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 )کارشناسی، ارشد، دکتری( سوابق تحصیلی

 

معدل 

 تحصیلی

سال فارغ 

 التحصیلی

سال 

 ورود
 محل تحصیل

رشته 

 تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 ردیف

18/24 1386 1382 
دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی
 1 کارشناسی گفتاردرمانی

19/29 1390 1388 
دانشگاه علوم پزشکی 

 انبخشیتهران دانشکده تو
 گفتاردرمانی

 کارشناسی

 ارشد
2 

19/63 1396 1391 
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران دانشکده توانبخشی
 گفتاردرمانی

دکتری 

 تخصصی
3 

 

 پایان نامه ها )کارشناسی، ارشد، دکتری(

  -لمسی و تمرینات حرکتی  -بررسی تأثیر تحریک دمایی"پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  *

 20و کسب نمره   "یزان بهبودی اختالل بلع در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیسدهانی بر م

(20/12/1390  ) 

بررسی تأثیر درمان رایج دیسفاژی بر عملکرد بلع در "پایان نامه دکتری تخصصی با عنوان  *

 20و کسب نمره  "بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس: کارآزمایی بالینی دوسویه کور

(12/12/1396  ) 

 



 سوابق آموزشی

 واحدهای نظری:

 ختالالت بلع )مقطع کارشناسی(ا -

 اختالالت تشدید )مقطع کارشناسی( -

 اختالالت گفتار و زبان )مقطع کارشناسی( -

 رشد طبیعی گفتار و زبان )مقطع کارشناسی( -

 )مقطع کارشناسی( ناروانی های گفتار -

 ناروانی های گفتار )مقطع کارشناسی ارشد( -

 الت تولید و واجشناسی )مقطع کارشناسی(اختال -

 اختالالت کاربردشناسی در کودکان کم شنوا )مقطع کارشناسی( -

 واحدهای عملی:

 آزمایشگاه گفتار و زبان )مقطع کارشناسی ارشد( -

 )مقطع کارشناسی( کارآموزی بالینی -

 )مقطع کارشناسی( کارورزی بالینی -

 

 

 

 سوابق و تجارب حرفه ای

 (86-88)گفتاردرمانی  لینیک کبالینی در  فعالیت -1

 (95-97) علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران واحد توانبخشی سرپرست مرکز پژوهشهای -2

 

 

 

 

 

 



 مقاالت

  عنوان مقاله سال انگلیسی فارسی مجله ایندکس وضعیت مقاله نویسنده

 چاپ شده اول
SID  

Google 
Scholar 

پژوهشی  –علمی 

 توانبخشی نوین
*  1389 

روری بر آزمون های م

 ارزیابی  گفتار و زبان
1 

 چاپ شده اول
SID  

Google 
Scholar 

پژوهشی  –علمی 

 توانبخشی نوین
*  1390 

بررسی تأثیر تحریک 

لمسی و  -دمایی

 -تمرینات حرکتی 

دهانی بر میزان بهبودی 

عملکرد بلع در بیماران 

مبتال به مولتیپل 

 اسکلروزیس

2 

 Published اول

PubMed 
MEDLINE 

ISI (Impact 
Factor: 2.02) 

Medicine  * 2017 

Cross-cultural 

adaption and 

validation of the 

Persian version of 

the SWAL-QOL 

3 

 published اول
PubMed   
Scopus 

Medical Journal of 
The 

Islamic Republic of 
Iran   (MJIRI) 

 * 2017 

Prevalence and 

Predictors of 

Dysphagia in 

Patients with 

Multiple Sclerosis 

4 

 Published اول

MEDLINE 
PubMed 

Scopus 

Bodywork and 
Movement   
Therapies 

 * 2018 

The Effect of 

Traditional 

Dysphagia 

Therapy on the 

Swallowing 

Function in 

Patients with 

Multiple 

Sclerosis: A Pilot 

Double-blinded 

Randomized 

Controlled Trial 

5 

 Published اول

PubMed 
MEDLINE 

Scopus 

ISI (Impact 
Factor:1.5) 

International journal 
of rehabilitation 

research  
 * 2018 

The Effect of 

Inhibitory 

Repetitive 

Transcranial 

Magnetic 

Stimulation 

Combined with 

Traditional 

Dysphagia 

Therapy on Post-

Stroke 

Oropharyngeal 

dysphagia: A 

Pilot Double-

blinded 

6 



Randomized 

Controlled Trial 

 Published سوم
PubMed 
Scopus 

Iranian Journal of 
Otorhinolaryngology 

 * 2019 

The Effect of 

Traditional 

Dysphagia 

Therapy on the 

Swallowing 

Function after 

Conventional 

Total 

Thyroidectomy: 

A Pilot Study 

7 

 Published اول
SID  

Google 
Scholar 

Koomesh  * 1397 

The Effect of 

sensory and oral 

motor exercises 

on oropharyngeal 

dysphagia in 

patients with 

multiple sclerosis  

8 

 Accepted دوم
PubMed 

ESCI 
DOAJ 

Degenerative 
Neurological and 
Neuromuscular 

Disease 

 * 2019 

Dysphagia In 
Multiple Sclerosis 

Patients: 
Diagnostic And 

Evaluation 
Strategies 
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 Accepted سوم
Scopus 

ISC 
DOAJ 

Iranian 
Rehabilitation 

Journal 
 * 2019 

 Wh-questions" 
expression in 

Persian-speaking 
children: A 
comparison 

among 
spontaneously 

and elicited 
probes 

10 

 

 

 

 کتب و تالیفات

  1386. انتشارات اندیشمند. تحریکات کالمی برای درمان بیماران مبتال به اختالالت صوت 

 

 

 



 راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی

، تطابق فرهنگی و بررسی روایی ترجمه"استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان  -

 "کودکان 10 -و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ابزار بلع 

و بررسی  10-تهیه نسخه فارسی بلع"استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان  -

 "روایی و پایایی آن

اکی و اکوستیک بررسی ویژگی های ادر"استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان  -

 "صدای بازیگران تئاتر و ارائه آموزش صوتی از راه دور در گروه دارای شکایت صوتی

ارزیابی مهارت های حرکتی دهانی در "استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی تحت عنوان  -

 "دانشجویان گفتار درمانی مقطع کارشناسی

 

 

 مصوب طرح های پژوهشی

  
 طرح های تحقیقاتی  

ردی
 ف

سال اجرای 

 طرح

مجری یا همکار 

 طرح  

 عنوان طرح تحقیقاتی  

 مجری   1394  
 تهیه نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با بلع

(Swal-Qolو بررسی روایی و پایایی آن ) 
  1 

 مجری   1394  
بررسی فراوانی اختالل بلع و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به 

 روزیس  مولتیپل اسک
  2 

 همکار   1395  
( و بررسی روایی و پایایی Eat-10)10 -تهیه نسخه فارسی آزمون بلع

 آن  
  3 

 همکار   1398
تطابق فرهنگی و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ، ترجمه

 کودکان 10ابزار بلع 
4 

 همکار 1397
مقیاس  یفارس نسخه ییایو پا ییروا یو بررس یترجمه، تطابق فرهنگ

 تغذیه بیمارستان کودکان مونترال
5 

 

 

 

 

 



 برگزاری کارگاه ها، سمینارها و کنگره ها

 کارگاه ها:الف( برگزاری 

 نام کارگاه محل برگزاری زمان برگزاری فعالیت آموزشی مخاطبین

ف
ردی

 

 کارشناس ارشد

 دانشجوی دکتری

ساعت  8

 امتیاز( 10)

فروردین 

1395 

دانشگاه علوم 

ران  پزشکی ای

)دانشکده علوم 

 توانبخشی(

 1 ارزیابی و درمان دیسفاژی

 کارشناس

 کارشناس ارشد

دانشجوی 

دکتری  مربی و 

 سرپرست بالینی

 روز  2

 امتیاز( 10) 
 1395آبان 

دانشگاه علوم 

پزشکی تهران 

)دانشکده 

 توانبخشی(

پاتولوژی، ارزیابی و 

 درمان اختالل بلع:

 نوزادان و بزرگساالن

2 

ن دانشجویا

کارشناسی 

 گفتاردرمانی

 1396بهمن  ساعت 5

دانشگاه علوم 

پزشکی تهران 

)دانشکده 

 توانبخشی(

اختالالت تشدید و درمان 

 آن
3 

 کارشناس

 کارشناس ارشد
 1391آذر ساعت 10

دانشگاه علوم 

پزشکی تهران 

)دانشکده 

 توانبخشی(

 4 نویسی پروپوزال

 کارشناس

 کارشناس ارشد
 1391آذر ساعت 10

علوم  دانشگاه

پزشکی تهران 

)دانشکده 

 توانبخشی(

 5 1روش تحقیق سطح 

 کارشناس

 کارشناس ارشد
 1391آذر ساعت 10

دانشگاه علوم 

پزشکی تهران 

)دانشکده 

 توانبخشی(

 6 2روش تحقیق سطح 

 کارشناس

 کارشناس ارشد
 1391آذر ساعت 10

دانشگاه علوم 

پزشکی تهران 

)دانشکده 

 توانبخشی(

 7 3روش تحقیق سطح 

متخصصین اطفال، 

پرستاران و 

 کارشناسان مامایی

 1398 ساعت 4
فرهنگستان علوم 

 ایران پزشکی

همایش ملی مشاوران شیر 

 دهی
8 



متخصصین اطفال، 

پرستاران و 

 کارشناسان مامایی

 1398 ساعت 1

بیمارستان فوق 

تخصصی 

 تریتا

 هیتغذ لیتسه یچالش ها

 مادر ریبا ش
9 

متخصصین اطفال، 

پرستاران و 

 رشناسان ماماییکا

 1398 ساعت 4
بیمارستان شهید 

 اکبرآبادی

 هیتغذ لیتسه یچالش ها

 مادر ریبا ش
10 

 

 ب( ارائه مقاالت در سمینارها:

 ردیف دانشگاهی   سمینارهای

 – 18  -30مقایسه ناروانی های طبیعی گفتار با ناروانی غیر طبیعی در افراد عادی و لکنتی در محدوده سنی 

 گفتار درمانی ایران   هشتمین کنگره

  1 

 2   دهمین کنگره طب فیزیکی، توانبخشی و الکترو دیاگنوز ایران    -نقش مخچه در زبان

دهمین کنگره طب فیزیکی، توانبخشی و الکترو دیاگنوز   -اختالل در آواسازی و تولید گفتار در ضایعات مخچه

 ایران  

  3 

 4   فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات  هشتمین سمینار   -صوت و ستون فقرات و..

 5   نهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات   -تاثیر پوسچر بر صدا

 6   نهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات    -اثر وضعیت های نشستن صداپیشگان بر ستون فقرات

  -رمان کودکان دارای اختالالت گفتارو زبانبررسی نگرش و باور دانشجویان گفتار درمانی از نقش والدین در د

 دهمین کنگره سراسری گفتار درمانی ایران  
  7 

 8   دهمین کنگره سراسری گفتار درمانی ایران   -اثر همخوانهای خیشومی بر الگوی سازه ای واکه ها در زبان فارسی

اختالل بلع در بیماران مبتال به دهانی بر میزان بهبودی   -لمسی و تمرینات حرکتی -تأثیر تحریک دمایی

 یازدهمین همایش گفتار درمانی ایران    -مولتیپل اسکلروزیس
  9 

 10   کنفرانس علمی گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران    -اختالل بلع در مولتیپل اسکلروزیس و درمان آن

A single-subject study to evaluate traditional dysphagia therapy combined with 

TDT in patients with post-stroke dysphagia 

 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز دانشگاه تهران
11 

 پانل درمان دیسفاژی در سکته مغزی

ایران سکته مغزییازدهمین کنگره بین المللی   
12 

 

 



 شرکت در سمینارها، کارگاه ها و کنگره ها:

 شرکت در سمینارها:الف( 

 ردیف   همایش   رگزاری  محل ب

 1   یازدهمین همایش کشوری گفتاردرمانی ایران   دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  

 2   دهمین همایش کشوری گفتاردرمانی ایران   دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور  

 3   نهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  

 4   هشتمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  

 بیمارستان میالد  
دهمین کنگره طب فیزیکی، توانبخشی و 

 الکترودیاگنوز ایران  
  5 

 6   هشتمین کنگره گفتاردرمانی ایران   دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 7   تمین همایش گفتاردرمانی ایران  هف دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
سمینار نقش کاردرمانی و گفتاردرمانی در توانبخشی 

 اختالالت تغذیه کودکان زیر یک سال  
  8 

 9   نخستین کنگره دانشجویی جامع توانبخشی   دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 10   سمینار روش های آموزشی در کودکان کم شنوا   شی  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخ

 11   نهمین همایش گفتار درمانی ایران   دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

سمینار علمی یافنه های جدید درمانهای دارویی و 

 غیر دارویی اوتیسم  
  12 

 پزشکی ایران   دانشگاه علوم

David Kuehn   از دانشگاه ایلینویز 

نشست علمی آسیب شناسی، ارزیابی و درمان اختالل 

   گفتاری در شکاف کام
  13 

 14 دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران دانشگاه تهران

 دانشگاه علوم پزشکی ایران  
دومین جشنواره سراسری هنری ادبی پژوهشی 

 سجادیه  صحیفه 
  15 

 

 شرکت در کارگاه ها:ب( 

 ردیف   نام کارگاه   مدت زمان  

 1     "مداخله های اولیه درمانی در اوتیسم و اختالالت اکتسابی زبان" چهار روز

 2     "اصول تعهد حرفه ای" ساعت   3

 3     "آشنایی با روشهای مقدماتی تدریس" ساعت   5

 4     "یسیمچگونه مقاله بنو" دو روز  

 5     "پروپوزال نویسی برای جذب گرنت" ساعت   4



 6 "نوروفیدبک پیشرفته" دو روز

 7 "اصول مقدماتی تدریس" ساعت 5

 8 "وزش پاسخگوآم" ساعت 5

 9 نهاد رهبری "دانش افزایی اساتید"شرکت در کارگاه های  ساعت 10

  

 

 فعالیت های علمی و اجرایی

علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران واحد توانبخشی از  یها سرپرست مرکز پژوهش -1

 دوره متوالی(   2تا کنون )برای  1395اردیبهشت ماه سال 

طرح های همکاری با مرکز پژوهش های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان داور  -2

   تا کنون 1389در زمینه گفتاردرمانی از فروردین ماه سال  پژوهشی

از سال  سرپرست کارآموزی بالینیهمکاری با گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان  -3

   1395تا سال  1389

 (  93الی بهمن  92)بهمن گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران  رابط بین الملل -4

 ان:شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهر همکاری با -5

در  تاریخهای  دو سال متوالیدر  "نوجوان سالم، جامعه سالم"با شعار  برگزاری کمپین سالمت نوجوانی

مشارکت دانشجویان گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و  با  آموزان ، در مسیر راهپیمایی دانش96و  95آبان  13

 شناسی مقطع کارشناسی.   شنوایی

 Rehabilitation ernof Mod Journalداور مجله علمی پژوهشی  -6

 داور مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد -7

 

 زمینه های مورد عالقه پژوهش

 اختالالت تشدید

 ناروانی گفتاراختالالت 

 نوزادان  مشکالت تغذیه ای در 

 بزرگساالناختالالت بلع 

  اختالالت رشدی زبانی



 

 هاتشویق ها، جوایز و تقدیر

 1390، سال سی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو استعداد درخشان مقطع کارشنا -1

 1396، سال عضو استعداد درخشان مقطع دکتری تخصصی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران  -2

تقدیر به عنوان سرپرست مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران واحد  -3

 )جناب آقای دکتر فتوحی( توانبخشی، از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

تقدیر به عنوان سرپرست مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران واحد  -4

 توانبخشی، از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران )جناب آقای دکتر صحرائیان( 

دانشگاه علوم پزشکی تقدیر به عنوان عضو فعال شورای پژوهشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان  -5

 تهران، از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران )جناب آقای دکتر یونسیان( 

تقدیر به عنوان عضو فعال شورای پژوهشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  -6

 ائیان( تهران، از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران )جناب آقای دکتر صحر


