
 



 مقدمه

ایي پذیذُ عجیب شاّکار زیست هکاًیکی ٍ ٌّر حرکات . فصل شاًِ پیچیذُ تریي هفصل بذى استم

بِ علت ًقش شاًِ در حرکات دست ٍ ًقش .ٍ هتأسفاًِ از کار افتادى آى هعوَالً دردًاک است است

دست در زًذگی اًساى بیواریْای بسیاری آى را تْذیذ هیکٌذ کِ از بیي آًْا هیتَاى بِ 

شکستگیْای دست ٍ شاًِ، دررفتگی ّای شاًِ، بیواریْای استخَاى ٍ هفاصل دست ٍ شاًِ اشارُ 

با تَجِ بِ اّویت سالهت دست ٍ شاًِ در کیفیت زًذگی افراد، ّستِ پصٍّشی دست ٍ شاًِ . ًوَد

در راستای بْبَد کیفیت درهاى بیواریْای دست ٍ شاًِ ٍ هتعاقب آى بْبَد  کیفیت زًذگی بیواراى 

 .هربَعِ گام برداشتِ است

 



 زمینه هبی تحقیقبتی هسته پژوهشی دست و شبنه

پیشگیری از ایجاد بیواریْای هربَط بِ دست ٍ شاًِ- 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 دست ٍ شاًِ ٍ 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 دست ٍ شاًِ ٍ راّْای جلَگیری از آسیب زٍدرض 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  

 

 

 



 

3هدف و فعبلیت   

 بررسی ًتایج ترهین تاًذًٍْای فلکسَر دست بِ هٌظَر ارائِ یک پرٍتکل جاهع درهاًی در کشَر

 

: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 
جذیذ  ( غیر جراحی –جراحی  )بررسی رٍشْای هختلف در درهاى فلج شکبِ بازٍئی ٍ ارائِ پرٍتکل درهاًی 

 .برای شکستگی دررفتگی ّای آًج 

 

: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  

  بررسی هیساى رضایتوٌذی بیواراى در دراز هذت از اًجام اعوال جراحی دست ٍ شاًِ: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 دست ٍ شاًِ- 2  

بررسی اپیذهیَلَشی ٍ ریسک فاکتَرّای بیواریْای دست ٍ شاًِ-  3  

پصٍّش در زهیٌِ رٍشْای ًَیي درهاًی بیواریْای دست ٍ شاًِ- 4  

بکاربردى رٍشْای ًَیي شٌاسایی شذُ در درهاى بیواراى دست ٍ شاًِ- 5  

ارائِ پرٍتَکَلْای درهاًی جاهع جْت استفادُ در سایر هراکس- 6  

ارزیابی هیساى بْبَد رٍشْای درهاًی از عریق سٌجش هیساى رضایت هٌذی بیواراى هربَعِ- 7  



 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 دست و شبنه

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 داٍٍد جعفری: مسئول هسته  

دکتر هرتضی ًخعی: دبیر هسته  

دکتر ابراّین زًَزی، دکتر َّهي شریعت زادُ، دکتر فریذ : اعضبی گروه پژوهشی

  دکتر علیرضا پْلَاى صباغًجذ هظْر،

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
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