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هشوض تحمیمات اسىلتی عضالًی تا ّذف تَسعِ پظٍّص ّای تٌیادی ٍ
واستشدی دس حَصُ اختالالت حشوتی تٌیاى ًْادُ ضذُ است .ایي هشوض تالش
داسد تا تا فشاّن آٍسدى تجْیضات هٌاسة ٍ تشتیت ًیشٍی هحمك دسحیطِ ّای
تَاًثخطی(فیضیَتشاپی ،واسدسهاًی ،استَپذی فٌی)  ،پضضىی(استَپذی ًَ ،سٍلَطی،
سٍهاتَلَطی) ،هٌْذسی( تیَهىاًیه ٍ هٌْذسی پضضىی)

علَم ٍسصضی ٍ

اسگًََهی صهیٌِ سا جْت استمای سالهت افشاد هثتال تِ ضایعات حشوتی فشاّن
آٍسد .ایي هشوض ّوچٌیي حاهی پظٍّطْای هشتثط تا عولىشد حشوتی افشاد
سالن ًیض هی تاضذ ،الصم تِ روش است وِ ایي ٍاحذ ضوي اعتماد واهل تِ
اسصضْای هعٌَی ٍ فشٌّگی وطَس ،سعایت اخالق پضضىی ٍ احتشام تِ ضاى
ٍاالی اًساًیّ ،وَاسُ سالهت ٍ تْثَد ون تَاًاى جاهعِ ٍ جاًثاصاى اًمالب سا
سشلَحِ اّذاف خَد لشاس هی دّذ.

تجهیسات:

اهداف استراتژیک:

.1توسعه کمی مطالعات مرکس تحقیقات

Kistler Force
platform

اطالع سساًی دس خصَظ تَاًوٌذیْای هشوض تحمیمات تِ گشٍُ ّایآهَصضی هشتثط
 جلة ّوىاسی پظٍّطگشاى سایش گشٍُ ّای آهَصضی جزب داًطجَیاى سضتِ ّای هشتثط -2توسعه کیفی مطالعات
اسائِ طشحْای هطتشن تا سایش داًطگاّْا ٍ هشاوض تحمیماتی پزیشش سفاسش اجشای طشح اص ًْادّای دٍلتی ٍ صٌایع جْت پَضصاٍلَیتْای تحمیماتی آًاى

Qualisys motion
analysis

 ضٌاسایی عَاهل هَثش دس ایجاد اختالالت اسىلتی عضالًی تا تاویذ تشتصَیة طشحْای تَهی
 تعییي اٍلَیت ّای تحمیماتی هشوض ٍ تاصًگشی هذاٍم آًْا تا تَجِ تِپتاًسیل ّای دسًٍی ٍ تیشًٍی (تاهیي تجْیضات ٍ سفاسش پظٍّص)

IsoStation B-200

 -3انتشار یافته های پژوهشی
 چاج هماالت دس ًطشیات هعتثش علوی ٍ خاسجی تشگضاسی یا هطاسوت دس تشگضاسی ّوایطْای علوی تشگضاسی واسگاُ ّای آهَصضی ٍ پظٍّطی تشٍص سساًی ٍتالي هشوض -هطلع ًوَدى هحممیي صیشتط اص هَضَعات تحمیماتی هَسد عاللِ

OpenSim software

ًْادّا ٍ صٌایع
اولویت های پژوهشی:

Kinsiological EMG
)(ME6000

 -1در راستای کنترل اختالالت اسکلتی-عضالنی ناتوان
کننده مشاغل:
ّای
تاثیش فشایٌذ پیشی (سالوٌذی) ٍ تغییشات دطًشاتیَ تش سیستناسىلتی-عضالًی
 اًحشافات اسىلتی-عضالًی دس وَدواى ٍ ًَجَاًاى استمای عولىشد ٍ ویفیت صًذگی دس افشاد هثتال تِ ضایعاتًَسٍلَطیه ٍ استَپذیه
 -2در راستای کنترل عوامل خطرساز شغلی و حرفه ای:
 آسیثْای ٍسصضی ٍ تْثَد عولىشد ٍسصضىاساى آسیثْای ضغلی ٍ حَادث ًاضی اص واسدعوت به همکاری:

Treadmill

درصورتی که عالقهمند به فعالیت های پژوهشی در زمینه بررسی الگوهای حرکتی هستید،
مرکس تحقیقات اسکلتی عضالنی از ایده های بدیع شما حمایت خواهد کرد.

