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بنام خدا
پیشگفتار
به نام خداوند دانش نواز

خداوند درمانگر چاره ساز

خداوند طب و خداوند رای

خداوند جان و خدای شفای

خدای شفابخش وجانبخش ما

خدای حکیم و روانبخش ما

شفا او ببخشد به دست طبیب

که تا چاره سازیم درد حبیب

در چرخه تولید علم و دانش و زنجیره ارزش آفرینی ،آموزش پایه و اساس هر حرکتی
است و میوه درخت آموزش  ،پژوهش است .پژژوهش ،شژر پیشژرفت و زمینژه سژاز
توسعه و رفاه در جوامع انسانی است.
سالهاست ساخت دانشگاهی ایران در مقابل اتهام ابتر بودن دانش خود سکوت کژرده ،
ولی آرام آرام حاصل آن صبر و سکوت در توسعه فناوری های پیشرفته و بی نیژازی و
استقالل بخش هایی از زیست بوم فناوری کشور دیده می شود
از تاسیس موسسات آموزش عالی در ایران حدود دوهزارسال مژی گژررد و از تاسژیس
پژوهشگاه امروزی نیز مطابق مستندات تاریخی بیش از صد سال مژی گژررد .هرچنژد
پیش از آن بیمارسژتان ری و بغژداد نمونژه موسسژات آموزشژی -پژوهشژی -درمژانی
هستند که در دوره طالیی اسالمی و همزمان با دوران تاریکی پیش از نوزایی در اروپژا
راه اندازی شده بود .ویژگی این مراکز آن بود که همزمان با آموزش پزشکان  ،پژوهش
در راههای پیشگیری ،تشخیص و درمان بیماری ها را در کنژار ارائژه خژدمات ممتژاز
درمانی در عصر خود ارائه می کردند.
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با نگاهی که به بیمارستان ها و درمانگاه های دوران طالئی تمدن اسالم و ایران  ،نکته
دیگری نیز جلب نظر می کند و آن الگوی مدیریت منابع است که بر مبنای سنن الهی
با استفاده از ظرفیتهای قوانین و دستورات اسالم بنا نهاده شده است.
سال پیش وقتی در کنار دوست عزیزم جناب آقای دکتر علی رزم کن ،ایژده اولیژه راه
اندازی مرکز را در ذهن می پروراندیم پرسشها و مشکالت زیادی مقابل روی ما بژود و
برای حل آنها جز تالش و توکل ،بدلیل نوبودن موضوع پژژوهش در بخژش خصوصژی
درمان ،مطالعه تاریخ موفقیت ها و شکست ها باید شجاعانه تصمیماتی اخژر مژی شژد
که بسیاری برای اولین بار در ایران بود.
پرسش اول این بود برای ارائه بهترین خدمت به بیماران چه باید کرد؟
طبیبانه درمان کردن بیماران بدون بسط و گسترس دانش پزشکی امکان پریر نیست،
پس ناگزیر بودیم از پژوهش.
سنگ بنای مرکز تحقیقات مدوالسیون عصبی و درد بعنوان مرکزی بر پایه اندیشهای
درمان طبیبانه بنا نهاده شد و حاال بژا گرشژت چنژد سژال درسژتی آن اندیشژه و راه
آشکارتر شده است .
اصول ما در کار مرکز آن بوده که پیش از انجام هر کاری باید دوبار فکژر کژرد :اول در
محاسن و معایب انجام فعل ،همانگونه که در دانشژگاه هژا و مراکژز تحقیقژات دولتژی
آموخته بودیم و دوم در محاسن و معایب عدم انجام آن کار ،چیزی که در ساختارهای
گرشته ندیده بودیم و دلیل آن درک درسژت از محژدودیت منژابع بخصژو

زمژان و

تعهد ما به رعایت اولویت های واقعی جامعه است.
آموزش را بر مبنای مدلهای معمول و رایج در جهان با تاکید بر آموزش مسژاله محژور
ترکیب می کنیم و به حالوت کنجکاوی و پژوهش شیرین می کنیم و این راه ما را بژه
ایده اکادمی تخصصی نیکان یا آکژادمی آتژن در کنژار مرکژز تحقیقژات رسژاند کژه
خوشبختانه یک سال بعد از مرکز تحقیقات افتتاح شد .خوشبختانه انتشار آثار و بژروز
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خروجی های مرکز تحقیقات همکاران عزیزی را در کنار ما قرار داد .همکاران دانشمند
و دانشور ما در کلینیک درد نژاب ،بژرای تقویژت پژوهشژهای حژوزه درد و در نهایژت
کاهش آالم بیماران به مجموعه مرکز تحقیقات پیوستند و برنامه های متعدد آموزشی،
پژوهشی را آغاز نمودند .برای کاهش درد و رنج بیماران خود را مقید می دانیم که بژه
جدیدترین روش و ابزار تجهیز باشیم در حالیکه می دانیم وضعیت اقتصادی ،بعضی از
بیماران را نیز مانند خود ما از دسترسی به آخرین وسژایل و تجهیژزات مژورد نیژاز در
پژوهش محروم می کند اما برای این مشکل هم راه حلی باید اندیشژید .از سژویی بژا
سرمایه گراری خطر پریر در تحقیق و توسژعه و اعطژای گرنژت بژه دانژش پژوهژان و
فناوران ،امیدوار به ساخت نمونه های بهینه و البته ارزان تری از ابزارهای مدوالسژیون
عصبی و کاهنده درد هستیم و از سوی دیگر از اندوخته مالی اندکی که حاصل تژالش
همکاران در مرکز است ،با کمک دوستان در بنیاد خیریه سلمان فارسی برای تژامین
هزینه درمان بیماران نیازمند استفاده می کنیم.
پژوهشهای پایه را برای درک و معرفت از آنچژه انجژام مژی دهژیم بژا عمژق بیشژتر و
متفکرانه تر می بینیم  ،پژوهشهای بالینی را با حفظ اصول اخالقی و صرفا بژر مبنژای
نیاز واقعی بیمار انجام می دهیم و توسعه ی فناوری را در راه عدالت در سژالمت بکژار
میگیریم.
شاید معمول بود که در سالنامه بنویسیم مرکز تحقیقات خصوصی مدوالسیون عصژبی
و درد در همکاری تنگاتنگ دانشگاه های منتخژب بخصژو

دانشژگاه علژوم پزشژکی

شیراز در یکسال اخیر  33مقاله بین المللی منتشر کرده است 6 ،پایان نامه را حمایت
علمی و مالی کرده 2۲ ،سمینار علمی برگزار کرده و در کنار آن  ۲444بیمار مبتال به
اختالل حرکتی و نیازمند درمان مدوالسیون عصبی را شناسایی کرده و  244بیمار را
با جراحی کارگراری الکترود عمقی مغز درمان کرده است.
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ولی با افتخاراعالم می کنیم در یکسال گرشته برای تعدادی از بیماران الکترود کژامال
رایگان تهیه کردیم و برای بسیاری هزینه های جراحی را رایگان نمژودیم تژا اعتقژاد و
تعهد خود را به هدف غایی مراکز تحقیقاتی که خژدمت بژه مژردم اسژت ،نشژان داده
باشیم.
مانند گرشته دست همکاران دانشمند خژود را مژی فشژاریم و بژر قژدوم دانشژجویان
دیدگان خود را فرش راه می کنیم.
باش تا صبح دولتت بدمد
کاین هنوز از نتایج سحر است
دکتر علیرضا مهدی زاده

۲/

درباره ی ما
عمژل جراحژی تحریژک عمقژی مغژز  DBSبژر روی بیماران مبتژال بژژه پارکینسژژون
بژرای نخسژتین بژار در سژژال  1333در شژژیراز ،قطژژب پزشژژکی جنژژوب ایژژران،
انجژام شژد .سژایر اعمژال جراحژی تهاجمژی و کژم تهاجمژژی مدوالسژژیون عصبژژی
شژامل تحریژک طنژاب نخاعژی  SCSدر درمژان درد ،تحریژک عصژب خاجژی SNM

در درمژژان بژژی اختیژژاری ،تحریژژژک عصژژژب وا

 VNSدر درمژژژان تشژژژنج ،و

کارگژژراری پمپهژژای کاشژژتنی نخاعژژی بالفاصلژه در سژژالهای بعژژد ،و مهمژژتر از
همژه تحریژک عمقژی مغژژز در درمژژان وسژژواس جژژبری توسژژط همیژژن تیژژژم
جراحژژی انجژژژام پریرفژژژت .انجژژژام بیژژژش از صژژژد مژژژورد از عمژژژل هژژژای
جراحژژژژی استریوتاکسژژژژی بژژژژر روی بیمژژارانی بژژژا مشژژژکالت مختلژژژ اعژژژم از
پارکینسژون ،دیسژتونی ،انژواع مختلژ لژرزش و همچنیژن وسژژواس مژژا را بژژر آن
داشژت کژه بژا بهژره گیژری از تیمژی مجژرب ،بژه انجژام پژوهژش در جنبژژه هژژای
مختلژ اعژال جراحژی فانکشژنال و مدوالسژیون عصبژی بپردازیژم و بررسژژی ایژژده
هژای مفیژد در جهژت افزایژش بهبژودی بیژاران پژژس از عمژژل را نیژژز از اولویژژت
هژای کاری خژود بدانیژم .در ایژن راسژتا ،ایژده ی تاسژیس یژک مرکژز تحقیقاتژژژی
خصوصژژژژی کژژژژه بژژژژه صژژژژورت خژژژا
خصژژو

بژژژژه پژوهشژژژژهای مرتبژژژژط در ایژژژژن

بپژژردازد ،در ذهژژن تیژم درمانژی مژا ایجژاد شژد .این مرکز فعالیت خژود

را از سال  133۱در شیراز آغاز نمود و در سال  1333موفق شد موافقت اصولی وزارت
محترم بهداشت را دریافت نماید .در تابستان  1044به عنوان نخسژتین و تنهژا مرکژز
تحقیقات خصوصی شیراز و جنوب کشور ،مژورد بازدیژد معاونژت محتژرم پژوهشژی و
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شورای عالی پژوهشی دانشگاه قرار گرفژت و هژم اکنژون بژه عنژوان مرکژز تحقیقژات
خصوصی باحمایت معنوی دانشگاه به ادامه فعالیت می پردازد .چاپ بیش از  3۱مقاله
در نشریات معتبر بین المللی از زمان شروع فعالیژت تژاکنون6 ،عنژوان پایژان نامژه3 ،
فصل در کتاب معتبر نورومدوالسیون و همکاری با بیش از ده مرکز تحقیقژات ملژی و
بینالمللی از جمله دستاوردهای مرکز می باشد.

۱/

درباره مدوالسیون عصبی
مفهژوم کلمژه مدوالسژیون در زبژان فارسژی( ،ایجژاد تغییژژرات در جهژژت بهبژژود)
اسژت و مدوالسیون عصبژی یژا نورومدوالسژیون هژژم متعاقبژژا بژژه معنژژای ایجژژاد
تغییژرات در سیسژتم عصبژی بژه منظژور بهبژود شرایط خواهژژد بژژود .پیشژژژنه ی
نورومدوالسژژیون را بایژژد در قژژرن هژژای قبژژل از میالد مسژژیح جسژژتجو کژژرد؛
جایژژی کژژه مصریان باسژتان از ماهژی هژای رود نیژل(ماهژی تورپژژدو) کژژه قژژادر
بژه ایجژاد حژدود  244ولژت الکتریسیته بودنژد بژژرای کژژم کژژردن عالئژژم افژژراد
مبتژال بژه صرع اسژژتفاده مژژی کردنژژد .رومیژژان باسژژتان از ایژژن روش حتژژی در
درمژان نقژرس نیژز اسژتفاده میکردنژد و جالژژب تژژر آنکژژه برخژژی قبایژژل بومژژی
آفریقایژی هنژوز هژم ایژن پروسژه را دنبژال مژژی کننژژد .شژژژاید بتژژژوان اولیژژژن
اسژژتفاده درمانژژی از تحریژژکات الکتریکژژی کژژه بژژژا داشژژژن علژژژم نسژژژبی در
ایژژن زمینژژه همژراه بژوده را بژه کریسژتین کراتزیژن اشژژتاین نسژژبت داد کژژه در
قژژژرن  13مژیالدی آزمایشژژژاتی را انجژژژام داده اسژژژت .در ادامژژژه ی راه ،فریتژژژش و
هیتزیژش در قژرن  13دریافتنژد کژه تحریژک کورتکژس مغژزی منجژر بژه انقبژژا
عضالت مژی شژود ،و سژال بعژد از ایژن آزمایژش ،بارتلژو ایژن آزمایژژش را بژژر روی
انسژان انجژام داد و بژه نتایژج مشژژابهی دسژژت یافژژت .آزمایشژژات ایژژن چنینژژی
بسژژژیاری در طژژژول قژژژرن هژژژای اخی ژژر باعژژژت تکامژژل و پیشژژرفت فیزیولژژژو ی،
نوروسژاینس ،علژژوم مهندسژژی و همینطژژور تکنیژژک هژژای جراحژژی؛ در شژژکل
گیژژری نورومدوالسژژیون در قالژژب امژژروزی بسژیار موثژر بژژوده انژژد .شژژژاید در
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نژژگاه اول حیطژژه ی مدوالسژژژیون عصبژژژی حیطژژژه ای پژژژر زر و بژژژر بژژژا
مخژژارج و هزینژژه هژژای بژاال بژه نظژر بیایژد امژا بژشر بژا علژم بژه اثژرات درمانژژی
و کاهژش کلژی هزینژه هژا سژعی در گستژرش و کاربردی تژر کژردن ایژن زمینژه ی
درمانی داشته است .پیشرفتهژا و جایژگاه امژروزی مدوالسژیون عصبژی بژدون سژژال
هژا تژالش ،تحقیژق و مخژارج سژنگین حاصژل نشژژده اسژژت و فراوانژژی مقژژاالت،
کتژب و کنفرانژس هایژی کژه سژاالنه در ایژن بژاره در سراسر جهژژان برگژژزار مژژی
شژوند مویژد ایژن موضژوع اسژت .بژه طژور مثژال در سژال  2414چیژزی حژژدود 3
تژا  ۲/0میلیژارد دالر در سژطح جهژان صرف هزینژه ی تحقیژق ،دربژاره مدوالسژیون
عصبی توسژعه و مصژارف درمانژی نورومدوالسژیون شژده اسژژت کژژه در نژژگاه اول
مبلژغ گزافژی بژه نظژر میرسژد کژه حتژی شژاید منجژر بژه نتایژج مطلوبژژی نشژژده
باشژد؛ امژا اگژر بدانیژم کژه طبژق بژرآورد هژا در همان سژال ،نتیجژه ی یکسژان در
درمژان بیمژاران نیازمنژد ،از طریژق دارو درمانژی و نژه مدوالسژیون عصبژی مبلغژژی
حژدود  24میلیژارد دالر مخژارج بژه دنبژال داشژت نظژر و ذهنیژت خژود را از ایژژن
حیطژه تغییژر مژی دهیژم.

3/
اعضای مرکز مدوالسیون عصبی و درد
دکتر علی رزم کن
جراح مغز و اعصاب ،فلوشیپ فانکشنال
رئیس مرکز

دکتر علیرضا مهدی زاده
دکتری فیزیک پزشکی
قائم مقام

دکتر فریبرز غفار پسند
جراح مغز و اعصاب

دکتر نیما درخشان
جراح مغز و اعصاب

دکتر سید تقی حیدری
دکترای آمار زیستی

دکتر حبیب اله ذاکری
فو تخصص درد

دکتر محمد رادمهر
فو تخصص درد

دکتر علی اصغر کریمی
متخصص داخلی
مدیر مرکز تحقیقات
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دکتر راضیه رضایی
متخصص مغز و اعصاب فلوشیپ اختالالت حرکتی

دکتر پوریا استاد
متخصص رادیولو ی

دکتر ملیحه مهدی نژاد
روانپزشک
دکتر آیدین امیدوار
جراح مغز و اعصاب

دکتر غالمرضا ودیعی
دستیار تخصصی جراحی مغز و اعصاب

سعید عبداللهی فرد
پزشک عمومی
مدیر تیم دانشجویی

سارا مقصود زاده
کارشناس ارشد روانشناسی
فاطمه خادمی اردکانی
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
مدیر مرکز

11 /

اخژژر موافقژژت اصولژژی مرکژژز تحقیقژژات خصوصژژی مدوالسژژیون عصبژژی
از وزارت محتژرم بهداشژژت در سال 1333

/ 12
نظر چهره های مشهور مدوالسیون عصبی دنیا در خصوص مرکز
Joachim Krauss پروفسور
رئیس سابق جامعه جهانی جراحی اعصاب فانکشژنال و اسژتریوتاکتیک
بابت راه اندازی جراحی اخژتالالت حرکتژی در جنژوب ایژران بژه شژما
. موفقیت بسیار بزرگی است.تبریک می گویم

Hans Speelman پرفسور
 اثبات کیفیت و استقامت تیم،  در شیرازDBS تبریک به نتایج
Congratulations for the results of DBS in Shiraz:
A proof of the quality and endurance of the
team.

Ludvic Zrinzo پروفسور
 لنژدن ایژن واقعژا یژکUCL Queen Square موسسژه نورولژو ی
 نتایج شگفت انگیز عمل جراحی و مهمتر از آ.دستاورد فو العاده است
 سخت کوشی مثال زدنی تیم شما برای اطمینان هرچه بیشتر از در، ن
دسترس بودن این روش برای شهروندان ایرانی
HUGE congratulations! This is indeed a
fantastic achievement. Wonderful results and,
more importantly, amazing tenacity to ensure
the procedure is available to as many Iranian
citizens as possible.

World Neurosurgery مجله
این گروه موفق به راه اندازی یک مرکز درجه یک صرفا در کمتر از چند
سال شده است
I commend the authors for their hard work
establishing this DBS program and taking the time
and energy to do research in this regard. They have
established a center offering top notch care within
just a few years.

13 /
مراکز همکار

بیمارستان بهمن گروه روانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی یزد

کلینیژژک فژو تخصصژژی دردنژژاب

مرکز تحقیقات پیر دونیکه،فرانسه
تحقیقات در حوزه روانپزشکی

موسسه فناوری سالمت نیکان شری
مرکز مهندسی پزشکی شیراز

دبیرخانه ثبت بیماریها و پیامدهای سالمت
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز تحقیقات
جراحی مغز و اعصاب عملکردی

مرکز تحقیقات روانپزشکی
مجله بین المللی پزشکی گالن

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

/ 10

محورهای اصلی فعالیت مرکز
 .1خدمات درمژانی اعژژمال جراحژژی فژژو پیشژرفته مدوالسژژیون عصبژژی
اختژالالت حرکتژی ،وسژواس جژبری ،تشژنج ،درد و بژی اختیژژاری ادرار
 .2آموزش تخصصی ایجژژاد فرصژژت جهژژت متخصصیژژن مغژژز و اعصژژژاب
و جراحژژان مغژژز و اعصژژاب جهژژت یادگیژژری در زمینژژه مدوالسژژیون
عصبژژی
 .3آموزش پژوهش آموزش اصژول پژژوهش بژه پژوهشژگران جژوان در جهژت
اهداف مرکز
 .0آموزش عمومی آموزش به جامعه در جهت افژزایش آگژاهی و پیشژگیری از
بیماری های عصبی
 .۲پژوهش های بالینی طراحژی ،مدیریژت و انجژام پژوهژژش هژژای بالینژژژی
جهژژت پایژژش و بهبژژود کیفیژژت درمژژان
 .6پژژژوهش هژژای بنیژژادی طراحژژژژی ،مدیریژژژژت و انجژژژژام پژژژژرو ه هژژژژای
بنیژژژژژادی و مهندسژژژژژی در جهژژژژژت بومژژژژژی سژژژژژازی تکنولژژژژژو ی
مدوالسژژیون عصبژژی

1۲ /
خدمات درمانی

درمان عمل جراحی تحریک عمقی مغز
درمان بیماری هژای پارکینسژون ،دیسژتونی ،لژرزش و
برخی اختالالت روانپزشکی همچون اخژتالل وسژواس
جبری توسط این تکنیژک جراحژی امکژان پژریر مژی
باشد.

عمل جراحی کارگذاری محرک نخاع
این عمل جراحی جهت بیمارانی که قژبال تحژت عمژل
جراحی ستون فقرات قرار گرفتژه انژد و مبژتال بژه درد
شدید سوزشژی در انژدامها مژی باشژند ،و یژا بیمژاران
دیابتی با چنین دردی مفید می باشد

کارگذاری پمپ های نخاعی
جهت تزریق مورفین یا باکلوفن بیماران مبژتال بژه درد
شدید اندامهای بدن ،خصوصژا بژه دنبژال بژدخیمی یژا
آسیبهای نخاعی کاندید مناسبی برای کارگژراری ایژن
تکنولو ی پیشرفته هستند.
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کارگذاری محرک عصب خاجی
در درمان بی اختیاری ادرار و مدفوع بیمژارانی کژه بژه
علل متعدد دچار اختالل نسبی کنتژرل ادرار و مژدفوع
می باشند ،می توانند تحت عمژل جراحژی کارگژراری
این دستگاه قرار گیرند.

اعمال جراحی جهت صرع
برخی از بیمارانی که علیرغم مصرف داروهژای تشژنج،
بهبود کامل نیافته اند ،می توانند طی پیشژرفته تژرین
اعمال جراحی مغز و اعصاب ،به صورت نسبی یا کامژل
بهبود یابند

درمان های کم تهاجمی درد
بیمارانی که دچار درد شدید صورت ،کمر و یا گردن با
یا بدون انتشار به انژدامها مژی باشژند و بژه درمانهژای
محافظه کارانه پاسخ ندهنژد ،مژی تواننژد از پیشژرفته
ترین درمانهای کم تهاجمی درد بهره جویند.

1۱ /
آموزش تخصصی و آموزش پژوهش
مرکز مدوالسیون عصبی و درد از ابتدای تاسیس تا کنون ،آموزش تحقیق و همچنین تعلیم افژراد
عالقه مند در حیطه ی مدوالسیون عصبی را جز اهژداف خژود دانسژته و از ایژن رو تژا کنژون بژا
برگزاری کنفرانس های علمی ،سعی در تعلیم پژوهشگران عالقمند داشته است.
در هر یک از جلسات این کنفژرانس هژای علمژی یکژی از ابعژاد نورومدوالسژیون ارائژه شژدند و
عالقمندان به این حیطه در این کنفرانس ها شژرکت کژرده انژد .مباحژت مطژرح شژده در ایژن
کنفرانس ها ،تا کنون زمینه های مطرح شدن وادامه یافن بسیاری ازطرح های پژوهشی مرکز شده اند.
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13 /

/ 24

21 /

/ 22

پایان نامه ها

23 /
آموزش های عمومی
.یکژی دیگژر از اهژداف  6گانژه ی ایژن مرکژز ،آمژوزش بژرای عمژوم جامعژژه میباشژژد .بژژاال بژژردن
اطالعژات جامعژه در مژورد بیژماری هژای مختلژ از جملژه پارکینسژون ،بژه تشژخیص بهژتر و سیژع
تژر بیژماری و کمژک بژه افژراد مبتژال ،کمژک شژایانی میکنژد .در کنژار تژالش مسژتمر در آمژژوزش
تخصصژی بژه پژوهشژگران ،متخصصیژن و دانشژجویان رشژته های مرتبژط ،تالش در جهژژت ارتقژژا
دانژش عمومژی جامعژه در خصژو بیماریهژای هژژدف مدوالسژژیون عصبژژی از جملژژه اختژژالالت
حرکتژی و روانژی ،از مهمتریژن اهژداف مرکژز تحقیقژات مدوالسژیون عصبژی و درد میباشژد .در ایژن
راسژتا و عژالوه بژژر برگژژزاری همژایش سژژالیانه روز جهانژژی پارکینسژژون بژژا حضژژور پزشژژکان و
بیمژژژاران ،تارنمژژژای مرکژژژز تحقیقژژژات بژژژه آدرس  neuromapc.comو حسژژژاب اینسژژژتاگرام
 neuromapcحژاوی اطالعژات چندرسژانهای آموزشژی جژراب بژه زبژان سژاده در خصژو مژوارد
ذکژر شژده میباشژد.
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2۲ /
جوایز ملی و بین المللی

/ 26
انتشارات
سه فصل چاپ شده در کتاب معروف مدوالسیون عصبی

2۱ /

/ 23

23 /

/ 34
No

Title
Effect of deep brain stimulation on
freezing of gait in patients with
Parkinson’s disease: a systematic
review
Application of convolutional
network models in detection of
intracranial aneurysms: A
systematic review and metaanalysis

Journal
British Journal of
Neurosurgery

Years

Interventional
Neuroradiology

2422

ISI, Scopus, PubMed,
Embase

3

Balloon-mounting stent for intracranial
arterial stenosis: A comprehensive and
comparative systematic review and metaanalysis

Interventional
Neuroradiology

2422

ISI, Scopus, PubMed,
Embase

0

Cytomegalovirus coinfection in
Infectious Diseases
patients with severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2
infection:
The effect of deep brain
Interdisciplinary
stimulation in children with autism Neurosurgery

2422

ISI, Scopus, PubMed,
Embase

2422

ESCI (ISI), Scopus,
Embase, DOAJ

1

2

۲

2422

Index
ISI, Scopus, PubMed,
Embase

31 /

6

۱

3
3

14

spectrum disorder: A systematic
review
Coil Embolization of a
Pseudoaneurysm of the Petrous
Internal Carotid Artery Presenting
with Otorrhagia: A Case Report and
Review of the Literature
Effect of deep brain stimulation on
impulse control behaviors of
Parkinson’s disease patients: A
systematic review and metaanalysis
Asymptomatic dural ectasia in
neurofibromatosis-1
Brain solutions for hearing
problems during the COVID-13
pandemic and the misery of
wearing a mask
Effects of adhesion barrier gel on

Iranian Journal of
Radiology

2421

ISI, Scopus, Embase

Interdisciplinary
Neurosurgery

2421

ESCI (ISI), Scopus,
Embase, DOAJ

Current Journal of
Neurology
European Archives
of Oto-RhinoLaryngology

2421

ESCI (ISI), Scopus,
PubMed, Embase, DOAJ
ISI, Scopus, PubMed,
Embase

Heliyon

2421

2421

ESCI (ISI), Scopus,

/ 32

11

12
13

10

functional outcomes of patients
with lumbar disc herniation
surgery; A systematic review and
meta-analysis of clinical trials
Results of Surgical Treatment in
Patients with Intracranial
Arachnoid Cyst During Last ۲ Years
in a Referral Center in a Developing
Country: Shiraz, Iran
Vagal nerve stimulation for the
treatment of male factor infertility.
Letter to the Editor Regarding"
Split-Pons Syndrome by
Epidermoid Cyst: A Case Report
and Review of the Literature".
Differentiating between low-and
high-grade glioma tumors
measuring apparent diffusion
coefficient values in various
regions of the brain

PubMed, DOAJ

World
Neurosurgery

2421

ISI, Scopus, PubMed,
Embase

Andrologia

2421

World
Neurosurgery

2421

ISI, Scopus, PubMed,
Embase
ISI, Scopus, PubMed,
Embase

Oman Medical
Journal

2421

Scopus, PubMed,
DOAJ

33 /
1۲

16

1۱

13

13

Synthesis, Characterization and
MRI Application of Cobalt-Zinc
Ferrite Nanoparticles Coated with
DMSA: An In-vivo Study
Medical image registration using
deep neural networks: a
comprehensive review
In Reply to the Letter to the Editor
Regarding" Intravenous
Acetaminophen (Paracetamol) for
Postcraniotomy Pain; Systematic
Review and Meta-analysis of
Randomized Clinical Trials"
Microsurgical training curriculum
for neurosurgery residents in
Southern Iran
Tranexamic Acid; A Glittering
Player in the Field of Trauma

Applied Magnetic
Resonance

2421

ISI, Scopus

Computers &
Electrical
Engineering
World
neurosurgery

2424

ISI, Scopus

2424

ISI, Scopus, PubMed,
Embase

Iranian Journal of
Neurosurgery

2424

DOAJ

Bulletin of
Emergency & Traum

2424

PubMed, Embase

/ 30
24

21

22
23

20

Intravenous acetaminophen
(paracetamol) for postcraniotomy
pain: systematic review and metaanalysis of randomized controlled
trials
MicroRNA-133a Upregulation
mediates lumbar intervertebral
disc degeneration and is associated
with clinical grades of
degeneration
Review of Renal Biopsies, A Single
Center Experience
Using Preimplanted Deep Brain
Stimulation Electrodes for Rescue
Thalamotomy in a Case of Holmes
Tremor: A Case Report and Review
of the Literature
Risk Factors of Neural Tube Defects
in a Sample of Iranian Population
From Southern Iran: A Hospital-

World
neurosurgery

2424

SI, Scopus, PubMed,
Embase

Turk Neurosurg

2424

ESCI (ISI), Scopus,
Embase

Iranian Journal of
Kidney Diseases
Stereotactic and
Functional
Neurosurgery

2424

ISI, Scopus, PubMed,
Embase
ISI, Scopus, PubMed,
Embase

Iranian Journal of
Neurosurgery

2413

2424

DOAJ

3۲ /

2۲

26

2۱

23

23

based Investigation
Ventrolateral Preoptic Nucleus of
Hypothalamus: A Possible Target
for Deep Brain Stimulation for
Treating Sexual Dysfunction
Older patients have better pain
outcomes following microvascular
decompression for trigeminal
neuralgia
In Reply to" Noncoding Ribonucleic
Acid Studies of Lumbar Disk
Disease: Decade Retrospect"
Determinants of reoperation after
decompressive craniectomy in
patients with traumatic brain
injury: A comparative study
MicroRNA expression profiles,
target genes, and pathways in
intervertebral disk degeneration: a

Iranian Journal of
Neurosurgery

2413

DOAJ

Neurosurgery

2413

ISI, Scopus, PubMed,
Embase

World
neurosurgery

2413

SI, Scopus, PubMed,
Embase

Clinical Neurology
and Neurosurgery

2413

ISI, Scopus, PubMed,
Embase

World
neurosurgery

2413

SI, Scopus, PubMed,
Embase

/ 36

34

31

32

33

meta-analysis of 3 microarray
studies
Clinical outcome of VY flap with
latissimus dorsi and gluteal
advancement for treatment of
large thoracolumbar
myelomeningocele defects: A
comparative study
Exercise induced operant
conditioning of the H-reflex in
stroke patients: Hopes for
improving motor function through
inducing plastic changes in the
spinal pathways
Initial results of bilateral
subthalamic nucleus stimulation
for parkinson disease in a newly
established center in a developing
country: Shiraz, Southern Iran
Effects of cerebrolysin on
functional outcome of patients

Journal of
Neurosurgery:
Pediatrics

2413

ISI, Scopus, PubMed,
Embase

J Neurol Sci Disord

2413

-

World
neurosurgery

2413

SI, Scopus, PubMed,
Embase

Neuropsychiatric
Disease and

2413

ISI, Scopus, PubMed,
Embase, DOAJ

3۱ /

30

3۲

36

with traumatic brain injury: a
systematic review and metaanalysis
Determination of miRNA-133a and
its Target Genes in Degenerative
Lumbar Intervertebral Disc
Effect of deep brain stimulation on
Parkinson’s disease dementia: A
systematic review and metaanalysis
Neurotrauma as an Evolving
Indication for Neuromodulation

Treatment
-

241۱

-

Basic and Clinical
Neuroscience

241۱

ESCI (ISI), Scopus,
PubMed, Embase

241۱
Bulletin of
Emergency & Trauma

PubMed, Embase
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6۱ /
فراخوان همکاری
این مرکز تحقیقاتی نه تنها به انجام پرو ه های بین المللی ،داخلی و همکاری با پژوهشژگرانی
که سابقه قبلی پژوهش دارند پرداخته ،بلکه به آموزش افراد عالقمندی که تجربژه ای در ایژن
زمینه ندارند نیز می پردازد .همکاری با افراد عالقمند صرفا در بحت پژوهشژی نبژوده و افژراد
داوطلب میتوانند در زمینه های فرهنگی ،شبکه های اجتماعی و مدیا نیز به فعالیت بپردازند.
ما به تمامی افراد عالقمند خوش آمد می گوییم.با توجه به نیاز وجژود رویژه ای مژنظم بژرای
جرب دانشجویان و همچنین مشخص بودن نحوه همکاری بادانشجویان ،بژر آن شژدیم تژا بژه
توضیح این الگوریتم در مرکز بپژردازیم.ایژن مرکژز بژیش از ده نژوع پروسژیجر مختلژ را در
زمینههای درد و نورومدوالسیون به انجام می رساند .شرح دقیق ایژن مژداخالت در فلوچژارت
زیر قابل مالحظه است.
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