زندگینامه علمی
()CV
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

زندگینامه علمی ()CV
 مشخصات فردی
 نام و نام خانوادگی :دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
 شغل :عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 تاریخ تولد4331 :
 محل تولد :رودسر
 رتبه دانشگاهی :استاد32
 محل اشتغال :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  -دانشکده علوم توانبخشی
 وضعیت تأهل :متأهل
 آدرس :میرداماد ـ میدان مادر ـ خیابان شاه نظری ـ خیابان نظام ـ دانشکده علوم توانبخشی
 تلفن99992222:
 دورنگار99992212 :

 تحصیالت دانشگاهی
 دکتری تخصصی فیزیوتراپی از دانشگاه گالسکو ـ بریتانیا (سال )4321
 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران ـ دانشکده علوم توانبخشی (سال )4322
 کارشناسی فیزیوتراپی از دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی (سال )4324

 سوابق کاری و اجرایی
 از  29/9/92رئیس دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 از سال  4323تاکنون :عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 از سال  4322الی  :4322/4/92رئیس دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 از سال  4322الی  :4321مدیر گروه دکتری تخصصی فیزیوتراپی و کارشناسی ارشد اعضاء مصنوعی
 از سال  4321الی :4322مدیر گروه کارشناسی ارشد فیزیوتراپی و کاردرمانی جسمانی
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 از سال  4321الی  :4322مدیر گروه آموزشی فیزیوتراپی
 از سال  4332الی  :4323واحد بهداری سپاه پاسداران تهران
 از  : 29/4/42رئیس دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 از سال  :29عضو و دبیر هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی کشور
 از سال  4321تا کنون :دبیر هیأت ممتحنه و ارزشیابی فیزیوتراپی
 از سال  4321تا کنون :رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی کشور
 از سال  4322/49/44به مدت دو سال :عضو شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی
 از سال  :4329/3/92عضو هیات ممیزه دانشگاه

 فعالیتهای آموزشی و تدریس دروس
 بیومکانیک و فیزیولوژی اندامها و ستون فقرات

 فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی و روماتیسمی
 فیزیوتراپی در بیماریهای جراحی و زنان

 فیزیوتراپی در بیماریهای تنفسی و قلبی عروقی
 فیزیوتراپی در بیماریهای نورولوژی
 الکتروتراپی و مدالیتهای فیزیکی

 کنترل حرکتی ()Motor Control

 مبانی فیزیولوژیکی تمرینات درمانی
 فیزیولوژی پشرفته عصب و عضله

 روشهای نوین درمان توانبخشی در بیماریهای نوروماسکولواسکتال

 فعالیتهای علمی ـ پژوهشی
الف) مدير مسئول نشريه پيام توانبخشی
ب) عضو هيأت تحريريه ( Shafa orthopaedic journalبه زبان انگليسی)
ج) نگارش مقاالت به زبان فارسی
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تأثیر تابش لیزر کم توان هلیوم نئون بر التیام نقص استخوانی جزیی در تیبیا خرگوش .فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ،پائیز  ،4322سال دوم ،شماره سوم.

-2

بررسی اثرات تابش لیزر کم توان هلیوم نئون بر بقای فالپ پوستی در موش صحرایی .مجله پزشکی کوثر ،پائیز
.4322

-3

مطالعه بافت شناسی آثار تابش لیزر کم توان بر بقای فالپ پوستی در موش صحرایی .نشریه پزشکی یاخته ،پائیز
 ،4322شماره سوم.
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بررسی تأثیر اصالح راستای کشکک بر نسبت فعالیتهای الکتریکی عضالنی پهن داخلی مایل  VMO/VLدر حین
انقباض ایزومتریک در دو زنجیره حرکتی باز و بسته .نشریه پزشکی یاخته .بهار  ،4322سال دوم ،شماره پنجم.

-5

مقایسه اثر راه رفتن و دویدن به جلو با راه رفتن و دویدن به عقب بر روی عملکرد اندام تحتانی .فصلنامه علمی
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،تابستان  ،4322سال چهارم ،شماره چهاردهم.
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مقایسه تأثیر زاویه های مختلف مفصل زانو در دو زنجیره حرکتی باز و بسته بر نسبت فعالیتهای الکتریکی عضالت
پهن داخلی مایل ( )VMOبه پهن خارجی ( )VLدر حین انقباض ایزومتریک .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی ایران ،تابستان  ،4322سال هفتم ،شماره بیستم.

-7

بررسی تأثیر اطالعات حسی بر کنترل تعادل در وضعیت ایستاده در سنین مختلف .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی ایران .پائیز  ،4322سال هفتم ،شماره بیستویکم.

-8

مقایسه تأثیر دو روش تمرینی روی آزمونهای عملکردی اندام تحتانی .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان،
پائیز و زمستان  ،4322سال دوم ،شماره ششم.

-9

بررسی نقش تسهیلکننده روش کرانیوساکرالتراپی همراه با روش بوبات در کاهش اسپاستیسیته اندام تحتانی
کودکان دایپلژی اسپاستیک  3-2سال .فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،زمستان
 ،4322سال اول ،شماره سوم.
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بررسی تأثیر لیزر کم توان مادون قرمز بر متغییرهای الکترونروگرافی حسی و حرکتی عصب مدین .مجله علمی
پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران .زمستان  ،4322سال هفتم ـ شماره بیستودوم.
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ارائه یک پروتکل جدید برای تقویت الکتریکی عضله دو سر بازویی تا مرز خستگی .مجله پزشکی کوثر (علمی ـ
پژوهشی) دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،بهار  ،4322شماره پنجم.

-12

بررسی علل زمین خوردگی در افراد سالمند .مجله پزشکی کوثر ،زمستان  ،4322شماره .)1(3

 -13اثر ورزش هوازی بر اندکسهای آهن بدن در افراد سالم و بیماران مبتال به تاالسمی ماژور .مجله علمی دانشگاه علوم
پزشکی کردستان ،زمستان  ،4322سال پنجم ،شماره هجدهم.
-14

بررسی مقایسه ای آزمون تشخیص بین دونقطه در دست افراد بینا و نابینا در دهه سنی  42-92سال .فصلنامه علمی
پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،زمستان ،4322شماره سوم.

-15

بررسی قدرت گرفتن کروی و سه انگشتی در کودکان 1-2سال .فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی ،بهار و تابستان  ،4322سال دوم ،شمارههای چهارم و پنجم.
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بررسی مقایسه ای تأثیر دویدن به جلو و عقب دربرنامه تمرینی تخته تعادل برروی تعادل استاتیک .مجله علمی
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تابستان  ،4322سال هشتم ،شماره بیست و چهارم.
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تطابق یا سازگاری عصبی .فصلنامه پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،پائیز و زمستان  ،4322سال دوم
شماره ششم و هفتم.
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بررسی مقایسه ای تغییرات الگو و بازده حرکتی ستون فقرات افراد سالم و بیماران کمردردی قبل و بعد از فیزیوتراپی
با استفاده از دینامومتر ایزواینرشیال موسوم به  . Isostation B200مجله پزشکی کوثر ،بهار  ،4324شماره هفتم.

-19

بررسی مقایسه ای دو روش تمرینی دوید ن به جلو و دویدن به عقب .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
ایران ،تابستان  ،4324سال نهم شماره بیستونهم.

-21

مقایسه اثر تمرین با تخته تعادل به تنهایی و تمرین با تخته تعادل به اضافه دویدن به جلو عقب روی تعادل استاتیک
افراد با ضایعه کشیدگی درجه 4و  9رباطهای خارجی مچ پا .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران،
زمستان  ،4324سال نهم ،شماره سیویکم.
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بررسی مقایسه ای  3آزمون عملکردی اندام تحتانی در بیماران با پارگی لیگامان متقاطع قدامی و افراد سالم .مجله
علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،فوق العاده  ،4324دوره نهم ،شماره سیودوم.
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 -22مقایسه آزمونهای تعادلی و محدوده ثباتی پویا در افراد سالم و بیماران مبتال به کمردرد مزمن با استفاده از سیستم
تعادلی بایودکس .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،فوق العاده  ،4324دوره نهم ،شماره سیودوم.
 -23بررسی انتقال اثر تمرینات حسی عمقی از اندام تمرین کرده به اندام تمرین نکرده در افراد سالم .فصلنامه  4پیام
توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،بهار و تابستان  ،4329دوره اول ،شماره یکم.
 -24بررسی مقایسه ای تأثیر خستگی عضالت پروگزیمال و دیستال اندام تحتانی بر کنترل پاسچرال مردان سالم .فصلنامه
علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تابستان  ،4329دوره چهارم ،شماره سیزدهم.
 -25بررسی زمانبندی و سطح فعالیت الکتریکی عضالت اطراف مفصل زانو در الگوهای حرکتی فعال و واکنشی در
مردان سالم .مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،پائیز  ،4329دوره دهم ،شماره
سیوپنجم.
 -26خطای ناشی از جابه جا شدن مارکرهای آنالیز حرکتی از روی نقاط استخوانی در هنگام اندازه گیری وضعیت و
راستای سه بعدی استخوان کتف .فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،پاییز و زمستان ،4329
دوره چهارم ،شماره چهاردهم و پانزدهم.
 -27مقایسه اثر دو روش درمانی رایج و جدید روی شاخصهای درمانی در بیماران مبتال به استئوآرتریت اولیه زانو .مجله
علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران  ،زمستان  ،4329دوره دهم ،شماره سیوهفتم.
 -28بررسی حس عمقی در مفصل زانوی بیماران مبتال به استئوآرتریت اولیه زانو .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی ایران ،فوق العاده دو  ،4329دوره دهم ،شماره سیوهشتم.
 -29بررسی مقایسه ای دو روش تمرینی دویدن به جلو و دویدن به عقب روی تعادل استاتیک .مجله علمی پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران ،زمستان  ،4329دوره دهم ،شماره سیوهفتم.
 -31بررسی اثر  Tapingروی حس عمقی افراد سالم و بیماران مبتال به درد پاتلوفمورال .مجله علمی پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی ایران ،تابستان  ،4323دوره یازدهم ،شماره چهلم.
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بررسی تکرار پذیری مقادیر زمان تأخیری فعالیت واکنش عضالت مچ پا در مقابل اغتشاش بیرونی ناگهانی در صفحه
فرونتال .فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،پائیز  ،4323دوره پنجم ،شماره سوم ،شماره
مسلسل .42

 -32بررسی حس عمقی بیماران مبتال به سندروم ایمپینجمنت شانه  .مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران ،نشریه رسمی
انجمن جراحان ارتوپدی ایران (نشریه علمی پژوهشی) ،پائیز  ، 4323دوره سوم ،شماره یکم ،شماره مسلسل .2
 -33بررسی مسیر حرکتی استخوان کشکک در زوایای متوالی دامنه حرکتی زانو در بیماران مبتال به جابجایی خارجی
استخوان کشکک و افراد سالم .مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،4323 ،دوره
شصت و دوم ،شماره سوم.
 -34مقایسه اثر بریس عمل کردی و گچ گیری کوتاه ساق بر متغیرهای راه رفتن در افراد مبتال به کشیدگی درجه  9و 3
مجموعه لیگامانی خارجی مچ پا .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،فوق العاده یک  ،4323دوره
یازدهم ،شماره چهلویکم.
 -35بررسی ت اثیر تمرینات ثبات دهنده و تمرینات معمول بر شاخص های عملکردی کمربند گردنی – شانهای در بیماران
زن دارای اختالل وضعیت در ربع فوقانی  .مجله پزشکی کوثر (علمی ـ پژوهشی) دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل،
زمستان  ،4323شماره نهم.
 -36بررسی تأثیر تمرین های استقامتی روی استقامت دینامیک و استاتیک عضالت پشتی .مجله علمی پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی ایران ،بهار  ،4321دوره دوازدهم ،شماره چهلوپنجم.
 -37مقایسه میزان رضایت بیماران از اندازه های ابعادی سوکت در  3روش قالبگیری پروتز .مجله علمی پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تابستان  ،4321دوره دوازدهم ،شماره چهلوششم.
 -38بررسی زمانبندی و سطح فعالیت عضالت ستون فقرات و کمربند لگنی به دنبال بارگذاری در حالت تعادل استاتیک
در وضعیت ایستاده بر روی سطوح اتکاء مختلف .مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،سال  ،4321دوره شصت وسه ،شماره دوم.
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 -39بررسی مقایسهای شاخص های ثباتی دینامیک در افراد مبتال به درد پاتلوفمورال .فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،پائیز  ،4321دوره ششم ،شماره سوم ،شماره مسلسل .99
-41

وابستگی به بینایی در طی کنترل تعادل در بیماران مبتال به کمردرد .فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی.

-41

بررسی مالش پماد سرد بر روی پوست ستون فقرات بر پارامترهای منحنی فراخوانی رفلکس  Hعضله سولئوس .مجله
فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران ،سال .4321

 -42بررسی مقایسه ای اثرکشش به روشهای هارمونیک و پی.ان.اف برشاخصهای انعطاف پذیری عضله چهارسرران.
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،زمستان  ،4321دوره ششم ،شماره چهارم ،شماره مسلسل
.93
 -43اثر لیزر کم توان بر ترمیم آسیب غضروفی ـ استخوانی مفصل زانوی خرگوش .مجله فیزیک پزشکی ایران ،زمستان
 ،4321دوره دوم ،شماره نهم.
 -44بررسی میزان همبستگی بین قدرت عضالنی اندامهای پایینی با آزمون های تعادلی در دو گروه سنی  33-23و باالی
 23سال .ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد ،دانشکده پزشکی ،اسفند  ،4321شماره شستویکم ،دوره سیزدهم.
 -45مقایسه وضعیت و راستای قرارگیری سه بعدی کتف در بیماران مبتال به سندرم گیر افتادگی شانه با افراد سالم.
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،بهار  ،4323دوره هفتم ،شماره اول ،شماره مسلسل .91
 -46بررسی تأثیر تمرینات تعادلی بر آزمونهای تعادلی و محدوده ثباتی پویا در مردان سالم با استفاده از سیستم تعادلی
بایودکس .فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تابستان  ،4323دوره هفتم ،شماره دوم ،شماره
مسلسل .93
 -47بررسی مقایسهای اثر کشش به روشهای هارمونیک و پی.ان.اف برشاخصهای انعطاف پذیری عضله همسترینگ.
همایش تخصصی دو ساالنه فیزیوتراپی در اختالالت اسکلتی ـ عضالنی 42و ،42دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
معاونت پژوهشی ،آبان ماه .4323
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 -48بررسی عکس العملهای تطابقی در زنجیره بسته در ضایعات عضالنی  -اسکلتی .همایش تخصصی دو ساالنه
فیزیوتراپی در اختالالت اسکلتی ـ عضالنی 42و ،42دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معاونت پژوهشی ،آبان ماه
.4323
 -49بررسی وضعیت و راستای قرارگیری سه بعدی کتف در بیماران مبتال به سندروم گیرافتادگی شانه .همایش تخصصی
دو ساالنه فیزیوتراپی در اختالالت اسکلتی ـ عضالنی 42و ،42دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معاونت پژوهشی،
آبان ماه .4323
-51

بررسی تک رارپذیری معاینات بالینی و شاخصهای رادیولوژی در ارزیابی ناپایدار سگمنتال فقرات کمری .همایش
تخصصی دو ساالنه فیزیوتراپی در اختالالت اسکلتی ـ عضالنی 42و ،42دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معاونت
پژوهشی ،آبان ماه .4323

-51

بررسی تأثیر زاویه شروع و زاویه هدف بر اندازه گیری حس وضعیت مفصل زانو در مردان سالم .مجله علمی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،پاییز  ،4323دوره پنجم ،شماره سوم ،شماره مسلسل .32

 -52بررسی تکرار پذیری مقادیر زمان بندی فعالیت واکنشی عضالت مچ پا .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
ایران ،زمستان  ،4323شماره  ،33دوره سیزدهم.
 -53بررسی حداکثر قدرت ایزومتریک تولید شده در سه وضعیت استاتیک باربرداری .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی ایران ،اسفند  ،4323دوره شصتوچهارم ،شماره دوازدهم.
 -54یادگیری صریح یک مهارت ادراکی ـ حرکتی به دنبال سکته مغزی با استفاده از دست مبتال .فصلنامه علمی پژوهشی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تابستان  ،4322دوره هشتم ،شماره دوم ،شماره مسلسل .32
 -55بررسی تکرار پذیری معاینات بالینی و شاخص های رادیوگرافی در ارزیابی ناپایداری قطعه ای فقرات کمری.
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تابستان  ،4322دوره هشتم ،شماره دوم ،شماره مسلسل
.32
 -56یادگیری صریح یک مهارت ادراکی – حرکتی به دنبال سکته مغزی با استفاده از دست مبتال  .فصلنامه علمی
پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی ،تابستان  ،4322دوره هشتم ،سال دوم ،شماره مسلسل .32
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 -57بررسی تاثیر استفاد ه کوتاه مدت از دو نوع زانوبند نئوپرن نرم و سخت بر درک حس وضعیت مفصل زانو متعاقب
جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی .پاییز  ،4322مجله حرکت ،شماره .33
 -58تعیین میزان تأثیر استرپ های اینفراپاتالر و چوپات در قدرت و دامنه حرکتی زانو در بیماران مبتال به سندرم درد
قدا می زانو .دو فصلنامه علمی و پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،پاییز و زمستان  ،4322دوره سوم،
شماره دوم  ،شماره مسلسل .3
 .Quantification of rigidity in Parkinson disease, an objective evaluating method -59نشریه علمی -پژوهشی
امیرکبیر ،پاییز و زمستان  ،4322سال هجدهم ،شماره آ،22-گروه مهندسی برق  ،پزشکی ،کامپیوتر.
 -22مقایسه تأثیر ارتفاع پاشنه بر روی شاخصههای حفظ تعادل .مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران ،بهار  ،4322دوره
پانزدهم ،شماره پنجاهوهشتم.422 ،
 -24بررسی تاثیر حرکات اصالحی بر اتساع قفسه سینه در دختران کیفوتیک 44-43ساله .فصلنامه علمی پژوهشی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،بهار  ،4322دوره نهم  ،شماره اول ،شماره مسلسل .33
 -29تاثیر بهبود تقارن در تحمل وزن بر ثبات پاسچر در بیمارن همی پارزی .فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی ،تابستان  ،4322دوره نهم ،شماره دوم ،شماره مسلسل .31
 -23مقایسه تأثیر خستگی بر پاسخ الکترومیوگرافی عضله تراپزیوس در اغتشاش خلفی -قدامی در افراد سالم و مبتال به
گردن درد مزمن .فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تابستان  ،4322دوره نهم ،شماره دوم،
شماره مسلسل .31
 -21سندروم اکستانسیون زانو :تأکید بر عالیم و درمانها .فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران فصلنامه
علمی پژوهشی توانبخشی نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران .پاییز  ،24دوره ششم ،شماره سوم.
 -23بررسی مقایسهای ارتباط سفتی و حداکثر گشتاور عضالت همسترینگ و رکتوس فموریس در بیماران مبتال به درد
قدامی زانو و افراد سالم .فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران .زمستان  ،24دوره
هفتم ،شماره .4
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 -22اثر مشاهده حرکت بر توزیع تقارن وزن و بهبود شاخصهای پایداری در وضعیت ثبات شبه داینامیک در زنان و مردان سالم.
فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران .زمستان  ،29دوره هفتم ،شماره چهارم.
 -22تاثیر تمرین تعادلی روی سطح ناپایدار با جابجایی عمقی ،افقی و ترکیبی بر حس وضعیت بر حس وضعیت مفصل
زانوی جوانان فعال .نشریه دانشگاه خوارزمی 22/2/42 .
 -22تاثیر تمرینات اغتشاشی بر زمانبندی فعالیت الکترومایوگرافی همسترینگ و کوادریسپس در افراد فعال دارای نقص
نوروماسکوالر غلبه کوادریسپس .پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش،دوره،2شماره،1زمستان 4323
 -22اثرات تمرینات اغتشاشی بر نسبت های فعالیت عضالت کوادریسپس و همسترینگ .کومش-جلد،43شماره (1پیاپی
 ،)39تابستان 4323
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ه) ترجمه و تأليف كتاب
 -4ارزیابی و درمان ضایعات کمری ـ لگنی نگرش نوین در درمـان کمردردهـا .دکتـر حسـین نگهبـان سـیوکی ،دکتـر
اسماعیل ابراهیمی و دکتر جعفر شاطر زاده .انتشارات دانش فریار ،تهران.4322 ،
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شمسی و مختار عراض پور ،انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران.4322 ،
 -2درمان دستی و فیزیوتراپی در بیماری های عصبی ،عضالنی و اسکلتی .حکیمه آدی و دکتر اسماعیل ابراهیمی،
انتشارات پگاه ،تهران.4322 ،
 -2رویکرد جامع فیزیو تراپی در اختالالت کمربند گردنی -شانه ای .افسانه نیکجوی و دکتر اسماعیل ابراهیمی،
انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران.4322 ،
 -2سردرد در لگن .امیر عباس طباطبائی ،مصطفی رحیمی و دکتر اسماعیل ابراهیمی ،انتشارات پگاه4322 ،
 -2آرامش متناقض ( .)Paradoxical Relaxationحکیمه آدی ،مصطفی رحیمی و دکتر اسماعیل ابراهیمی ،انتشارات
پگاه ،تهران.4324،
 -42ارزیابی ،تشخیص و درمان سندروم های اختالل حرکت مفاصل شانه و ران .سید رسول باقری ،سید حامد فاضلی،
دکتر اسماعیل ابراهیمی و دکتر عاطفه امینیانفر ،نشر جعفری ،تهران.4324 ،

و) سخنرانیهای علمی
 Reflex Muscle Inhibition & Physiotherapy -1و راهکارهای علمی و کاربردی در زمینه توانبخشی81-02( .
اسفند )8111
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 -2اصول توانبخشی در ضایعات دژنراتیو ستون فقرات در کنگره جراحان)8111( .
 -3ثبات فعال لگنی کمری و حاملگی ـ اولین کنگره فیزیوتراپی در بیماریهای زنان ( .تهران)8111 -
 -4دردهای دنبالچه ( )Coccygodyniaو درمانهای غیر جراحی کنگره ستون فقرات)8111( .

 -5ارزیابی بیومکانیک تسریع روند التیام شکستگیها تحت تأثیر پرتوهای لیزر هلیوم نئون.
 -6سمپوزیوم بین المللی بیومکانیک ورزشی 9-88( .شهريور ( )8111کمیته بین المللی جمهوری اسالمی ایران)
 -7کرامپ عضالت اسکلتی ـ دومین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران( .تهران80-81 -
ارديبهشت )8118
 Cervical Muscle Pain -8در انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران( .ديماه )8112
 -9دیدگاه نوین توانبخشی به فلج صورت( ،)Facial Palsyکنگره ساالنه جامعه جراحان ایران( ،تهران -ارديبهشتماه
)8111
 -11بیومکانیک ستون فقرات ،همایش سراسری کمردرد( .تهران -آبانماه )8112
 AMG,EMG -11اولین همایش نوروفیزیولوژی بالینی( .دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 -12توانبخشی پس از پارگی رباط متقاطع خلفی ،دومین برنامه مدون بازآموزی ارتوپدی( .دانشگاه علوم پزشکی ايران)
 -13نگرش نوین توانبخشی به  Lateral Tennis Elbow Tendinosisدر سمینار توانبخشی ورزشی( ،دانشگاه علوم
پزشکی تهران -ديماه )8119
 -14تکنیک موزون ،رویکرد نوین در درمانهای دستی ،سیزدهمین کنگره فیزیوتراپی( .ارديبهشت )8118
 Active Stabilization -15ستون فقرات کمری .دومین کنگره جراحی ستون فقرات( .دانشگاه علوم پزشکی ايران-
)8111
 -16پاتوبیومکانیک ستون فقرات از دیدگاه توانبخشی .همایش کمردرد مکانیکال( .دانشگاه علوم پزشکی تبريز -خرداد
)8118

 -17نقش  Tapingدر اصالح اختالالت عملکردی سیستم عصبی عضالنی اسکلتی
 -18سخنرانی در دوره مدون سردرد و کمر درد (نظام پزشکی 01 -آذر )8118
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 -19سخنرانی سردرد ناشی از گردن در کنفرانس ماهیانه انجمن درد)8111(.
 -21راهنمای تجویز تمرین درمانی ،کینزیوپاتولوژی( .فدراسيون پزشکی ورزشی 81-81 -بهمن  8118و  88-88اسفند
)8118
 -21کارگاه شانه و توانبخشی( .مجتمع آموزشی بيمارستان آيت ا ...طالقانی(كد 01 -)88122خرداد )8118
 -22بررسی الگوی فعالیت عضالت ناحیه لگن و پاراورتبرال در پاسخ به یک اغتشاش بیرونی( .هشتمين سمينار
فيزيوتراپی تخصصی ستون فقرات)
 -23نگاهی ویژه به فاسیای توراکواومبار( .هشتمين سمينار فيزيوتراپی تخصصی ستون فقرات)
 -24اصول توانبخشی در ضایعات دژنراتیو ستون فقرات( .سیامين كنگره جامعه جراحان ايران " -"Spine Congress
)8111
Rehab of Muscle injuries: (11th AFSM Congress 7th -9th October 2008 Tehran – Iran) -25
 -26درد مایوفاشیال و فیزیوتراپی( .رشت -همايش يکروزه 08 ،فروردين )8119
 -27سخنرانی در مورد مقایسه عملکرد تکنیکهای درمانی  Jandaو  ( .Saharmanارديبهشت )8192
 -28بررسی و تحلیل رویکرد نوین  Ledermanدر خصوص ثبات مرکزی بدن( .همايش ستون فقرات)8119 -
 -29بررسی و نقد دیدگاه  Ledermanدر مورد مدل  Postural Structural Bio-mechanicکمردرد( .اسفند)8192 -
 -31بررسی و تحلیل نظریه  .Comerford Uncontrolled Movementکنگره فیزیوتراپی (شيراز -ارديبهشت )8198

 -31بررسی و تشخیص و توانبخشی  Uncontrolled Movementدر اختالالت حرکتی .همایش اختالالت عصبی-
عضالنی و اسکلتی( .بابل 81 -تير )8198
 -32رویکرد توانبخشی در ضایعات و صدمات ورزشی .نهمین همایش سراسری پزشکی ورزشی (تهران -مهر )90
 -33دیسک بین مهره ای :شاخصی برای تعیین سالمت .چهاردهمین کنگره ستون فقرات (تهران -دانشگاه علوم بهزيستی
و توانبخشی -دی )8190

-34
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عضويت در انجمن ها و محافل علمی
 -4عضو و رییس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران
 -9عضو انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
 -3مدیر مسئول فصلنامه  4پیام توانبخشی بهار و تابستان 4329
 -1عضو هیأت مشاورین مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
 -3عضو هیأت مشاورین مجله علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 -2عضو کمیته تخصصی توانبخشی در دهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی نهم دی ماه 4323
 -2عضو کمیته علمی چهارمین و پنجمین همایش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران ( 2-44اردیبهشت
 4323تهران)
 -2عضو هیأت مدیره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران
 -2عضوانجمن بررسی و مطالعه درد آمریکا ()International Association of the Study of Pain IASP
 -42عضو انجمن فیزیولوژی انگلستان
 -44عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته های توانبخشی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی از سال 4321
 -49دبیر هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشتههای توانبخشی از سال
 -43عضو کمیته علمی در اولین همایش تخصصی دو ساالنه فیزیوتراپی در اختالالت اسکلتی ـ عضالنی 42و 42آبان
ماه سال 4323
 -41سرپرست گروه پژوهشی فیزیوتراپی زنان جهاد دانشگاهی
 -43عضو شورای علمی گروه پژوهشی فیزیوتراپی زنان جهاد دانشگاهی
 -42عضو شورای نویسندگان فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی
 -42رئیس کمیته تخصصی علوم توانبخشی نهم ،دهم ،یازدهم جشواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
 -42عضوکمیته تخصصی علوم بهداشت و سالمت بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 23
 -42عضو اولین جشنواره انتخاب برترین های عرصه آموزش در سال 23
22

23

طراحی ،برنامه ريزی و اجرای كنگره ها و گردهمايی ها
 -4دبیر علمی سیزدهمین کنگره فیزیوتراپی سراسری ایران ،اردیبهشت 4324
 -9عضو کمیته علمی اولین و دومین همایش درد
 -3عضو کمیته علمی کنگره های فیزیوتراپی کشور
 -1عضو کمیته علمی جراحی ستون فقرات
 -3عضو هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ
 -6عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور

ز) اختراعات
 دســــتگاه کرایوآنالژزیـــــا فیزیــــوتراپی (وســـــیله ای جهــــت درمـــــان دردهــــای ناشـــــی از مشـــــکالت
عضالنی ـ استخوانی (سال ))4329
 کمربند مخصوص دردهای مربوط به آسیبهـای دیسـک تنگـی کانـال نخـاع آسـیبهـای مفاصـل سـتون مهـره
شکستگی های ستون مهره.
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