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 مركز تحقيقات بازسازي استخوان و مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  

شماره و تاریخ  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی مجري ردیف

 تصویب

تاریخ شروع و پایان  عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح 

 قرارداد
گزارش  گزارش پيشرفت كار 

 نهایی

 مقاله 

 دكتر ابوالفضل باقري فرد 1

ف اين البته مركز هد) 

طرح دانشكده پزشكي 

  است (

.دكتر محمود جبل 1

 عاملی 

 .دكترعلی جهانسوز2

 .دكترهومن یحيی زاده 3

 . دكتر رامين بزرگمهر4

 .دكترپرهام نيك رفتار5

92 -02 -30 -24008  14/8/92 کاربردي  

 بودجه نداشت

 نامه مصوبه دانشگاه دارد

ز ارزيابي تاثير تزريق داخلي مفصلي پالكت غني ا

 ريتالسما در عالئم بيماري بيماران مبتال به آرتپ

 زانو در عرض يكسال

بودجه نداشت بخاطر 

همين قرارداد ندارد و 

نياز به گزارش و مقاله 

 هم ندارد

   

 دكتر كاوه قرنی زاده  2

 

.دكتر تينا شوشتري زاده 1

 .دكترهومن بخشنده 2

.دكتر حسين حمداله 3

 زاده

 .دكترنيما مولوي 4

-نياديب
 ربرديکا

 93شهریور 

 ثبت شده در پژوهشيار

 

24969- 196- 03- 93 

 قرارداد دارداخالق + 

 تومان770/386/17

بررسی نتایج استئوتومی ساب تروكانتریك در 

درمان استئونكروز سرفمور ناشی از 

كورتيكواستروئيد، یك مطالعه حيوانی بر روي 

 خرگوش 

results of subtrochanteric 
osteotomy in the 
management of femoral 
head oateonecrosis 
induced by corticosteroid 
: an animal study 

الی  5/10/93از 

5/10/94 

تمديد قرارداد تا 

15/10/95 

در این قسمت درخواست 

 تمدید هم داشته اند 

 15/2/94 ندارد

 1/5/94ندارد 

دارد 

15/10/94 

پيام پژوهش 

 دارد

 پيش نويس مقاله دارد

27/3/96 
Accepted مقاله دارد   

-نياديب دكتر افسانه صفاریان دكتر منصور ابوالقاسميان  3
 کاربردي

ثبت شده در پژوهشيار 

 93مهر 

25088- 196- 03- 93 

 قرارداد دارداخالق + 

 تومان 000/380/16

سيپروفلوكساسين سيستميك بر بررسی اثر 

سرعت رسوب گلبول قرمز  –نشانگرهاي التهابی

(ESR) –  پروتئين واكنشكر(CRP) c –  حيوان

 آزمایشگاهی )خرگوش( 

Effect of Systemic 
Ciprofloxacin on 
Inflammatory Markers 
(erythrocyte 
sedimination rate & C- 
reactive protein ) in 
Rabbit 

الی  29/9/93از 

29/12/94 
  20/11/93 دارد

 20/12/93دارد 

دارد 

29/12/94  
 ه داردپيش نويس مقال

 

-بنيادي فاطمه چگينی      دكتر منصور ابوالقاسميان 4
 کاربردي

ثبت شده در پژوهشيار 

 93مهر 

25089- 196- 03- 93 

 قرارداد دارداخالق + 

 تومان 000/204/10

بررسی اثر وانكومایسين بر نشانگرهاي التهابی 

 c)سرعت رسوب گلبول قرمز و پروتئين واكنشگر

 (در خرگوش

Effect of Systemic Vancomycin 
on Inflammatory Markers 
(erythrocyte sedimination rate 
& C- reactive protein ) in Rabbit 

الی  29/9/93از 

29/12/94 
  20/11/93دارد 

 20/12/93دارد 

دارد 

29/12/94  
 پيش نويس مقاله دارد
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 مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  مركز تحقيقات بازسازي استخوان و 

شماره و تاریخ  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی مجري ردیف

 تصویب

تاریخ شروع و پایان  عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح 

 قرارداد
گزارش  گزارش پيشرفت كار 

 نهایی

 مقاله 

ثبت شده در پژوهشيار  كاربردي  دكتر بابك اتوكش دكتر مهدي مقتدایی 4

 93مهر 

25125- 196- 93-03 

 نشكده انجام شدتوسط دا

مقایسه سطح ماركرهاي التهابی در بيماران با 

شكستگی فمور تحت درمان جراحی قبل و بعد از 

) در لحظه آخر مركز هدف ساعت از بستري   24

 را تغيير دادن (

    

 .دكتربيژن ولی اللهی 1 دكتر منصور ابوالقاسميان  5

 .دكتر تورج كمالی 2
 

 کاربردي

 ثبت شده در پژوهشيار

 93مهر 

25171- 196- 03- 93 

این طرح بایگانی شد به علت 

اینكه هزنيه نداشته و فقط 

تایيدیه كميته اخالق نياز 

 داشته 

بررسی ميزان فراوانی موارد مثبت كاذب در 
تشخيص آسيب سيندسموز بر اساس نماي 

 Mortise View External راديوگرافيك
Rotation  در مراجعين با مچ پاي نرمال به

 1393يمارستان شفايحيائيان در دي ماه سالب

بودجه نداشت بخاطر 

همين قرارداد ندارد 

ولی نامه مصوبه اخالق 

 و دانشگاه دارد

گواهي تاييد اخالق 
اعتبار اين گواهينامه 

 سال است  3بمدت 

  

 دكتر ابراهيم عامري  دكتر حسن قندهاري  6
 دكتر ميالد حاجی آقا بزرگی 

-بنيادي
 کاربردي

شده در پژوهشيار ثبت 

 93آبان 

25331- 196- 04- 93 

 قرارداد دارداخالق + 

 تومان 600/497/1

بررسی تغييرات دژنراتيو دیسك كمري دیستال به 

محل فيوژن و اختالالت عملكردي آن پس از 

عمل جراحی خلفی ستون مهره ها در بيماران 

 مبتال به اسكوليوز ایدیوپاتيك

Evaluation of lumbar 
degenerative disc disease 
distal to fusion level and 
related functional disease 

الی  15/11/93از 

15/11/94 
 دارد 

پایان نامه 

 بوده

 دارد   acceptance مقاله 

-بنيادي خانم زهرا جهانی  دكتر ابوالفضل باقري فرد  7
 کاربردي

ثبت شده در پژوهشيار 

 93آذر 

25443- 196- 04- 93 

 نداشت ه بودج
صرفا جهت مصوبه اخالق 

 و دانشگاه

تعيين شيوع آسيبهاي همراه با پارگی رباط صليبی 

مشاهده شده در حين عمل آرتروسكوپی  (ACL)قدامی

ن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شفا یحيایيا

 1390-94طی سال هاي

 

بودجه نداشت بخاطر 

همين قرارداد ندارد 

ولی مصوبه اخالق و 

 شگاه دارددان
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 مركز تحقيقات بازسازي استخوان و مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  

شماره و تاریخ  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی مجري ردیف

 تصویب

تاریخ شروع و پایان  عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح 

 قرارداد
 مقاله  گزارش نهایی گزارش پيشرفت كار 

ثبت شده در پژوهشيار  کاربردي دكتر مانی محمودي  دكتر علی یگانه 8

 93آذر 

25471- 196- 04- 93 

 قرارداد دارداخالق + 

 تومان 000/804/15

مقايسه ميزان مواد معدنی موجود در استخوان 
 افراد سالم و معتادين به اوپيوم، هروئين

The comparison of bone 
mineral Levels between 
healthy individuals and 
opium, heroin addicts. 

الي  10/11/93از 

10/9/94 
پایان نامه   - دارد دارد

 بوده

 
Accepted مقاله دارد  

ولي بنام اين مركز 
  نيست

-بنيادي دكتر بابك اطهري  دكتر علی یگانه  9
 کاربردي

ثبت شده در پژوهشيار 

 93دي 

25468- 196- 04- 93 

 قرارداد دارداخالق + 

 مان تو 000/720/15

 آناليز دود متساعد شده ناشی از استفاده کوتری
 حين عمل جراحی از بافت های مختلف

Assessment of 
composition of smoke in 
use of cautery in different 
tissue in orthopedic 

 ندارد 7/6/95الي  7/6/94از 

7/12/94 

 دارد 

7/6/95  

پيش نويس مقاله 

 4/5/96دارد

 دجبل عاملیدكتر محمو 10

 دكتر ابوالفضل باقري

 دكتر حسينعلی هادي 

ثبت شده در پژوهشيار  کاربردي دكتر ایمان قماشی 

 93دي 

25493- 196- 04- 93 

 قرارداد دارداخالق + 
 تومان 695/495/32

بررسی تاثير بازسازی رباط صليبی قدامی با 
استفاده از تاندونهای همسترينگ روی قدرت 

 اکستانسيون هيپ

Evaluation of the effect of 
ACL reconstruction with 
hamstring tendons on hip 
extention strength 

 1/6/94 – دارد 1/3/95الي  1/3/94از 

 1/9/94دارد 

 1/3/95دارد 

 پيام طرح دارد

پيش نويس مقاله 

 /13/2/96دارد

Accepted مقاله دارد   

-نياديب خانم مرضيه رشيدي  دكتر حسن قندهاري  11
 کاربردي

ثبت شده در پژوهشيار 

 93دي 
25492- 196- 04- 93 

 قرارداد دارداخالق + 
 تومان  000/000/1

ررسی شيوع تفاوت در تعداد مهره های ب
لومبار و توراسيک در بيماران مبتال به 

اسکوليوز ايديوپاتيک جوانان مراجعه کننده به 
-1393بيمارستان شفا يحياييان طی سالهای 

1388 

To study the prevalence 
of variations in the 
number of thoracic and 
lumbar vertebrae in 
patients with adolescent 
idiopathic scoliosis from 
2009 to 2014 in Shafa 
Yahyaian hospital. 

الي  15/1/94از 

15/12/94 

 تمديد قرارداد تا

03/11/95  

  15/12/94دارد  

 داردپيام طرح 

 پيش نويس مقاله دارد

24/4/96 
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 مركز تحقيقات بازسازي استخوان و مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  

شماره و تاریخ  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی مجري ردیف

 تصویب

تاریخ شروع و پایان  عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح 

 قرارداد
 مقاله  گزارش نهایی گزارش پيشرفت كار 

-بنيادي يوسف تقي زاده  تر بيژن ولي اللهي دك 12
 کاربردي

ثبت شده در پژوهشيار 

 93دي 
25502- 196- 04- 93 

 قرارداد دارداخالق + 
 تومان 000/000/27

بررسی نحوه تاثير تثبت مفصل ساب تاالر بر 
 کارکرد بيومکانيکی مفصل مصنوعی

Effect of subtalar fusion 
on the biomechanical 
behavior of Total Ankle 
Replacement 

  1/9/94دارد  1/9/95الي  1/4/94از 

  1/1/95دارد 

  1/9/95دارد 

 پيام طرح دارد
پيش نويس 

 مقاله دارد

ثبت شده در پژوهشيار  کاربردي يوسف تقي زاده دكتر بيژن ولي اللهي  13

 93دي 

25501- 196- 04- 93 

 قرارداد دارداخالق + 

 تومان  000/760/7

ميليمتری کالکانئوس جهات  2.7حی پليت طرا
 درمان شکستگی اين استخوان به روش

Minimal approach Straight sinus 
tarsal approach 

Desining a 2.7 mm Calcaneous 
plate which used in the case of 
trauma (minimally invasive - 
straight sinus tarsal approach) 

  1/6/94دارد  1/2/95الي  1/2/94از 

  1/10/94دارد 

پيش نويس مقاله   1/2/95دارد 

 27/3/96دارد

ثبت شده در پژوهشيار  کاربردي يوسف تقي زاده دكتر بيژن ولي اللهي  14

 93دي 

25499- 196- 04- 93 

 قرارداد دارداخالق + 

 تومان 000/200/6

طراحی سيستم بيرون کشنده نيل شکسته از 
 درون استخوانهای بلند

Design an inovative 
device for extracting 
broken intramedullary 
from long bones 

  31/7/94دارد  1/5/95الي  1/2/94از 

  31/1/95دارد 

 1/5/95دارد 

 پيام طرح دارد 

پيش نويس مقاله 

 27/3/96دارد

 دكتر داود جعفري شریفی علی محمددكتر  15

 دكتر ابوالفضل باقري فرد 

 ا تكيه معروف دكتر ند

 دكتر علي مشيري 

 

بنيادي-
 کاربردي

 

 

ثبت شده در پژوهشيار 

 93اسفند 

25552- 196- 01- 94 

 قرارداد دارداخالق + 

 تومان  000/024/102

طراحی، ساخت، توسعه و استفاده از روش 

های نوین مهندسی بافت و طب بازساختی در 
ترمیم نقائص استئوکندرال با استفاده از زیست 

بست های دوالیه آسلوالر، چسب فیبرینی دار

پالکتی، سلول های بنیادی پیش تمایز یافته، 
و  in vitroکندروسیت و ماکروفاژ: مطالعات 

 فاز حیوانی

Design, fabrication, development 
and application of novel tissue 
engineering and regenerative 
medicine based strategies in 
osteochondral defect healing using 
bilayered acellularized bioscaffolds, 
platelet fibrin glue, pre-
differentiated stem cells, 
chondrocytes and macrophages: in 
vitro and animal phase studies 

الي  1/4/94از 

تمديد  96  1/11/96

 1/10/97قرارداد تا 

  1/7/94دارد  

 1/12/94ندارد 

 

1/11/96   
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 مركز تحقيقات بازسازي استخوان و مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  

شماره و تاریخ  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی مجري ردیف

 تصویب

تاریخ شروع و  عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح  جمع كل هزينه ها

 پایان قرارداد

گزارش 

پيشرفت 

 كار 

گزارش 

 نهایی

 مقاله 

-نياديب دكتر بتول سادات حائريان  تر فريد نجدمظهر دك 16
 کاربردي

ثبت شده در پژوهشيار 

 93اسفند 

 تومان  000/500/3

 قرارداد دارداخالق + 

 

25761- 196- 01- 94 

 

 انائیموتاسیون ژنتیکی سینداکتیلی در بیماران بیمارستان شفا یحی

GENETIC MUTATION IN 

SYNDACTYLYLOUS PATIENTS OF 

SHAFA YAHYAIAN HOSPITAL 

الي  2/8/95از

تمديد  2/8/96

 2/7/97قرارداد تا 

دارد 

27/5/95  

 

 ندارد ندارد

-نياديب دكتر افشين حسابي  دكتر منصور ابوالقاسميان  17
 کاربردي

ثبت شده در پژوهشيار 

 93اسفند 

 94 -01 -196 -25883 تومان 000/000/15

شد به علت  این طرح بایگانی

طوالنی مدت  يگيري پعدم 

و عدم انجام اصالحات 

   ي و اخالقیمتدولوژ

 هیچکدام ( -آسپرین  -رژیم پیشگیری ) انوکساپارین  3مقایسه 

 تاناز ترومبو آمبولی ریوی در بیماران مراجعه کننده به بیمارس

 شفا یحیاییان که با گچ زیر زانو درمان میشوند

copmaring 3 regim ( Enoxaparim - 

ASA - none ) for prevantion of 

pulmonary Emboli that treating 

with below knee casting 

شد  این طرح بایگانی

يگيري پبه علت عدم 

طوالنی مدت  و عدم 

انجام اصالحات 

   ي و اخالقیمتدولوژ

   

ثبت شده در پژوهشيار  کاربردي دكتر ايمان قماشي  دكتر علي يگانه  18

 93اسفند 

 94 -01- 196 -25827 ان توم 000/450/22

این طرح بایگانی شد به علت 

انصراف و پيدا نكردن نرم 

و عدم انجام  افزار طرح

 اصالحات

 THA Templatingطراحی برنامه کامپیوتری برای 

 

Development of a computerized 

program for THA templating. 

این طرح بایگانی شد 

به علت انصراف و پيدا 

 فزار طرحنكردن نرم ا

 و عدم انجام اصالحات

   

  شاهده كريمي دكتر  دكتر ابوالفضل باقري فرد 19

 دكتر مهدي محمدپور

 دكتر ناصر اقدمي

 دكترمحمودجبل عاملي

 دكترمحمدرهبر

  دكترمهدي مويدفر

ثبت شده در پژوهشيار  کاربردي

  94مرداد 

طرح مشترك با رویان هزینه 

اي كه به عهده رویان است 

 +  تومان 000/400/58

تومان آموزش  000/000/1

 دانشگاه +

 مركز تحقيقات 773/625/18

 جمع كل هزینه ها 

  تومان  000/200/76

26673- 196- 03- 94 

 قرارداد دارداخالق + 

بررسي ایمنی پيوند داخل زانویی سلول بنيادي 

مزانشيمي مشتق از بافت چربی خودی کشت 

ن دچار شده در سيستم سوسپانسيون در بيمارا

 1396تا 1394استئوآرتريت مفصل زانو ازسال

این طرح تبدیل شد به طرح ارتباط با صنعت و 

  هزینه کل آن هم تغيير کرد

 الي  26/2/95از 

26/8/96 

تمدید طرح تا 

26/8/97 

 ندارد

26/9/95 

26/8/97   
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 مركز تحقيقات بازسازي استخوان و مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  

شماره و تاریخ  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی ريمج ردیف

 تصویب

تاریخ شروع و  عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح  جمع كل هزينه ها

 پایان قرارداد

گزارش 

پيشرفت 

 كار 

گزارش 

 نهایی

 مقاله 

 دكتر داود جعفري  دكتر فريد نجدمظهر 20

 دكتر علي اجودي

ثبت شده در پژوهشيار  کاربردي

 94مرداد 

  94 -04 -196 -26619 تومان  000/960/1

 قرارداد دارداخالق + 

معرفی یک اکسترنال فيکساتور دست ساز با  

های ¬ساختاری شبيه بتون، برای شکستگی

 انگشتان در بيمارستان شفایحيائيان تهران.

A handmade Ferrocement external 

fixator for phalangeal and 

metacarpal fractures 

الي  1/2/95از 

1/5/95  

دارد  دارد

1/5/95  

Accepted 
 مقاله دارد

 دكتر امير رستمي  دكتر منصور ابوالقاسميان 21

 دكتر محمد مهدي دهقان 

 دكتر فاطمه چگيني

-نياديب
 کاربردي

ثبت شده در پژوهشيار 

 94مرداد 

بررسی نقش بيومارکرهای مختلف در نمونه  94 -04 -196 -26809 تومان  500/471/27

سما و ادرار در تعيين زمان مطلوب تعویض مجدد پال

مفصل بعد از درمان عفونت باکتریایی مفصل 

مصنوعی با استفاده از روش پروتئوميکس در مدل 

 خرگوشی

A study on the role of different 

biomarkers in plasma and urine in 

determining the optimal time of 

reimplantation after bacterial 

infection of an artificial joint in a 

rabbit model using Proteomics 

assay 

خواهشمند است حداكثر تا تاريخ 
اصالحات مربوط به  95,2,5

هزينه را ارسال نماييد بديهي 
است در صورت عدم انجام 

اصالحات تا آن تاريخ به منزله 
انصراف تلقي گرديده و طرح 

 .رددمذكور بايگاني مي گ

طرح بايگاني شد 

به علت عدم 

  اصالح  هزينه

  

-نياديب دكتر مهدي مويدفر دكتر ابوالفضل باقري فرد 22
 کاربردي

ثبت شده در پژوهشيار 

 94مرداد 

  94 -04 -196 -26816 تومان  000/600/32
با توجه به طوالني شدن روند 

كارشناسي و عدم انجام اصالحات 

ه طرح مربوط به متدولوژي بدينوسيل

 جنابعالي بايگاني مي گردد

اثر روش جدید برنامه ریزی کامپيوتری قبل از عمل 

بر دقت عمل جراحی استئوتومی پروگزیمال تيبيا 

 در بيماران مبتال به ژنوواروم

Effect of a novel computer pre-

operative planning method on the 

accuracy of proximal tibial 

osteotomy in genu 

با توجه به طوالني شدن 
روند كارشناسي و عدم 

انجام اصالحات مربوط به 
متدولوژي بدينوسيله طرح 
 جنابعالي بايگاني مي گردد
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 مركز تحقيقات بازسازي استخوان و مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  

شماره و تاریخ  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی مجري ردیف

 تصویب

تاریخ شروع و  عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح  ه هاجمع كل هزين

 پایان قرارداد

گزارش 

پيشرفت 

 كار 

گزارش 

 نهایی

 مقاله 

 دكتر داود جعفري  دكتر فريد نجدمظهر 23

 دكتر حامد طيبي

 دكتر مرضيه نجومي 

-نياديب
 کاربردي

ثبت شده در پژوهشيار 

 94آبان 

27044-196-04-94 تومان  000/000/1  

 ارداد داردقراخالق + 

 (Dorr)بررسی ميزان پایایی تقسيم بندی دور

درارزیابی ميزان استئوپروز پروگزیمال استخوان 

 فمور در مشاهده کننده و بين مشاهده کنندگان

Inter and Intra observer reliability 

of Dorr Classification of the 

osteoprosis in the proximal femur 

الي  1/12/94از 

1/4/95  

 ندارد

1/2/95 

 دارد

1/4/95 

پيام پژوهش 

 دارد

Accepted 
  مقاله دارد

27/3/96 

 دكتر داود جعفري  دكتر فريد نجدمظهر 24

 دكترمحمدرضا بهاالديني

 دكترمرضيه نجومي

 دكتر شنيم محمدي

ثبت شده در پژوهشيار  

 94آبان 

 94-04-196-27154 تومان 000/000/1

 قرارداد دارداخالق + 

 Terrible درمان غيرجراحی در آسيبهاینتایج 

Triad در آرنج 

Study of the results of non- 

operative treatment of terrible 

triad of the elbow 

الي  1/11/94از 

1/2/95  

پيام طرح 

 دارد
 دارد

1/2/95 

Accepted 
 مقاله دارد

شيار ثبت شده در پژوه كاربردي  مهدي مويدفر دكتر مهدي مقتدايي 25

 94آبان 

 94 -04 -196 -27063 تومان   866/628/2

 قرارداد دارداخالق + 

بررسي میزان تاثیر شخصیت و سالمت جسم و روان بر نتایج 

 عمل جراحي آرتروپالستي زانو

Personality, function and 

satisfaction in patients undergoing 

total knee replacement 

 الي  1/3/95از 

1/10/95  

پيام پژوهش 

 دارد
 دارد 

1/10/95 

پيشنويس اوليه 

 مقاله دارد

25/6/96 

 سحرناز نجات دكتر منصور ابوالقاسميان 26

 زاله غالمي 

Toby Smith  
 محسن صادقي نائيني 

Caroline Hing  

ثبت شده در پژوهشيار  كاربردي 

  94آذر 

 تومان  000/500/7

البته اين طرح چون گرنت 

ز بودجه بوده اين مبلغ ا

  دانشگاه استفاده شده است .

27259-196-05-94 

اين  قرارداد دارداخالق + 

طرح از بودجه دانشگاه 

استفاده كرده چون از گرنت 

استفاده كرده نام گرنت مرور 

 نظام مند بوده 

 مرور نظام مند مداخالت دارویي براي پیشگیري و درمان پوكي

 كوكرین  –لگن  استخوان اطراف پروتز متعاقب تعویض مفصل

 

 

الي  1/12/95از

1/12/96 

 1/12/96  
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 مركز تحقيقات بازسازي استخوان و مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  

شماره و تاریخ  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی مجري ردیف

 تصویب

تاریخ شروع و  عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح  جمع كل هزينه ها

 پایان قرارداد

گزارش 

ت پيشرف

 كار 

گزارش 

 نهایی

 مقاله 

 دكتر داود جعفري  دكتر پروانه تقوي 27

 دكتر فريدنجدمظهر 

 

 كاربردي  –بنيادي 

 

 هسته پژوهشی 

 دست و شانه 

ثبت شده در پژوهشيار 

14/4/95  

  30/4/95جلسه 

  95 -02 -196 -28855 تومان  29 /000/830

 قرارداد دارداخالق + 

اص منابع بررسی مقايسه ای ميزان اختص

توجهی برروی کنترل وضعيتی افراد دارای 

شکستگی اندام فوقانی به علت افتادن با افراد 

عادی از ديدگاه رفتار ديناميک خطی و 

 غيرخطی

Comparison analysis of attention 

allocation to postural control of 

upper extremity fractures patients 

and healthy persons from linear 

and nonlinear dynamical behavior 

perspective 

الي  1/11/95از

1/3/97  

1/7/96 

 دارد

1/3/97 

 دارد

پيام طرح 

 دارد

 

مقاله  پيشنويس 

 5/4/97دارد
Acceptance 

 دارد

 دكتر فرشاد نيكوئي دكتر مژده ذبيحي يگانه 28

 دكترعليرضا ميرزائي 

 كاربردي –بنيادي 

 
 هسته پژوهشی

 فقراتستون 

ثبت شده در پژوهشيار 

31/3/95  

 30/4/95جلسه 

 95 -02 -196 -28713 تومان  000/250/8
 قرارداد دارداخالق + 

ارزيابی ريزساختمان استخوانی در زنان يائسه 

 Trabecular Bone Scoreايرانی با روش 

و استفاده از آن در ارزيابی خطر شکستگی 

 استئوپورتيک

Evaluation of bone 

microarchitecture in post-

menopausal Iranian women using 

Trabecular Bone Score method and 

its application in osteoporotic 

fracture risk assessment. 

 الي  1/9/95از 

1/3/96 

1/12/95  

2/12/95 

1/3/96  

 دارد
پيام طرح 

 دارد

 

مقاله  پيشنويس 

 8/12/96دارد

و مقاله 

acceptance 
 20/3/97دارد

 

 

 



9 

 

 

 

 مركز تحقيقات بازسازي استخوان و مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  

شماره و تاریخ  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی مجري ردیف

 تصویب

تاریخ شروع و  عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح  جمع كل هزينه ها

 پایان قرارداد

گزارش 

پيشرفت 

 كار 

گزارش 

 نهایی

 مقاله 

 ر عليرضا ميرزائیدكت  29
 

دکترررررررر مسرررررررعود جررررررران 
 بزرگی

   دكتر ذبيحی

 دکتر منير حائريان
 دکتر احسان خليلی

 دکتر ابولفضل اکبری
 دکتر آزاده امينی

خررررررانم صررررررديقه وفررررررايی 
 افشار

 

 كاربردي –بنيادي 
 هسته پژوهشی

 سایر

ثبت شده در پژوهشيار 

 17/7/95در تاریخ 

 15/7/95جلسه 

 

 95-03-196-29435 تومان  000/344/7
 قرارداد دارداخالق + 

رفتاری -تاثیر درمان شناختی ارزیابی 
در  IL-8و  TNFα  درمیزان سرمی

 بیماران مبتال به فیبرومیالژی
Evaluation of the effect of 
cognitive bahavioral therapy on 
the serum TNFα and IL-8 level of 
fibromialgia patients 

 1/10/95از 

 10/9/96الی 

تمدید طرح تا 

10/3/97 

10/6/96 

 دارد
پيام پژوهش 

 دارد

10/3/97 

 دارد

 پيشنويس 

 مقاله 

 30/3/97دارد

Accepted 
 مقاله دارد

19/1/98 

خانم جعفري 

 گفتند

 دكتر يگانه  دكتر مقتدايي 30

 دكتر شهسواري

 كاربردي

  هسته پژوهشی

 لگن و زانو 

 ثبت شده در پژوهشيار

  9/8/94در تاریخ 

  15/7/95ه جلس

 

 95-03-196-27076 تومان  000/000/5
 قرارداد دارداخالق + 

بررسي ارتباط ولگوس كات ديستال فمور حين 

جراحي وزاويه مكانيكال اناتوميكات فمور در 

 رادیوگرافی قبل از عمل

checking degree of distal femur 

valgus cut in TKA and correlation 

between it and mechanical 

anatomical 

 

الي  22/1/96از 

22/7/96 

 پيام پژوهش دارد

 دارد 
9/10/96 

Accepted 
 مقاله دارد

16/11/96 

دكتر ابوالفضل  31
 باقري فرد

 دكتر گرانمايه 

 دكتر نجدمظهر

 خانم هالكويي

 كاربردي

  هسته پژوهشی

 لگن و زانو

 ثبت شده در پژوهشيار

 17/6/95در تاریخ 

  15/7/95جلسه 

 

بررسی مقایسه ای اثر پمپ کنترل درد مورفين  95-03-196-29305 تومان  000/900

وکتوروالک بر شدت درد وشاخص های فيزیولوژیک 

ساعت اول پس از اعمال جراحبی تعویض 24بيماران در

 95مفصل هيپ وزانودر بيمارستان شفا یحيائيان در سال

Comparison of pain and physiological indices of 

orthopedic patients treated with morphine patient 

control analgesia (PCA) v.s ketorolac at first 24 hour 

after Total Knee Arthroplasty TKA.THA -` shfa hospital 

)2016( 

با توجه به طوالني 
ماندن طرح جنابعالي 

در محيط قرارداد 
پزوهشي و عدم ارسال 

ه بدينوسيل irct کد ثبتي

طرح مذکور بايگاني 
 .مي گردد
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 مركز تحقيقات بازسازي استخوان و مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  

شماره و تاریخ  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی مجري ردیف

 تصویب

تاریخ شروع و  عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح  جمع كل هزينه ها

 پایان قرارداد

گزارش 

پيشرفت 

 كار 

گزارش 

 نهایی

 مقاله 

دكتر محمد  32
 رازي

 دكتر سلمان غفاري 

 دكتر افسانه صفرچراتي

 دكترهاله دادگستر

 كاربردي

  هسته پژوهشی

 زانو 

 ثبت شده در پژوهشيار

 24/7/95در تاریخ 

چون گرنت بود بطور 

اتوماتيك به معاونت 

پژوهشی دانشگاه 

  ارسال شد

 95-03-196-29497 تومان  000/000/2
 د داردقراردااخالق + 

بررسي آسيب پوسترولترال زانو با تكنيك جديد 

استرس راديوگرافي در بيماران مراجعه كننده به 

  96 – 95بيمارستان حضرت رسول در سال 

Evaluation of knee posterior ulcer injury with 

new radiography technique in patients 

2017-2016referring to Rasoul Hospital in  

الي  20/4/96از 

20/8/96 
تمديد 

قرارداد تا 

20/8/97 

  

 دكترابوالفضل باقري فرد  33

 دكتر محمود جبل عاملی 

دكتر محمد مجيب 

 محسنی

 مهسا سادات خضري 

 بنيادي

هسته پژوهشی 

 زانو 

ثبت شده در 

 پژوهشيار

 29/8/95در تاریخ 

  16/10/95جلسه 

 

  95-04-196-29770 تومان  000/000/4
 قرارداد دارد+ اخالق 

 بررسی نتایج درمان غیرجراحی در بیماران با تشخیص
جداشدگی قطعه ای بزرگ استخوان تیبیا متصل به 

فا لیگامان صلیبی خلفی بدون جابجایی در بیمارستان ش
 94تا  90یحیاییان در سال های 

evaluation of results of 
nonoperative treatmentin patients 
with pcl bony avulsion 

الی  1/2/96از 

1/12/96 

 1/6/97تمدید شد 

پيام پژوهش 

 دارد
 پيشنويس  دارد

مقاله 

 دارد

29/3/97 

 دكترابوالفضل باقري فرد  دكتر عليرضا ميرزائی 34

 دكترعلی محمد شریفی

 آزاده امينی كادیجانی

 ابوالفضل اكبري 

 بنيادي

هسته پژوهشی 

 زانو

ثبت شده در 

 پژوهشيار

 18/10/95در تاریخ 

  16/10/95جلسه 

 

 95-04-196-30148 تومان  000/200/16
 قرارداد دارداخالق + 

و نسبت فاکتورهای رشد در غضروف مقايسه غلظت 
 نرمال و غضروف مبتال به استئوآرتريت

Comparision of concentration 

and ratio of anabolic factors 

between normal and 

osteoarthritic cartilage 

 

الی  20/12/95از 

20/6/97  
20/5/96  

9/9/96 

 دارد
پيام پژوهش 

 دارد

20/6/97 

 دارد

 پيشنويس 

اله مق

  دارد

 

 

 

 

http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mafsal&seed=7Tce488yhmrFhH2gLY2J9OarY8JodFJ4oQbBVXZpFBbMUwXXCE&cod_tarh=95-04-196-30148
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mafsal&seed=7Tce488yhmrFhH2gLY2J9OarY8JodFJ4oQbBVXZpFBbMUwXXCE&cod_tarh=95-04-196-30148
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 مركز تحقيقات بازسازي استخوان و مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  

شماره و تاریخ  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی مجري ردیف

 تصویب

تاریخ شروع و  عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح  جمع كل هزينه ها

 پایان قرارداد

گزارش 

پيشرفت 

 كار 

گزارش 

 نهایی

 مقاله 

 دكتر ابراهيم عامري  قندهاري دكترحسن 35

 دكتر جواد آقامحمدي 

 بنيادي كاربردي
 هسته پژوهشي 

 ستون فقرات

 ثبت شده در پژوهشيار

 18/10/95در تاریخ 

  16/10/95جلسه 

 

  95-04-196-30159 تومان  000/488/4
 قرارداد دارداخالق + 

بررسی عوامل خطر ساز پيش بينی کننده 
ايجاد دفرميتی کايفوز در بيمار دچار 
 شکستگی مهره ناشی از استئوپوروز

evaluation of risk factors of 
kyphotic deformity in patient with 
osteoporotic vertebral 
compression fracture 

الی  1/12/95از 

1/12/96 
پيام پژوهش 

 دارد
 دارد

22/2/97 

 

 پيشنويس 

 مقاله دارد

Accepted 
 مقاله دارد

9/6/98  

 دكتر حسين فراهينی  مقتدایی  مهدي دكتر 36

 دكتر سعيد عنایتی 

 كاربردي
 هسته پژوهشي 

 زانو 

 ده در پژوهشيارثبت ش

 7/8/94در تاریخ 

  16/10/95جلسه 

 

  95 -04-196-27060 تومان  000/000/5
 قرارداد دارداخالق + 

در  outside in بررسی نتایج کلینیکی ترمیم منیسک به روش

بصورت  ACL بیماران دچار پارگی منیسک و پارگی منیسک و
 همزمان مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم از سال

 1394تا  1389

clinical evaluation of outside in 
technique meniscal repairin 
patients with meniscal tearing and 
meniscal with ACL tearing at rasool 
hospital patients since 1389-1394 

الی  6/1/96از 

پيام پژوهش  6/6/96

 دارد

 دارد 

4/10/96 

Accepted 
 مقاله دارد

27/12/96 

 دكتر فرید نجدمظهر  دكتر ابوالفضل باقري فرد  37

 دكتر پروین گرانمایه 

 مریم هالكویی 

 بنيادي كاربردي
 هسته پژوهشي 

 زانو 

 ثبت شده در پژوهشيار

 29/8/95در تاریخ 

  16/10/95جلسه 

 

  95 -04-196-29772 تومان  000/500/2
 اخالق + قرارداد دارد

بررسی ميزان خطر بروز امبولی ريه براساس شاخص 
شدت امبولی ريه وعوامل خطر مرتبط در بيماران 

مارستان شفا يحيائيان بستری در بخش های ارتوپدی بي
  1395ل در سا

Assessment of Incidence Risk of Pulmonary 
Embolism Severity Index (PESI) and 
Assocated Risk Factors in Admitted 
Patients of Ortopethi wards in Shafa 
Hospital in 2016 

الی  25/4/96از 

25/10/96 
پيام پژوهش 

 دارد

6/6/98  

 دارد

13/6/98 

 پيشنويس 

 مقاله دارد

13/6/98 

 

 دكتر مژده ذبيحی یگانه  38

 دكتر عليرضا ميرزائی

 دكتر طاهره ملكوتيان 

 دكتریوسف عطایی پور 

 بنيادي كاربردي
 هسته پژوهشي 

 ساير

 ثبت شده در پژوهشيار

 15/9/95در تاریخ 

  16/10/95جلسه 

 

 95-04-196-29804 تومان  000/192/11
 اد داردقرارداخالق + 

ارزیابی وضعیت استخوانی در گیرندگان پیوند کلیه با استفاده 

 و Trabecular Bone Score Bone mineral density, از
Bone turnover markers 

Evaluation of the bone in Kidney 
transplant recipients using Trabecular 
Bone Score method, Bone mineral density, 
and Bone turnover markers 

الی  19/1/96از 

19/1/97  

تمدید شد 

 30/7/97تا

 دارد 

20/1/98 
 ندارد

 

http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mafsal&seed=7Tce488yhmrFhH2gLY2J9OarY8JodFJ4oQbBVXZpFBbMUwXXCE&cod_tarh=95-04-196-30159
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 مركز تحقيقات بازسازي استخوان و مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  

شماره و تاریخ  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی مجري ردیف

 تصویب

شروع و تاریخ  عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح  جمع كل هزينه ها

 پایان قرارداد

گزارش 

پيشرفت 

 كار 

گزارش 

 نهایی

 مقاله 

 دكتر حسين فراهينی  دكتر مهدي مقتدایی 39

 دكتر علی یگانه 

 دكتر سيدمانی مهدوي

 دكتر سلمان غفاري 

دكتر آرین برادران 

 جميلی 

 كاربردي
هسته 

 پژوهشي 
 زانو 

ثبت شده در 

 پژوهشيار

 27/6/95در تاریخ 

  16/10/95جلسه 

 

  95-04-196-29325 تومان  000/920
 قرارداد دارداخالق + 

ررسی رابطه ميزان دفورميتی مفصل ب
و با اختالالت عصبی عضالنی اندام زان

تحتانی در بيماران کانديدای تعويض 
مفصل زانو در بيماران مراجعه کننده به 

  1395ل بيمارستان حضرت رسول در سا

Evaluation the relationship 

between knee joint deformity 

and neuromuscular disorders 

in TKA candidates 

الی  9/11/95از 

تمديد  9/9/96

 30/1/97قرارداد تا 

 ندارد ندارد ندارد 

 دكتر يگانه دكتر مهدي مقتدایی 40

 دكتر رضازاده

 کاربردي
هسته 

 پژوهشي 
 زانو

ثبت شده در 

 پژوهشيار

 23/1/96در تاریخ 

  24/1/96جلسه 

 

-196-01-96 تومان 000/900/4
30775 

تعيين محل ورودی گايد اينترامدولری 
ديستال فمور قبل عمل وراستی آزمايی آن 
حين عمل پروتز زانو وبررسی ارتباط آن 

 با کرونال االينمنت بعد عمل 
Determine the location of entry 
point of distal femoral 
intramedulary guid before and 
during TKR and correlation 
between it and lower limb 
coronal alignment 

با توجه به طوالني 
ماندن طرح جنابعالي 

در محيط قرارداد 
پزوهشي و عدم 

 irct ارسال کد ثبتي
بدينوسيله طرح 

مذکور بايگاني مي 

 .گردد

   

دكتر ابوالفضل باقري   دكتر ميرزايي 41

 فرد 

 دكتر مژده ذبيحی یگانه 

تر آزاده امينی دك

 كادیجانی

 کاربردي
هسته 

 پژوهشي 
 زانو

ثبت شده در 

 پژوهشيار

 29/12/95در تاریخ 

  24/1/96جلسه 

 

-196-01-96 تومان 000/600/19
30631  

 
 قرارداد دارداخالق + 

سرمی ويتامين  بررسی رابطه بين سطوح
دی، واسطه های خونی 

التهابی/ضدالتهابی، و شدت درد در 
 مبتاليان به استئوآرتريت اوليه زانو

A study of the correlation of serum 
vitamin D level, circulating 
pro/anti inflammatory mediators, 
and pain level in patients with 
primary osteoarthritis of the knee 

الی  1/5/96از 

1/5/97 

خانم جعفري گفتند 

تمدید شده تا 

30/11/97  

پيام 

طرح 

 دارد 

31/1/98 

دارد 

27/5/97 

پيشنویس 

مقاله دارد 

31/1/98 
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 مركز تحقيقات بازسازي استخوان و مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  

شماره و  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی مجري ردیف

 تاریخ تصویب

تاریخ شروع  عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح  جمع كل هزينه ها

و پایان 

 قرارداد

گزارش 

پيشرفت 

 كار 

گزارش 

 نهایی

 مقاله 

 دكتر آزاده امينی كادیجانی دكتر ميرزايي 42

 دكتر مژده ذبيحی یگانه 
 دكترابراهيم عامري 

-بنيادي
 کاربردي
هسته 

پژوهشي 
 ستون فقرات

ثبت شده در 

اریخ پژوهشيار در ت

21/3/96 

  20/4/96جلسه 

بررسي ضريب توافق بين آزمايشگاهي و  96-03-196-31175 تومان 000/600/5
درون آزمايشگاهي نتايج سنجش ويتامين 

 دي با روش االيزا
-Evaluation of inter and intra

lab agreement on vitamin D 
assessment using ELISA 

این طرح به علت 
تكراري بودن در 

 انشگاه حذف شد . د

   

 دكتر دائد جعفري  دكترفريدنجدمظهر  42

 دكترهومن شریعت زاده 

 دكترسيدسجاد جعفري 

 دكترعليرضا ميرزایی 

 دكترمرضيه نجومی 

 کاربردي
هسته 

 پژوهشي
 دست و شانه

ثبت شده در 

 پژوهشيار

 16/5/96در تاریخ 

  13/7/96جلسه 

 

بررسی اثر تزريق خون اتولوگ در  96-03-196-31712 تومان  000/000/2
بهبودی تنوسينوويت دکوروان و مقايسه 

 وئيدنتايج آن با نتايج تزريق استر
Study of injection of autologus 
blood in improvement of de 
quervain tenosynovitis and 
comparison of the results of 
this method with steroid 
injection 

رابر ارزيابيهای ب
اوليه با عنايت به افت 
شديد بيماران مراجعه 

کننده بيماری 
دوکرون امکان 

 بيمارگيريبرای آن
عمال ممکننخواهد 

درخواست بود لذا 
اين طرح  لغو

 تحقيقاتی را مينمايد. 

   

 دكترابوالفضل باقري فرد  دكترعليرضاميرزائي 42

آزاده امينی دكتر 

 كادیجانی

-بنيادي
 کاربردي
هسته 

 پژوهشي
 مفصل زانو

ثبت شده در 

 پژوهشيار

 12/6/96در تاریخ 

  13/7/96جلسه 

 

 96-03-196-31786 تومان  000/400/7
 

+ كد اخالق قرارداد دارد

 دارد

آنتی -بررسی تعادل بين توتال اکسيدان
ان مبتال به اکسيدان در بيمار

 استئوارتريت اوليه زانو
Evaluation of total 
oxidant/antioxidant in primary 
osteoarthritis patients 

الی  1/11/96از 

1/2/98 

پيام طرح 

دارد 

12/10/97 

 دارد 

25/10/97 

دارد 

8/10/97  
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 مركز تحقيقات بازسازي استخوان و مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  

شماره و تاریخ  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی مجري ردیف

 تصویب

تاریخ شروع و  عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح  جمع كل هزينه ها

 پایان قرارداد

گزارش 

پيشرفت 

 كار 

گزارش 

 نهایی

 مقاله 

دكتر آزاده امينی   دكترعليرضاميرزائي 43

 كادیجانی

 كتر مژده ذبيحی یگانه

-بنيادي
 کاربردي
هسته 

 هشيپژو
 مفصل زانو

 ثبت شده در پژوهشيار

 20/10/96در تاریخ 

  14/10/96جلسه 

 

 32676-196-04-96 تومان 000/000/28
 قرارداد دارد 

ررسی رابطه بالقوه بين سطوح سرمی ب
ويتامين دی و واسطه های پيش/ضد التهابی 

 درمبتاليان به سندروم فيبروميالژی
A study of potential correlation 
between serum vitamin D level 
and pro- /anti-inflammatory 
mediators in patients with 
fibromyalgia syndrome 

الی  1/4/97از

1/10/98  

   

 دكتر مژده ذبيحی یگانه 44

 دكترعليرضاميرزائي

-بنيادي دكتر سيد عادل جاهد 
 کاربردي

 ستون فقرات

 ثبت شده در پژوهشيار

 21/9/96در تاریخ 

  14/10/96لسه ج

 

 32412-196-04-96 تومان 000/460/9
 قرارداد دارد

بررسی اثربخشی و ريسک عفونت 
دنوزوماب در بيماران مبتال به آرتريت 

روماتوئيد تحت درمان با داروهای 
 بيولوژيک 

Evaluation of Efficacy and 
infection risk of Denosumab in 
rheumatoid arthritis patients 
undergoing biologic therapy 

الی  1/4/97از

1/4/98 

   

 دكترعليرضاميرزائي 45
 دكتر مژده ذبيحی یگانه

دكتر آزاده امينی 

 كادیجانی

 دكتر ابوالفضل اكبري 

-بنيادي
 کاربردي
 ساير 

 ثبت شده در پژوهشيار

 21/9/96در تاریخ 

  14/10/96جلسه 

 

 32415-196-04-96 تومان 000/250/11
 دقرارداد دار

رفتاری و درمان -مقايسه اثر درمان شناختی
، IL-6دارويی )دلوکستين( در ميزان سرمی 

TNFα  وIL-8  در بيماران مبتال به

 فيبروميالژی: کارآزمايی بالينی 
Comparison of the effect of 
cognitive behavioral therapy vs. 
medical therapy (Duloxetine) on 
the serum IL-6, IL-8 and TNFα 
level of fibromialgia patients: a 
clinical trial 

الی  1/3/97از

1/9/98 
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 مركز تحقيقات بازسازي استخوان و مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  

شماره و تاریخ  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی مجري ردیف

 تصویب

شروع و  تاریخ عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح  جمع كل هزينه ها

 پایان قرارداد

گزارش 

پيشرفت 

 كار 

گزارش 

 نهایی

 مقاله 

 دكترمسعودميركاظمی دکترخدامرادجمشيدی  46

 خانم ریحانه صالح آبادي 

 آقاي هادي جواهري

 آقاي مراد كریم پور 

 

-بنيادي
 کاربردي

تومورهاي 
موسكولو 
 اسكلتال

 ثبت شده در پژوهشيار

 19/9/96در تاریخ 

  14/10/96جلسه 

 

 32401-196-04-96 تومان 000/300/1
 قرارداد دارد

 طراحی پروتز تومور ديستال فمور
Designing the distal femoral 
tumor prosthesis 

 15/7/97از

 15/7/98الی 

   

 دكترعلی محمدشریفی دکتر کاوه قرنی زاده  47

  دكتر سجاد نوري گراوند
-بنيادي

 کاربردي
 مفصل لگن

 ثبت شده در پژوهشيار

 13/2/97ر تاریخ د

  19/2/97جلسه 

 

 97-01-196-33326 تومان 000/700/22
 

 +كد اخالق دارد

 Ca P زان اثر بخشی سامانهمقايسه مي
cement  لود شده با داروی دفروکسامين با

Core decompression  تنهادر بهبودی

بيماران مبتال به مراحل اوليه استئونکروز 
 سر استخوان ران

Comparative study of the 
effectiveness of the Ca-P cement 
loaded with deferoxamine with 
Core decompression alone in 
treatment of patients with early 
stage of osteonecrosis of the 
femur head 

در پژوهشيار 

 "در مرحله 

در حال 

كارشناسی 

چون  "است 

هنوز مجري 

به مكاتبات 

 پاسخ نداده 

بایگانی 

معاونت 

باالي 

 سقف 

  

 دكترسعيد مهرزادي دكترعليرضاميرزائی 48

 دكترفاطمه سایه ميري

ترآزاده امينی دك

 كادیجانی

 دكترمژده ذبيحی یگانه 

 دكترمحبوبه كمالی

 دكتراعظم حسين زاده

 ثبت شده در پژوهشيار ترجمان دانش

 10/2/97در تاریخ 

 29/3/97جلسه 

 دانشگاه 

 

 تومان 000/000/8
طرح از بودجه دانشگاه 

استفاده كرده چون از گرنت 

بطور مستقيم از استفاده كرده 

 شده است  دانشگاه اقدام

نام گرنت مرور نظام مند 

 بوده

33633-196-01-97 
 قرارداد دارد

ی نقش درمانی مطالعه متاآناليز ارزياب
 مالتونين در بيماران فيبروميالژی

 

 13/12/97از 

الی 

14/12/98 
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 مركز تحقيقات بازسازي استخوان و مفاصلعنوان طرح هاي تحقيقاتي  

شماره و تاریخ  نوع طرح طرحهمكاران  طرح اصلی مجري ردیف

 تصویب

تاریخ شروع و  عنوان طرح تحقيقاتی   كد طرح  جمع كل هزينه ها

 پایان قرارداد

گزارش 

پيشرفت 

 كار 

گزارش 

 نهایی

 مقاله 

 دكتر ابوالفضل باقري فرد  دكترعليرضا ميرزایی 49

دكتر آزاده امينی 

 كادیجانی  

-بنيادي
 کاربردي

 مفصل زانو

 ثبت شده در پژوهشيار

 4/1/97در تاریخ 

  19/2/97جلسه 

  28/4/97جلسه 

 

 

 تومان  000/750/9

زير سقف درحال 

 اجرا 

33123-196-20-97 

 
+ كد اخالق قرارداد دارد

 دارد

بررسی نقش کلپروتکتين سرمی به عنوان 
 ستئوآرترتيت زانوبيومارکر ا

Evaluation of the role of 
calprotectin as a biomarker of 
knee osteoarthritis 

الی  31/6/97

3/12/98 

   

آقای دكتر حاجي  سبحاني امیر آقای دكتر  50

 علیزاده

 ثبت شده در پژوهشيار کاربردي

 16/4/97در تاریخ 

  28/4/97جلسه 

 

 

 تومان 000/000/1

ل زير سقف درحا

 اجرا

 

33754-196-20-97 

 
+ كد اخالق قرارداد دارد

 دارد

 تعيين موقعيت آناتوميک عصب آگزيالری و
موسرررررکولوکوتانه نسررررربت بررررره مارکرهرررررای 
اسرررررتخوانی)کوراکوئيد اکروميرررررون گريتررررررر 
توبروزيترره سررر هررومروس اينفراگلنوئيررد (در 

 اپروچ های شانه
Determination of the anatomical 
position of the axillary and 
musculocytaric nerve 

 15/7/97از

 4/1/99الی 

   

 تر كریم پيسوده دك دكتر منصور ابوالقاسميان  51
 دكتر جواد خواجه مظفري 

 دكتر كریم پيسوده 

کاربردي 
 مفصل لگن

 ثبت شده در پژوهشيار

 9/6/96در تاریخ 

  19/2/97جلسه 

 

مقايسه ماندگاری کامپوننت استابوالر  97-01-196-31783 تومان  000/100/8
 و متراکم )structural (اتوگرفت ساختمانی

) impacted( در تعويض كامل مفصل لگن

 بيماران مبتال به ديسپالزی تکاملی هيپ

structural versus impacted 

autograft with cementless 

acetabular component in 

dysplastic hip 

 

هنوز در شورا 

مطرح نشده 

بعلت عدم 

 حضور مجري 

   

 

 

 

 

 

http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mafsal&seed=n6axHCemOFtWUDD57IXprH4R2aXLmYkAqBuPTZNipSy59ewZv&cod_tarh=97-01-196-33123
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mafsal&seed=n6axHCemOFtWUDD57IXprH4R2aXLmYkAqBuPTZNipSy59ewZv&cod_tarh=97-01-196-33123
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mafsal&seed=n6axHCemOFtWUDD57IXprH4R2aXLmYkAqBuPTZNipSy59ewZv&cod_tarh=97-01-196-31783
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تاریخ شروع و  ح تحقيقاتی  عنوان طر كد طرح  جمع كل هزينه ها

 پایان قرارداد

گزارش 

پيشرفت 

 كار 

گزارش 

 نهایی

 مقاله 

آقاي دكتر مهدي  آقاي دكتر علی یگانه  51

 مقتدایی

 ميكائيلآقاي دكتر 

 حاجی عليزاده

 ثبت شده در پژوهشيار کاربردی

در تاریخ 

1397/04/14 
  3/8/97جلسه 

 

 تومان 000/100/1

زير سقف درحال 

 اجرا

 
97-03-196-33755 

 
+ كد اخالق قرارداد دارد

 دارد

بررسی اثر بنت در اکسپوژر عمل های 
هیپ روی شریان های خونرسانی کننده سر 

 فمور
Effect of Bennett on Hip 
Operations during exposure of 
hip on Femoral Head Blood 
supply Arteries 

  23/12/97از 

الی 

24/12/98 

   

 خدامرادجمشيدي آقاي دكتر 52

 آقاي دكتر عليرضا ميرزائی 

آقایان : دكتر داود 

 جعفري

 دكتر ابوالفضل باقري

دكتر سام حاجی عليلو 

 سامی 

خانم دكتر تينا شوشتري 

 زاده 

 -بنيادی
 کاربردی

 ثبت شده در پژوهشيار

 1/7/97در تاریخ 

  3/8/97جلسه 

 

 

 تومان 000/000/25

 

 عضالنی-سيستم ثبت تومورهای استخوانی 12818-16-3-97
Musculoskeletal tumor registry 
system 

این طرح در 

جلسه دانشگاه 

پذیرفته نشده 

گفتند مربوط 

به كميته ثبت 

 بيماریها است 

   

آقاي سيدمحمدرضا  دكتر كاوه قرنی زاده آقاي  52

 عباسی 
 -بنيادی

 کاربردی

 ثبت شده در پژوهشيار

در تاریخ 

24/09/97 
   20/10/97جلسه 

 

 صفر 

 
 نداشت بودجه 

صرفا جهت مصوبه اخالق 
 دانشگاه در

مدلسازی تثبیت شکستگی پروگزیمال  97-4-16-13516
استخوان بازو توسط پیچ و پلیت در عمل 

 ORIFجراحی 

 

Modeling of fixation of proximal 
humerus fracture by screw and 
plate in ORIF surgery 

    

 آقاي سعيد عواطفی  آقاي دكتر فرشاد نيكوئی  53

سلحشور آقاي صادق 

 متقی

 -بنيادی
 کاربردی

 ثبت شده در پژوهشيار

در تاریخ 

20/09/97 
   20/10/97جلسه 

 

 صفر 

 
 نداشت بودجه 

هت مصوبه اخالق صرفا ج
 دانشگاه در

97-4-16-13479 
 كد اخالق دارد

چون بودجه نداشت 
قرارداد هم ندارد و فقط 

 نامه اخالق دارد 

طراحی و ساخت سیستم نیمه اتوماتیک و 
 خمش سفارشی میله ایمپلنت

 

Design and construction of the 
semi automatic and custom 
made rod bending system 

    

 

http://192.168.160.88/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9MzQ4OTEzNQ--TWpjeE56RXk-
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آقاي دكترحسين اكبري  قري فردآقاي دكتر ابوالفضل با 54

 اقدم 

آقاي دكتر امير ساالر 

 خندان 

 کاربردی

 
 ثبت شده در پژوهشيار

در تاریخ 

1397/11/08 

   5/2/98جلسه 

 

 تومان  000/565/5

زير سقف درحال 

 اجرا

97-4-4-14032 
 دارد+ قرارداد كد اخالق 

 

بررسی خواص بیومکانیکی و زیستی 
کی در اسکفولدهای متخلخل بیوسرامی

 پرکردن دیفکتهای استخوانهای بلند
 

Biomechanical evaluation of 
porous bioceramic scaffold using 
in long bones segmental defects 

  23/3/98از 

 22/9/98الی 

   

آقایان دكتر هومن  پوريا تبريزيانآقاي دكتر  55

 شریعت زاده 

 دكتر فرید نجدمظهر 

 کاربردی
 

 پژوهشيارثبت شده در 

در تاریخ 

1398/01/29 

   5/2/98جلسه 

 

 صفر 

 
 نداشت بودجه 

صرفا جهت مصوبه اخالق 
 دانشگاه در

98-1-16-14688 
 كد اخالق دارد

 

درمان شکستگی دیستال رادیوس با روش 
جااندازی بسته و پین گذاری از طریق 

 پوست بدون اکسپلور عصب رادیال سطحی
 

Closed Reduction and 
Percutaneous Pinning of Distal 
Radius Fracture whitout 
superficial radial nerve 
exploration 

    

آقاي دكتر منصور  آقاي دكتر فرید نجدمظهر  56

 بهاردوست 
 -بنيادی

 کاربردی

 ثبت شده در پژوهشيار

در تاریخ 

1398/01/18 

   5/2/98جلسه 

 

 تومان  000/000/14

موقعیت كارشناسی 

  باالی سقف

98-1-16-14620 
 كد اخالق + قرارداد دارد

 

مقایسه ی آسیب ها و شکستگی های اندام 
های تحتانی در راکبان موتور سکلیت های 

وسپا و موتور سیکلت های بیابانی در شهر 
 تهران، ایران

 
Comparison of injuries and 
fractures of the lower limbs rider 
of the Vespa motorcycle and 
crash motorcycle in Tehran, Iran 

  14/7/98از 

  15/8/99الی 

 
ارسال شد به 

دانشگاه جهت 

 20/7/98امضا 

   

آقایان دكتر ميكائيل  آقاي دكتر علی یگانه  57

 حاجی عليزاده
دکتر حميدرضا 

 پازوکی

 کاربردی
 

 ثبت شده در پژوهشيار

در تاریخ 

1397/12/22 

   5/2/98جلسه 

 

 ن توما 000/300/17

موقعیت قرارداد باالی 

 سقف 

98-1-16-14542 
 كد اخالق + قرارداد دارد

 

برایجاد  simvastatinوezetimibe اثر

 rat کال استخوانی بر روی فمور

 

The effect of ezetimibe and 
simvastatin on callus formation 
of femur rat 

 06/06/98از 

 9/12/98الی 

ارسال شد به 

دانشگاه جهت 

 9/6/98ا امض
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 آقاي دكتر جغتایی فرید نجدمظهر آقاي دكتر  58

 آقاي دكتر ميرزائی 

 آقاي دكتر چيت سازان

 آقاي دكتر طباطبائی 

 ثبت شده در پژوهشيار كاربردي 

در تاریخ 

21/2/1398 

 

  98-1-45-14875 تومان  000/400/70

طرح ارتباط با 

 صنعت 

به  ساخت نمونه اولیه پروتز سر رادیوس
های منظور کاهش وابستگی به کشور

 خارجی
 

Prototype manufacturing of 
radial head prosthesis to reduce 
the dependency on foreign 
countries 

    

 آقاي دكتر ناضر اقدمی  آقاي دكتر ابوالفضل باقري فرد  59

 آقاي دكتر جواد محمدي 

 خانم بهاره صدري 

 -بنيادی
 کاربردی

 ثبت شده در پژوهشيار

در تاریخ 

17/2/1398 

 

 صفر

 
 نداشت بودجه 

صرفا جهت مصوبه اخالق 
  دانشگاه در

98-1-16-14820 
 

 

 طرح لغو شد 

بررسی ایمنی و اثربخشی تزریق هیدروژل 
هیالورونیک اسید همراه با سلول -کیتوسان

های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت 
چربی غیر خودی در مقایسه با پیوند داخل 

نشیمی مشتق زانویی سلول های بنیادی مزا
از بافت چربی غیر خودی به تنهایی در 
 بیماران دچار استئوآرتریت مفصل زانو

 

Evaluation of safety and efficacy 
of injection of chitosan-
hyaluronic acid hydrogel 
associated with allogenic adipose 
derived mesenchymal stem cells 
in comparison with intra-articular 
transplantation of allogenic 
adipose derived mesenchymal 
stem cells alone in patients with 
knee joint osteoarthritis 

با عرض سالم 
و احترام با 

توجه به 
افزايش 

ناگهانی قيمت 
متلایر مورد 

نياز جهت 
توليد 

هيدروژل 
-کيتوسان

هيالورونيک 
اسيد قابل 

تزريق تشکيل 
ونده در ش

و عدم  محل
امکان تامين 

بودجه از محل 
مورد نظر؛ 

طرح مذکور 
قابل اجرا 

با  .نيست

 تشکر
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 كار 
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خانم دكتر مژده ذبيحی  ميرزائیآقاي دكتر عليرضا  60

 یگانه 

امينی خانم دكتر آزاده 

 کاديجانی

 -بنيادی
 کاربردی

 ثبت شده در پژوهشيار

در تاریخ 

1397/12/27 

   20/4/98جلسه 

 

 تومان 000/800/9

 

ت قرارداد پايین موقعی

 تر از  سقف

98-2-16-14590 
 

 كد اخالق + قرارداد دارد

-ارزیابی ماندگاری اثر درمان شناختی
رفتاری روی مقیاسهای بالینی و 

 یآزمایشگاهی بیماران مبتال به فیبرومیالژ
 

Evaluation of the durability of 
the effects of cognitive 
behavioral therapy on the clinical 
and laboratory indices of 
fibromyalgia patients 

  31/6/98از 

 2/1/1400الی 

 

   

ابوالفضل آقاي دكتر  61

 باقری فرد

 قندهاریآقاي دكتر 

جبل آقای دکتر 
 عاملی

آقای دکتر 
 صباغان

آقای دکتراکبری 
 اقدم 

آقای دکترآقايی 
 اقدم 

 ثبت شده در پژوهشيار کاربردی

در تاریخ 

1398/1/24 

   20/4/98جلسه 

 

 تومان 000/000/30

شورای  :موقعيت

دانشگاه )باالی 
 سقف(

ارتباط راستایی ساژیتال فقرات کمری با  98-2-16-14661
راستایی ساژیتال و کرونال زانو بر اساس 

 eos اندازه گیری بااسکن

 

correlation of sagittal alignment 
of spine with coronal and sagittal 
alignment of knee in EOS total 
body scan 

    

نخعی آقاي دكتر مرتضی  62

 امرودی

 آقاي دكتر مقتدایی

 آقاي دكتر سبحانی 

 حاجی عليزادهآقاي دكتر 

خانم دكتر شادي 

 عبداللهی كردكندي

پژوهش در 
 آموزش

 ثبت شده در پژوهشيار

در تاریخ 

1398/5/4 

   22/5/98جلسه 

 

 15668-16-2-98 تومان 000/100/5
+ كد اخالق قرارداد دارد

 دارد

بررسی ویژگی های دموگرافیک و 
تشخیصی در رادیوگرافی ساده و ام ار ای 

 در تاندینیت کلسیفیه شانه
 

Evaluation of demographic and 
diagnostic features of calcified 
tendinitis in radiography and MRI 

  31/5/98از 

 1/9/98الی 
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 كار 
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 عليرضا ميرزایی دكتر دكتر فرید نجدمظهر  63

 دكتر محمدرضا عبدي 
 ثبت شده در پژوهشيار كاربردي 

 در تاریخ 

25/3/98 

 

 15192-45-2-98 صفر
 

طرح ارتباط با 

 صنعت

استفاده از پرینتر سه بعدی جهت طراحی 
اسپلینت مچ دست سفارشی به منظور 

م استفاده در درمان بیماران مبتال به سندر
 ن سنجیتونل: یک مطالعه امکاکارپال 

 
Using 3D printing technology for 
designing and manufacturing a 
custom-made wrist splint for the 
treatment of carpal tunnel 
syndrome: a feasibility study 

    

 آقاي مراد كریم پور دكتر فرید نجدمظهر 64

آقاي محمد یوسف صالح 

 آبادي 

 هشيارثبت شده در پژو كاربردي

 در تاریخ 

30/6/98 

 

 16087-45-3-98 تومان 000/000/6
 

طرح ارتباط با 

 صنعت

طراحی و ساخت مدل داخلی پروتز 
 سیلیکونی هانتر برای استفاده در بازسازی

 دو مرحله ای تاندون فلکسور
 

Design and manufacturing of an 
domestic Hunter silicone implant 
model for use in twostage flexor 
tendon reconstruction 

    

امير محمد دکتر  65
 عارف پور

 جمشيدیدکتر 
 بهاردوستدکتر 
حاجی عليلو دکتر 
 سامی
 شيرزاددکتر 
 ميرزايیدکتر 

 وفايی افشار
 جان بزرگیدکتر 
 شجاعیدکتر 

 -بنيادی
 کاربردی

 ثبت شده در پژوهشيار

در تاریخ 

10/6/98  

   20/7/98جلسه 

 

 صفر 
 نداشت بودجه 

صرفا جهت مصوبه اخالق 
 دانشگاه در

98-3-16-16002 

 

 

بررسی تاثیر رواندرمانی چند بعدی معنوی 
بر روی درد بعد از آمپوتاسیون زنان قطع 

عضو مراجعه کننده به درمانگاه تومور 
 بیمارستان شفایحیائیان

 
Evaluation of the effect of 
Spiritually Multidimensional 
psychotherapy on the pain of 
Amputation people 

    

 



22 
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ابوالفضل باقری دکتر  66
 فرد

 دكتر مراد كریم پور 

بستان دكتر مهدي 

 شيرين
خانم ريحانه 

 فرجی 

 -بنيادی
 کاربردی

 ثبت شده در پژوهشيار

در تاریخ 

23/4/98  

   20/7/98جلسه 

 

 تومان 100/405/33

 

 

98-3-16-15545 

 

 

بررسی تجربی جراحی استئوتومی به روش 
یغه اره کروی در اصالح گنبدی با ت

 دفورمیتی اطراف زانو
 

Experimental study of dome 
osteotomy with spherical saw in 
correction of deformities around 
the knee 

    

 


