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موزشی
 
 سوابق ا

 شکی ی توانبخشی دانشگاه علوم پز گروه های کاردرمانی و گ فتاردرمانی دانشکده  درپیوسته  تدریس
  ؛تا کنون7535 فاصله ی سال های  درنظری و عملی دروس  ران درای

 و بالینی عملی ،نظری  دروس تدریس: 

o کودک روانپزشکی در كاردرماني 

o ذهنی ناتوانی در کاردرمانی 

o  کاردرمانی در فراغت اوقات/بازی 

o  درمانی بازی  

o درمانی های تکنیک  

o روانشناسی رشد 

o روانشناسی مرضی 

o ن-رشد روانی
 
 حرک تی کودک و اختالالت ا

o  های کادرمانیها و مدلتئوری 

o توانبخشی مبتنی بر جامعه 

o  موزی
 
  کودکان درمانی بازی  و جسمانی منتال، کاردرمانی در اختالالت کارا
 

 " موزشی ضمن خدمت "توان بخشی ادو  -تیسم"بازی درمانی در ارویکردهای تدریس
 
ای تیسم" بر ره ا

موزش و پرورش استثنای  ی کشور،
 
  7533کاردرمانگران شاغل در ا

  موزشی تدریس کارگاه
 
اولین همایش کودکان  -اردرمانی در کودکان استثنای  ی""رویکردهای رفتا

 7531 -دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران -استثنای  ی

  موزشی "کاربرد شیوه های رفتاردرمانی در
 
ره علمی چهاردهمین کنگ -کودکان"کاردرمانی تدریس کارگاه ا
 7533 -کاردرمانی ایران

  موزشی "معرفی روش
 
کنگره شانزدهمین   -تیسم"در بازی درمانی ا Floortime/DIRتدریس کارگاه ا

 7522 -علمی کاردرمانی ایران

 "موزشی "کاربرد تئوری ذهن در کاردرمانی کودکان
 
نی هفدهمین کنگره علمی کاردرما -تدریس کارگاه ا

 7527 -ایران

 )7523 -انجمن علمی کاردرمانی ایران -تدریس کارگاه مداخالت بازی در کاردرمانی کودکان )مقدماتی 
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 7522 -انایر  کاردرمانی انجمن علمی -کودکان )پیشرفته( کاردرمانی در بازی  تدریس کارگاه مداخالت 

 های تدریس کارگاه ارزیابیtop-down  وbottom-up بیست  -کاردرمانی در اختالالت منتال کودکان
 7521 -و دومین کنگره علمی کاردرمانی ایران

 دکان با اختالل طیفهای روزمره زندگی در کوتدریس رویکردهای درمانی بازی، رفتاری و فعالیت 
موزش تیم درمانگر اختالل طیف اتیسم در اصفهان دوره -اتیسم

 
 -معاونت درمان وزارت بهداشت -ا

7523 

  موزی توانبخشی دانش -های کاردرمانی در مدرسهتدریس مداخالت رفتاری و ارزیابی
 
 دوره بازا

 
موزان با ا

موزش و پرورش استثنای  ی کشور  -نیازهای ویژه
 
   7523 -ا

 

 سوابق حرفه ای

 عضو هیئت علمی تمام وقت جغرافیای  ی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  7537 -(عج)ولیعصر بخشی توان موسسهراه اندازی بخش کاردرمانی ذهنی سرپای  ی 

 52/72/35تا  22/3/37 -اشتغال در موسسه توان بخشی ولیعصر)عج( به عنوان کاردرمانگر کودکان 

 52/2/7532تا  7/72/7512 -پویا به عنوان کاردرمانگر کودکان در مرکز توان بخشی روان اشتغال 

 7532 -(ع) اصغر علی کودکان تخصصی فوق بیمارستان کاردرمانی بخش و اشتغال در اندازی  راه 
 تاکنون

  اجتماعی -کاردرمانگر و مسئول بخش "کاردرمانی روانیاشتغال در مرکز توان بخشی ذهن زیبا به عنوان
 23/72/7522تا  7/5/7532از  -در اختالالت روان پزشکی کودکان"

 

 سوابق پژوهشی          

  ثیر تمرینات
 
ئ درون دست کودکان بر روی مهارت کاربرد ش Puttyپایان نامه کارشناسی: بررسی تا

 7512 -22نمره: -دایپلژی اسپاستیک

  موزان دارای
 
له اجتماعی در دانش ا

 
پایان نامه کارشناسی ارشد: مقایسه برخی ویژگی های مهارت حل مسا

موزان عادی ناتوانی
 
 7532 – 32/72نمره:  -یادگیری با دانش ا

  :ثیر مشارکت در بازی با همسال بر فرایند انطباق اکوپیشنال پایان نامه دک تری تخصصی
 
بررسی تا

 Model of Human Occupationکودکان با اختالل یادگیری خاص بر اساس 
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 تا  7/77/11 -دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران -عضو کمیته پژوهشی دانشجوی  ی
7/2/12 

  سخنرانی با عنوان "فعالیت های درمانی برایPTSD "- "- دومین سمینار دانشجوی  ی کاردرمانی- 
7513 

 "ن با کودکان عادی
 
مینار سومین س -سخنرانی با عنوان "عملکرد دست کودکان فلج مغزی و مقایسه ا

 7512 -دانشجوی  ی کاردرمانی

 "ر چهارمین سمینا -سخنرانی با عنوان "اهمیت توجه به عملکردهای ذهنی در کودکان فلج مغزی
 7532 -درمانیدانشجوی  ی کار 

  له اجتماعی در کودکان
 
 - "ناتوانی یادگیری با کودکان عادی دارایسخنرانی با عنوان "مقایسه حل مسا
 7535 -دهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران

 " تکنولوژی جدید در اندازه گیری و درمان برنامه ریزی حرک تی )سخنرانی با عنوانInteractive 
Metronome=IM ")- 7533 -کنگره علمی کاردرمانی ایران دوازدهمین 

 "دوازدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران -ارائه پوستر با عنوان "کاردرمانی در سندرم خستگی مزمن- 
7533 

  ارائه پوستر با عنوان "کاربرد مدلPlayfulness "در توان بخشی کودکان با اختالالت جسمی حرک تی- 
 7533 -نچهاردهمین کنگره علمی کاردرمانی ایرا

  ثیر روش
 
 -بر کودکان با اختالالت طیف اوتیسم" Floortime therapyسخنرانی با عنوان " بررسی تا

 7522 -کاردرمانی ایران شانزدهمین کنگره علمی

 7527 -کنگره کاردرمانی -اجتماعی در اختالالت روانپزشکی کودکان"  -سخنرانی "مداخالت روانی 

 موختگان رشته کاردرمانی در مقاطع  همکاری با وزارت بهداشت در تدوین
 
موزش مداوم دانش ا

 
برنامه ا

 7522 -(پژوهشی ساعت 52کارشناسی، کارشناسی ارشد و دک تری )

  ن در ارتقا سالمت )عنوان جلسه: بازی
 
عضو کمیته علمی اولین همایش بازی های کامپیوتری و نقش ا

  7522 -های رایانه ای، پیشگیری، درمان و توانبخشی(

 نقش کاردرمانی در تشخیص، ارزیابی ومداخالت مبتنی بر مدرسه در ُاتیسم»با عنوان  یسخنران»- 
 7525 -اولین جشنواره هفته سالمت با محوریت کودکان استثنای  ی

 "ثیر بازی بر همسال بر فرایند انطباق اکوپیشنال
 
 -رمانیبیست و یکمین کنگره کارد -سخنرانی " تا

7523 



5  
 CURRICULUM VITAE-   .6931اسفند  -اسماعیلی ک. س 

 

 کاردرمانی در اختالالت جسمانی و روانیهمایش  -«جایگاه بازی در کاردرمانی» عنوان با سخنرانی- 
 7523 -دانشگاه شیراز

  "7522 -بیست و دومین کنگره کاردرمانی -سخنرانی "بازی درمانی در سرطان 

  در سال های مختلف علمی کاردرمانی ایران های کنگره درعضو کمیته علمی 

  مقاالت در:داوری 

o پژوهشی طب توانبخشی فصلنامه علمی  

o تی مرکز تحقیقات دانشگاه شهید بهش 

o مرکز تحقیقات دانشگاه اصفهان 

o کنگره های کاردرمانی 

o  Journal of Autism and Developmental Disabilities  

o Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 

o Function and Disability Journal 

o International Journal of Pediatrics 

o Journal of Behavioral and Brain Science 

o ... و 

 طرح های تحقیقاتی  

ثیر بررسی -
 
 همکار -7522 -خاص یادگیری  اختالل با کودکان اجرای  ی کارکردهای بر گروهی بازی  تا
 اصلی

 اصلیمجری  -7522 -بررسی عملکرد کاردرمانگران ایران در درمان کودکان با اختالالت طیف اتیسم -
مجری  -7522 -ناتوانی با کودکان در تعادل کنترل حسی سازماندهی برای مداخله برنامه طراحی -

 اصلی
 کامپیوتری  کالیفت بر مبتنی شناختی توانبخشی بدون و با ای فراجمجمه الک تریکی تحریک اثر بررسی -

مجری  -7521 -سال 3-72 اتیسم طیف اختالل با کودکان کاری  عملکرد و اجرای  ی کارکردهای بر
 اصلی

 یادگیری  لاختال  با کودکان شناختی و حرک تی مهارتهای بر فانکشنال درمانی موسیقی تاثیر بررسی -
 مجری اصلی -7521 -خاص

( CTA) درمان رایج رویکردهای با( CO-OP) روزمره کاری  عملکرد به گرا شناخت مداخالت مقایسه -
 همکار طرح  -7522 -سال 3-72 مغزی  فلج کودکان مشارکت و انگیزه بر
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موزان انشد در تحصیلی های اکوپیشن با رفتاری  مشکالت و اجرای  ی عملکردهای بین ارتباط بررسی -
 
 ا

 همکار اصلی -7523 -خاص یادگیری  اختالل با
 اصلیهمکار  -7523 -سوم ویرایش -گیلیام اتیسم بندی طبقه مقیاس روانسنجی و ترجمه -

 حیطه های تحقیقاتی:

 ضطرابی،ا رفتاری، فعالی،¬بیش/توجه نقص یادگیری، اتیسم، طیف اختالالت) کودکان اختالالت •
 (مغزی  فلج

  بازی  بر مبتنی مداخالت •

 کاردرمانی محیطی مداخالت •

 سایکوسوشال مداخالت •

 کاردرمانی پیشرفته تئوری های و مدل ها بالینی کاربرد •

 ک تب و مقاالت     

له حل مهارت"  -
 
 و ندیشها پژوهشی علمی فصلنامه -"یادگیری  ناتوانی های با کودکان در اجتماعی مسا

 (اول نویسنده) 7533 -رفتار

 7522 -اعصاب علوم های تازه مجله -"عصبی های زیرساخت: فرونتال های لوب و اجرای  ی کارکردهای"  -
 (اول نویسنده)

ن اهمیت و اجرای  ی کارکردهای"  -
 
موزش در ا

 
 تربیت و تعلیم نشریه -"استثنای  ی کودکان توانبخشی و ا

 (اول نویسنده) 7525 -استثنای  ی

 7522 -اعصاب علوم های تازه مجله -"عصبی های زیرساخت: فرونتال های لوب و اجرای  ی کارکردهای"  -

ثیر بررسی"  -
 
 علمی فصلنامه -"اوتیسم طیف اختالالت با کودکان هیجانی کارکردهای بر فلورتایم روش تا

 (مسئول نویسنده) 7522-نوین توانبخشی پژوهشی

 روای  ی بررسی و «دبستانی پیش نسخه - اجرای  ی کارکرد رفتاری  سنجش پرسشنامه» فارسی نسخه تهیه" -
ن محتوای  ی و ظاهری 

 
 (چهارم نویسنده) 7523 -توانبخشی پژوهشی علمی فصلنامه -"ا

و مجله -"اتیسم طیف اختالل با کودکان در روزمره کارهای ارتقاء برای حرفه ای: کاردرمانی" -
 
 -اتیسم ایا

 (اول نویسنده) 7523
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 (اول نویسنده) 7523 -استثنای  ی تربیت و تعلیم نشریه -"کاردرمانی در بازی "  -

ژوهشی فصلنامه علمی پ -کودکان" توانبخشی در بالینی هایکاربرد بر مروری : انسان اکوپیشن "مدل    -
 )نویسنده اول و مسئول( 7523 -طب توانبخشی

 - Prevalence of psychiatric symptoms and mental health services in students with specific 
learning disabilities in Tehran, Iran. International Journal of Mental Health and 
Addiction, 2016, 14(4): 438–448. DOI 10.1007/s11469-015-9617-3. [First author] 

-Effect of play-based therapy on behavioral and metacognitive aspects of executive 
function: a randomized controlled clinical trial in students with learning disabilities. 
Basic and Clinical Neuroscience, 2017, May-Jun; 8(3): 203–212. doi:  
10.18869/nirp.bcn.8.3.203 . [First author] 

-  Mohammadi P, Alizadeh Zarei M, Karamali Esmaili S. Psychometric properties of 
Children Participation Assessment Scale-Parent Version (CPAS-P) in Iranian children 
with autistic spectrum disorder. J Adv Med Biomed Res. 2018 Sep 10; 26 (118):41-7. 
[Third author] 

-  Esmaili SK, Mehraban AH, Shafaroodi N, Yazdani F, Masoumi T, Zarei M. 
Participation in Peer-Play Activities among Children with Specific Learning Disability: 
A Randomized Controlled Trial. American Journal of Occupational Therapy. 2019 
Mar 1; 73 (2):7302205110p1-9. [First author] 

-  Saneii SH, Karamali Esmaili S. Rehabilitation in Autism Spectrum Disorder: A Look 
at Current Occupational Therapy Services in Iran. Function and Disability Journal. 
2019 Jan 10; 2(1):54-63. [Corresponding author] 

 7532 -"خاص نیازهای با کودکان برای کاردرمانی" ک تاب ویراستار -

 7522 -نوجوانان: خدمات بین رشته ای سالمت روان" و کودکان یادگیری  مشکالت نویسنده ک تاب " -

 

 سوابق اجرای  ی
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 7513 -عضو کمیته اجرای  ی دومین همایش دانشجوی  ی کاردرمانی 

 7537 -ذهنی موسسه توان بخشی ولیعصر )عج( راه اندازی بخش کاردرمانی 

 موزشی مشورتی سندرم داون
 
    7535-دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی-عضویت در کارگروه ا

  7531تا  7532 -بیمارستان فوق تخصصی کودکان علی اصغر )ع( توانبخشیبخش مدیریت 

 دوین بومی ارزش نسبی خدمات کارگاه کشوری ت -کارگروه ارزش گزاری خدمات کاردرمانی یت درعضو
 7522 -درمانی، وزارت بهداشت

  (2277)ش:  ( و انجمن کاردرمانی ایران322-د-)ش: کعضویت در سازمان نظام پزشکی 

 زمون مصاحبه دک تری تخصصی کاردرمانی
 
 7521 -عضو تیم ممتحن ا

 ک تونری بیمارستان کودکان علی اصغر )ع(عضو کمیته فتیل 

 رانای پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی دانشکده کاردرمانی اموزشی گروه پژوهش شورای عضو 

 یرانا پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی دانشکده کاردرمانی اموزشی گروه بالینی شورای عضو 

  ایرانعلوم پزشکی عضو کمیته اعتباربخشی دانشکده توانبخشی دانشگاه 

 موزش توسعه و مطالعات عضو دفتر
 
 ایران پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی دانشکده ا

 
 ها و همایش ها کارگاهشرکت در 

  بررسی کارگاه"Gait "7531 -سیزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران -در کودکان فلج مغزی 

  7531 -سیزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران -"یکپارچگی حسی"کارگاه 

  کارگاه"Sensory Integration "- By: Gjyn O'Toole - دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی- 
2008 

  کارگاه"Handwriting "- By: Gjyn O'Toole – 2008 -دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 "دانشگاه  -سمینار "روش های نوین ارزیابی و درمان توان بخشی کودک مبتال به فلج مغزی اسپاستیک
 7531 -علوم پزشکی کاشان

 "7531 -شکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهراندان -همایش " کودکان استثنای  ی 

 "دانشگاه  -سمینار "اسکیزوفرنیا  و اختالالت خلقی مزمن: ارائه خدمات و توان بخشی روانی اجتماعی
 7533 -علوم بهزیستی و توان بخشی

 کنونتا  (7512) کنگره های کاردرمانی از هشتمین 

  کارگاه «Kawa model»- By: Miho Yoshida- 7522 -دانشگاه علوم پزشکی ایران 
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 7522 -هجدهمین کنگره علمی کاردرمانی -کارگاه نقش هیجان در پردازش چهره 

 7525 -نوزدهمین کنگره کاردرمانی -کارگاه ابزار سازی و روان سنجی 

 کارگاهSelf- reflection 7525 -نوزدهمین کنگره کاردرمانی -در تفکر انتقادی 

 7522 -کنگره کاردرمانی بیستمین -کارگاه توانبخشی شناختی 

 7522 -کنگره کاردرمانی بیستمین -کارگاه نسخه چهارم هوش وکسلر 

 7523 -کارگاه طراحی سؤال 

 7523 -کارگاه روش تحقیق کیفی 

 7523 -کارگاه تفکر انتقادی و استدالل بالینی 

  کارگاه رویکردهایbottom-up  وtop-down  7523 -در درمان فلج مغزی 

  7523 -ارتقای اعضای هیئت علمیکارگاه 

 )شنای  ی با اسنوزلن )اتاق تحریکات چندحسی
 
 7523 -کارگاه ا

 ( موزش
 
 studio camtesia 8 , 9)- 7522کارگاه تولید محتوای مجازی در ا

 7522 -کارگاه جستجوی پیشرفته الک ترونیک 

 7522 -کیفی هایداده کارگاه نرم افزار تحقیق 

  7522 -فلج مغزی کارگاه رویکرد بوبت در درمان 

 7522 -کارگاه استدالل بالینی در توانبخشی 

 7522 -های ارزشیابی دانشجوکارگاه روش 

 7521 -کارگاه تعامل مؤثر استاد و دانشجو 

 یین نگارش انگلیسی
 
 7521 -527و  2، 7 کارگاه ا

 7523 -کارگاه استراتژی های جستجو 

 7523 -کارگاه افزایش رویت پذیری پژوهشهای علوم پزشکی 

 7523 -کارگاه پروپوزال نویسی در نیماد 

 7523 -سنجی اعضای هیئت علمی دانشگاهکارگاه علم 

 ... و 


