
 



 مقدمه

هفصل ساًَ بِ علت ٍضعیت ایستبدُ اًسبى فشبر سیبدی را هتحول هی شًَذ  ٍ بِ علت اّویت ایي هفبصل  در راُ رفتي ، 

 تعَیض ایي هفبصل بِ عٌَاى آخزیي راُ حل در افزاد هبتال بِ .ر دٌّذُ ببشذآساکَچک تزیي هشکالت آى هیتَاًذ بسیبر

 .رتزیت، اس اّویت ٍیضُ ای بزخَردار استآبیوبریْبی درگیز کٌٌذُ ایي هفبصل شبهل استئَ

تعذاد اعوبل جزاحی تعَیض هفصل ساًَ کِ هعوَال بِ علت بزٍس سبییذگی ٍ آتزٍس در ایي هفبصل اًجبم هی شَد رٍس بِ رٍس در 

 آهبر جزاحی ّبی تعَیض هفصل راى در ایبالت هتحذُ 2030 تب 2008حبل افشایش است بطَریکِ پیش بیٌی هیشَد اس سبل 

 . درصذ افشایش پیذا خَاّذ کزد673 درصذ ٍ آهبر جزاحی ّبی تعَیض هفصل ساًَ 144تب حذٍد 

اّویت بسیبر ببالی ایي هفبصل در کیفیت سًذگی افزاد، ًقش تحقیقبت ٍ پضٍّش در راستبی بْیٌِ سبسی درهبى ّب ٍ اعوبل 

لذا، ّستِ پضٍّشی م ساًَ ، در راستبی اعتالی کیفیت خذهبت هذکَر، در سهیٌِ . جزاحی هزبَطِ را بسیبر پزرًگ هی سبسد

 .درهبًی گبم بزداشتِ است- ّبی تحقیقبتی

 



 زمینه هبی تحقیقبتی هسته پژوهشی مفصل زانو

پیشگیزی اس ایجبد بیوبریْبی درگیزکٌٌذُ هفصل ساًَ- 1  

بزرسی اپیذهیَلَصی ٍ ریسک فبکتَرّبی بیوبریْبی درگیزکٌٌذُ هفصل ساًَ-  2  

  ساًَهفصل پضٍّش در سهیٌِ رٍشْبی ًَیي درهبًی بیوبریْبی درگیزکٌٌذُ- 3

بکبربزدى رٍشْبی ًَیي شٌبسبیی شذُ در درهبى بیوبراى هزبَطِ- 4  

ارسیببی هیشاى بْبَد رٍشْبی درهبًی اس طزیق سٌجش هیشاى رضبیت هٌذی بیوبراى هزبَطِ- 5  

 

 



  1هدف و فعبلیت

هطبلعِ بیوبریْبی شبیع ساًَ ٍ راّکبرّبی درهبًی بْیٌِ بزای درهبى آًْب: هدف  

:فعبلیت هب  

طزاحی پزٍصُ ّبی هزبَطِ- 1  

تبهیي بَدجِ هَرد ًیبس- 2  

اجزای پزٍصُ ّب- 3  

ارائِ ًتبیج حبصل اس اًجبم پزٍصُ ّب- 4  

 

 



  2هدف و فعبلیت

  ساًَ ٍ راّْبی جلَگیزی اس آسیب سٍدرط آًْب هفصل بزرسی عَاهل خطز آسیب :هدف

:فعبلیت هب  

طزاحی پزٍصُ ّبی هزبَطِ- 1  

تبهیي بَدجِ هَرد ًیبس- 2  

اجزای پزٍصُ ّب- 3  

ارائِ ًتبیج حبصل اس اًجبم پزٍصُ ّب- 4  

 

 

 



3هدف و فعبلیت  

  بزرسی ًتبیج رضبیتوٌذی بیوبراى در دراس هذت اس اًجبم اعوبل جزاحی تعَیض هفصل ساًَ:هدف

 

:فعبلیت هب  

طزاحی پزٍصُ ّبی هزبَطِ- 1  

تبهیي بَدجِ هَرد ًیبس- 2  

اجزای پزٍصُ ّب- 3  

ارائِ ًتبیج حبصل اس اًجبم پزٍصُ ّب- 4  

 

 



 استراتژیهب و برنبمه هب

 

ّذفوٌذ سبسی هطبلعبت ٍ جلَگیزی اس اتالف اًزصی ٍ هٌببع هبلی در تحقیقبت هشببِ-  1  

  ساًَ هفصلشٌبسبیی عَاهل پیشگیزی کٌٌذُ  اس ایجبد بیوبریْبی درگیزکٌٌذُ- 2

  ساًَهفصلبزرسی اپیذهیَلَصی ٍ ریسک فبکتَرّبی بیوبریْبی درگیزکٌٌذُ -  3

  ساًَهفصلپضٍّش در سهیٌِ رٍشْبی ًَیي درهبًی بیوبریْبی درگیزکٌٌذُ - 4

بکبربزدى رٍشْبی ًَیي شٌبسبیی شذُ در درهبى بیوبراى هزبَطِ- 5  

ارسیببی هیشاى بْبَد رٍشْبی درهبًی اس طزیق سٌجش هیشاى رضبیت هٌذی بیوبراى هزبَطِ- 6  



 زمبن بندی

:اهداف کوتبه مدت  

 تبهیي سیزسبخت ّبی السم شبهل فزاّن آٍردى تجْیشات السم ٍ اًجبم ّوبٌّگی ّبی هزبَطِ

:اهداف میبن مدت و بلند مدت  

اًجبم پزٍصُ ّبی هزبَطِ ٍ اًتقبل صحیح ًتبیج پضٍّشْب بِ سبیز هزاکش-   

استفبدُ اس ًتبیج پضٍّشْب در کوک بِ بیوبراى هزبَطِ-   

 

 



 دستبوردهبی هسته پژوهشی مفصل زانو

اًجبم پزٍصُ ّبی کبربزدی در بْبَد کیفیت سًذگی بیوبراى هزبَطِ-  1  

اًتقبل ًتبیج هطبلعبت اًجبم شذُ در سطح هلی ٍ بیي الوللی- 2  

چبپ هقبالت هلی ٍ بیي الوللی- 3  

ّوکبری بب سبیز هزاکش هزتبط هلی ٍ بیي الوللی جْت استفبدُ اس اهکبًبت ٍ داًش - 4

 آى هزاکش

 

 



 اعضبی هسته پژوهشی مفصل زانو

دکتز هحوَد جبل عبهلی: مسئول هسته  

دکتز هْذی هقتذایی: دبیر هسته  

دکتز هحوذ راسی، دکتز حسیي فزاّیٌی، دکتز حویذرضب : اعضبی گروه پژوهشی

.یشدی، دکتز ابَالفضل ببفزی فزد، دکتز علی تزکوبى،  بیضى ٍلی الْی  

دکتز ابَالفضل ببقزی فزد: ترجمبن دانش  

 



 

ّذف ًْبیی هب آى است کِ هزکش تحقیقبت ارتَپذی شفب بِ عٌَاى هزکش تحقیقبتی هعتبز در 

سهیٌِ جزاحی استخَاى ٍ هفبصل در کشَر ٍ هٌطقِ ٍ صحٌِ بیي الوللی شٌبختِ شذُ ٍ 

فعبلیت ّبی تحقیقبتی ٍ کبربزدی آى راٌّوب ٍ پیشزٍ اًجبم تحقیقبت در سهیٌِ جزاحی 

 . استخَاى ٍ هفبصل در کشَر ببشذ

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

 


