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 طراحی و ساخت دستگاه سنجش وضعیت بدنی)پوسچر اسکرین( با رویکرد کمی سازی به فارسیطرح عنوان 

 Design and construction of the measuring device body posture (posture screen) به انگلیسی طرح عنوان
approach to quantify. 

 

 تعریف پروژه و تعیین محدوده آن -1

شمار مي رود، اما تعداد ه عضالني، مشکل شايع و ناتوان کننده در سراسر دنيا ب –بر اساس مطالعات علمي گسترده ، اختالالت اسکلتي 

مين راستا در بسياري از کشورها پيشگييري  در ه .شناخته شده است تواناي هانااين ناهنجاري ها و کمي استراتژي درمان براي کاهش 

و براي سنجش  اينيونه از اخگتالالت و ناهنجگاري   . درآورده اندجزو اولويت ملي بويژه در محيط کار را عضالني  –از اختالالت اسکلتي 

اشگاره  جي)پوسچر اسکرين( ، و از مهم ترين اين ابزارها مي توان به صفحه شطرنهاي از ابزارهاي اندازه گيري مختلفي استفاده مي شود

و  دادهبيشتر ابزارها بخصوص پوسچر اسکرين بصورت کيفي ناهنجاري ها را مورد سنجش قرار  قابل تأمل، اين است که؛ اما نکته، نمود

وضعيت  ريابزار اندازه گي دستياههدف بر آن است که  ،به همين دليل ليري مورد استفاده قرار مي گيرند.بيشتر به عنوان ابزارهاي غربا

و محاسگهه  بصورت کمي و دقيق ميزان اين ناهنجاري ها را   و تشخيص ابتدايي( نجام امور غرباليريا) عالوه بر مزيت هاي کيفي  بدني

 دهداي انجام امور اصالحي قرار در اختيار درمانيران بر
 

 .ي باشدقابليت بين المللي شدن را نيز دارا مملي،  محدودهعالوه بر اين طرح محدود طرح: 

 

 اهداف، خروجی ها و پیامدهای پروژه -2

 طراحي و ساخت دستياه سنجش وضعيت بدني)پوسچر اسکرين( با رويکرد کمي سازي هدف اصلی:

 اهداف ویژه: 

 سنجش کمي وضعيت بدني قدامي، خلفي طراحي و ساخت دستياه

 طراحي و ساخت دستياه سنجش کمي وضعيت بدني جانهي

 سنجش کمي وضعيت بدني قدامي، خلفيطراحي و ساخت دستياه 

 کمي سازي ناهنجاري هاي سر و گردن

 )گردني، پشتي و کمري(کمي سازي ناهنجاري هاي ستون فقرات

 کمي سازي ناهنجاري هاي شانه، و دست

 کمي سازي ناهنجاري هاي لين، زانوها، مچ پا و کف پا

 جانب.نماي قدامي، خلفي و 3ر کمي سازي ناهنجاري هاي اندام فوقاني، تنه و اندام تحتاني د

 خروجی ها:
 ارائه يک رويکرد نوين در سنجش ناهنجاري هاي قامتي بصورت کمي

 در سنجش وضعيت بدني. اندازه گيريغرباليري دقيق و کاهش ميزان خطاهاي 

گاه رتبیت بدنی و علوم ورزشی  ژپوهش



 جهت انتخاب راهکاري مناسب براي توانهخشي. عضالني-اختالالت اسکلتي سنجش دقيق

 های پروژه: پیامد
 عضالني.-ايش ميزان دقت در اندازه گيري ناهنجاري هاي اسکلتيافز

 فرآيند توانهخشي بصورت عددي و کمي در فازهاي مختلف درمان.پيييري مرحله به مرحله، 

 

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

عضالني براي سازمان ها و ارگانها و حتگي سگالمت   -ري هاي اسکلتيپي بردن به اختالالت و ناهنجادر سطح کشور و حتي فراتر از آن، 

-خانواده يک امر مهم تلقي مي شود. در همين راستا استفاده از ابزارهاي سنجش قامت جهت مشخص کردن ميزان اختالالت اسگکلتي 

ان، توانهخشان و ساير علگوم  رمانعلوم مختلفي از جمله تربيت بدني و علوم ورزشي، کاردعضالني بر هميان قابل لمس و مشخص است. 

)صفحه شطرنجي و ينيونه ابزارها نياه ميکنند ولي در پي برآوردن اين نياز ابزارهاي کيفيبه ا ،به عنوان يک نياز اساسيمرتهط، همواره 

کلگي ابزارهگاي کيفگي بيشگتر      ، که هر کدام معايب مختلفي را دارند، اما بصورتفراواني را مي توان يافت و کمي)کوليس و غيره( غيره(

براي غرباليري و سنجش تقريهي مورد استفاده قرار ميييرند و نمي توان از نتايج آنها بصورت مدوم و مرتب استفاده نمود و در سنجش 

کدام براي و ابزارهاي کمي براي سنجش قامت نيز غالهاً جزئي بوده و هر  آنها بدليل ماهيتشان)کيفي بودن( نظرات مختلفي وجود دارد.

 ناحيه خاص از بدن مورد استفاده قرار ميييرند و نياز به تخصص براي هر کدام وجود دارد.

ن دليل، بنظر مي رسد متخصصين امر نيازمند ابزاري مي باشند که بصورت کلي بتواند سنجش قامت را به صورت کمي به انجام به همي

 يونه اختالالت را مشاهده و براي آن برنامه ريزي نمايند.برساند و بتوانند بصورت مرحله اي نيز توانهخشي اين

که در بيشتر مقاالت اين حوزه از يک يا چند مورد از اين ابزارها استفاده گرديده شده است، که در سگطح کشگور    الزم به ذکر است که 

 الت به اين موضوع پي برد.در حوزه مقا GOOGLEو در سطح دنيا نيز مي توان با جستجو در SID.IRمي توان با جستجو در 

 

 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

 :می باشیمآن نیازمند همکاری با سازمان های زیر و همچنین اخذمجوز فروش و تجاری سازی پس از تولید این دستگاه جهت

 اداره کل ورزش و جوانان (1

 فدراسیون های ورزشی (2

 فدراسیون پزشکی ورزشی (3

 وزارت آموزش و پرورش (4

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (5

 سایر وزارتخانه ها (6

 شهرداری ها (7

 )اقدامات مورد انتظار( در انجام پروژهات اساسیظمالح-6

 به انجام میگیرد؛ فاز 6 این طرح در

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



 طراحی سه بعدی دستگاه و ابزارهای مرتبط با آن. فاز دوم؛

 ساخت نمونه اولیه دستگاه. فاز سوم؛

 بررسی عیوب و نواقص دستگاه.فاز چهارم؛ 

 ساخت نمونه تکمیل و رفع نقص شده دستگاه. فاز پنجم؛

 رگاهی دستگاه.کا تولید و سایر امور مرتبط جهت نقشه ها و برآورد متریال مورد نیاز سازی آماده ؛فاز ششم

 

 تجاری سازی و درآمد زایی -7

 نحوه کسب درآمد از این طرح:

 از طریق فروش دستگاه در فروشگاه های تجهیرات پزشکی (1

 و پرورش ها(از طریق فروش سازمانی و ارگانی)مراکز تربیت بدنی دانشگاه ها، مدارس، آموزش  (2

 

 )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

   )نام ببرید(:سایر آیین نامه سخنرانی

 ان و هزینه انجام طرحپیش بینی زم -9

 
 
 
 

 پیش بینی زمان

 بیش از دوسال        دوسال      ماه     6-12ماه 3-6

 مدت )روز( عنوان فعالیت

 41 فاز اول

 06 فاز دوم

 16 فاز سوم

 06 فاز چهارم

 06 فاز پنجم

 06 فاز ششم

 **ماه(0روز )حدود 491 جمــــــــع

 


