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 شماره:

 

 ورزشی هایکفش و کفی بیومکانیکی سازیمدل و ارزیابی طراحی، به فارسیطرح عنوان 

  Designing, evaluation and biomechanical modeling of insole and sport shoes به انگلیسی طرح عنوان

 

 ای از آنچه که باید انجام، بررسی یا تعیین شود()توضیح روشن، صریح و خالصه تعریف پروژه .1

 

 با آن بودن متناسب صورت در که است، دویدن و رفتن راه مواقع در پا پوشاندن و حفاظت برای ای وسیله آن کفی و کفش

 عارضه دچار که افرادی برای پا کف لشک تغییر اصالح در مهمی نقش ، پا پوشاندن و حفاظت بر عالوه فرد پای کف ویژگیهای

از طرف دیگر با رشد و توسعه تکنولوژی شرایطی فراهم . کندمی تعدیل را پا کف فشارهایو  داشت خواهد اند شده خاص های

خاص از تکنیکهای  رسیدن به این هدفگردیده تا بتوان کفی های ویژه ای برای افراد مختلف طراحی و تولید نمود. برای 

 بهره گرفته می شود.ی و مدل سازی ساختار پای افراد ارزیاب
 
 

 شوند، همراه با تعریف مختصر از هر کدام(هایی که به نوعی به پروژه مربوط میها و واژه)اشاره به کلیدواژه های اصلی و محوریواژه .2

 

 کفی کفش، کفش ورزش کف پا، مدل سازی،
 

 ای مشابه داخلی و خارجی(ه)اشاره مختصر به سوابق پروژه سوابق پروژه .3

 

به ادبیات تحقیق و موارد مشابه خارجی و داخلی )در صورت وجود( در این خود پژوهشی  در طرحمجری محترم انتظار می رود 

 حوزه اشاره نماید و ضمن اشاره به کمبودها و کاستی های طرح های پیشین نقاط قوت طرح پیشنهادی خود را مشخص نماید.
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گاه رتبیت بدنی و علوم ورزشی  ژپوهش



 ئی پروژهاهداف کلی و جز .0

 
 است. ورزشی هایکفش و کفی بیومکانیکی سازیمدل و ارزیابی طراحی،دف اصلی از اجرای این پروژه تحقیقاتی ه

 اهداف اختصاصی این طرح شامل:

 ارزیابی وضعیت کف پای افراد 

 مدل سازی اندام تحتانی )کف پا( با روشهای نوین 

 نهادیپیش طراحی و ساخت کفی بر اساس مدل 

 این اهداف پیش بینی شده می تواند توسط محقق ارائه دهنده طرح بسط و توسعه نیز یابد.
 
 

 آوری اطالعات()اشاره به گستردگی پروژه در ابعاد سازمانی، مکانی، زمانی و دامنة منابع جمع قلمروی سازمانی، مکانی و زمانی .2

 
حی گردد که قابلیت کاربردی نمودن اطالعات تخصصی را داشته و اولویت پذیرش با ارانتظار می رود که این پروژه تحقیقاتی به گونه ای ط

طرح هایی خواهد بود که به نوعی دو یا چند سازمان و مرکز علمی در آن مشارکت داشته باشند و در سطح ملی دارای نوآوری و خالقیتی 
 جدید باشد.

 
 

 ها و تجارب مورد نیاز برای اجرای پروژهتخصص .6

 
تخصص های پیشنهادی برای این طرح بایستی به گونه ای باشد که مجموعه ای از دانش ها در آن دخیل بوده و با یکدیگر تعامل نمایند. از 

 جمله این تخصص ها می تواند شامل:

 متخصص بیومکانیک ورزشی 

  متخصص نرم افزار کامپیوتر 

  مهندسی پزشکیمتخصص 

 طراحی جامدات متخصص 

 متخصص مکانیک 

 طرحمواردی مشابه از این قبیل بسته به ماهیت طرح پیشنهادی و اشراف مجری و 
 
 

 ها و . . . برای انجام پروژه()اشاره به ابزارها، امکانات، حمایت ابزارهای پروژه .7

 
تنوع سخت افزاری و نرم روژه هایی در اولویت پذیرش قرار خواهند گرفت که از ابزارهای مپبا توجه به ماهیت طرح و بین رشته ای بودن آن، 

 افزاری برای رسیدن به اهداف تعیین شده در آن بهره گرفته شده باشد. از جمله این ابزارها می تواند شامل:

 سازی شبیه و عددی حل هایافزار نرم  

 تجهیزات آزمایشگاهی مبتنی بر تصویربرداری ویدئویی 

 دستگاه اسکنر داینامیک پا 

 دستگاه الکترومایوگراف 

 دی مشابه از این قبیل و موار
 
 



 ای نتایج پروژه(نامهدادهای مختلف عملی، اجرایی، مستندسازی و آیین)اشاره به برون ها و مستندات نهاییها، کاربستخروجی .3

 
طور مشخص خروجی های مورد انتظار از این پروژه تحقیقاتی بایستی به گونه ای باشند که پاسخگوی اهداف تعیین شده برای طرح باشد. به 

انتظار می رود که این طرح پژوهشی در نهایت به یک مجموعه از داده های تخصصی منتهی گردد که به طور کاربردی و عملیاتی بتواند 
 مشکالت موجود در طراحی کفی و کفش را مرتفع نماید.

 
 

 های خارجی و خارجیانتظارات پروژه در موضوع پیوند با سازمان .9

 
اربردی و بین رشته ای بودن این ایده، طرح هایی در اولیت پذیرش قرار خواهند گرفت که مشارکت دو یا چند سازمان یا وجه به ماهیت کبا ت

 مرکز علمی داخلی یا خارجی را به همراه داشته باشند.
 
 

 مالحظات اساسی )اقدامات مورد انتظار( در انجام پروژه .10

 
------------------------- 

 

 سازی و درآمدزایی برای پژوهشگاه()اشاره به دستاوردهای تجاری آمدزاییسازی و درتجاری .11

 
قابلیت تجاری سازی داشته و در نهایت منجر به درآمدزایی برای پژوهشگاه در سطح ملی طرح هایی در اولویت پذیرش قرار خواهند گرفت که 

 گردد.
 

 پیش بینی زمان و هزینة انجام پروژه .12

 بیش از دو سال      یک تا دوسالبین   کمتر از یکسال
 با توجه به وسعت طرح به منظور اجرای یک طرح ملی و خالقانه و تخصص مجری و تیم اجرا کننده آن، هزینه انجام پروژه قابل مذاکره است.

 

 

 

 

 


