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 بسمه تعالی

را  برای  خود قسمت یا تمامی قدرت حرکتی ، بیماری حوادث و قبیل از مختلف دالیل به افرادی زندگی، در

بر شمـار است و عالوهعواقب از بیـن رفـتـن ایـن تـوانـمنـدی بی دهند.می دست از مدتی یا همیشه

سازد. گذران زندگی برای این افراد و تاثیـرات روانـی، سیستـمهـای حیاتی بدنشان را مختـل می

، عالقه آنها به ادامه "باری سنگین بدوش دیگران بودن"احساس  اطرافیانشان با سختی فراوانی همراه است.

 52 از بیش 2010 سال در افراد این تعداد ملل، جهانی سازمان آمارهای کاهش می دهد. بنا برزندگی را 

 .برسد نفر میلیون 150 از بیش بعد به سال  50در بینی شده است کهبود و پیش نفر میلیون

و خارج  فرساطاقتکاری دشوار، ، های حرکتیهای ناشی از معلولیتتا به امروز، پیشگیری و یا درمان پیامد

هایشان و حتی جامعه تحمیل کرده است. شرکت از توان اکثر مردم بوده و هزینه زیادی را به آنها ، خانواده

سال سابقه و نوآوری در صنایع مختلف موفق به طراحی  40بیش از پشتوانه با  ستین یارنوپای  بنیاندانش

افراد با  کیفیت زندگی بر ارتقاء محسوسای شده است که بکارگیری آنها، عالوه و ساخت تجهیزات ویژه

 دهد.می معلولیت حرکتی و سایر کسانی که با آنها سروکار دارند ، امید به زندگی در آنها را نیز افزایش
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 وردست ویژه

طراحی منحصر به فردی ساخته شده که با به منظور تسهیل در جابجایی انتقالی و موضعی  وردست ویژه

یی است. فرد معلول می تواند از آن در منزل ویا اداره برای انجام کارهای مختلف دارای  قدرت مانور باال

استفاده کند. او را از زمین و یا تخت خواب به ویلچر انتقال دهد، از مکانی به مکان دیگری بدون نیاز به 

کر پیشرفته ویلچر منتقل کند، به او کمک کند که سرپا به ایستد و حتی در صورت امکان به عنوان یک وا

در ضمن  . هم داردحرکات ورزشی را . این وسیله قابلیت برنامه پذیری برای )روباتیک( از آن استفاده کند

میشود آن را برای انتقال وسایل سنگین درون منزل هم به کار گرفت . وردست ویژه در دو  تیپ قابل ارایه 

( که مستقل بوده و خود دارای مکانیزم باال برنده است و دیگری تیپ )ب، شکل 1می باشد. تیپ )الف، شکل 

  ست که متعاقبا معرفی شده است.( می باشدکه برای بلند کردن، پذیرای ماشین باالبر جاوه ا2

 

 وردست ویژه مدل )ب( با قابلیت نصب ماشین جاوه. -2.                                شکل دارای مکانیزم باالبرندهمدل )الف( وردست ویژه  -1شکل 

خودرو قرار میگیرد این وسیله بدون نیاز به ابزار به اجزاء کوچکتر تقسیم شده و به راحتی در صندوق عقب 

 نشان داده شده است. 4( و یکی از کاربردهای آن در شکل 3)شکل 

 

 

 

 

 

 

 جابجا کردن فرد در منزل بدون نیاز به ویلچر. -4را نشان میدهد.           شکل  2تیپ  206پژو فضای اشغال شده در صندوق عقب  -3شکل 
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ضمن رعایت موازین م است الزجایی معلولین حرکتی طراحی و ساخت باالبرهای ویژه حمل و جابهدر 

 موارد زیر مورد توجه قرار گیرد: ایمنی،

کاربری های متعددی داشته  -3تا حد امکان سبک وکوچک باشد.  -2دامنه حرکتی باالیی داشته باشد. -1

وابستگی  -5 ها و یا مسافرت همراه خود داشته باشد.را در میهمانیهاپرتابل باشد و معلول بتواند آن -4باشد. 

 آسان باشد. پذیری آنکنترل و فرمان بوده وکاربر پسند  -6. اندسبه دیگران را به حد اقل بر ها

انگیزه ارائه  ،گوی نیازهای فوق نیستند. تامین نیازهای فوقپاسخ به طور قطع و یقین سیستم های موجود

را به  باالبرهای معلولین ازبیان شده  انتظارات است که وردست ویژه معلولین حرکتیباالبر چندمنظوره 

معلولین حرکتی برای تسهیل در انجام نیاز های روزانه از  ورده کرده و مشکالت موجودآمیزان محسوسی بر

و دستشویی  دادن، غذا دادن، تعویض لباس، حمام دادن، ورزش در منزل و بیرون از آن جا شدنقبیل جابه

 . کندرا براورده میرفتن 

باشند. موجود میبر برای انتقال معلولین ساخته شده و در بازار داخلی و خارجی تاکنون انواع مختلف باال

همه این باالبرها صرف نظر از نوع محرکه آنها ) دستی یا برقی( به دودسته قابل تقسیم هستند، یا ثابت 

هستند مثال به سقف یا دیوار متصل می باشند و معلول را از تخت به میلچر و بالعکس منتقل می کنند. و یا 

 متحرک هستند.

بنا بر طبیعت خود در یک فضای محدود و از قبل متصل می شوند قف یا دیوار سباالبر های ثابت که به 

دارای هزینه باال هزینه اولیه  عالوه بردیکته شده کار انتقال مددجو را تسهیل کرده اند. این تجهیزات به 

نصب هم هستند. این تجهیزات از نظر روانی هیچ کمکی به مددجو نمی کنند چرا که او دایما در فضای 

 ر است. او یا در تخت خود خوابیده است و یا در صندلی چرخدار خود نشسته است.محدودی محصو

طراحی باالبر های نوع دوم، صرف نظر از وجود تنوع در مکانیزم باالبرنده، به طریقی است که ستون حمال 

شکل در نزدیک  U چرخ دارند متصل هستند.  این شاسی  4شکلی که  Uآنها در نزدیکی زمین به شاسی 

برای جبران این محدودیت و نزدیک کردن مرکز  دن این تجهیزات به مددجو محدودیت ایجاد می کند.ش

ثقل این تجهیزات هنگامی که استفاده نمی شوند و هنگامی که وزن بیمار را تحمل می کنند و قرار دادن 

. از ی کرده استدر محدوده ای با ثبات، سنگین و حجیم بودن این تجهیزات را الزاممجموعه مرکز ثقل 

که الزمه آن داشتن موجود در باالی سر مددجود قراردارند  باالبر هایطرف دیگر مکانیزم باال برنده کلیه 

به علت همین بزرگی و  .نگین بودن این تجهیزات می افزایدقوی است که به بزرگ و س وستون حمال بلند 

این وسایل در هر . استدامنه تحرک آنها محدود  این تجهیزات گرچه مجهز به چرخ می باشندسنگینی، 
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در این باالبرها همچنین بلند کردن وزن مددجو و وزن مکانیزم باالبر را طلب می کن. انتقال انرژی مورد نیاز 

 هنگامی که به کار گرفته نمی شوند فضای زیادی را اشغال میکنند

ویژگی اصلی منحصر به فرد  هشتحداقل  رکتیوردست ویژه معلولین حباالبر چندمنظوره در طراحی 

 متمایز می کند که عبارتند از:  سایر باالبرهالحاظ شده است که آن را از 

اجازه می دهد که ستون نشان داده شده اند   3و  2، 1-در شکلجلو دستگاه که  فضا های خالی  -1

 .ادقام شود اوبا حمال این دستگاه به مرکز ثقل مدد جو تا حد امکان نزدیک شده و حتی 

ستون حمال آن بسیار کوتاه تر  می که در نتیجه  مکانیزم باالبرنده در میانه بدن مددجو فعال است  -2

 باشد. 

 . شده استسبک و کوچک سازی  این دستگاهفوق با ترکیب دو مزیت  -3

 ک بودن سیستم باالبرنده، انرژی مصرفی در هر انتقال کاهش می یابد.با توجه به کوچک و سب -4

جزای کوچکتری تقسیم شده که حمل آن همراه مددجو در همه ااین دستگاه بدون نیاز به ابزار به  -5

 ه صفر ممکن شده است.جا از جمل

تقریبا  همراه با داشتن فرمان تاشو، میدان فعالیت و کاربری آن را این دستگاهسه چرخه بودن  -6

طراحی چرخه بودن در حفظ تعادل نقطه ضعفی به نظر آید ولی  گرچه این سه نامحدود کرده است.

این نقطه ضعف احتمالی را جبران کرده و مانع چپ شدن آن در هر که به طریقی است  شاسی

 طی می شود.شرای

بیرون به بین ساخت ویلچر های موجود و وجود تفاوت در فاصله  با توجه به وجود تنوع در نوع و -7

وجود فاصله های متفاوت در عرض مبلهای تک نفره در منزل و یا همچنین  های آنها وبیرون چرخ

قابلیت تنظیم فاصله بین و کشویی های  حمال در ستون  های این وسیله با داشتن راهنما  اداره،

ی این وسیله را افزایش ن الزم را دارد. این توانایی وکاراییراست را به میزا وسیستم شاسی های چپ 

وهای درون رافزایش میدان فعالیت این دستگاه برای عبور از دربها و راهبرای  ،می دهد. و از طرفی

بر می تواند سایر وسایل خود از قبیل ویلچر را به نحوی تهیه کند که با حداقل منزل و یا اداره، کار

 این فاصله سازگار باشد. 

تسهیل شرایط فرمان هوشمند بوده و عالوه بر الکترونیکی کنترل و این دستگاه دارای سیستم  -8

ی و پیشگیری وحتی درمان برخ فیزیوتراپ ،انتقال، به کاربر اجازه می دهد که از آن برای کار درمانی

دازه الزم یله میتواند عضوی از بدن را به اناین وس از عارضه های ناش از عدم تحرک استفاده کند.

ایین آمده و استراحت پباال بیاورد. آن را برای مدت زمان الزم باال نگه دارد. پس از اتمان این مدت 

 دکار تکرار کند.کند. این سیکل را به دفعات مورد نیاز به طور خو
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مثال با  کاربرد دارند است.و فیریوتراپی این دستگاه قابلیت پذیرش ادوات جانبی که در کار درمانی  -9

به عنوان واکر و یا سرپا نگه دارنده  ان دستگاهمی توان از  آننصب یک بریس کمر در کلگی 

 استفاده کرد.

 توان در حاالت دلخواه قرارداد.میبراحتی بیمار را منظوره تشک ارتوپدیک چند ووردست ویژه ترکیب با -10

 

 ایجاد زمینه تولید تجهیزات جدید

های خود برای ساخت اجزاء تجهیزات درراستای فرایند عملی کردن ایدهآستین یار شرکت دانش بنیان 

مورد نظر، عالوه بر استفاده از محاسبات مهندسی و تکنولوژی های روز در طراحی ، روش سعی و خطا را نیز 

ساخته شده های مختلفی بکار گرفت. برای ساخت برخی از اجزای تخت خواب، باالبر و یا آغوشگر، مکانیزم

بود ولی در هنگام بکـار گیـری در مجموعه، برخی از آنها با اجـزای دیگـر سازگاری مطلوب و مورد نظر را 

نداشته و مورد استفاده قرار نگرفتند. البته مکانیزم های کنار گذاشته شده قابلیت به کار گرفته شدن در 

های استفاده دست آمده از طراحی و ساخت مکانیزمساخت ابزار و ادوات دیگر را دارند. به پشتوانه تجربه ب

آمادگی خود برای ساخت تجهیزات دیگری که تامین کننده انواع نیاز های  آستین یارشده یا نشده، شرکت 

حرکتی )از قبیل انواع تخت های جراحی، انواع باالبر برای تامین نیازهای خاص و... (  باشد را به جامعه 

 دارد.کنند، اعالم میو سایر موسساتی که به آنها خدمات رسانی میمعلولین حرکتی، پزشکی 


