
 



 مقذمه

یا  (سارکَهْا  )استخَاًی ًسبتا ًادرًذ ٍ از بافت ّای ّوبٌذی ٍ حوایتی - تَهَرّای بذخین اٍلیِ ػضالًی

ّذف از درهاى تَهَر هربَطِ، تخریب ٍ یا برداضتي کاهل . هٌطاء هی گیرًذ (هیلَهْا  )اجسای هغس استخَاى 

بِ . هی باضذ (ضیوی درهاًی)ٍ غیر جراحی  (ضاهل قطغ اًذام)تَدُ است کِ ترکیبی از رٍش ّای جراحی 

هٌظَر حفظ اًذام از اًَاع هختلفی از پرٍتسّا ًظیر آلَگرافت، اتَگرافت ٍ یا پرٍتسّای هصٌَػی استفادُ هی 

با ایٌحال، ػلن درهاى تَهَرّای استخَاى ٍ ػضلِ بِ سرػت درحال گسترش است ٍ ّستِ پصٍّطی . ضَد

تَهَرّای استخَاى ٍ ػضلِ از یک جْت بِ هٌظَر ّوگام بَدى با گسترُ داًص ٍ از طرف دیگر جْت تَلیذ 

 .داًص در ایي زهیٌِ گام برداضتِ است

 



 

 

استخوانی- زمینه هبی تحقیقبتی هسته پژوهشی تومورهبی عضالنی  

بررسی اپیذهیَلَشی ٍ ریسک فاکتَرّای تَهَرّای هربَطِ-  1  

پصٍّص در زهیٌِ رٍضْای ًَیي درهاًی تَهَرّای هربَطِ- 2  

بکاربردى رٍضْای ًَیي ضٌاسایی ضذُ در درهاى بیواراى هربَطِ- 3  

ارزیابی هیساى بْبَد رٍضْای درهاًی از طریق سٌجص هیساى رضایت هٌذی بیواراى هربَطِ- 4  

 

 

 



 

  1هذف و فعبلیت

اسکلتی  ٍ راّکارّای درهاًی بْیٌِ برای درهاى آًْا- هطالؼِ تَهَرّای ضایغ ػضالًی: هذف  

:فعبلیت هب  

طراحی پرٍشُ ّای هربَطِ- 1  

تاهیي بَدجِ هَرد ًیاز- 2  

اجرای پرٍشُ ّا- 3  

ارائِ ًتایج حاصل از اًجام پرٍشُ ّا- 4  

 

 



 

  2هذف و فعبلیت

 اسکلتی ٍ ارائِ راّکارّای جلَگیری از آًْا -  بررسی ػَاهل خطر تَهَرّای ضایغ ػضالًی:هذف

:فعبلیت هب  

طراحی پرٍشُ ّای هربَطِ- 1  

تاهیي بَدجِ هَرد ًیاز- 2  

اجرای پرٍشُ ّا- 3  

ارائِ ًتایج حاصل از اًجام پرٍشُ ّا- 4  

 

 



 

  3هذف و فعبلیت

  بررسی ًتایج استفادُ از پرٍتسّای جایگسیي تَهَر بجای قطغ ػضَ :هذف

 

:فعبلیت هب  

طراحی پرٍشُ ّای هربَطِ- 1  

تاهیي بَدجِ هَرد ًیاز- 2  

اجرای پرٍشُ ّا- 3  

ارائِ ًتایج حاصل از اًجام پرٍشُ ّا- 4  

 

 



 

4هذف و فعبلیت  

  بررسی  هیساى رضایتوٌذی بیواراى در دراز هذت از اًجام اػوال جراحی هربَطِ :هذف

 

:فعبلیت هب  

طراحی پرٍشُ ّای هربَطِ- 1  

تاهیي بَدجِ هَرد ًیاز- 2  

اجرای پرٍشُ ّا- 3  

ارائِ ًتایج حاصل از اًجام پرٍشُ ّا- 4  

 



 

 استراتژیهب و برنبمه هب

 

ّذفوٌذ سازی هطالؼات ٍ جلَگیری از اتالف اًرشی ٍ هٌابغ هالی در تحقیقات هطابِ-  1  

استخَاًی- بررسی اپیذهیَلَشی ٍ ریسک فاکتَرّای تَهَرّای ػضالًی -  2  

استخَاًی- پصٍّص در زهیٌِ رٍضْای ًَیي درهاًی تَهَرّای ػضالًی - 3  

بکاربردى رٍضْای ًَیي ضٌاسایی ضذُ در درهاى بیواراى هربَطِ- 4  

ارزیابی هیساى بْبَد رٍضْای درهاًی از طریق سٌجص هیساى رضایت هٌذی بیواراى هربَطِ- 5  

 



 زمبن بنذی

:اهذاف کوتبه مذت  

 تاهیي زیرساخت ّای الزم ضاهل فراّن آٍردى تجْیسات الزم ٍ اًجام ّواٌّگی ّای هربَطِ

:اهذاف میبن مذت و بلنذ مذت  

اًجام پرٍشُ ّای هربَطِ ٍ اًتقال صحیح ًتایج پصٍّطْا بِ سایر هراکس-   

استفادُ از ًتایج پصٍّطْا در کوک بِ بیواراى هربَطِ-   

 

 

 



 

استخوانی- دستبوردهبی هسته پژوهشی تومورهبی عضالنی  

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

اًتقال ًتایج هطالؼات اًجام ضذُ در سطح هلی ٍ بیي الوللی- 2  

چاپ هقاالت هلی ٍ بیي الوللی- 3  

ّوکاری با سایر هراکس هرتبط هلی ٍ بیي الوللی جْت استفادُ از اهکاًات ٍ داًص - 4

 آى هراکس

 



 

 اعضبی هسته پژوهشی

 

دکترخذاهراد جوطیذی: مسئول هسته  

دکتر سام حاجی ػلیلَ ساهی: دبیر هسته  

دکتر اهیر سبحاًی: اعضبی گروه پژوهشی  

دکتر ابَالفضل باقری فرد: مسئول ترجمبن دانش  



 

ّذف ًْایی ها آى است کِ هرکس تحقیقات ارتَپذی ضفا بِ ػٌَاى هرکس تحقیقاتی هؼتبر در 

زهیٌِ جراحی استخَاى ٍ هفاصل در کطَر ٍ هٌطقِ ٍ صحٌِ بیي الوللی ضٌاختِ ضذُ ٍ 

فؼالیت ّای تحقیقاتی ٍ کاربردی آى راٌّوا ٍ پیطرٍ اًجام تحقیقات در زهیٌِ جراحی 

 . استخَاى ٍ هفاصل در کطَر باضذ
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