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 پایان نامۀ مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري
 )1370سیستمهاي کنترل مایوالکتریک در ارتز و پروتز( کارشناسی  -1
یر( نعطاف پذالگوس بررسی اثر اسپلینت و تمرین درمانی  بر درد و راستا در مبتالیان به هالوگس وا -2

 )1382کارشناسی ارشد
 هییري کوتاگندازه گیري کوتاهی اندام و مقایسه سه روش اطراحی و ساخت دستگاه مکاترونیکی اندازه  -3
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  ايسوابق و تجارب حرفه
 ي فنیعلوم پزشکی ایران، گروه ارتوپد دانشگاه ، طرح نیروي انسانی، دانشکده توانبخشی1371-1373 –
  حق التدریس ایران، مربی آموزشیدانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی  ،1373-1374 –
  ایرانکی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکارشناس رسمی درمانی و مدرس ارتز و پروتز ، 1374-1384 –
 ایراندانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی عضو هیئت علمی رسمی ، 1384-1398 –

  
  آموزشی ابقوس
  عملی و کارآموزي دانشجویان ارتز و پروتز تدریس دروس نظري، –
  تدریس واحد نظري اصول توانبخشی به دانشجویان رشته هاي مختلف توانبخشی –

  شامل دروس :
 ارزشیابی و اندازه گیري عضالنی  –
 ارتزهاي اندام فوقانی  –
 ارتزهاي اندام تحتانی  –
 کفش طبی  –
 ارتزهاي ستون فقرات  –
 تکنیک چرمکاري  –
 و پیشگییري از سوانحایمنی  –
 ( عملی)آشنایی با ارتزهاي اندام فوقانی  –
 ( عملی)آشنایی با ارتزهاي اندام تحتانی  –
 3تئوري پروتز    –
 ( عملی)آشنایی با پروتزهاي اندام فوقانی –
 اصول توانبخشی  –
 خواص مواد مصنوعی –
 تکنیک ارتوپدي فنی  –
 فعالیتهاي کاردرمانی   –
 1ئوري ارتز ت –
 2تئوري ارتز  –
 تکنیک درودگري و  تکنولوژي چوب –
 آمار و روش تحقیق –
 ارتز و پروتز هاي کارآموزي در عرصه –
 دوره) 2ارتز و پروتز براي دانشجویان فیزیوتراپی (  –
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  هاي دانشجوییراهنمایی و مشاوره پایان نامه

  
مورد پایـان   22اهنمایی  ر –مورد پایان نامه کارشناسی ارشد  5مشاوره  –مورد پایان نامه کارشناسی ارشد 10راهنمایی 

  نامه کارشناسی
  

  استاد راهنماي پایان نامه هاي کارشناسی
 1372-سعید صفی آبادي تالی  -و پروتزهاي ورزشی ارتز  -1
 1371 -چگینیزهرا  -کاربرد ارتزهاي پا در کنترل ودرمان پاي دیابتی  -2
 1377-زهرا احمدي  -اصول طراحی و ساخت اسپلینتهاي انگشتان -3
 1376-اختالالت و ارتزهاي مجموعه مفصل ارنجربابه وطن پرست : -4
 1386-سیده هدي سیاهپوش–پروتزهاي مفصل ران در کودکان با نقص عضوهاي مادرزادي  -5
 1386 -پروتزهاي اطفال  -لیال بادبان -6
 1388 -پروتزهاي ورزشی – کرمیمعصومه گل  -7
 1376-محمد اشتهار  –تهیه اسالیدهاي آموزشی ارتز و پروتز  -8
سـاله در جامعـه ي    13 تا 6داخلی پا و شیوع صافی کف پا درکودکان  –مقایسه تاثیردو نوع پوشش پا بر نسبت قوس طولی  -9

 1389-مژگان نجفی -مریم پرتوي -شهري و روستایی

 1377-مریم صانعی پور -فوقانیتوانبخشی و ارتزهاي اندام  - 10
 1377 -ید مهدي میر ابراهیمیس -ساله شهر قم 12تا  8بررسی میزان شیوع صافی کف پا درکودکان  - 11
 1379-نهضت قنبر زاده –توانبخشی بیماران آمپوته اندام فوقانی  - 12
 1377-نا عباسیمی -ارتز و پروتز در توانبخشی اطفال - 13
 1378 -مرتضی محمدي – درمان ارتزي  multimediaتهیه  - 14

خشـی در  ختلـف توانب بررسی میزان شیوع ناهنجاریهاي و بیماریهاي اندام تحتانی در دانشـجویان کارشناسـی رشـته هـاي م     - 15
 ضیه شفیعیسیده مر –مریم فهیمی بادي  -1386سال 

 1390 – سلیمی شکوفه -ارتز و پروتز در یک نگاه   - 16
 1393 -مهسا زنگی –ارتزهاي ستون فقرات در شکستگی ها  - 17
 1393 –مریم شهنازي  –ارتزهاي ورزشی اندام فوقانی  - 18
 1393 -فریبا آئینی-ارتزهاي ورزشی زانو  - 19
 1393- فاطمه مقصودیان -پروتزهاي مکمل در اطفال   - 20
 1393-سحر عامري –معرفی انواع تکنیکهاي قالبگیري  - 21
 1393 –بنفشه خدایی  –پروتزهاي اندام تحتانی  - 22
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  راهنماي پایان نامه هاي کارشناسی ارشداستاد 
  
ه   ن در بیمابررسی تاثیر بالش ارگونومیک التکس بر درد ، سطح ناتوانی ، دامنه حرکتی و پاسچر سر و گرد . 1 ران مبـتال ـب

 فاطمه فضلی   – اسپوندیلوز گردنی
 درد مــزمنکمــر تــاثیر فــوري ارتــز کمربنــد لگنــی انعطــاف پــذیر ســخت بــر کنتــرل درد و تعــادل بــر بیمــاران داراي . 2

 سهیال بحرانی -غیراختصاصی
 ريعلی اکبر نظ - بافت دار بر تعادل ایستایی در افراد داراي صافی کف پاي انعطاف پذیر کفی فوري اثر بررسی  . 3
 رضیه ثقفیم  -در بیمارن آمپوته اندام تحتانی خیالی بررسی تاثیر الینر سیلیکونی ارتعاشی بر درد  . 4
 یه شیخیرق -تحرك پا و قوس کف پایی در صافی کف پاي انعطاف پذیر بالغین زانیارتزهاي پا بر م بررسی . 5
،  یالد زمـانی  م-تاري تاثیر کفی کوتاهی بر تعادل و تحرك عملکردي بیماران داراي کوتاهی اندام تحتانی ساخ بررسی . 6

 درحال اجرا
اه رفـتن پنجـه   ربا الگـوي   پا در کودکانمقایسه اثر کفی گیت پلیت و کفش با لبه خارجی ناحیه پنجه بر زاویه راه رفتن  . 7

 سید شهاب پریان ، در حال اجرا -رو به داخل
دان دگی سـالمن مقایسه اثر کفی سفارشی ساخت کامپیوتري با کفی سفارشی ساخت فیت شده بر عملکرد و کیفیـت زنـ   . 8

 جابر کرمی ، در حال اجرا -مبتال به دیابت
ـ بر توزیع فشار هاي کف پایی در ورزشـکاران    UCBLمقایسه اثر کفی طبی نرم پیش ساخته و کفی  .9 ا صـافی کـف   ب

 ، در حال اجراسیده گالره رضوي خراسان  – پاي انعطاف پذیر
روتـز دانشـگاه   ارتز و پ بررسی میزان رضایت مراجعه کنندگان از تجهیزات ارتزي و پروتزي و خدمات ارائه شده در گروه .10

 حال اجراعلی باغبانباشی ، در  –علوم پزشکی ایران 
  
 

  شاورمهاي کارشناسی ارشد بعنوان استاد مشاور پایان نامه
  

  رزاد فرمانی  ف- دونده داراي صافی کف پا تاثیر کفی طبی  بر میزان مصرف انرژي افراد -1
 لیمحمد اسماعی -با تعویض مفصل رانتاثیر فوري هیپ ابداکشن بریس بر تعادل و تحرك عملکردیبیماران  -2
سـحر   -داخـل  بـه  رو پنجـه ي  بـا  رفتن راه الگوي با درکودکان رفتن راه زاویه بر پلیت گیت کفی فوري اثر بررسی -3

 گنجه اي
ف پـاي  کـ ش طبی و کفـی فانکشـنال بـر جابجـایی مرکـز فشـار و پارامترهـاي گیـت در صـافی          کف فوري اثر بررسی -4

 عاطفه ابوترابی -نوجوانان
 ل اجراعید مالح ، در حاس -پرسشنامه امتیاز پاي بریستولترجمه، بومی سازي و سنجش روایی پایایی نسخه فارسی  -5
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  داوري
  

  1374 –پژوهشکده جانبازان  –داوري طرح تحقیقاتی ارتز الکتریکی اندام فوقانی  
  1375 –ژوهشکده جانبازان پ -داوري طرح تحقیقاتی طراحی مفاصل پروتزي 
  1388 –ران زشکی ایپدانشگاه علوم  –داوري طرح تحقیقاتی مقایسه روایی و پایایی روشهاي ارزیابی اسکولیوز  
  مورد پایان نامه کارشناسی ارشد  29داوري  
  مورد پروپوزال کارشناسی ارشد  35داوري  
  ، فصلنامه توانبخشی ، ژورنال داوري  مقاالت نشریات مختلف از جمله توانبخشی نوینMJIRI  
 1385 -یی داوري طرح تحقیقاتی  طراحی و ساخت مفصل زانوي ارتزي محور عقب با قابلیت کنترل ایستا  
  ، ت هاي ی و مهاربردستزداوري طرح تحقیقاتی  بررسی تاثیر تمرینات درکی حرکتی بر روي عملکرد درکی ، حرکتی

  1391-ترسیمی  کودکان سندرم داون 
 اران ی  در بیمخلف– با زیره غلتکی بر جابجایی مرکز نیرو حین اغتشاش قدامی داوري طرح تحقیقاتی تاثیر کفش

   1391 -دیابتی نوروپاتیک 
  1385-داشگاه علوم پزشکی اصفهان –تالیف علیرضا طاهري  –داوري کتاب فرهنگ نامه  ارتزها 
 1397  -مرکز تحقیقات نوروماسکلواسکلتال  داوري طرح تحقیقاتی  

  
  تألیفات

  
  فارسیمقاالت 

  
مجلـه   -اولیـه  مطالعـه  یـک  -زانـو  زیر عضو قطع افراد در فانتوم درد بر ارتعاشی سیلیکونی الینر تأثیر بررسی . 1

 1397 -پژوهش سالمت 
ه  رو ي پنجـه  با رفتن راه الگوي با درکودکان رفتن راه زاویه بر پلیت گیت کفی فوري اثر بررسی . 2  داخـل  ـب

 1394 – نوین توانبخشی پژوهشی علمی مجله -
 علمـی  جلـه م -تاثیر فوري ابداکشن بریس ران بر تعادل و تحرك عملکردي بیماران با تعویض مفصـل ران  . 3

 1393 -نوین توانبخشی پژوهشی
 1389تندرستی  فصلنامه دانش و–تاثیر کفی طبی بر میزان مصرف انرژي افراد  دونده داراي صافی کف پا  . 4
طـب   مجلـه  -مـزمن  مبتال به کمردرد زنان ایستادن در ارتز کمري لگنی انعطاف پذیر و سخت بر تعادل یرتأث . 5

 1392 -جانباز 
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  مقاالت انگلیسی
 

1- A preliminary study: The effect of ergonomic latex pillow on pain and 
disability in patients with cervical spondylosis- Medical Journal of Islamic 
Republic of Iran (MJIRI)-2018 

 
2- A systematic review on the validity and reliability of Tape Measurement 

Method in leg length discrepancy (MJIRI)-2018(accepted for publication) 
 

3-  Efficacy of different AFO fabrication used in Hemiplegia – A systematic 
review - Medical Journal of Islamic Republic of Iran (MJIRI)-2019 

 
4- Ergonomic latex pillows as a part of a multimodal intervention or as an 

adjunct to rehabilitation programs in cervical spondylosis: Is it useful? A 
randomized controlled trial - American Journal of Physical Medicine & 
Rehabilitation-2019 

  
1- The efficacy of gait plate insole for children with in-toeing gait due to femoral 

anteversion - Prosthetics and Orthotics International-2017 
 

2- Immediate Effect of Textured Insole on Static Balance in Individuals with 
Flexible Flatfoot- Journal of Modern Rehabilitation-2016 

 
3- Immediate effect of orthopedic shoe and functional foot orthosis on center of 

pressure displacement and gait parameters in juvenile flexible flat foot - 
Prosthetics and Orthotics International -2014 

 
4- The influence of foot orthoses on foot mobility magnitude and arch height 

index in adults with flexible flat feet- Prosthetics and Orthotics International-
2014 

 
 

 تألیف و ترجمه کتاب 
 1395انتشارات پگاه،سال ، پروتزهاي اندام تحتانی -1
  1395، انتشارات پگاه،سال ارتز درمانی   -2
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  تهیه جزوات آموزشی :
واع شـابلونهاي مـورد اسـتفا     –آشنایی با رشته اعضـاي مصـنوعی    –کفش طبی  –ارتزهاي اندام فوقانی  نـی  ده در ارتوپـدي ف اـن

ي ارتوپـدي  مبانی و تکنیـک هـا   –اصول توانبخشی  –رتزهاي اندام تحتانی ا -پروتز اندام فوقانی  –بهمراه معرفی ارتزهاي آن 
وژي چـوب و در   –کارگـاهی و کلینیکـی    ایمنی و پیشگیري از سـوانح  - ارتزهاي ستون فقرات –فنی  چـرم و    –ودگـري  تکنوـل

راي بیمـاران   مورد پمفلـت آموزشـ   23تهیه - سیستمهاي کنترل مایوالکتریک  –ارتزهاي کرانیال –تکنیکهاي چرمکاري   –ی ـب
   جهت دروس عملیclinical  Guidelineمورد  4تهیه 

  
  

  
  طرح پژوهشی مصوب

  -نزشکی ایراعلوم پ انشکاهد -همکار –طراحی و ساخت دستگاه مکاترونیکی اندازه گیري کوتاهی اندام  . 1

1397 
-مجري  – 1003کد REBA- ارزیابی ارگونومیکی وضعیت هاي کاري شاغلین حرفه ارتوپدي فنی به روش  . 2

  1389  -دانشکاه علوم پزشکی ایران
عتی قیقات صندارد و تحموسسه استان -همکار -تهیه پیش نویس استانداردهاي اندام هاي مصنوعی و وسایل کمکی . 3

  1385 –ایران 

 
  هاي آموزشیها و دورهشرکت در کارگاه

  )1384مهر  6نگارش منابع، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران( کارگاه آموزشی روش  . 1
  )1384بهمن  13مقاله نویسی مقدماتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران( کارگاه  . 2
  )1384بهمن  12کمی فراتر از آمار سنتی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران( کارگاه  . 3
  )1384سفندا 16و  17مهارتهاي ارتباطی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران( کارگاه آموزشی  . 4
  )1385تیر  7روش تدریس به شیوه سخنرانی: دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران( کارگاه آموزشی  . 5
 )1385دي  29مقاله نویسی سطح متوسط، دانشگاه علوم پزشکی تهران( کارگاه آموزشی  . 6
 )1385اسفند  23دانشگاه علوم پزشکی تهران(  ، Endnoteکارگاه  . 7
 )1386اردیبهشت  5کارگاه جستجوي منابع الکترونیک، سطح مقدماتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران(  . 8
 )1386آذر  3-6روش تحقیق کیفی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران( کارگاه  . 9

  2011-خشی قطع عضو اندام تحتانیکارگاه بین المللی توانب .10
  1390 -کارگاه پنج روزه پژوهش در آموزش .11
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  1385 -کارگاه اصول مشاوره ویژه دانشجویان داراي استعداد درخشان .12
  1385-رفتاري دانشجویان و ارتباط موثر با آنان –کارگاه آموزشی  آسیب شناسی مشکالت هیجانی  .13
  1385 –کارگاه آموزشی نحوه تعامل با دانشجویان آسیب پذیر  .14
  1388 -کارگاه دو روزه توانمند سازي اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر .15
  1380-در تجزیه و تحلیل آماري  SPSSکارگاه کاربرد  .16
 1389-کارگاه آموزشی دو روزه فیزیوتراپی تخصصی  ستون فقرات .17
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