  خصوص موضوعات پژوهشی همچون پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، داوری مقاالت برگزاری دوره ها و کارگاههای متعدد آموزشی در 

های متعدد آموزشی در زمینه های مختلف جراحی های کم  CDقطب علمی آموزشی جراحی های درون محصوالت آموزشی متعددی از جمله 

  ی های درون بین داشته است.جراحکتابهای مرتبط و بروشورهای متعدد در زمینه موضوعات پژوهشی،  (،MISتهاجمی)

 :دارد که برخی از آنها عبارتند از نسبت به دیگر مراکز در سطح جهانمتعددی مزیت های واحد آموزش این مرکز 

 .دارا بودن کلیه امکانات موجود در پیشرفته ترین مراکز من جمله استرازبورگ 

  در سطح دنیا.  اساتیدبهره گیری از بنام ترین 

  .کم هزینه بودن دوره ها نسبت به مراکز معتبر دیگر 

  حتی در مقایسه با مراکزی چون ایروکاد و استرازبورگ  مطالب تئوريغنی بودن 

  از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی فلوشیپپذیرفتن 

  ایرانارائه گواهینامه معتبر از سوی دانشگاه علوم پزشکی 

 فشردگی و کوتاه مدت بودن دوره 

 

 

 واحد کلینیک -ج

کلینیک چاقی بیمارستان رسول اکرم)ص( مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی عمدتا بر روی چاقی فعالیت داشته و تحت عنوان کلینیک 

 مشغول ارائه خدمات به بیماران است. البته سایر خدمات مرتبط با جراحی های کم تهاجمی نیز در این کلینیک قابل ارائه می باشد. 

راه اندازی شهای مربوطه و همچنین مکانی برای تامین بانک اطالعاتی برای انجام پژوهبه منظور درمان چند جانبه بیماران چاق کلینک این 

و و قلب  ، غددگوارش ،ریه، روانپزشکی ، روانشناسی وپزشکی ورزشی، ه های تخصصی و فوق تخصصی تغذیهکلینیک دارای درمانگا .شده است

رت نیاز می باشد.کلیه خدمات مشاوره ای برای بیماران چاق اعم از درمان های غیر جراحی و نیز در صو نیز سایر تخصصهای جراحی مرتبط

از قبیل آزمایشگاه و  بیمارستانی حضرت رسول اکرم)ص( جراحی چاقی در این مرکز قابل انجام است.عالوه بر این نیز امکانات دیگر مجتمع

 رایولوژی و سونوگرافی نیز در دسترس است.

 

 

 (  ttp://minsurgery.comh )مجله علوم جراحیهای کم تهاجمي   مجله  واحد -د

و توسط استاد دکتر  (MMESA)با همکاری انجمن جراحی آندوسکوپی خاورمیانه و مدیترانه (MISRC)مرکز تحقیقات جراحیهای کم تهاجمی 

با عنوان موفق به کسب مجوز انتشار مجله ای علمی پژوهشی انگلیسی زبان  2112( از ژوالی سال Jose M. Schiappپازوکی و دکتر شیاپا )

Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences ( از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به )علوم جراحیهای کم تهاجمی

 گردیدند.  100/647شماره 

مه یک مجله بالینی بوده که برای ه( Journal of Minimally Invasive Surgical Sciencesمجله علوم جراحیهای کم تهاجمی )

پزشکان فعال در زمینه جراحی های کم تهاجمی  آموزنده و قابل استفاده است. محتوای مجله بر روی آخرین رویکردهای علمی و بین رشته ای 

 و یافته های آنها به صورت مقاالت اصلی، متاآنالیز و مطالعات مروری، مقاالت اقتصاد سالمت، نتایج سرشماری و بانکهای اطالعاتی بر روی

حی های کم تهاجمی مترکز است. این مجله عالوه بر انتشار گزارش نتایج بررسی های جمعی بصورت مشاهدات جدید، مطالعات اصلی و جرا

مهم و نتایج آنها همراه با درمان های نوآورانه و دیگر موضوعات برجسته مرتبط، بلکه مقاالتی که به بررسی مکانیسم بیماری و مشاهدات بالینی 

 مورد سایر مقاالت می پردازند را نیز منتشر می کند.   یادداشت در

http://www.lapsurg.ir/Fa/faculty.aspx
http://www.lapsurg.ir/Fa/basic_courses.aspx
http://www.lapsurg.ir/Fa/fellowship.aspx
http://minsurgery.com/
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 زیر ایندکس می شود:این مجله بصورت فصلنامه چاپ می گردد و در نمایه های 

• ISC 
• MagIran 
• IranMedex 
• SID (Scientific Information Database) 
• Directory of Research Journals Indexing 
• Index Copernicus 
• WHO-EMRO Index Medicus 
• DOAJ (Directory of Open Access Journals) 
• Google Scholar 

 می باشد که از این طریق می توان مقاالت را برای مجله ارسال کرد. www.minsurgery.comآدرس سایت مجله   

 

 واحد بانک اطالعاتي: -ه

عنوان اولین و اساسی ترین قدم در انجام پژوهش در زمینه های مختلف در نظر گرفته می شود . این واقعیت اهمیت ثبت دقیق و ثبت داده به 

در  کامل داده را روشن می سازد ، بنابراین تالش در جهت راه اندازی مکانیسم هایی برای ثبت هر چه دقیق تر ، کاملترو فراکیرتر اطالعات  و

جام پژوهش و تولید علم و بومی سازی علوم تالشی با ارزش و مقدس خواهد بود . شروع راه اندازی بانک اطالعاتی جراحی چاقی نتیجه امکان ان

فعلی با همین نگاه ویژه پس از احساس نیاز اساتید و متخصصین مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی به سیستمی جهت ثبت داده های 

ورد . قسمت های مختلف دیتابیس تحت ویندوز اولیه زیر نظر کمیته های علمی و تخصصی موثر در درمان کلید خ 1389بیماران در سال 

چاقی و با همکاری نزدیک با تیم مهندسی طراحی شد .این بانک اطالعاتی به صورت لوکال و محدود در کلینیک چاقی و چند مرکز خصوصی 

سال و عضویت مرکز تحقیقات کم  3بیمار در طی  3511اطالعاتی با ثبت اطالعات بیش از مورد استفاده قرارگرفت .تجربه حاصل از این بانک 

و همچنین وجود یک کلینیک ریفرال در کنار مرکز تحقیقات قوی و فعال و همکاری  IFSOتهاجمی در دیتابیس های مشابه بین المللی مانند 

ستری مناسب جهت ارتقا و پیشرفت همه جانبه بانک اطالعاتی جراحی چاقی س مرکز تحقیقات بیئرنزدیک این دو بخش در سایه توجهات ویژه 

را فراهم ساخت . جلسات متعدد و منظم منخصصین موثر در امر درمان چاقی در مرکز تحقیقات کم تهاجمی با پژوهشگران و تکیه بر تجربه با 

 ارزش گذشته  طراحی و راه اندازی بانک اطالعاتی فعلی را رقم زد . 

زمینه پزشکی در سطح کشور می وب بودن بانک اطالعاتی جراحی چاقی فعلی ویژگی بارز و متفاوت آن از سایر بانک های اطالعاتی در تحت 

تخصصی با سامان دهی منظم تر و تجربه بیشتر به طراحی بانک اطالعاتی جراحی -. در طراحی بانک اطالعاتی فعلی کمیته های علمیباشد

ته راهبردی با هدف تعیین سیاست های حاکم بر بانک اطالعاتی جراحی چاقی  و مدیریت بهتر دیتابیس تشکیل شد . کشوری پرداختند . کمی

 همچنین تشکیل کلیرنس تیم به عنوان قدم مهمی درکنترل و ارزشمند سازی داده ثبت شده در دیتابیس مورد توجه قرار گرفت .

ربوطه ، این نرم افزار به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی معرفی شد و از طرف پس از سامان دهی ساختار دیتابیس و کمیته های م

ایشان به عنوان ثبت کشوری جراحی چاقی مورد تایید و استقبال قرار گرفت و مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی به عنوان متولی ثبت 

 کشوری جراحی چاقی مسئول این امر مهم گردید . 

ی جراحی چاقی برای گروه های هدف به روش های مختلفی اعم از معرفی در همایش های مختلف ، برگزاری کارگاه های معرفی ثبت کشور

یف آموزشی جهت استفاده از نرم افزا رو چگونگی ثبت ،تهیه بروشور و کتابچه و آموزش چهره به چهره و پی گیری از طریق تلفن و ایمیل از وظا

 واحد دیتابیس می باشد .

د است با استفاده تمامی متخصصین رشته های موثر در پیشگیری و درمان چاقی از بانک اطالعاتی جراحی چاقی و ثبت داده های خود در امی

ه این سامانه و با تالش هر چه بیشتر کارگروه های مربوطه این بانک اطالعاتی به منبعی موثق و کامل جهت انجام پژوهش های گسترده در زمین

 رمان چاقی و خصوصا جراحی چاقی تبدیل شود .پیشگیری ود

 واحد بين الملل -و
به منظور افزایش همکاری های بین المللی و ارتقاء فعالیتهای قطب علمی قطب علمی آموزشی جراحی های درون بین کشور واحد بین الملل 

های کم تهاجمی، ارتباطات بین المللی واحد آموزش قطب جراحی ارتباطات بین المللی مرکز تحقیقات راه اندازی و مشغول انجام فعالیت است. 

مجله انگلیسی اقدامات بین المللی در خصوص همچنین و  برگزاری کنگره های بین المللیعلمی از قبیل دعوت اساتید خارجی، همکاری در 

http://www.minsurgery.com/
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.استواحد بین الملل قطب علمی جراحی های درون بین از جمله فعالیتهای  زبان مرکز  

 

 

 :SWOT analysis)  ) رايج هايروش اساس بر علمي قطب عيتوض تحليل
 

  فهرست عوامل محیطي مرکز تحقیقات جراحي های کم تهاجمي)فرصتها و تهدیدها( -الف
 

  :(Opportunities) ها فرصت

 وجود نقشه جامع علمی کشور .1

 برنامه سند چشم انداز .2

  پزشکی پردازی رایانه و یپزشک نآوریف بهداشتی، های مراقبت زمینه در جهان در اخیر های پیشرفت .3

  اینترنت به گسترده دسترسی طریق از دانش انتقال تسهیل .4

  کارآزموده فلوشیپ  التحصیالن فارغ عدادت افزایش .5

 و شرکت ها وسازمانهای خارج از مجموعه نظیر شهرداری خارجی های سازمان سوی از مالی حمایت افزایش .6

  استفاده ازتکنیک های جراحی های کم تهاجمی به سبتن مردم عمومو رویکرد  نگرش بهبود .7

  رسد می چاپ به آنها در قطب علمی های پژوهش نتایج که مجالتی تنوع .8

جهت باال بردن بنیه علمی و تجربی با  قطب علمیاستفاده از مراکز پیشرفته خارجی در تمام رشته های وابسته به فیلد تحقیقاتی  .9

 شرایط روز

 ه از طریق رسانه های جمعی نظیر تلویزیون و روزنامه هااطالع رسانی به جامع .11

 بخش خصوصی استفاده از اساتید سایر دانشگاه ها، محققین غیرهیئت علمی، مراکز علمی خارج از کشور و .11

 ارتباط خوب مسئولین وزارتخانه و دانشگاه با مرکز .12

 

  :(Threats) تهدیدها

 مشکل تهیه تجهیزات و وسایل جدید تحریم کشور و (1

  و احتمال گران تر شدن آن گران بودن تجهیزات اعمال جراحی کم تهاجمی (2

 تجاری کردن درمان چاقی و جراحی های کم تهاجمی توسط مراکز غیر علمی رقیب (3

  قطب علمی باو عدم همکاری مسئوالن باالتر  سیاستگزاران همکاری بودن ناکافی (4

  پژوهشی های طرح اجرایی فرآیندهای با  مالی فرآیندهای ناهماهنگی (5

 پژوهش به نسبت جراحان انگیزه و گرایشکمی  (6

 عدم آموزش کافی در حیطه های پژوهشی و استفاده کاربردی از آمار در پژوهش در دوران تحصیالت تکمیلی پزشکان (7

 کاربردی نبودن معیارهای تحقیقاتی و هدفمندی بسوی چاپ تا تولید علم (8

 عدم استقالل مالی (9

 ی مورد نیاز عدم تایید چارت تشکیالت (11

 عدم همکاری مناسب سایر مراکز علمی و دانشگاهی  (11

 وجود فاصله بین وضعیت موجود با نیاز جامعه از نظر ارائه خدمات درمانی (12

 ناکافی بودن تجهیزات به روز و دارو های مورد مطالعه (13

 کشورهای رقیب همسایه همچون عربستان و ترکیه (14

 مقرون به صرفه نبودن تولید (15

 در پذیرش دانشجویان خارجی ایجاد محدودیت (16
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 محدودیت بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی (17

 

 
 
 

  ها(ها و ضعففهرست عوامل دروني مرکز تحقیقات جراحي های کم تهاجمي)قوت-ب

 

  :Strengths)) قوت نقاط

 وجود کلینیک مرکز تحقیقات بعنوان منبع اطالعات مورد نیاز در امور پژوهشی . 1

 پژوهشی آموزشی واستفاده از سود ناشی از برگزاری دوره های آموزشی جهت مقاصد .برگزاری دوره های .2

 کشور در جراحی چاقی ارجاع مرکز ترین شده شناخته عنوان به مرکز اعتبار بودن باال 3

  قطب علمی در مجرب متخصصان تنوع .4

  قطب علمی الکترونیکی سایت اندازی راه .5

  یدرمان خدمات کیفیت بودن باال .6

 فضای فیزیکی مناسب . 7

 مرکز کارکنان وکارآمدی  تعهد و عالقه، شایستگی، .8

 آوری و ثبت اطالعات بیماران چاق وجود نظام جمع .9

 وجود مجله به زبان انگلیسی .11

 ارتباط نسبتا خوب با سایر گروههای آموزشی مرتبط .11

 ساتید کلینیک و جراحان چاقیبرگزاری منظم جلسات ا .12

 . بهرمندی از اساتید برجسته13

 از موسسه اعتبار بخشی اروپا برای جراحی چاقی (Center of Excellence) .کسب عنوان قطب علمی14

 

  :( Weaknesses) ضعف نقاط

 برای اجرای طرح های پژوهشی بنیادین  بودجه بودن ناکافی .1

  شیپژوه های طرح وسعت نسبت به آزمایشگاهی امکانات بودن ناکافی .2

 ناکافی بودن پرسنل  .3

  المللی بین ارتباطات در پژوهشگران نسبی ضعف .4

 .کمبود فضا5

 .کم بودن ارتباط با پژوهشگران و داده های سایر مراکز6

 نوبت دهی طوالنی برای کلینیک   .7

 دکتری تخصصی دانشجوی وجود عدم .8

 مرکز نت اینتر .9

 آمار متخصص و اپیدمیولوژیست .کمبود11

 نداشتن هیات علمی پژوهشی .11

 کمبود وقت اساتید. 12

 .کمبود اتاق عمل وبخش مستقل13

 بانک اطالعاتی ناکارآمد .14

 زبان انگلیسی .15

 


