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  زبان آمار حياتي، بيومكانيك حرکات انسان، بيومكانيك ورزش، روش تحقيق،  :کارشناسي ارشد  "علوم پایه"دروس

 پزشكي.سيستم های اطالع رساني و  تخصصي

 پزشكي.اطالع رساني  و شبكه ستم هاسي ،عالي ، روش تحقيقانيكبيومك :دکتراي تخصصي  "پایه علوم" دروس 

 

 و پژوهش زمینه هاي تحقیقات: 

  آناليز حرکات انسان(Motion Analysis & Force plate) ،ارگونومي و ، بيومكانيك ورزش، بيومكانيك

، مكانيك ، فيزیك،مهندسي توانبخشي، (Motion Analysis & Force plate)حرکات انسان  آناليز، انتروپومتری 

 و تجهيزات پزشكي طراحي و ساخت پروتز و اندام های مصنوعي، ارتزها و پروتزها مكانيزم

 

 پایان نامه تحقیقاتي: يراهنما 

 

 ر د نيعكس العمل زم یروين یبر مؤلفه عمود يدر کفش طب بدارياستاندارد و ش یپاشنه ها ريتاث يبررس

 (9312تابستان  سالم)هنگام راه رفتن در افراد 

 (9318)تابستان  ستادهیا تيستون فقرات در وضع یپا بر راستا شنيپرون پریها ريتاث 

  (9318اندازه گيری سطح بتااندورفين در بيماران فيبروميالژی قبل و بعد از فعاليت بدني )مهر 

  بررسي تاثير کفش ساق بلند با کفي غلطكي بروی درد پا، ناتواني، محدودیت عملكردی و نيروی عكس العمل عمودی

 (9318ماران مبتال به آرتریت روماتویيد )زمستان زمين در بي

 ( 9301مفایسه تاثير دو نوع زانوبند آنلود در پيامد های ناشي از استئوآرتریت زانو) 

  مقایسه تاثير زاویهLateal Wedge   (9300بر درد و فعاليتهای فيزیكي روزمره ... )زمستان 

  عملكرد های تعادل دایناميك و استاتيك در افراد قطع عضو بالي بررسي تاثير کوتاه مدت افزودن جرم پروتز بر برخي

 (9300زانوی یكطرفه )

  بررسي ميزان تاثير یك نوع کفي جدید بر نيروی عكس العمل زمين و جابجایي مرکز فشار در افراد مبتال به صافي کف پا

 (: کارشناسي ارشد.9300و مقایسه آن با کفي متداول )زمستان 

 (9300) گذاری و آزادسازی ناگهاني بار عضالت ران روی کنيماتيك زانوبررسي تاثير بار 

  بررسي عوامل انگيزشي و بهداشتي موثر بر عملكرد از دیدگاه کارشناسان مراکز روزانه توانبخشي سازمان بهزیستي استان

 (9300تهران )بر اساس نظریه انگيزشي هرزبرگ( )

 ي مقایسه و تأثير دو نوع ارتز پالمبو نئوپرن(Neoprene palumbo) جينو دایرکس استيبل  وارتز(Geno 

direxa stable) بر درد وسطح فعاليت های فيزیكي روزمره افراد مبتال به سندرم درد مفصل پتلوفمورال 

(9300)  

 تروز مقایسه اثر درماني گوه خارجي به همراه ساپورت مفصل ساب تاالر با گوه خارجي داخل کفش در بيماران مبتال به آر

 (9301زانو )

  .بررسي تاثير جنس کفي های داخلي بر نيرو های عكس العمل زمين در بيماران دچار کوتاهي ساختاری اندام تحتاني

 (9303زمستان )

 ( 9309مقایسه بين نتایج آزمون شيرمرا با چشم باز و چشم بسته و مدت زمان یك دقيقه با پنج دقيقه ) 
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  و سوابق اجرایيتجربه کاري: 

 

  (تا کنون 9312دانشگاه علوم پزشكي ایران )آذر ماه  بين الملل بين الملل معاون 

 تا کنون( 9312)آذر ماه  رانیا يالملل دانشگاه علوم پزشك نيب سیپرد سيرئ 

 تا کنون( 9311 هما شهریور)رانیا يدانشگاه علوم پزشك، توانبخشيعلوم گروه ارگونومي، دانشكده بهداشت/ مدیر 

 (9311 -9312ماه )آذر، دانشگاه علوم پزشكي ایران لمللابخشي ، رتبه بندی و روابط بين  سرپرست اعتبار 

 (9311 -9311 )اسفند رانیا يدانشگاه علوم پزشك ،يتوانبخش قاتيمرکز تحق سيرئ 

  ( 9312آذر الي  9318دانشگاه علوم پزشكي تهران )تيرماه  الملل نيروابط بو  رتبه بندیاعتبار بخشي، مدیر 

 (9312آذر الي  9301)آبان  دانشگاه علوم پزشكي تهران ور رئيس پردیس بين المللمشا  

  ( 9312 آذر الي 9318مسئول روابط بين الملل پردیس بين الملل دانشگاه، دانشگاه علوم پزشكي تهران )آذر 

 (9301الي آبان  9301)شهریور  -سرپرست شعبه بين الملل دانشگاه علوم پزشكي ایران 

 ( 9301الي آبان  9303، دانشگاه علوم پزشكي ایران )فروردین شكده علوم توانبخشيرئيس دان 

 (،9300الي بهمن  9302)تير ماه  سرپرست دوره شبانه دانشگاه 

  (9300الي  مهر ماه  9301معاون مرکز خدمات آموزشي وزارت بهداشت )تير ماه 

 (9300الي بهمن  9303علوم پزشكي ایران )آذر  سرپرست آموزش الكترونيك دانشگاه 

 (9309الي بهمن  9301بهمن ماه ) ایران علوم پزشكي مدیر گروه علوم پایه توانبخشي دانشگاه 

 (9300الي مرداد  9300بهمن ماه )  معاون بازرگاني شرکت ایران دارو 

  دستيار تحقيقاتي(Research Assistant) (9300ي آذر ال 9300اردیبهشت ماه ) انگلستان ،دانشگاه گالسگو کلدونين 

 

 :عضویت در بورد،  شورا ها و کمیته هاي تخصصي 

 (تا کنون 9311ماه  ی)د رانیا يدانشگاه علوم پزشك ،يالملل نيبآموزش  آمایش  تدوین سند تهيکم ريدب 

 (تا کنون 9312ماه  دی) علوم پزشكي ایران دانشگاه ،ت بين الملليو تضمين کيفي ، رتبه بندیاعتبار بخشيکميته  دبير 

 تا کنون( 9312 ماه دی)  علوم پزشكي ایران دانشگاه ،ای بورسدبير و عضو شور 

  عضو و بازرس اعتبار بخشي شرکتASIC  ( 11فروردین کشور انگلستان )تا کنون 

 تا کنون( 11علوم پزشكي ایران ) اردیبهشت  دانشگاه ،عضو شورای راهبردی دانشكده داروسازی بين المللي 

 (9312آذر ماه الي  9319دانشگاه علوم پزشكي تهران )آذر  ،و تضمين کيفيت بين المللي عضو کميته اعتباربخشي 

 (  9312آذر ماه الي  9318دانشگاه علوم پزشكي تهران )فروردین  ،عضو شورای بورس 

 ( 9312آذر الي  9301)آبان  تهرانعلوم پزشكي  دانشگاه ،عضو شورای راهبردی روابط بين المللي 

 (9301الي اسفند  9301دانشگاه علوم پزشكي ایران )مرداد  ،رشد تجهيزات پزشكي عضو شورای مرکز 

  ( تا کنون الي 9300عضو هيئت تحریه مجله علوم پزشكي رازی ) مرداد 

  (تا کنونالي  9301عضو هيات ممتحنه رشته ارگونومي )بهمن 

 ( 00اسفند  9300د دارای ناتواني )تير عضو کميته همایش بين المللي مناسب سازی محيط و دسترسي آسان برای افرا 

 (9301الي آبان  9301دانشگاه علوم پزشكي ایران ) آذر  ،عضو شورای بورس 
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  (تا کنونالي  9303)خرداد عضو نيمه وقت مرکز تحقيقات توانبخشي 

  (9301الي آبان  9309عضو کميته تحصيالت تكميلي دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ایران )بهمن 

 

 :دوره هاي آموزشي و گواهینامه مدیریتي 

  مدیریت توسعه و تحول سازماني 

  مدیریت فرایند ها 

 تحليل هزینه ها برای تصميم گيری مدیران 

 بهسازی سازماني 

 مدل های تعالي سازماني در دولت و بخش عمومي 

 مهندسي مجدد و فراسوی مهندسي مجدد 

 نظامهای اداری و تطبيقي و محك زني 

 ارزیابي عملكرد و اثر بخشي سازمان  نظام(BSC) 

 بهبود روشها و سيستمها 

 D.R.G ابزاری در اقتصاد سالمت 

  

 ثبت اختراع) داخل کشور(

 

 820019نگهدارنده ارگونوميك پروب سونوگرافي ، به شماره گواهي ثبت اختراع:  (Ergoprobe)  ارگوپروب .9

 01الف/

 

 (کشور داخل )اختراع ثبت و المللي بین يکنفرانسها در شده ارائه یا و پژوهشي علمي مجالت در شده چاپ :مقاالت 
 

بررسي تاثير پاشنه های استاندارد و شيبدار در کفش طبي بر مؤلفه عمودی نيروی عكس العمل زمين در هنگام راه  .9

نبوی و ، محمد کمالي، هدی قاسمي صادق محمدمریا یزداني،  ، سعيدی حسنعاليه دربر، رفتن در افراد سالم: 

 10-11 :، صفحات 3، شماره  91( دوره 9312افسانه محمدپور. مجله توانبخشي،  )پایيز 

 

بر مؤلفه عمودی نيروی عكس  برسي تاثير پاشنه استاندارد و پاشنه دارای لبه خلفي مثبت در کفش های طبي .2

قاسمي، محمد کمالي، هدی  صادق ، مریا یزداني، محمد سعيدی عاليه دربر، حسن العمل زمين در هنگام راه رفتن.

    21-39 :، صحفات 28، شماره 1 دوره (، 9312)تابستان  :مجله علمي پژوهشي طب جانباز . نبوی

 

 حسن قاسمي، صادق محمد منش، فرخ : خاطرهایستاده وضعيت در فقرات ستون راستای بر پا هایپرپرونيشن تاثير .3

،  3، شماره 2دوره  (9319)تابستان ، وینپژوهشي توانبخشي نعمادی. مجله علمي  رضا رودباری، مسعود سعيدی،

 31-08 :صفحات
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: (Photorefractive keratectomy) تغيرات بر آمدگي سطح خلفي قرنيه پس از جراحي فتورفرکتيوکراتكتومي .1

وره ، د(9319)تير  نادر نصيری، عسگر دوستدار. ، مجله علوم پزشكي رازیوحيد دامن پاك، محمد صادق قاسمي، 

 30-12 :، صفحات 10، شماره 91

 

 به مبتال افراد در زمين العمل عكس نيروی بر استات( وینيل )اتيل متداول کفي با پرون روکش با کفي تاثير مقایسه .1

 علي محمد آقایي، حاجي بهنام ، جعفری حسن ، قاسمي صادق محمد محمد، خان فاطمه :پا کف پذیر انعطاف صافي

 10-33 :صفحات ، 1شماره  ،1دوره  (،9318)زمستان نوین توانبخشي شيپژوه علمي مجلهسنجری. 

های  بر درد و سطح فعاليت Geno direxa stableو  neoprene palumbمقایسه تأثير دو نوع ارتز  .3

مجيد شرفي، محمد صادق قاسمي، محمد کمالي : فمورالفيزیكي روزمره افراد مبتال به سندرم درد مفصل پتال

  .28-23 :، صفحات9، شماره 92، دوره 9301 بهارمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان.  .و حسن سعيدی

 

مقایسه اثر درماني گوه خارجي به همراه ساپورت مفصل ساب تاالر با گوه خارجي داخل کفش در بيماران مبتال به  .0

دانشگاه علوم پزشكي گرگان. مجله علمي . بيژن فروغ، رضا عمادی، حسن سعيدی و محمد صادق قاسمي :آرتروز زانو

 .11.-19 :، صفحات2، شماره 1، دوره 9303تابستان 

 

 :تحتانيبررسي تاثير جنس کفي های داخلي بر نيرو های عكس العمل زمين در بيماران دچار کوتاهي ساختاری اندام  .0

 آذرماه -اگنوز. تهرانهشتمين گنگره ساليانه طب فيزیكي، توانبخشي و الكترودی .قاسميمریا یزداني، محمد صادق 

9301 

 

مریا یزداني، محمد صادق قاسمي، محمد علي سنجری: تحليل بيومكانيكي نيروهای وارد بر پا در بيماران دچار  .1

آبان  –کوتاهي اسكلتي پس از استفاده سه نوع کفي داخل کفش. دوازدهمين کنفرانس مهندسي پزشكي ایران 

9301 

 

 )خارج از کشور( بین المللي يکنفرانسهاارائه شده در  وهشي و یاچاپ شده در مجالت علمي پژ :مقاالت

 

1. Beik J, Abed Z, Ghadimi-Daresajini A, Nourbakhsh M, Shakeri-Zadeh A, Ghasemi MS, 

Shiran MB.Measurements of nanoparticle-enhanced heating from 1MHz ultrasound in 

solution and in mice bearing CT22 colon tumors. J Therm Biol. 2112 ; 22(Pt A):44-48. 

2. Ghasemi MS, Dehghan N. The comparison of Neoprene palumbo and Genu direxa stable 

orthosis effects on pain and activity of daily living in patients with patellofemoral 

syndrome: a randomized blinded clinical trial. Electronic physician. 2115 

Oct;7(2):1325. 

3. Aghilinejad M, Azar NS, Ghasemi MS, Dehghan N, Mokamelkhah EK. An ergonomic 

intervention to reduce musculoskeletal discomfort among semiconductor assembly 

workers. Work. 2112 Jan 1;54(2):445-51. 

4. Ghasemi MS, Hosseinzadeh P, Zamani F, Ahmadpoor H, Dehghan N. Ergonomic design 

and evaluation of a diagnostic ultrasound transducer holder. International Journal of 

Occupational Safety and Ergonomics. 2112 Sep 4:1-5. 
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5. Ghasemi MS, Koohpayehzadeh J, Kadkhodaei H, Ehsani AA. The effect of foot 

hyperpronation on spine alignment in standing position. Medical Journal of The Islamic 

Republic of Iran (MJIRI). 2112 Jan 15;31(1):1225-31. 

2. Masumeh Bagherzadeh Cham, Mohammad Sadegh Ghasemi, Bijan Forogh, Mohammad 

Ali Sanjari, Mozdeh Zabihi Yeganeh, Arezoo Eshraghi. Effect of rocker shoes on pain, 

disability and activity limitation in patients with rheumatoid arthritis:. Journal of 

Prosthetics and Orthotics International (24 August 2113). 

7. Keyvani Hafshejani, M. Javanshir, M. Kamali, MS. Ghasemi, M. Emami, S.A. Esmaeeli, 

A. Langari, M. Sattari Naeini. The comparison of psychological and social adaptation 

below elbow amputation men using a mechanical and myoelectric prosthesis by using of 

TAPES questionnaire  Life Science Journal 2112;8(4) 5543-47 

4. M.S. Ghasemi, F. Khanmohammad Effect of rocker shoes on pain, disability and activity 

limitation in rheumatoid arthritis patients, 3rd International Conference on Movement 

Dysfunction, Edinburgh, UK, 2881 

8. M.S. Ghasemi and M. Bagherzadeh, Effect of rocker shoes on ground reaction force in 

patients with rheumatoid arthritis. 3rd International Conference on Movement 

Dysfunction, Edinburgh, UK, 2881 

11. Ghasemi M.S, Bell F (2882) Biomechanics of the lower limb in patients with anterior 

knee pain. 9st International Seminar on Pain, Physical Medicine & Rehabilitation, 

Tehran-Iran 

11. Masumeh Bagherzadeh Cham, Mohammad Sadegh Ghasemi, Bijan Forogh Mohammad 

Ali Sanjari 

12. Masumeh Bagherzadeh cham, Mohammad Sadegh Ghasemi, Effect of High-top shoes 

with Rocker sole on Pain, Disability, Activity Limitation and Vertical Ground Reaction 

Force in Rheumatoid Arthritis Patients. 93th ISPO World Congress, Germany 

13. H.Frahini, G.R.Shah Husseini, M.J.Shaterzadeh, I.Ebrahimi Takamjani and 

M.S.Ghasemi: Vastus medialis oblique and vastus lateralis activities ratio on selected 

degree rang of motion in open and closed kinetic chain during isometric contraction. 

Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 91(1): 323-320, 2883. 

14. Ghasemi M.S, Yazdani M, (2881). Effect of insole materials on GRF pattern of subjects 

with structural leg length discrepancy. Biomechanics of lower limb in health, Disease 

and Rehabilitation International Conference, Salford, UK. 

15. Ghasemi M.S, (2883). Evaluation and treatment of patellofemoral pain syndrome-using 

isokinetic exercise. Biomechanics of lower limb in health, Disease and Rehabilitation 

International Conference, Salford, UK. 

12. Ghasemi M.S, (2889). Biomechanics of the lower limb inpatients with Anterior Knee 

Pain. Biomechanics of lower limb in health, Disease and Rehabilitation. International 

Conference. Salford, UK.  

17. Ghasemi M.S, Bell F (9113) Biomechanics of the lower limb in patients with anterior 

knee pain. International Conference on the Engineering of Sport, Sheffield, UK. 
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18. Bell F, Ghasemi M.S, Richards J (9111). A Holistic Approach to gait analysis. Gait & 

Posture, Vol. (3): 901.  

21. Ghasemi M.S, Bell F, Hullin M (9111) Biomechanics of the lower limb in patients with 

anterior knee pain. Clinical Gait Analysis International Conference, 9111 Dundee, UK. 

21. Ghasemi M.S, Bell F (9111). Biomechanics of the lower limb in patients with anterior 

knee pain. The First Festival of the Scottish Institute of Sports Medicine and Sport 

Science. Glasgow, UK.  

22. Ghasemi M.S, Bell F (9111). Biomechanics of the lower limb in patients with anterior 

knee pain. Biomechanics of the lower limb in patients with Anterior knee pain. The 

Society of Chiropodists and Podiatrists International Conference. 9111, London, UK.  

  


