
 



 مقدمه

ستَى هْرُ ّا هحَر استَاری است کِ تٌِ حَل آى شکل گرفتِ ٍ جوجوِ را بر باالتریي ًقغِ بذى قرار دادُ 

 هْرُ بِ ّن 9 هْرُ هجسا ٍ 24ایي ساختواى از . ٍ ساختار بسیار هْوی بِ ًام ًخاع را حوایت هی کٌذ

چسبیذُ تشکیل شذُ ٍ ّرگًَِ اختالل در ّر کذام از اجسای ایي ستَى، بستِ بِ ًَع اختالل هی تَاًذ 

اگرچِ شایع . عَاقب جسیی یا عوذُ ای برای فرد در بر داشتِ ٍ کیفیت  زًذگی فرد را تحت الشعاع قرار دّذ

تریي آسیب  ستَى فقرات کوردرد هی باشذ، اها بیواریْای ارثی ٍ غیر ارثی بسیار هتٌَع دیگری  ًیس ستَى 

فقرات را تْذیذ هیکٌٌذ کِ ّذف ّستِ پصٍّشی ستَى فقرات کاّش اثرات ایي بیواریْا بر کیفیت زًذگی 

 .هبتالیاى هی باشذ



 

 زمینه هبی تحقیقبتی هسته پژوهشی ستون فقرات

پیشگیری از ایجاد بیواریْای هربَط بِ ستَى فقرات- 1   

بررسی اپیذهیَلَشی ٍ ریسک فاکتَرّای بیواریْای هربَعِ-  2  

پصٍّش در زهیٌِ رٍشْای ًَیي درهاًی بیواریْای هربَعِ- 3  

بکاربردى رٍشْای ًَیي شٌاسایی شذُ در درهاى بیواراى هربَعِ- 4  

ارزیابی هیساى بْبَد رٍشْای درهاًی از عریق سٌجش هیساى رضایت هٌذی بیواراى هربَعِ- 5  

 



  1هدف و فعبلیت

هغالعِ بیواریْای شایع ستَى فقرات ٍ ارائِ راّکارّای درهاًی بْیٌِ برای درهاى آًْا: هدف  

:فعبلیت هب  

عراحی پرٍشُ ّای هربَعِ- 1  

تاهیي بَدجِ هَرد ًیاز- 2  

اجرای پرٍشُ ّا- 3  

ارائِ ًتایج حاصل از اًجام پرٍشُ ّا- 4  



  2هدف و فعبلیت

 بررسی عَاهل خغر آسیب ّای ستَى فقرات ٍ ارائِ راّکارّای جلَگیری از آسیب زٍدرض ستَى :هدف

 فقرات 

:فعبلیت هب  

عراحی پرٍشُ ّای هربَعِ- 1  

تاهیي بَدجِ هَرد ًیاز- 2  

اجرای پرٍشُ ّا- 3  

ارائِ ًتایج حاصل از اًجام پرٍشُ ّا- 4  



3هدف و فعبلیت  

ٍ تاثیر آى بر  ( کیفَز –اسکَلیَز  ) بررسی ًتایج اعوال جراحی دفَرهیتی ّای شذیذ ستَى فقرات :هدف

 عَل عور بیواراى 

 

:فعبلیت هب  

عراحی پرٍشُ ّای هربَعِ- 1  

تاهیي بَدجِ هَرد ًیاز- 2  

اجرای پرٍشُ ّا- 3  

ارائِ ًتایج حاصل از اًجام پرٍشُ ّا- 4  



4هدف و فعبلیت  

  بررسی راّْای غیر جراحی در درهاى کور دردّای هسهي :هدف

 

:فعبلیت هب  

عراحی پرٍشُ ّای هربَعِ- 1  

تاهیي بَدجِ هَرد ًیاز- 2  

اجرای پرٍشُ ّا- 3  

ارائِ ًتایج حاصل از اًجام پرٍشُ ّا- 4  



5هدف و فعبلیت  

 در درهاى بیواریْای ستَى فقرات   (Minimal invasive) بررسی رٍشْای جذیذ کن تْاجوی :هدف

 
 

:فعبلیت هب  

عراحی پرٍشُ ّای هربَعِ- 1  

تاهیي بَدجِ هَرد ًیاز- 2  

اجرای پرٍشُ ّا- 3  

ارائِ ًتایج حاصل از اًجام پرٍشُ ّا- 4  



6هدف و فعبلیت  

 . بررسی هیساى رضایتوٌذی بیواراى در دراز هذت از رٍشْای درهاًی بکارگرفتِ شذُ:هدف

 

:فعبلیت هب  

عراحی پرٍشُ ّای هربَعِ- 1  

تاهیي بَدجِ هَرد ًیاز- 2  

اجرای پرٍشُ ّا- 3  

ارائِ ًتایج حاصل از اًجام پرٍشُ ّا- 4  

 



 استراتژیهب و برنبمه هب

 

ّذفوٌذ سازی هغالعات ٍ جلَگیری از اتالف اًرشی ٍ هٌابع هالی در تحقیقات هشابِ-  1  

شٌاسایی عَاهل پیشگیری کٌٌذُ  از ایجاد بیواریْای درگیرکٌٌذُ ستَى فقرات- 2  

بررسی اپیذهیَلَشی ٍ ریسک فاکتَرّای بیواریْای درگیرکٌٌذُ ستَى فقرات-  3  

پصٍّش در زهیٌِ رٍشْای ًَیي درهاًی بیواریْای درگیرکٌٌذُ ستَى فقرات- 4  

بکاربردى رٍشْای ًَیي شٌاسایی شذُ در درهاى بیواراى هربَعِ- 5  

ارزیابی هیساى بْبَد رٍشْای درهاًی از عریق سٌجش هیساى رضایت هٌذی بیواراى هربَعِ- 6  



 زمبن بندی

:اهداف کوتبه مدت  

 تاهیي زیرساخت ّای الزم شاهل فراّن آٍردى تجْیسات الزم ٍ اًجام ّواٌّگی ّای هربَعِ

:اهداف میبن مدت و بلند مدت  

اًجام پرٍشُ ّای هربَعِ ٍ اًتقال صحیح ًتایج پصٍّشْا بِ سایر هراکس-   

استفادُ از ًتایج پصٍّشْا در کوک بِ بیواراى هربَعِ-   

 



 دستبوردهبی هسته پژوهشی ستون فقرات

اًجام پرٍشُ ّای کاربردی در بْبَد کیفیت زًذگی بیواراى هربَعِ-  1  

اًتقال ًتایج هغالعات اًجام شذُ در سغح هلی ٍ بیي الوللی- 2  

چاپ هقاالت هلی ٍ بیي الوللی- 3  

ّوکاری با سایر هراکس هرتبظ هلی ٍ بیي الوللی جْت استفادُ از اهکاًات ٍ داًش - 4

 آى هراکس

 



 اعضبی هسته پژوهشی

 

دکتر ابراّین عاهری: مسئول هسته  

دکترحسي قٌذّاری: دبیر هسته  

  دکتر خذاکرم رستگار، دکتر فرشاد ًیکَئی:اعضبی گروه پژوهشی

دکتر ابَالفضل باقری فرد: مسئول ترجمبن دانش  

 



 

ّذف ًْایی ها آى است کِ هرکس تحقیقات ارتَپذی شفا بِ عٌَاى هرکس تحقیقاتی هعتبر در 

زهیٌِ جراحی استخَاى ٍ هفاصل در کشَر ٍ هٌغقِ ٍ صحٌِ بیي الوللی شٌاختِ شذُ ٍ 

فعالیت ّای تحقیقاتی ٍ کاربردی آى راٌّوا ٍ پیشرٍ اًجام تحقیقات در زهیٌِ جراحی 

 . استخَاى ٍ هفاصل در کشَر باشذ

 33542007 و 33542001: تهران، ميدان شهدا، خيابان مجاهديه اسالم، روبروی پمپ بنزیه تلفه: آدرض

 


