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 ارزیابی و توانبخشی آسیب های ورزشی  ثبت، سامانه هوشمند به فارسیطرح عنوان 

 Intelligent system record, assessment and rehabilitation of sports injuries به انگلیسی طرح عنوان

 

 تعریف پروژه و تعیین محدوده آن -1

با توجه به پیشرفت های تکنولوژی، و پیدایش فضاهای مجازی و افزایش قدرت الکترونیک در دنیای امروزی، و همچنیی  افیزایش قیدرت    

 خیود  کیه ایی  امیر   در تمامی سیوو  رقیابتی و سینی    تلف  های همراه در بی  اقشار مختلف جامعه، و افزایش چشمگیر عالقمندان به ورزش 

سنی قرار دارنید   های در رده بیشتر ورزشکارانبدلیل اینکه  همچنی  نیز می شود، و آنهاباعث افزایش میزان آسیب دیدگی های ورزشی در 

 طراحی و اجرای سیامانه هوشیمند  که ایجاد یک نوع آسیب دیدگی می تواند آینده آنها را دچار اختالل نماید، بنظر ضروری می رسد که با

و همچنیی  بیا دادن    دادهبرخیی از ایی  آسییب هیا را کیاهش       ،تیوانی  ب کشور ارزیابی و سنجش میزان ای  آسیب ها در مناطق مختلف ثبت،

 د.ننگرد رسانی  تا دچار آسیب دیدگی شدید و یا آسیب مجدد را در درمان سریع یاری ورزشکاران به موقعراهنمایی های درمانی 

ن افیزایش مییزان آسییب    به پیشرفت تکنولوژی و همچنی  با افزایش چشمگیر عالقمندان به ورزش و در کنار آ لذا ضروری است تا با توجه

پس از یک آسیب ورزشی اقیدا    ورزشکاران آسیب دیدهعالوه بر آن برای کاهش هزینه های درمانی و سرعت در بهبودی  های ورزشی و

 نمایی . یب هاجهت ثبت آس ورزشی به راه اندازی یک سامانه کامالً

 

 ای  طر  بصورت ملی قابلیت اجرایی شدن دارد.محدود طر : 

 

 اهداف، خروجی ها و پیامدهای پروژه -2

 ، ارزیابی و توانبخشی آسیب های ورزشی بصورت هوشمند.ثبتطراحی و اجرای سامانه  هدف اصلی:

 اهداف ویژه: 

 .1  امرمتخصصیایجاد محیوی مناسب برای ثبت آسیب های ورزشی توسط  (1

 متخصصی  امر.ایجاد نر  افزارهای تحت موبایل )اندروید، جاوا، آی او اس( برای ورود و ثبت آسیب های ورزشی توسط  (2

 متخصصی  امر.ایجاد نر  افزارهای تحت ویندوز برای ورود و ثبت آسیب های ورزشی توسط  (3

 متخصصی  امر.ش مورد عالقه ایجاد قابلیت دریافت اخبار و اطالعات ورزشی بر اساس استان و یا ورز (4

 ناحییه ای و مو یه ای  ایجاد قابلیت گزارش گیری از وضعیت آسیب ها بصیورت کشیوری، منو یه ای، ناحییه ای، اسیتانی، شیهری و حتیی         (5

 ، با ایجاد تفاوت در سوو  سنی مختلف.بصورت رده سنی و حتی ساالنه و م وع تحصیلی و همچنی  بر اساس جنسیت

                                                           
1
 مربیان، بازیکنان، پزشکان، پزشکیاران ورزشی، فدراسیون پزشکی ورزشی، معلمان مدارس و اساتید دانشگاه - 

گا ه رتبیت بدنی و علوم ورزشیژپوهش  



 وز رسانی اطالعات و ارسال آنها به کاربران بصورت آفالی  و با اتصال به اینترنت اطالعات به سرور انت ال یابد.افزایش سرعت در به ر (6

ایجاد سامانه پیشنهاد راه های درمانی از طریق ورزش و یا ارجاع به پزشک های متخصص و غیره  بر اسیاس نیوع آسییب دییدگی و شیدت       (7

 آن.

آنها دچار آسیب شده اند و بایید مراحیل درمیان را از آنهیا پیگییری       ورزشکاران زیر مجموعهکه  امر متخصصی ایجاد سامانه پیامکی ویژه  (8

 نمایند.

 خروجی ها:

 یکپارچه سازی اطالعات به منظور تشکیل پرونده های الکترونیکی (1

 اطالعاتی کامل از ورزشکارانایجاد بانک  (2

مکیان های)مخصیوص روسیتا، شهرسیتان،     در ب در هر رشته ورزشی و بدست آوردن اطالعات جامع در خصوص شیوع، میزان و نوع آسی (3

 شهر، استان( متفاوت ورزشی

 کاهش هزینه های توانبخشی، با راهنمایی و معرفی بموقع مراکز درمانی و معرفی نوع عارضه (4

ت و استراتژیک الز  برای و انجا  برنامه ریزی های کوتاه و بلند مد سالیانه از وضعیت آسیب های ورزشی کشور خروجی و گزارش های (5

 پیشگیری از آسیب های ورزشی

 پیامده های پروژه:

 میزان توجه به قابلیت های سامانه های الکترونیکی برای ثبت اطالعات آسیب های ورزشی. افزایش (1

 ا ورزشکاران آسیب دیده.بورزشکاران و ایجاد ارتباط دوطرفه ویژه  کترونیکیال پروندهایجاد  (2

 طالع از نحوه آسیب و درمان آسیب از طریق ورزشکاران.پیگیری درمان و ا (3

 

 تبیین جایگاه پروژه در طرح های مرتبط با حوزه تخصصی ذیربط -3

در دنیا و حتی در کشورمان سامانه های مختلفی برای ثبت میزان آسیب های ورزشی وجود دارند، که بیشتر آنها چه در سطح کشور و چهه در  
و  و باید خاطر نشان شد که این سامانه ها با هدف پیشگیری از آسیب ها راه اندازی نگردیده است مه وجود دارندسطح دنیا در شرکت های بی

 در باشگاه ها فعالیت می نمایند، اطالعات آنها بیشتر برای کسانی می باشد که آسیب دیده اند و در سطوح قهرمانی فعالیت داشته اند و بیشتر
شکاران در تمامی سطوح سنی و سطوح رقابتی سامانه اختصاصی راه اندازی نگردیده است که عالوه بر ارزیابی و ولی تا کنون برای کلیه ورز

 .و راهکارهای کاربردی را ارائه نمایدنیز توجه نماید  سنجش میزان آسیب آنها به توانبخشی آن
راسهیون پزشهکی ورزشهی جمههوری اسهالمی ایهران و       یکی از مهمترین سامانه های ثبت و گزارش گیری آسیب های ورزشی در اختیهار فد 

همچنین فدراسیون پزشکی ورزشی سایر کشورها می باشد، که این سامانه بیشتر برای کسانی می باشد که در سطوح قهرمهانی فعالیهت مهی    
یشتر جوانان و بزرگساالن ند و سطوح سنی آنها بر باشگاهای ورزشی فعالیت می نماینمایند و همچنین بیشتر کسانی را پوشش می دهد که د

توجه کمهی نمهوده    ، ورزشکاران در سطوح شهرستانی و ورستاها و پیگیری درمان ورزشکاران آسیب دیدهرا در بر می گیرد و به دانش آموزان
ی باشد که شی و مسئوالن بیمه ورزشی معالوه بر اینکه در این سامانه فقط ثبت این آسیب ها توسط مسئولین هیئت پزشکی ورز ،شده است

 این خود باعث کاهش میزان اعتبار این داده ها خواهد شد و سیل عظیمی از آسیب ها ثبت نمی گردد.
دنیا می باشد، که بنظهر   یکی دیگر از سامانه های ثبت آسیب و بیماری ها، سامانه های نظارت و ارزیابی بیمه های مختلف در سطح کشور و

 برای پیشینه این موارد آنقدر قوی کار کرده اند که نیازی به رفرنس دهی بیشتر نمی باشد.
شود و نهه توسهط    ولی نکته ای که در آنها رعایت نگردیده است این است که این ارتباط بصورت یکطرفه می باشد و فقط آسیب ها وارد می

، بلکه توسط گزارش یک پزشک عمومی و مسئول بیمه و این اطالعات پس از رفتن بهه  یر متخصصین امرو سا مربی و معلم و استاد ورزشی
)این امر و چیدمان چنین سیستمی می تواند بدلیل حساسیت موضوع و پرداخهت خسهارت بهه    پیش پزشک به بیمه و آن سامانه وارد می شود



 .باشد( می تواند تا حدی دچار ایراد ورزشکار
در لحظه آسیب و ارجهاع   و توانبخشی اطالعات در موقع آسیب دیدگی و دادن راهکارهای درمانی ثبت ، رویکرد براساسپیش رواما در طرح 

ن جهت پیشگیری از آسهیب ههای ورزشهی اسهتوار اسهت،      اساس استراتژی وان میشل اینکه بر شد، این امر عالوه بربه پزشک مربوطه می با
  حوزه آسیب های ورزشی گردد.کالن در ری های و تصمیم گی میتواند باعث مدیریت 

الزم به ذکر است که از اطالعات مربوط به سامانه های بیمه های ورزشی و سایر بیمه ها چه در کشور و چه در خارج از کشهور پایهان نامهه    
از این داده ها بهرای پایهان نامهه     9319های ارشد و دکتری و مقاالت اپیدیمولوژی نگاشته شده است، برای مثال در دانشگاه تهران در سال 

 به چاپ رسیده است. ISIمقطع ارشد استفاده شده است و مقاله آن نیز در یکی از مجالت 

 

 تبیین ارتباط اهداف، خروجی ها و پیامدهای پروژه با طرح ها و پروژه های سایر حوزه های تخصصی عنداللزوم -4

 
 

 پیوند با سازمان های دیگر -5

ای اینکه بتواند کلیه ورزشکاران را در تمامی سطوح رقابتی و سنی تحت پوشش خود قرار بدهد، و بانک اطالعاتی غنی را بدست این طرح بر
 آورد، نیازمند همکاری با سازمان های ذیل را دارد:

 اداره کل ورزش و جوانان (9

 فدراسیون های ورزشی (2

 فدراسیون پزشکی ورزشی (3

 وزارت آموزش و پرورش (4

 تحقیقات و فناوریوزارت علوم،  (5

 سایر وزارتخانه ها (6

 شهرداری ها (7

 

 )اقدامات مورد انتظار( در انجام پروژهات اساسیظمالح-6

 فاز به انجام میگیرد؛ 9این طرح در 

 نیازسنجی کلی و جزئی و بررسی نحوه ارائه و نوع شیوه طراحی انجا  میگیرد. فاز اول؛

ز قبیل؛ پرسشنامه هیا، روش هیای درمیانی،  چگیونگی ورود اطالعیات، چگیونگی ثبیت        آماده کردن زیر ساخت های نر  الز  ا فاز دوم؛

 اطالعات، چگونگی گزارش گیری برای اجرا نمودن سامانه نظارت و ارزیابی و سنجش آسیب های ورزشی.

اب زبان برنامه نویسی، امنییت  آماده کردن زیر ساخت های سخت الز  از قبیل؛ تهیه پهنای باند الز ، انتخاب و ثبت دامی ، انتخ فاز سوم؛

 سامانه، چگونگی دادن یوزرنی  و پسورد به مربیان و معلمان ورزشی، اجرایی خواهد شد.

در ای  فاز باید به طراحی نر  افزار و همچنی  طراحی استیکرها و محیط های مناسبتی و بک گراندهای مختلف پرداخت، کیه  فاز چهارم؛ 

 ان کار نر  افزار ادامه دار خواهد بود.البته ای  فاز می تواند تا پای

در ای  فاز با توجه به فازهای قبل به برنامه نویسی و اجرایی نمودن سامانه نظارت و ارزیابی و درمان در محیط سیایبری خیواهی     فاز پنجم؛

 پرداخت.

ت، تا اطالعات بتواند بصورت آفالی  ثبیت شیود   در ای  فاز با توجه به فازهای قبل به تهیه نر  افزار تحت ویندوز خواهی  پرداخ فاز ششم؛



 و در موقع اتصال به اینترنت اطالعات به سرور اصلی انت ال یابد.

در ای  فاز با توجه به فازهای قبل به تهیه نر  افزار تحت اندروید و جاوا خواهی  پرداخت، تیا مربییان و معلمیان ورزشیی بتواننید      فاز هفتم؛ 

سامانه نمایند. )البته در ای  فاز در صورت صالحدید، می توان نر  افزار آی او اس را نییز طراحیی و اجیرا نمیود     اطالعات را به راحتی وارد 

 که البته به زمان و هزینه بیشتری نیاز است(

 .سامانه نظارت و ارزیابی هوشمنددر ای  فاز به پشتیبانی، و ارائه خدمات نوی  در اداره کردن یک فاز هشتم؛ 

 ای  فاز به عیب یابی و پرداخت  به ایده های جدید و تکمیل ایده های قبلی می پردازی . در فاز نهم؛
 

 تجاری سازی و درآمد زایی -7

 نحوه کسب درآمد از این طرح:

 سامانه تلفنی ارزش افزوده (9

 سامانه پیامکی ارزش افزوده (2

 (غیره و درمانی و ورزشی مراکز درمانی، متخصصانبرای باشگاه ها،  در سامانه )بر اساس تشخیص آی پی و ارائه تبلیغات(خدمات تبلیغی هوشمند (3
 

 

 )انجام این طرح، به جز گزارش های پایانی آن، چه برون دادهای دیگری خواهد داشت.( برون دادهای پژوهش -8

      سمینار کارگاه آموزشی مقاالت کنفرانس مقاالت علمی ترویجی مقاالت علمی پژوهشی کتاب

پیشگیری از آسیب های آماده نمودن طرح های  (2( ارائه گزارش های ساالنه، 9 )نام ببرید(:سایر آیین نامه انیسخنر

 ( 3رشته های خاص، ورزشی در مناطق و 

 پیش بینی زمان و هزینه انجام طرح -9

 بیش از دوسال        دوسال      ماه     6-92ماه 6-3 پیش بینی زمان

 مدت )روز( یتعنوان فعال

 14 فاز اول

 66 فاز دو 

 و درادامه کار نیز باید انجا  گیرد 46 فاز سو 

 روز در طول فاز اول( 16)بصورت  85 فاز چهار 

 75 فاز پنج 

 86 فاز شش 

 36 فاز هفت 

 36 فاز هشت 

 7-6روز بصورت در طول فاز 75 فاز نه 

 ماه( 16روز ) 366 جمییییییییع

 


