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 سوابق تحصیلی، آموزشی ، پژوهشی و اجرائی دکتر سهیل منصور سوهانی
  تا تاریخ1398/06/01:

 
 1- تحصیلی:

از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در 70/17ارغ التحصیل کارشناسی فیزیوتراپی با معدل ف -
 . 1374سال

 
 هداشت،درمان و آموزش پزشکیوزارت ب 1374-1375سال کارشناسی ارشد ورودي کنکور کشوري در رتبه اول  -
 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ).پذیرفته شده ( 
 

درمان  بررسی اثرات تحریک نقاط طب سوزنی با لیزر کم توان در"پی با عنواندفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیوترا -
 . 80/19با نمره "آرنج التهاب مزمن اپی کوندیل خارجی

 
  از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در44/18ارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیوتراپی با معدل ف -

 . 1377 دیماه
 

هداشت،درمان و آموزش وزارت ب 1382-1383دکتراي تخصصی (پی اچ دي ) سال  وروديکنکور کشوري در رتبه دوم  -
 .در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران )پذیرفته شده پزشکی (

 
هی براي بررسی مقایسه اي میزان اختصاص منابع توج"صی (پی اچ دي )  فیزیوتراپی با عنواندفاع از پایان نامه دکتراي تخص -

 . 66/19نمره با "ردي مچ پا و افراد سالم از دیدگاه دینامیک غیر خطیککنترل پاسچر در بیماران مبتال به بی ثباتی عمل
 

نی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما96/18ارغ التحصیل دکتراي تخصصی (پی اچ دي ) فیزیوتراپی با معدل ف -
 . 1387ایران در آذر ماه

 
ت لغای 1378تخصصی به مدت یک سال و هفت ماه از مرداد راپزشکان با مدرك گذراندن دوره خدمت طرح ویژه پزشکان و پی -

 در بیمارستان حضرت فاطمه(س) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. 1380فروردین 
 
 .1396دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازي از مهر مشغول تحصیل در  -
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 2- آموزشی:
 

عملی و  2-1 :ارآموزي بالینیکتدریس واحدهاي نظري ،   
 

ئیان دانشگاه و شفاء یحیاحضرت فاطمه(س)  هايفیزیوتراپی در بیمارستانکارشناسی تدریس کارآموزي بالینی دانشجویان  -
 سال).9.(بیش از1387-1388 اولتا نیمسال  1378 -1379از نیمسال اول علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

 
شجویان کارورزي بالینی داندریس کارآموزي بالینی دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و ت - 

 اسیون پزشکیایران در فدرتهران و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  هاي کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشگاه
 . 1389-1390ورزشی نیمسال اول 

 
ت بهداشتی درمانی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدماکارورزي بالینی دانشجویان تدریس  - 

 . 1389-1390تهران در کلینیک فیزیوتراپی استقالل نیمسال اول 
 

نشجویان زي بالینی داکاروررآموزي بالینی دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و تدریس کا -
ورزشی  کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در فدراسیون پزشکی

 . 1389-1390نیمسال دوم 
 

نشجویان کارورزي بالینی دارآموزي بالینی دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و تدریس کا -
ورزشی  کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در فدراسیون پزشکی

 . 1390-1391نیمسال اول 
 

درمانی دمات بهداشتی خزي بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی و روتدریس کار -
 . 1390-1391تهران در کلینیک فیزیوتراپی استقالل نیمسال اول 

 
زشکی پدانشگاه علوم س کارورزي فیزیوتراپی در آسیب هاي ورزشی اولین دوره دانشجویان دکتراي حرفه اي فیزیوتراپی تدری -

 .  1393-1394در کلینیک فیزیوتراپی بهنام نیمسال دوم و خدمات بهداشتی درمانی تهران 
 

شکی شگاه علوم پزکارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانکارورزي بالینی دانشجویان تدریس کارآموزي بالینی دانشجویان کارشناسی و  -
 . 1394-1395 نیمسال اول و خدمات بهداشتی درمانی ایران در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی
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بهداشتی  دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی و خدماتکارآموزي بالینی مشاهده بالینی و تدریس  -
 . 1394-1395درمانی ایران در بیمارستان فیروزگر نیمسال دوم 

 
بخشی دانشگاه توان علوم در دانشکدهواحد ارتوپدي صدمات اندام فوقانی دانشجویان کارشناسی کاردرمانی مشترك تدریس  -

 .1384-1385نیمسال دوم ی، درمانی ایرانعلوم پزشکی و خدمات بهداشت
 

علوم پزشکی و  دانشگاهاسکلتی دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی  –واحد فیزیوتراپی ضایعات عضالنی مشترك تدریس  -
 .1383-1384در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال دوم خدمات بهداشتی، درمانی ایران

   
 دانشگاهدریس مباحث بیومکانیک و فیزیولوژي عصب و عضله  براي اولین دوره دستیاران تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی ت -

 .1389-1390نیمسال اول سال تحصیلی  در بیمارستان فیروزگرعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران 
 

و خدمات  یان کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکیتدریس واحد ماساژ و موبیلیزاسیون (گروه آقایان) دانشجو -
 . 1394-1395بهداشتی درمانی ایران در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال دوم 

 
پی د فیزیوتراتدریس واحد درمانهاي دستی اختالالت عملکردي مفاصل ستون مهره اي(گروه آقایان) دانشجویان کارشناسی ارش -

 . 1394-1395 بهداشتی درمانی ایران در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
 
دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  2دریس مشترك واحد آسیب ورزشی ت -

 .1394-1395بهداشتی، درمانی ایران در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال دوم
 
علوم پزشکی و خدمات  دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشگاه 1حد آسیب ورزشی تدریس مشترك وا -

 .1395-1396بهداشتی، درمانی ایران در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال اول
 

ران در تدریس کارآموزي بالینی دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ای -
 .1395-1396بیمارستان فیروزگر نیمسال اول 

 
اشتی خدمات بهد تدریس واحد ماساژ و موبیلیزاسیون (گروه آقایان) دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی و -

 .1395-1396درمانی ایران در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال دوم 
 

م انشگاه علودفاصل ستون مهره اي دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی تدریس واحد درمانهاي دستی اختالالت عملکردي م -
 . 1395-1396پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال دوم 
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دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  2دریس مشترك واحد آسیب ورزشی ت -
 .1395-1396، درمانی ایران در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال دومبهداشتی

 
زشکی پشگاه علوم تدریس کارآموزي بالینی دانشجویان کارشناسی و کارورزي بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دان -

 .1395-1396و خدمات بهداشتی درمانی ایران در بیمارستان فیروزگر نیمسال دوم 
 

کده علوم ارتوپدي دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی در دانش 2رك واحد فیزیوتراپی در بیماریهاي ارتوپدي تدریس مشت -
 .1395-1396توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران نیمسال دوم

 
اشتی خدمات بهد گاه علوم پزشکی وتدریس واحد ماساژ و موبیلیزاسیون (گروه آقایان) دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی دانش -

 .1396-1397درمانی ایران در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال اول 
 
دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،  1دریس واحد آسیب ورزشی ت -

 .1396-1397درمانی ایران در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال اول
 

کی و خدمات دانشگاه علوم پزش فیزیوتراپی(بین الملل) کارآموزي بالینی دانشجویان کارشناسی و  مشاهده بالینیتدریس  -
 .1396-1397بهداشتی درمانی ایران در بیمارستان فیروزگر نیمسال اول 

 
کده علوم فیزیوتراپی در دانشارتوپدي دانشجویان کارشناسی  2تدریس مشترك واحد فیزیوتراپی در بیماریهاي ارتوپدي  -

 .1396-1397توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران نیمسال اول
 

م انشگاه علودتدریس واحد درمانهاي دستی اختالالت عملکردي مفاصل ستون مهره اي دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی  -
 . 1396-1397نشکده علوم توانبخشی نیمسال دوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در دا

 
دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،  2دریس واحد آسیب ورزشی ت -

 .1396-1397درمانی ایران در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال دوم
 
وم رزي بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشگاه علوتدریس کارآموزي بالینی دانشجویان کارشناسی و کار -

 .1396-1397پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در بیمارستان فیروزگر نیمسال دوم 
 

 رزشی دانشگاهوکارشناسی ارشد فیزیوتراپی و دانشجویان کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد فیزیوتراپی  تدریس واحد سمینار -
 .1396-1397و خدمات بهداشتی، درمانی ایران در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال دوم علوم پزشکی
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اشتی خدمات بهد تدریس واحد ماساژ و موبیلیزاسیون (گروه آقایان) دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی و -
 .1397-1398درمانی ایران در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال اول 

 
دمات بهداشتی، دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی و خ 1واحد آسیب ورزشی  تدریس -

 .1397-1398درمانی ایران در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال اول
 

انی تی درمهداشفیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب آموزي بالینی دانشجویان کارشناسیتدریس مشاهده بالینی و کار -
 .1397-1398در بیمارستان فیروزگر نیمسال اول و دانشگاه بهزیستی و علوم توانبخشی ایران 

 
کده علوم ارتوپدي دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی در دانش 2تدریس مشترك واحد فیزیوتراپی در بیماریهاي ارتوپدي  -

 .1397-1398نیمسال اول توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
 

م انشگاه علودتدریس واحد درمانهاي دستی اختالالت عملکردي مفاصل ستون مهره اي دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی  -
 . 1397-1398پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال دوم 

 
ورزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،  کارشناسی ارشد فیزیوتراپیدانشجویان  2تدریس واحد آسیب ورزشی  -

 .1397-1398درمانی ایران در دانشکده علوم توانبخشی نیمسال دوم
 
م دریس کارآموزي بالینی دانشجویان کارشناسی و کارورزي بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشگاه علوت -

 .1397-1398درمانی ایران در بیمارستان فیروزگر نیمسال دوم  پزشکی و خدمات بهداشتی
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 و همایش داخلی و خارجی سمینار ، یا پوستر در کنگرهارائه سخنرانی  -2-2
 
ی با لیزر کم بررسی اثرات تحریک نقاط طب سوزن"با عنوان  فیزیوتراپی ایرانسالیانه نهمین کنگره در  سخنرانیارائه  -

 .1377اردیبهشت "درمان التهاب مزمن اپی کوندیل خارجی آرنجتوان در 
 
اثرات تحریک نقاط طب  بررسی"با عنوان  در دومین همایش دانشجوئی لیزر در مهندسی و پزشکی سخنرانیارائه  - 

آزاد  علوم و تحقیقات دانشگاهواحد در  "سوزنی با لیزر کم توان در درمان التهاب مزمن اپی کوندیل خارجی آرنج
 .1377زمستان  اسالمی

 
ل توانبخشی بدنبا"(س) در زمینه مباحث ت فاطمهژورنال کالب مرکز آموزشی،درمانی حضرارائه سخنرانی هاي ماهیانه در  -

 .1380لغایت 1378از سال جهت آشنائی جراحان و رزیدنتهاي فوق تخصصی ترمیمی و پالستیک  "جراحی هاي ترمیمی
  
در ایران با عنوان  داولین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درو عضویت در کمیته اجرائی  سخنرانیارائه  -
در  "اپی کوندیل خارجی آرنج بررسی اثرات تحریک نقاط طب سوزنی با لیزر کم توان در درمان التهاب مزمن"

 .1380اردیبهشت دانشگاه تربیت مدرس
 

 ”Reffered pain“با عنوان ماهانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایرانجلسه علمی ارائه سخنرانی در  -
  .1380در مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران مرداد  

 
ی در مجتمع آموزشی،پژوهش "یابی دستآناتومی ،بیومکانیک وارز"با عنوان  سمینار ماهانه فیزیوتراپیارائه سخنرانی در  -

 .1383اردیبهشت (ص)اکرم  رسولو درمانی حضرت 
 
در مجتمع آموزشی،پژوهشی و درمانی حضرت  "انبخشی دستتو"با عنوان  سمینار ماهانه فیزیوتراپیارائه سخنرانی در  - 

 . 1383خرداد  (ص)اکرم  رسول
 
 

  با عنوان جلسه علمی ماهانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایرانارائه سخنرانی در  -
نظام پزشکی 2ساختمان شماره در    “Temporomandibular joint and pain ,part 1”  

1385تیر تهران    
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ستاري در دانشکده پر ”TENS“با عنواناماها براي م بازآموزي انجمن بررسی و مطالعه درد در ایرانارائه سخنرانی در جلسه  -
  .1385مرداد  رانتهبهداشتی، درمانی   و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 
 ن در ایران با عنواجلسه علمی ماهانه انجمن بررسی و مطالعه درد ارائه سخنرانی در  -

نظام پزشکی 2ساختمان شماره در  “ Temporomandibular joint and pain ,part 2” 
.1385مهر    

 
وم پزشکی و خدمات دانشگاه عل ه(س)بیمارستان حضرت فاطم در Orthognathic Surgeryسمینار در  ارائه سخنرانی -

 .1385آذر ماه  بهداشتی، درمانی ایران
 
در  "توانبخشی صدمات ورزشی آرنج و دست"یزیوتراپیستهاي ورزشی با عنوان فارائه سخنرانی در دوره بازآموزي  -

 .1386اسفند فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوري اسالمی ایران
 
 با عنوان انجمن بررسی و مطالعه درد در ایرانجلسه علمی ماهانه ارائه سخنرانی در  -

.1388در بیمارستان پارس سوم دي   “Carpal Tunnel Syndrome”   
 

نجمن بررسی و مطالعه درد در ااز طرف  بیمارستان پارسجلسه علمی ماهانه در  ” Knee Pain “ با عنوانارائه سخنرانی  -
 . 1388بیست ویکم دي ایران 

 
و   کرارپذیري ترجمه ، بررسی ت "با عنوان بیست و یکمین کنگره سالیانه فیزیوتراپی ایراندر  سخنرانیارائه  -

 کار در سالن همایشهاي وزارت"در بیماران ایرانی مبتال به صدمات زانو IKDC اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه
 .1389اردیبهشت

 
 -درد هاي عضالنی"با عنوان  بررسی و مطالعه درد در ایراندهمین همایش علمی سالیانه انجمن در   سخنرانیارائه  -

 .1389اردیبهشت در مرکز همایشهاي رایزن  "اسکلتی در کاربران رایانه 
 
در مرکز  "سردرد و کمردرد  "وان نظام پزشکی با عنتوسط  کشوردوازدهمین بازآموزي پزشکان عمومی ارائه سخنرانی در  -

 .1389مرداد  15و  11پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایرانهمایشهاي رازي دانشگاه علوم 
 
یون در آکادمی فدراس "سکولواسکلتالارزیابی نوروما "با عنوان بازآموزي فیزیوتراپیستهاي لیگ برترارائه سخنرانی در  -

 .1389 دي ماه 11فوتبال
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درت عضالت و طراحی تمرینات قارزیابی  "با عنوان حرکات اصالحی ی آشنایی باآموزش دورهاولین ارائه سخنرانی در  -
 .1389 اسفند ماه 7 در فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوري اسالمی ایران "مناسب

 
ارزیابی قدرت عضالت و طراحی تمرینات  "با عنوان دومین دوره آموزشی آشنایی با حرکات اصالحیارائه سخنرانی در  -

 .1390 خرداد ماه 18 جمهوري اسالمی ایراندر فدراسیون پزشکی ورزشی  "مناسب
 
در مرکز  "سردرد و کمردرد  "ان توسط نظام پزشکی با عنو دهمین بازآموزي پزشکان عمومی کشورسیزارائه سخنرانی در  -

 .1390مرداد  6بهداشتی، درمانی تهرانپزشکی و خدمات همایشهاي رازي دانشگاه علوم 
 
در فدراسیون پزشکی ورزشی  "مترمی "با عنوان ساعته تربیت فیزیوتراپیست ورزشی دومین دوره صدارائه سخنرانی در  -

 .1390 شهریور ماه 19جمهوري اسالمی ایران
 
خشی صدمات شانه،آرنج،مچ و توانب"با عنوان دومین دوره صد ساعته تربیت فیزیوتراپیست ورزشیارائه سخنرانی در  -

 .1390 مهر ماه 12اسالمی ایراندر فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوري  "دست
 
احی هاي توانبخشی بدنبال جر "(س) با عنوان در ژورنال کالب مرکز آموزشی،درمانی حضرت فاطمهارائه سخنرانی   -

 .1391خرداد  21و  7جهت آشنائی رزیدنتهاي فوق تخصصی ترمیمی و پالستیک "ترمیمی تاندونهاي دست 
 

همایش بین المللی انجمن همین ندر  "Fast-track recovery after THA(Rehabilitation)"عضویت در پانل -
 .1394اسفند  5 در مجتمع فرهنگی ورزشی وزارت کار  جراحان مفصل ران ایران

 
  با عنوان دهمین همایش بین المللی انجمن جراحان مفصل ران ایراندر سخنرانی ارائه  -

Rehabilitation after THA (Fast-track recovery)""1395اسفند  13کار هنگی ورزشی وزارت در مجتمع فر. 
 

 با عنوان سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن بررسی و مطالعه درد در ایرانارائه سخنرانی در  -
" Radiofrequency in musculoskeletal pain"  گاه در مرکز همایشهاي بین المللی دانش 1396آبان  10در تاریخ

 ابوریحان.شهید بهشتی ، تاالر 
 
اي عضالنی کاربرد امواج رادیوفرکانس در درده "با عنوان پنجمین سمینار تازه هاي الکتروتراپیسخنرانی در ارائه  -

 در سالن همایش هتل المپیک تهران. 25/08/96در تاریخ  "اسکلتی
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 با عنوان دومین کنگره ملی علوم حرکت بالینیارائه سخنرانی در  -
"Rehabilitation of sport injury  " از.در دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهو 96آذر  23الی  21از تاریخ 
 
برد شواهد موجود در مورد کار "با عنوان هجد همین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقراتسخنرانی در ارائه  -

 "اتی عصبی ستون فقرمدالیته هاي نوین (لیزر پرتوان، شاك ویو، مگنت و تکار) در درمان دردهاي عضالنی اسکلت
 در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران. 07/10/96در تاریخ 

 
 "با عنوان بیست و یکمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایرانسخنرانی در ارائه  -

Radiofrequency in musculoskeletal pain"  ه دانشگامرکز همایشهاي بین المللی رازي در  29/10/96در تاریخ
 .پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانعلوم 

 
 با عنوان مین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایراندوبیست و سخنرانی در ارائه  -
" Mulligan Concept of Manual Therapy"  المللی رازي دانشگاهدر مرکز همایشهاي بین  06/10/97در تاریخ 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.
 

نترل درد و کروشهاي جدید در " با عنوان دهمین همایش بین المللی انجمن جراحان مفصل ران ایرانیازدر سخنرانی ارائه  -
 .1398تیر  12در مجتمع فرهنگی ورزشی وزارت کار  "افزایش بازده (آرتروز هیپ و زانو)

 
،اتریش در در نهمین کنگره بین المللی درد وینپذیرش مقاله براي ارائه پوستر و چاپ در کتابچه خالصه مقاالت  -

با عنوان:  1999سال   
“The effects of low power laser treatment applied to acupuncture points in chronic 
lateral epicondylitis”. 

 
، دهمین کنگره بین المللی درد سن دیگوپذیرش مقاله براي ارائه پوستر و چاپ در کتابچه خالصه مقاالت در  - 

با عنوان:  2002ایاالت متحده در سال   
“The effects of laser acupuncture on pain tolerance & threshold in tennis elbow”. 
 

یازدهمین کنگره بین المللی درد کتابچه خالصه مقاالت در پذیرش مقاله براي ارائه پوستر و چاپ در  -
:با عنوان 2005،استرالیا در سال سیدنی  

“DOUBLE-BLIND COMPARATIVE TRIAL OF THREE PAIN MANAGEMENT 
METHODS ON KNEE JOINT OSTEOARTHRITIS. (PILOT STUDY)”.  
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:با عنوان 2008 ، اسکاتلند در سالالمللی درد گالسکودوازدهمین کنگره بین پذیرش مقاله براي ارائه پوستر در  -  
 “VALIDATION OF A PERSION-VERSION OF KNEE INJURY AND 
OSTEOARTHRITIS OUTCOME SCORE (KOOS) IN IRANIANS WITH KNEE 
INJURIES”. 
 
 

 ا عنوان:ب 2010سال  ، کانادا درسیزدهمین کنگره بین المللی درد مونترالپذیرش مقاله براي ارائه پوستر در  -
“RELIABILITY AND VALIDITY OF THE PERSIAN VERSION OF FOOT 
AND ANKLE ABILITY MEASURE (FAAM) IN PATIENTS WITH FOOT AND 
ANKLE DISORDERS”. 

 
:ا عنوانب 2010، کانادا در سال سیزدهمین کنگره بین المللی درد مونترالپذیرش مقاله و ارائه پوستر در  -  

"TRANSLATION AND EVALUATION OF TEST-RETEST RELIABILITY 
AND VALIDITY OF PERSIAN VERSION OF THE IKDC QUESTIONNAIRE 
IN IRANIAN PATIENTS AFTER ACL AND MENISCAL OPERATION." 
 
 

:با عنوان 2012، ایتالیا در سال در چهاردهمین کنگره بین المللی درد میالنارائه پوستر  برايپذیرش مقاله  -  
"Reliability and Validity of the Persian-Version of Foot and Ankle Outcome 
Score for Iranian People." 

 
 

 :با عنوان 2014در سال  آرژانتین ،بوینس آیرسدرد  یدهمین کنگره بین المللپانزارائه پوستر در  برايپذیرش مقاله  -
“Persian translation and validation of the Kujala Patellofemoral Scale in patients 
with patellofemoral pain syndrome.” 

 
 در  کارگاهارائه  برايپذیرش مقاله  -

Global Congress on Physiotherapy, Physical Rehabilitation and Sports Medicine (2019 Dubai) 
 :با عنوان 2019 آوریل 24الی  22از  امارات متحده عربی ،شهر دوبی  

“Radiofrequency in musculoskeletal pain.” 
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شارکت در برگزاريتدریس  – 3-2  کارگاه: سمینار،کنفرانس،سمپوزیوم و ، م
 

لوم عنبخشی دانشگاه اندام تحتانی ویژه دانشجویان دکتري فیزیوتراپی در دانشکده توا درمانهاي دستیبرگزاري دوره مسئول  -
 .1384پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران اردیبهشت 

 
زشکی و خدمات پستون فقرات کمري و سینه اي در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم درمانهاي دستی برگزاري دوره مسئول  -

 .1384یران مرداد بهداشتی، درمانی ا
 

 .1389 سفند ماها 14 در تاریخ در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران "کینزیوتیپ "کارگاه آموزشی با عنوان تدریس در -
 

 "Light therapy as a pain management "کارگاه آموزشی با عنوان تدریس در -
 .1390 اردیبهشت ماه 14 در تاریخ فیزیوتراپی ایران هتل المپیک 22در  کنگره
 

 "On-Field Physiotherapy "کارگاه آموزشی با عنوان تدریس در -
 .1390 تیر ماه 31و30در دومین کنگره پزشکی ورزشی ایران هتل المپیک 

 
ین هفتم "نقش فیزیوتراپیست در کمکهاي اولیه پس از صدمات حاد ورزشی "کارگاه آموزشی با عنوان تدریس در -

 .1390 آذر ماهدر تاریخ  9فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوري اسالمی ایران در هتل المپیک کنگره سالیانه 
 
   " Rehabilitation in sport Injuries "کارگاه آموزشی با عنوان تدریس در -

 .1391 اردیبهشت ماه 28و  27فیزیوتراپی ایران شیراز  23در  کنگره
 

ه علوم در دانشکد"دستی مفاصل اندام تحتانی براي فیزیوتراپیست ها روزه درمانهاي  4کارگاه   "مسئول برگزاري  -
 .1394آذر  از سوم تا ششم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران

 
لوم در دانشکده ع"روزه درمانهاي دستی کمر، لگن و احشاء براي فیزیوتراپیست ها  4کارگاه   "مسئول برگزاري -

 .1394بهمن از ششم تا نهم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران 
 

شکده علوم در دان "کاربرد لیزرهاي درمانی در فیزیوتراپی " تدریس مشترك در کارگاه یکروزه آموزش مداوم با عنوان -
 .1394بهمن 15 در تاریخ توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
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وتاه کالکترومغناطیس ( امواج کارگاه کاربرد امواج  " تدریس مشترك در کارگاه یکروزه آموزش مداوم با عنوان -
 ندرمانی ایرا ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،در دانشکده علوم توانبخش "درفیزیوتراپی رادیوئی و ماکرو ویو)

 .1395فروردین  26 در تاریخ
  

انبخشی در دانشکده علوم تو"روزه درمانهاي دستی فقرات پشتی براي فیزیوتراپیست ها  4کارگاه "مسئول برگزاري  -
 .1395اردیبهشت از نهم تا دوازدهم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران 

 
و در اصول و کاربرد امواج ماوراء صوت (شاك وی " تدریس مشترك در کارگاه یکروزه آموزش مدون با عنوان -

خرداد  6 در تاریخ در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران "فیزیوتراپی)
1395. 

 
در "مفاصل اندام فوقانی براي فیزیوتراپیست ها  روزه درمانهاي دستی 4کارگاه   "مسئول برگزاري  -

 .1395مرداد از ششم تا نهم دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران 
 

ر داصول و کاربرد میدان مغناطیس پالس کم فرکانس  " تدریس مشترك در کارگاه یکروزه آموزش مدون با عنوان -
 .1395مهر  9 در تاریخ در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران "فیزیوتراپی

 
در  "راپیدر فیزیوت اصول ارزیابی بالینی و پرونده نویسی " تدریس مشترك در کارگاه یکروزه آموزش مدون با عنوان -

 . 1395 بانآ 20 در تاریخ ی، درمانی ایراندانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
 

نشگاه علوم در دانشکده علوم توانبخشی دا"روزه درمانهاي دستی براي فیزیوتراپیست ها  4کارگاه   "مسئول برگزاري  -
 .1395آبان از بیست و ششم الی بیست و نهم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران 

 
 توسط انجمن "سمپوزیوم توانبخشی در استئوآرتریت "تدریس مشترك در برنامه یکروزه آموزش مدون با عنوان  -

 .1395آذر  30علمی طب فیزیکی و توانبخشی ایران در سازمان هالل احمر در تاریخ 
 

در  "پیزیوترااصول و کاربرد لیزرهاي درمانی در فی " تدریس مشترك در کارگاه یکروزه آموزش مدون با عنوان -
 .1395آذر  4 در تاریخ دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز

 
در  "راپیکاربرد لیزرهاي درمانی در فیزیوتاصول و  " تدریس مشترك در کارگاه یکروزه آموزش مداوم با عنوان -

 .1395آذر  25 در تاریخ دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
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لوم عدر دانشکده  "اصول و کاربرد لیزر در فیزیوتراپی " تدریس در کارگاه یکروزه آموزش مدون با عنوان -
 .1395دي  23 یخدر تار توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران

 
ی در دانشکده علوم توانبخش"روزه درمانهاي دستی براي فیزیوتراپیست ها  4کارگاه   "مسئول برگزاري  -

 .1395 بهمن  15الی  12از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران 
 

ات علوم پزشکی و خدم دانشگاهدر  "تکارتراپی " تدریس مشترك در کارگاه یکروزه آموزش مداوم با عنوان -
 .1396اردیبهشت  20 بهداشتی، درمانی کرمان در تاریخ

 
ان در بیمارست "اصول و کاربرد امواج الکترومغناطیس " تدریس در کارگاه یکروزه آموزش مداوم با عنوان -

 .1396اردیبهشت  28 فیروزگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران در تاریخ
 

دمات خدر دانشگاه علوم پزشکی و  "الکتروتراپی " شترك در سمینار دو روزه آموزش مداوم با عنوانتدریس م -
 .1396اردیبهشت  8و7بهداشتی، درمانی ارومیه 

 
تازه هاي درمان با شاك ویو در  " تدریس مشترك در کنفرانس علمی یکروزه آموزش مداوم با عنوان -

 14 ریخهواز در تاپزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ادانشگاه علوم در دانشکده علوم توانبخشی  "فیزیوتراپی
 .1396اردیبهشت 

 
نشکده در دا"روزه درمانهاي دستی مفاصل اندام تحتانی براي فیزیوتراپیست ها  4کارگاه   "مسئول برگزاري  -

 .1396خرداد علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران از دوم تا پنجم 
 

ده در دانشک"روزه درمانهاي دستی کمر، لگن و احشاء براي فیزیوتراپیست ها  4کارگاه   "مسئول برگزاري -
 .1396علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران از هفدهم تا بیستم مرداد 

 
در  "و کاربرد شاك ویو در فیزیوتراپی اصول " تدریس مشترك در کارگاه یکروزه آموزش مدون با عنوان -

 . 1396آذر  2 دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران در تاریخ
 

 "وتراپیکاربرد لیزرهاي پرتوان و کم توان در فیزی" تدریس در کنفرانس علمی یکروزه آموزش مداوم با عنوان -
 .1396مرداد  26 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی یزد در تاریخ
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یکی، کاربرد لیزر و شاك ویو در طب فیز "تدریس مشترك در برنامه سمینار یکروزه آموزش مداوم با عنوان  -
 .1396مهر   7خشی ایران در تاریخ توسط انجمن علمی طب فیزیکی و توانب "توانبخشی و درد

 
انس اصول و کاربرد میدان مغناطیس پالس کم فرک " یس مشترك در کارگاه یکروزه آموزش مدون با عنوانتدر -

 5 ر تاریخدر دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران د "در فیزیوتراپی
 .1396مهر 

 
نشگاه علوم در دا "امواج رادیوفرکانس در فیزیوتراپیکاربرد  " تدریس در کارگاه یکروزه آموزش مداوم با عنوان -

 .1396آبان  5 پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی البرز در تاریخ
 

 "روزه درمانهاي دستی فقرات پشتی براي فیزیوتراپیست ها  4کارگاه "مسئول برگزاري  -
  ا در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران از چهاردهم ت    
 .1396هفدهم آذر     

 
 کاربرد امواج رادیوفرکانس در فیزیوتراپی " تدریس مشترك در کارگاه یکروزه آموزش مداوم با عنوان -

دي  7 اریختدر دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اهواز در  "(تکارتراپی)
1396. 

 
در "روزه درمانهاي دستی مفاصل اندام فوقانی براي فیزیوتراپیست ها  4کارگاه   "مسئول برگزاري  -

 . 1396از اول تا چهارم اسفند دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران 
 

در  "اپی در فیزیوترو شاك ویو کاربرد امواج رادیوفرکانس  " در کارگاه یکروزه آموزش مداوم با عنوانتدریس  -
 .1396پانزدهم اسفند  ی کرمانشاه در تاریخبهزیست

 
 و در طب فیزیکی بکارگیري تکار تراپی "با عنوان ( سمپوزیوم) آموزش مداوم تدریس مشترك در برنامه  -

 .1396  اسفند 17زیکی و توانبخشی ایران در تاریخ توسط انجمن علمی طب فی "توانبخشی 
 

در "و احشاء براي فیزیوتراپیست ها  کرانیوساکرالروزه درمانهاي دستی  4کارگاه   "مسئول برگزاري -
 اردیبهشت مچهاردهدهم تا یازدانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران از 

1397. 
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ی در دانشکده علوم توانبخش"روزه درمانهاي دستی براي فیزیوتراپیست ها  7کارگاه   "مسئول برگزاري  -
 .1397  مرداد 12الی  6دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران از 

 
بیست و  ریخشهر زنجان در تادر  "در فیزیوتراپی و شاك ویو  لیزرکاربرد  " با عنوان تدریس در کارگاه یکروزه -

 .1397 آبان چهارم
 

شهر ر د "در فیزیوتراپی و شاك ویو  مگنتکاربرد  " با عنوانآموزش مداوم  در کارگاه یکروزهمشترك تدریس  -
 .1397 آذر شانزدهم اردبیل در تاریخ

 
 توانبخشی "و  "در فیزیوتراپی و شاك ویو  مگنتکاربرد  " با عنواندر سمینار دو روزه مشترك تدریس  -

 .1397 آذر سوم بیست و دوم و شیراز در تاریخهاي دانشکده علوم توانبخشیدر  "دست
 

ر دانشکده د "در فیزیوتراپی و شاك ویو  لیزرکاربرد  " با عنوانآموزش مداوم  تدریس مشترك در کارگاه یکروزه -
 .1397 دي بیست و هفتم علوم توانبخشی بابل در تاریخ

 
دانشکده ر د "در فیزیوتراپی و شاك ویو  لیزرکاربرد  " با عنوانآموزش مداوم  تدریس مشترك در کارگاه یکروزه -

 .1397 اسفند منه در تاریخ علوم توانبخشی مشهد
 

انس اصول و کاربرد میدان مغناطیس پالس کم فرک " یکروزه آموزش مدون با عنوانتدریس مشترك در کارگاه  -
 17 ر تاریخدر دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران د "در فیزیوتراپی

 .1397 اسفند
 

مواج الکترومغناطیس (ااصول و کاربرد امواج  " تدریس مشترك در کارگاه یکروزه آموزش مدون با عنوان -
رمانی ددر دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،  "رادیو فرکانس  درفیزیوتراپی)

 .1398 اردیبهشت 12 ایران در تاریخ
 

 "وتراپی)درفیزیالکترومغناطیس (امواج رادیو فرکانس  اصول و کاربرد امواج  " با عنوان تدریس در کارگاه -
 برج میالد سالن همایشهايدر  همایش سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران  سی امینومین کنگره بین المللی و سدر 

 .1398 بیست و سوم خرداد در تاریخ تهران
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 "وتراپی کاربرد لیزرهاي پرتوان و کم توان در فیزی " تدریس مشترك در کارگاه یکروزه آموزش مدون با عنوان -
 . 1398 مرداد 11 در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران در تاریخ

 
 می:اعضائ هیات عل، دانش افزائی  يشرکت در کارگاههاي توانمندساز -3
 

شتی، در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا "آموزش روش تحقیق"شرکت در سی امین کارگاه  -
 .1384درمانی ایران بهمن

 
 12اریخ تدر   "اسالم و مبانی انقالب اسالمیسیاسی اندیشه  "شرکت در کارگاه دانش افزائی استادان با موضوع -

 .در دانشگاه علوم پزشکی ایران ساعت 4بمدت  94اسفند 
 

 95داد مر 28الی  20 از تاریخ "1تاریخ تمدن اسالمی سطح "استادان با موضوع شرکت در کارگاه دانش افزائی  -
 .در دانشگاه علوم پزشکی ایران ساعت 16بمدت 

 
 3اریخ تاز  "1اندیشه سیاسی اسالم و مبانی انقالب اسالمی"شرکت در کارگاه دانش افزائی استادان با موضوع  -

 .در دانشگاه علوم پزشکی ایران ساعت 16بمدت  95شهریور   11الی 
 

ساعت  4دت بم 96مرداد  30در تاریخ  "تعلیم و تربیت پنهان"شرکت در کارگاه توانمند سازي استادان با موضوع  -
 .در دانشگاه علوم پزشکی ایران

 
شهریور  13و  11مرداد و  18و  11در تاریخهاي  "سبک زندگی"شرکت در کارگاه دانش افزائی استادان با موضوع  -

 .ساعت در دانشگاه علوم پزشکی ایران 16بمدت  96
 

ر د "حقوق اساسی و حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران"شرکت در کارگاه دانش افزائی استادان با موضوع  -
 .ساعت در دانشگاه علوم پزشکی ایران 16بمدت  96شهریور  15و 14و  2و1تاریخهاي 

 
 28خهاي تاری در "آسیب هاي اجتماعی، راهبردها و راهکارها"با موضوع  شرکت در کارگاه دانش افزائی استادان -

 ساعت در دانشگاه علوم پزشکی ایران. 8بمدت  97مرداد  29و 
 

شهریور  22و  21تاریخهاي  در "سواد رسانه اي و فضاي مجازي"شرکت در کارگاه دانش افزائی استادان با موضوع  -
 ساعت در دانشگاه علوم پزشکی ایران. 8بمدت  97
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مدت ب 98تیر  20 در تاریخ "سیاست خارجی جمهوري اسالمی"شرکت در کارگاه دانش افزائی استادان با موضوع  -
 ساعت در دانشگاه علوم پزشکی ایران. 4
 

به  17/03/95در تاریخ  "آشنائی با قوانین و مقررات مربوط به اعضاي هیات علمی "شرکت در کارگاه آموزشی  -
 .ساعت در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 6مدت 

 
 3مدت  به 18/03/95در تاریخ  "نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکري "شرکت در کارگاه یک روزه با عنوان  -

 ساعت توسط دفتر اختراعات معاونت فناوري و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایران. 
 

 .در دانشگاه علوم پزشکی ایران 95مرداد  31در تاریخ    "برائت و رضایت"کنفرانس یک روزه شرکت در  -
 

دانشگاه  در دانشکده علوم توانبخشی "مقاله نویسی، اصول و نکات کلیدي "شرکت در کارگاه یک روزه با عنوان  -
 . 09/06/95علوم پزشکی ایران در تاریخ 

 
وسعه ساعت در مرکز مطالعه و ت 5به مدت  13/07/95در تاریخ  "دروسروش ارائه  "شرکت در کارگاه آموزشی  -

 دانشگاه علوم پزشکی ایران. 
 

هاي در تاریخ " روش ها و فنون طراحی و اجراي کارگاه آموزشی براي بزرگساالن "شرکت در کارگاه آموزشی  -
 ان. ساعت در مرکز مطالعه و توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایر 10به مدت  11/08/95و12

 
ه مدت ب 25/08/95و  13/07/95در تاریخهاي   "تولید محتوا (پاورپوینت پیشرفته) "شرکت در کارگاه آموزشی  -

 .ساعت در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 6
 

ساعت در مرکز  5به مدت  22/10/95در تاریخ  "Data Miningداده کاوي یا  "شرکت در کارگاه آموزشی  -
  .عه و توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایرانمطال

 
 5به مدت  02/11/95در تاریخ  "روشهاي تدریس در عرصه هاي مختلف بالینی "شرکت در کارگاه آموزشی  -

 ساعت در مرکز مطالعه و توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 

 EDOساعت در  3به مدت  02/03/96در تاریخ  " استدالل بالینی در توانبخشی "شرکت در کارگاه آموزشی  -
 دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
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ر د "اولویت هاي توانبخشی در حوزه فیزیوتراپی"شرکت در کنفرانس علمی یک روزه آموزش مداوم با عنوان -
 . 29/03/96دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ 

 
طالعه و ساعت در مرکز م 5به مدت  10/04/96در تاریخ  "ارزیابی مبتنی بر عملکرد "شرکت در کارگاه آموزشی  -

 توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 

 5ت به مد 13/04/96در تاریخ  "اصول داوري و انتشار مقاالت در مجالت معتبر "شرکت در کارگاه آموزشی  -
 شگاه علوم پزشکی ایران.ساعت در مرکز مطالعه و توسعه دان

 
و توسعه  ساعت در مرکز مطالعه 5به مدت  17/04/96در تاریخ  "یادگیري الکترونیکی "شرکت در کارگاه آموزشی  -

 دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 

توسعه  وساعت در مرکز مطالعه  5به مدت  19/04/96در تاریخ  "1روشهاي ارزشیابی  "شرکت در کارگاه آموزشی  -
 علوم پزشکی ایران.دانشگاه 

 
دانشکده  EDOساعت در  4به مدت  28/06/96در تاریخ  " روش تحقیق مقدماتی "شرکت در کارگاه آموزشی  -

 علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 

دانشکده  EDOساعت در  4به مدت  29/06/96در تاریخ  " روش تدریس مقدماتی "شرکت در کارگاه آموزشی  -
 علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

 
 EDOساعت در  4به مدت  04/07/96در تاریخ  " جستجوي علمی الکترونیک "شرکت در کارگاه آموزشی  -

 دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 

عه در مرکز مطالعه و توسساعت  5به مدت  10/10/96در تاریخ  "آموزش پاسخگو "شرکت در کارگاه آموزشی  -
 دانشگاه علوم پزشکی ایران.

 
عه و ساعت در مرکز مطال 5به مدت  10/11/96در تاریخ  "مدیریت و اشتراك دانش "شرکت در کارگاه آموزشی  -

 توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران.
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انشکده سالن آزادي دساعت در  8به مدت  10/06/97و11در تاریخهاي  " ارتباط موثر "شرکت در کارگاه آموزشی  -
 . دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم توانبخشی با امتیاز فرهنگی از دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان

 
سالن  ساعت در 8به مدت  17/06/97و18در تاریخهاي  " تعامل موثر استاد ودانشجو "شرکت در کارگاه آموزشی  -

 یران. م پزشکی ادانشگاه علو فرهنگی از دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان آزادي دانشکده علوم توانبخشی با امتیاز
 

ي ، سالن پروفسور عشایرساعت در  2به مدت  10/07/97 در تاریخ " دانش پژوهی "شرکت در کارگاه آموزشی  -
 . دانشکده علوم توانبخشی EDOبرگزارکننده دفتر 

 
،  سالن پروفسور عشایريساعت در  2به مدت  17/07/97 در تاریخ " Hot Topic "شرکت در کارگاه آموزشی  -

 . دانشکده علوم توانبخشی برگزارکننده معاونت پژوهشی
 

توسعه  ساعت در مرکز مطالعه و 5به مدت  23/08/97در تاریخ  "ابزارسازي(روائی) "شرکت در کارگاه آموزشی  -
 دانشگاه علوم پزشکی ایران.

 
توسعه  وساعت در مرکز مطالعه  5به مدت  30/08/97در تاریخ  "ي(پایائی)ابزارساز "شرکت در کارگاه آموزشی  -

 دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 

ه معاونت در کتابخانه مرکزي دانشگاه ، برگزارکنند "مرور نظام مند و متاآنالیز " مقدماتیشرکت در کارگاه  -
 . 97نهم و دهم بهمن  هايدر تاریخ پژوهشی

 
الن در س 98مرداد  8و7و5 در تاریخهاي"  STATA"مقدماتی، نیمه پیشرفته و پیشرفته  هايشرکت در کارگاه -

 دانشگاه علوم پزشکی ایران.چهارم کتابخانه مرکزي  ءرایانه طبقه 
 
در هتل گلوریا دوبی از  Gymna Unifyشرکت   Physio Academy گذراندن دوره الکتروتراپی و کینزیوتراپی در-

 .2012ژانویه  23لغایت  21
 

در ین از بحرکتر قاضی علی سرحان مدرس د " Dry Needling "ساعته با عنوان   16گذراندن کارگاه دو روزه  -
 در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. 2015نوامبر  17و  16تاریخهاي 
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 s Concepts,Brian Mulligan  " ساعته با عنوان  32 گذراندن کارگاه چهار روزه -
MOBILIZATIONS WITH MOVEMENT, NAGS ETC. 

A: Cervical & upper quadrant 
B: Lumbar & lower quadrant 

ه علوم در دانشکده علوم توانبخشی دانشگا 2017ژوالي  25الی  22از تاریخ از بحرین دکتر حسین ناصر  مدرس
 پزشکی ایران.

 
ساعته) +  22امداد و کمکهاي اولیه ( ساعت شامل  62به مدت دوره آموزش پایه داوطلبی  "گذراندن  -

تحت نظر مربی جمعیت هالل احمر  20/12/96الی  18/10/96از تاریخ  "ساعته) 40مهارتهاي داوطلبی ( 
 شهرستان تهران در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

 
 s Concepts,rian MulliganB  "ساعته با عنوان   16گذراندن کارگاه دو روزه  -

NAGS, SNAGS, MWMs, PRPs etc. 
Master Class MULLIGAN Manual Therapy Concept C 

لوم پزشکی در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه ع 2018ی م 15الی  14دکتر حسین ناصر از بحرین از تاریخ  مدرس
 ایران.

 
 ساعته با عنوان   7گذراندن کارگاه یک روزه  -

"Introduction to Facilitation Technique(FT) Workshop" 
 کی ایران.در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزش 2018می  16دکتر حسین ناصر از بحرین در تاریخ  مدرس
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  پژوهشی: - 4 
 

 مقاالت چاپ شده 1-4
 

لیزر کم توان در درمان التهاب مزمن اپی  بررسی اثرات تحریک نقاط طب سوزنی با"چاپ مقاله با عنوان  -
.1378در سال مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در  "کوندیل خارجی آرنج  

  
 مجله 1182الی  1178صفحات 10شماره  16سري چاپ مقاله در  -

  Cartilage  Osteoarthritis and  با عنوان: 2008در سال 
 “VALIDATION OF A PERSION-VERSION OF KNEE INJURY AND 
OSTEOARTHRITIS OUTCOME SCORE (KOOS) IN IRANIANS WITH KNEE 
INJURIES”. 

 
 با عنوان: 2009در سال  Gait & Postureمجله   464الی  460صفحات 3شماره  29سري  چاپ مقاله در -

“Test–retest reliability of center of pressure measures of postural stability during 
quiet standing in a group with musculoskeletal disorders consisting of low back 
pain, anterior cruciate ligament injury and functional ankle instability”. 
 

 و پاییز ،4 و3 شماره ،3 دوره تهران زشکیپ علوم دانشگاه – توانبخشی دانشکده - نوین توانبخشیچاپ مقاله در مجله  -
 با عنوان:  1388 زمستان

 "ورزشکار سالم  زنان در پویا پاسچر ثبات کنترل بر پا مچ ناحیه عضالت خستگی تاثیر"
 

با  1391 پاییز ،3 شماره ،6 دوره تهران زشکیپ علوم دانشگاه – توانبخشی دانشکده - نوین توانبخشیچاپ مقاله در مجله  -
 "ارزیابی تکرارپذیري روش اندازه گیري کمی مهارتهاي ترسیمی دست "عنوان: 

  
با  1392 بهار ،1 شماره ،7 دوره تهران پزشکی علوم دانشگاه – توانبخشی دانشکده - نوین توانبخشیچاپ مقاله در مجله  -

 بازیکنان با ران اداکتور عضالت کشیدگی ضایعه با مرد فوتبال بازیکنان بین مرکزي ثبات مقایسه "عنوان: 
 "سالم فوتبال
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 با  2010در سال   Osteoarthritis and Cartilageمجله 759الی 755صفحات  6شماره  18سري  درچاپ مقاله  -
 عنوان:

“RELIABILITY AND VALIDITY OF THE PERSIAN VERSION OF FOOT 
AND ANKLE ABILITY MEASURE (FAAM) IN PATIENTS WITH FOOT AND 
ANKLE DISORDERS” 
 

 با عنوان: 2010در سال  Clinical Rheumatology مجله 486الی 479صفحات   5شماره 29سري چاپ مقاله در -
“RELIABILITY AND VALIDITY OF THE PERSIAN VERSION OF FOOT 
AND ANKLE OUTCOME SCORE (FAOS) IN PATIENTS WITH FOOT AND 
ANKLE DISORDERS” 

 
  2310الی 2305صفحات  24و23 هاي شماره  33سري  مقاله درچاپ  -

 با عنوان: 2011در سال Disability and Rehabilitation  مجله
“Reliability and validity of the Tegner and Marx activity rating scales 
In Iranian patients with anterior cruciate ligament injury” 

 
  2263الی 2259صفحات ،26شماره  34سري درمقاله  چاپ -

 با عنوان: 2012در سال Disability and Rehabilitation مجله  
“Persian Translation and Validation of the Kujala Patellofemoral Scale in 
Patients with Patellofemoral Pain Syndrome” 

 
  530الی 521صفحات  ، 7شماره  29سري  چاپ مقاله در -

 با عنوان : 2013در سال Physical Therapy Theory and Practice مجله 
"Validation of the Persian Version of Functional Index Questionnaire (FIQ) and 
Modified FIQ in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome"" 

 
  15الی  10صفحات ،  1شماره  36سري  چاپ مقاله در -

 با عنوان: 2014در سال Disability and Rehabilitation مجله 
“Reliability and validity of the Persian lower extremity functional scale 
(LEFS) in a heterogeneous sample of outpatients with lower limb 
Musculoskeletal disorders" 
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 1290الی  1285،صفحات 14شماره  37چاپ مقاله در سري -
 با عنوان: 2014در سال Disability and Rehabilitationمجله  

" Responsiveness and minimally important differences for selected 
Persian-version of outcome measures used in patients with 
Patellofemoral pain syndrome" 
 

 Physical Treatmentsمجله   10الی  3،صفحات  1شماره 7سري چاپ مقاله در -
 با عنوان: 2017 سالآوریل در 

“Comparing the Isometric Strength of the Shoulder and Scapulothoracic Muscles 
in Volleyball and Futsal Athletes” 

 
 با عنوان 1396در زمستان  طب توانبخشیدر نشریه علمی پژوهشی  90الی 84،صفحات  4شماره 6مقاله در دوره  چاپ -

 "سالم افراد و سر جلوآمدگی پوسچر با افراد بین گردن عضالت قدرت مقایسه"
 

با  1397 در زمستان مشهد یو توانبخش یراپزشکیفصلنامه علوم پ 82الی  74،صفحات  4شماره 7دوره در  مقاله درچاپ  -
 عنوان:

در بیماران مبتال به اختالالت  L3-D5-EuroQol پایایی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگیررسی روایی و ب"
 "عضالنی اسکلتی زانو

 
 مجله  16الی  9،صفحات  1شماره 1سريدر  مقاله چاپ -

 Function and Disability Journal    با عنوان: 2017 سال زمستاندر 
"Musculoskeletal complications following arthroscopic anterior cruciate ligament 
reconstruction 6 months post-operatively". 
 

 مجله  ...الی  ...،صفحات 2شماره 1سريدر مقاله  چاپ -
 Function and Disability Journal    با عنوان: 2018 سال بهاردر 

"Validity and reliability of Persian version of COMI-Neck questionnaire in 
Iranian patients with chronic neck pain" 
 

 مجله  36الی  27،صفحات  4شماره1سريدر مقاله  چاپ -
 Function and Disability Journal    با عنوان: 2019 سال زمستاندر 

"The Effect of Kinesio Tape on Knee Pain and Quality of Life in Subjects with 
Knee Osteoarthritis – A Randomized Clinical Trial" 
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 مجله  26الی  17،صفحات  4شماره1سريدر مقاله  چاپ -
 Function and Disability Journal    با عنوان: 2019 سال زمستاندر 

"Cross-Cultural Adaptation and Determination of the Validity and Reliability of 
the Persian Version of the Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation (PRTEE) 
Questionnaire in Iranian Tennis Players" 
 

 Journal of Physical Therapy Scienceپذیرش چاپ مقاله در مجله  -
"To evaluate flexibility and strength of frontal plane acting hip muscles in    
    Semiprofessional runners with one-sided patellofemoral pain syndrome" 
 

 
 

شاوره پا 2-4  همکاري در طرحهاي تحقیقاتی مجري و یان نامه ها ،راهنمائی و م
 

بهداشتی، درمانی مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  -
 "بررسی تاثیر خستگی عضالت ناحیه مچ پا بر کنترل پاسچر پویا در زنان ورزشکار سالم"ایران با عنوان 

. 1387تاریخ دفاع چهاردهم اسفند  
 

د ، درمانی شهیمشاور پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -
ایرانی در بیماران IKDC نسخه فارسی پرسشنامه  ترجمه ، بررسی تکرارپذیري و اعتبارسنجی "با عنوان  بهشتی

 . 1388تاریخ دفاع آبان  "مبتال به صدمات زانو
 
از با ، درمانی اهومشاور پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -

در بیماران  Tegner , Marxترجمه ، بررسی تکرارپذیري و اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه هاي  "عنوان 
 .1389تاریخ دفاع اسفند  "ایرانی مبتال به صدمات زانو

 
از با ، درمانی اهومشاور پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -

انی در بیماران ایر FIQکوجاال و  ترجمه ، بررسی تکرارپذیري و اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه هاي "عنوان 
 .  1390 بهمن  تاریخ دفاع "مبتال به صدمات زانو

 
 هداشتی، درمانیدانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بورزشی مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیوتراپی  -

 تانزمس تاریخ دفاع "بین فوتبالیستهاي مرد با و بدون کشیدگی عضالت کشاله Coreمقایسه ثبات "تهران با عنوان 
1391   . 
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از با ، درمانی اهومشاور پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -
ی مبتال بررسی تکرارپذیري و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه مقیاس عملکردي اندام تحتانی در بیماران ایران "عنوان 

 .  1391زمستان اریخ دفاع ت " به ضایعات عضالنی اسکلتی اندام تحتانی
 
 یبررس "واناهواز با عن یدرمان ی،و خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده توانبخش یقاتیدر طرح تحق يهمکار -

 یکمبتال به سندروم درد کشک یماراندر بزانو  یامدپ یرياندازه گ يابزارها یفارس ينسخه ها یپاسخ ده یتقابل
 .1392و 1391در سال "یران

 
 

 با عنوانکارشناسی ارشد تربیت بدنی داشگاه آزاد اسالمی واحد کرج نامه  یانپا مشاور -
و مهارت مردان ورزشکار  یري،قدرت،هماهنگیبر انعطاف پذ HMBو  ینکراتمیان مدت  يمکمل ساز تاثیر "

 . 1392 شهریورتاریخ دفاع  "یورزش یتوانبخش یزانو در ط یعاتبزرگسال مبتال به ضا
 
ا ب اهواز یدرمان ی،و خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده توانبخش یارشد فیزیوتراپ یمشاور پایان نامه کارشناس -

در بیماران  درد و ناتوانی شانه،ابزار اندازه گیري ناتوانی عملکردي یاسمق قابلیت پاسخگویی ابزارهاي یبررس "عنوان 
 . 1393 پاییزاریخ دفاع ت " شانه اختالالتمبتال به  یرانیاندر ا SF-36مت عمومی مبتال به اختالالت اندام فوقانی و سال

 
 یرانا یدرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یمشاور پایان نامه کارشناس -

در بیماران مبتال به  Tennis Elbow Evaluation  Patient Rated بو می سازي فرهنگی پرسشنامه "با عنوان 
 .1397 دفاع  ديتاریخ  " آرنج تنیس بازان سندروم

 
 یرانا یدرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یمشاور پایان نامه کارشناس -

راد افراد مبتال به پوسچر جلوآمدگی سر و افبررسی مقایسه اي خطاي بازسازي نیروي عضالت گردن بین "با عنوان 
 .1396 فروردیندفاع تاریخ  "سالم

 
 یرانا یدرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یمشاور پایان نامه کارشناس -

 " ورزشکاران با فعالیت  باالي سر ینه اي درس -ارزیابی نسبت قدرت ایزومتریک عضالت شانه و کتفی "با عنوان 
 .1396 مهردفاع  تاریخ
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 یدرمان ی،هداشتو خدمات ب یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس راهنماي -
بتال به مدر بیماران  EQ-5Dبررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی  "با عنوان  ایران

 .1396 تاریخ دفاع مهر "استئوآرتریت زانو 
 
در  Constant - Murley زي و تطابق فرهنگی مقیاسساترجمه و معادل29T "مجري طرح تحقیقاتی مستقل با عنوان -

 .)انجام دستدر ( ایران یدرمان ی،و خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشکدر  32328-32-03-96با کد " بیماران فارسی زبان
 
 یدرمان ی،هداشتو خدمات ب یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس راهنماي -

ردن درد گگردن در بیماران  ایرانی مبتال به   COMIبررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه  "با عنوان  ایران
 .1396 تاریخ دفاع بهمن " مزمن

 
 یرانا یدرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یمشاور پایان نامه کارشناس -

اي مبتال مقایسه تاثیر نواربندي کینزیولوژیک با تنش هاي متفاوت بر روي توانایی عملکردي بسکتبالیسته "با عنوان 
 .1396 تاریخ دفاع بهمن " به شانه درد

 
 یرانا یدرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یمشاور پایان نامه کارشناس -

جراحی  مقایسه طول و قدرت ایزومتریک عضالت اطراف زانو در بیماران با و بدون درد قدامی زانو پس از "با عنوان 
 .6139 تاریخ دفاع بهمن "بازسازي رباط متقاطع قدامی زانو

 
 یرانا یدرمان ی،شتو خدمات بهدا یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یمشاور پایان نامه کارشناس -

 یماراند بدرد و عملکر يبر رو یالورونیکه یداس یداخل مفصل یقبا تزر پرتوان یزرلمقایسه اي اثر  یبررس "با عنوان 
 .6139 تاریخ دفاع از پروپوزال بهمن " آرتروز زانو

 
 یدرمان ی،ت بهداشتو خدما یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس مشاوره-

  سطح 5 ییمرتبط با سالمت اروپابررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی  "با عنوان  سمنان
EQ-5D  1396 تاریخ دفاع اسفند "یراختصاصی کمردرد مزمن غدر بیماران مبتال به. 

 
 یرانا یدرمان ی،شتو خدمات بهدا یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده علوم توانبخش یارشد فیزیوتراپ یمشاور پایان نامه کارشناس -

فراد ثیر اعمال کینزیوتیپ زانو بر حس وضعیت مفصلی،درد،تعادل عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی در اتا "با عنوان 
 .1398 فروردیندفاع  یختار " مبتال به استئوآرتروز زانو

 

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=981789156574762022580887638784824168973276084&cod_tarh=96-03-32-32328
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=981789156574762022580887638784824168973276084&cod_tarh=96-03-32-32328
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=981789156574762022580887638784824168973276084&cod_tarh=96-03-32-32328
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 یدرمان ی،هداشتو خدمات ب یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس راهنماي -
 آسیبهايمبتال به ایرانی در بیماران  WOMETنسخه فارسی پرسشنامه  قابلیت پاسخدهیبررسی  "با عنوان  ایران

 .1397 تاریخ دفاع از پروپوزال فروردین "زانو  منیسک
 
 ی،دمات بهداشتو خ یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده ورزشی  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس هنمايرا -

وندگان لگن در صفحه فرونتال در ورزشکارن و د یهعضالت ناح یريقدرت و انعطاف پذ یبررس "با عنوان  ایران یدرمان
 .1397 بهمنتاریخ دفاع  " رانی  یمبتال به سندرم درد کشکک يحرفه ا یمهن
 

 یرازش یدرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یمشاور پایان نامه کارشناس -
 ثباتی یب با زن ورزشکاران عملکردي هاي آزمون بر ورزشی نواربندي و کینزیو نواربندي آنی تاثیر مقایسه "با عنوان 

 .1397 تاریخ دفاع شهریور " مزمن
 
 یندرما ی،خدمات بهداشت و یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس راهنمائی -

ر بمچ پا  مزمن ثباتی بی مبتال به ورزشکاران بررسی شاخص هاي دینامیک خطی کنترل پاسچر در "با عنوان  ایران
 .1397 تاریخ دفاع از پروپوزال شهریور " مبناي تکالیف دوگانه شناختی و تمرکز خارجی

 
 یرانا یدرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یمشاور پایان نامه کارشناس -

مچ پا بر  مزمن ثباتی بی مبتال به ورزشکاران پاسچر درخطی کنترل غیربررسی شاخص هاي دینامیک  "با عنوان 
 .1397 تاریخ دفاع از پروپوزال شهریور " مبناي تکالیف دوگانه شناختی و تمرکز خارجی

 
 ی،و خدمات بهداشت یپزشک دانشگاه علوم یتوانبخشعلوم دانشکده ورزشی  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس راهنمائی -

در به زبان فارسی  SCAT5 پرسشنامه روائی و پایائی معادل سازي فرهنگی و بررسی "با عنوان  ایران یدرمان
 .1397 اسفندتاریخ دفاع از پروپوزال  " کار رزمی نزورزشکاران 

 
 یندرما ی،داشتو خدمات به یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس راهنمائی -

 و تراپزیوس استرنوکالیدو ماستوئید ،تاثیر سوزن خشک در نقاط ماشه اي عضالت تمپورالیس  "با عنوان  ایران
 .1397 اسفندتاریخ دفاع از پروپوزال  " دچار سردرد تنشی اپیزودیک زنان در فوقانی
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 یدرمان ی،داشتبه و خدمات یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس راهنمائی -
  FJS-12(Forgotten Joint 12 score)ترجمه ، روائی و پایایئ) پرسشنامه (معادل سازي فرهنگی  "با عنوان  ایران
 .1398 تیرتاریخ دفاع از پروپوزال  "بیماران فارسی زبان بدنبال بازسازي رباط صلیبی قدامیدر 

 
ا ب ایران یدرمان ی،خدمات بهداشت و یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  نامه دکتراي فیزیوتراپیراهنمائی پایان  -

 مکانیسم موثر لمس سطحی انگشت بر الگوي دینامیکی نوسانات بدن در شرائط تعادلی گوناگون در بررسی"عنوان 
  .1398 شهریور تاریخ دفاع از پروپوزال "حالت ایستاده در افراد سالم

 
با  ایران یدرمان ی،و خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یشتوانبخعلوم دانشکده  راهنمائی پایان نامه دکتراي فیزیوتراپی -

 مهرپوزال تاریخ دفاع از پرو "خصوصیات بیماران کمردردي از دیدگاه بایوسایکوسوشیال در جامعه ایرانی بررسی"عنوان 
1398. 
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 ، طرحهاي تحقیقاتیداوري پایان نامه ها 3-4
 

 یريتکرارپذ ررسیب"با عنوان اهواز یدرمان ی،و خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده توانبخش یقاتیداور طرح تحق -
 .1391بهمن  28تاریخ  "مبتال به آسم یرانیاندر ا Niy megenپرسشنامه  ینسخه فارس یو اعتبارسنج

 
شیوع  ررسیب"با عنوان اهواز یدرمان ی،و خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده توانبخش یقاتیداور طرح تحق -

 "اختالالت اسکلتی عضالنی و ارتباط آن با خستگی و فرسودگی شغلی کارکنان یک صنعت پتروشیمی در ماهشهر
 .1393مهر  17تاریخ 

 
 یدرمان ی،دمات بهداشتخو  یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده ورزشی  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

ت تاثیر کینزیوتیپینگ ساعد روي دقت شوتینگ در بازیکنان بسکتبال پس از خستگی عضالبررسی  "با عنوان  ایران
 .1394دفاع از پروپوزال اسفند  " ساعد

 
با  نایرا یدرمان ی،و خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  کاردرمانیارشد  یپایان نامه کارشناس داور -

 تاریخ " بر کنترل وضعیتی بیماران مبتال به پارکینسون pedagogyمقایسه اي تمرینات غیرخطی بررسی  "عنوان 
  .1396 راز پروپوزال تیدفاع 

 
با  نایرا یدرمان ی،و خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یفیزیوتراپ دکتراي تخصصیپایان نامه  داور -

ه گردن بررسی مقایسه اي الگوي تنفسی عضله دیافراگم در پاسخ به عدم تقارن پوسچرال در بیماران مبتال ب "عنوان 
 .6139 تاریخ دفاع از پروپوزال تیر "درد مزمن و افراد سالم بر اساس پارامترهاي اولتراسونوگرافی

 
 یدرمان ی،شتو خدمات بهدا یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  اعضاي مصنوعی دکتراي تخصصیپایان نامه  داور -

بررسی نقش عوامل ساختاري و درمان ارتوزي هالوکس والگوس بر پیچیدگی نیروي عکس العمل  "با عنوان  ایران
  .6139 ل تیرتاریخ دفاع از پروپوزا "زمین با استفاده از آنالیز غیر خطی

 
با  نایرا یدرمان ی،و خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یفیزیوتراپ دکتراي تخصصیپایان نامه  داور -

بررسی اثر کینزیوتیپ عضله گاسترکنمیوس بر خصوصیات ویسکواالستیک و عملکرد سیستم عضالنی  "عنوان 
دفاع  تاریخ "بعد از خستگی در افراد سالم با استفاده از مدل بیومکانیکی اسکلتی حین پرش عمودي در شرایط قبل و

 .1396 تیر
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 یدرمان ی،هداشتبو خدمات  یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده ورزشی  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -
بتال به بر آزمونهاي عملکردي در ورزشکاران م ررسی اثر کینزیوتیپ ترکیبی عضالت اندام تحتانیب "با عنوان  ایران

 .6139 تیردفاع از پروپوزال  "بی ثباتی مزمن مچ پا
 
با  رانای یدرمان ی،تو خدمات بهداش یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

 شهریورزال از پروپوتاریخ دفاع  "يسر يباال يدر ورزشها یثبات مرکز و عملکرد اندام فوقان ینارتباط ب یبررس "عنوان 
1396. 

 
 یدرمان ی،دمات بهداشتخو  یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده ورزشی  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

نیام  زمنم التهاببیماران مبتال به درد و کیفیت زندگی بررسی اثر شاك ویو کم انرژي بر معیارهاي  "با عنوان  ایران
 .1396 تاریخ دفاع شهریور "کف پائی

 
ید شه یدرمان ی،هداشتبو خدمات  یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

 .1396ر مه تاریخ دفاع "اثیر کینزیوتیپ کمر و همسترینگ بر روي دامنه حرکتی کمرت"با عنوان  بهشتی
 
با  رانای یدرمان ی،تو خدمات بهداش یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

 بر درد،دامنه حرکتی، مقاومت عضالنی ومقایسه تاثیر دو روش سوزن خشک سطحی و عمقی نقاط ماشه اي  "عنوان 
 .1396 تاریخ دفاع آبان "فعالیت عملکردي در افراد مبتال به سندروم درد مایو فاشیال عضله تراپزیوس فوقانی

 
با  رانای یدرمان ی،تو خدمات بهداش یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

 روپوزال آذرپتاریخ دفاع از  "مفصل زانو یضمتعاقب تعو یماراندر درمان ب یزیوتراپیدو برنامه ف یرتاث یسهمقا "عنوان 
1396. 

 
ید شه یدرمان ی،تو خدمات بهداش یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

ر عوارض بتاثیر لیزر کم توان به همراه ماسل انرژي تکنیک با ماسل انرژي تکنیک به تنهایی مقایسه "با عنوان بهشتی
 .1396 تاریخ دفاع بهمن "پس از جراحی ترمیمی زیبایی فک پایین

 
 یدرمان ی،هداشتبو خدمات  یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده ورزشی  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

دفاع  تاریخ "ومی سازي پرسشنامه کلینیک ارتوپدي کرلن جاب در ورزشکاران باالي سري به فارسیب "با عنوان  ایران
 .1396بهمن
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ید شه یدرمان ی،تو خدمات بهداش یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -
عضالت سر و  یرويحس ن يبازساز يبر خطا یفوقان یوسعضله تراپز يماشه ا یرنقاطتاث یبررس "با عنوان بهشتی

 .1396 تاریخ دفاع از پروپوزال بهمن "آن با افراد سالم یسهگردن و مقا
 
ید شه یدرمان ی،هداشتبو خدمات  یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

پلش و بررسی مقایسه اي ابعاد و شدت بازتاب عضالت اکستانسور گردنی بین بیماران دچار آسیب وی"با عنوان  بهشتی
 .1396د تاریخ دفاع اسفن "افراد سالم

 
 یدرمان ی،هداشتبو خدمات  یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده ورزشی  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

ف و ایستا عضله همسترینگ بهمراه نواربندي بر انعطا PNF تعیین تاثیر فوري تمرینات کششی "با عنوان  انایر
 .7139 بهمنتاریخ دفاع  "پذیري تکواندوکاران

 
با  انایر یدرمان ی،تو خدمات بهداش یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

و  بررسی اثر تکنیکهاي مولیگان در مقایسه با درمان روتین فیزیوتراپی بر روي درد ، قدرت گریپ دست "عنوان 
 .6139اسفند  تاریخ دفاع از پروپوزال "عملکرد بیماران مبتال به التهاب اپی کوندیل خارجی آرنج

 
 یدرمان ی،هداشتبو خدمات  یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده ورزشی  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

سالم در  يحرفه ا یمهن يها یستدر بسکتبال یاندام تحتان یبر سفت یراالستیکغ ياثر نواربند یبررس "با عنوان  ایران
 .6139اسفند  تاریخ دفاع از پروپوزال "پرتاب جفت بسکتبال یتفعال

 
با  نایرا یدرمان ی،شتو خدمات بهدا یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یفیزیوتراپ دکتراي تخصصیپایان نامه  داور -

 یازهايشده و ن يساز یفارس يبا استفاده از پرسشنامه ها یترس از حرکت و ناتوان يا یسهمقا یبررس "عنوان 
فاع دتاریخ  "مچ پا یخارج یخوردگ یچکوپر متعاقب پ یردر افراد سالم،کوپر و غ یاو پو یستاکنترل پاسچر ا یتوجه

 .1397 فروردین
 
با  انایر یدرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

ه بمبتال ، انعطاف پذیري و تقارن عضالت ابداکتور و اداکتور مفصل هیپ در بیماران تاثیر قدرتبررسی  "عنوان 
 .1397خرداد تاریخ دفاع از پروپوزال " کمردرد مزمن غیراختصاصی
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با  نایرا یدرمان ی،شتو خدمات بهدا یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  کاردرمانیارشد  یپایان نامه کارشناس داور -
اریخ ت "دست یافراد مبتال به سوختگ یبر شغل بر عملکرد دست و اندام فوقان یمداخالت مبتن یرتاث یبررس "عنوان 

 .1397 دفاع از پروپوزال شهریور
 
با  نایرا یدرمان ی،و خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یفیزیوتراپ دکتراي تخصصیپایان نامه  داور -

کمر درد  و تعادل پوسچرال در افراد مبتال به يکمر يآوردن وزنه بر انحنا ینبلندکردن و پائ یرتاث یسهمقا "عنوان 
 .7139 تاریخ دفاع شهریور "با افراد سالم يو اکستانسور يفلکسور يگروهها ینمزمن ب یراختصاصیغ
 
با  نایرا یدرمان ی،شتو خدمات بهدا یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  کاردرمانیارشد  یپایان نامه کارشناس داور -

 یتهايالفع ی،عملکرد اندام فوقان يبر رو یخستگ ینیب یشبا و بدون پ یطرفه اندام فوقان یک یناتتمر یرتاث "عنوان 
 .1397 تاریخ دفاع از پروپوزال شهریور "مزمن يو مشارکت افراد مبتال به سکته مغز یروزمره زندگ

 
 انایر یدرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یفیزیوتراپ دکتراي تخصصیپایان نامه  داور -

تال به درمانهاي مختلف بر روي میزان درد، دامنه حرکتی و یافته هاي سونوگرافیک بیماران مب یسهمقا "با عنوان 
 .7139 تاریخ دفاع از پروپوزال شهریور "اختالالت مفصل فکی گیجگاهی

 
هید ش یدرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

 .1397 وزال مهرتاریخ دفاع از پروپ "2تاثیر تکارتراپی بر عالئم نوروپاتی بیماران دیابتی نوع  بررسی"با عنوان  بهشتی
 
با  انایر یدرمان ی،و خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ینبخشتواعلوم دانشکده  یفیزیوتراپ دکتراي تخصصیپایان نامه  داور-

ا زنان بررسی کنترل پاسچر و انطباق هاي پاسچرال در زنان با بی اختیاري ادراري استرسی و مقایسه آن ب "عنوان 
 .1397 تاریخ دفاع از پروپوزال مهر "سالم

 
با  نایرا یدرمان ی،شتو خدمات بهدا یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  کاردرمانیارشد  یپایان نامه کارشناس داور -

افراد مبتال در  (Cognitive Performance Test)بررسی ویژگی هاي روانسنجی آزمون عملکرد شناختی "عنوان 
 .1397 تاریخ دفاع از پروپوزال آبان "مزمن يبه سکته مغز

 
با  نایرا یدرمان ی،شتو خدمات بهدا یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  کاردرمانیارشد  یپایان نامه کارشناس داور -

افراد مبتال در  (Cognitive Performance Test)بررسی ویژگی هاي روانسنجی آزمون عملکرد شناختی "عنوان 
 .1397 تاریخ دفاع از پروپوزال آبان "پارکینسون ایدیوپاتیکبه 
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هید ش یدرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -
 ال آبانتاریخ دفاع از پروپوز "اثر تکارتراپی بر هماتوم ناشی از کشیدگی عضله همسترینگ بررسی"با عنوان  بهشتی
1397. 

 
 انایر یدرمان ی،تو خدمات بهداش یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یفیزیوتراپ دکتراي تخصصیپایان نامه  داور -

ر روي همراه درمان رایج ب (SNAG)بررسی کنترل تاثیر تکنیک گالید آپوفیزیال نوترال مداوم مولیگان "با عنوان 
ق درد، ناتوانی، کینماتیک و هماهنگی میان ستون فقرات کمري و ران حین برداشتن شیء در افراد مبتال به فت

 .1397 تاریخ دفاع از پروپوزال آذر "دیسک کمري
 
 نانسم یدرمان ی،تو خدمات بهداش یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

التیپل بیماري ممبتال به  افراددر   FESنسخه فارسی پرسشنامه و ساختار عاملی پایایی  ،بررسی روایی  "با عنوان 
 .1397 تاریخ دفاع از پروپوزال آذر "اسکلروزیس

 
ا ب ایران یدرمان ی،و خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  کاردرمانی دکتراي تخصصیپایان نامه  داور -

 وبررسی کنترل تاثیر مداخالت مبتنی بر آکوپیشن همراه با استراتژي هاي انگیزشی بر کنترل وضیعتی  "عنوان 
 .1397 تاریخ دفاع از پروپوزال بهمن "با و بدون سندروم خستگی مزمن يمبتال به سکته مغزمشارکت افراد 

 
با  انرته یدرمان ی،تو خدمات بهداش یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

مردان  مقایسه تاثیر کوتاه مدت اولتراسوند درمانی و تکارتراپی بر روي انعطاف پذیري عضله همسترینگ در "عنوان 
 .1397 اسفندتاریخ دفاع از پروپوزال  "سالم ورزشکار: مطالعه کارآزمائی بالینی تصادفی کنترل شده

 
 نراته یدرمان ی،تو خدمات بهداش یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یفیزیوتراپ دکتراي تخصصیپایان نامه  داور -

 ،مقایسه اثرات درمانی تمرینات گالید عصب و تاندون،اولتراسوند و کینزیوتیپ بر نتایج بالینی "با عنوان 
 .1397 تاریخ دفاع از پروپوزال اسفند "الکتروفیزیولوژیک و اولتراسونوگرافیک در شدت متوسط سندروم تونل مچی

 
با  رانته یدرمان ی،تو خدمات بهداش یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخشعلوم دانشکده  یارشد فیزیوتراپ یپایان نامه کارشناس داور -

فاع از تاریخ د "تعادل ،درجه حرارت و حس پا در بیماران نوروپاتی دیابتیبررسی اثر ویبراسیون موضعی بر  "عنوان 
 .1397 پروپوزال اسفند
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 داوري مقاالت  4-4
 
 با عنوان  یی شهید بهشتدرمان ی،و خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک پژوهندهداور مقاله نشریه  -
 .1392شهریور  "ورزشکار میانسالترومبوز ورید آگزیالري متعاقب کار با وزنه در یک  "
 
ثیر تا "با عنوان  ی مشهددرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک علوم پیراپزشکی و توانبخشیداور مقاله فصلنامه  -

مهر  " هشت هفته تمرین با تخته تعادل بر حس عمقی، دامنه حرکتی و قدرت عضالنی مچ پاي دختران کاراته کا
1394 . 

 
ثیر تا "با عنوان  ی مشهددرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک علوم پیراپزشکی و توانبخشیداور مقاله فصلنامه  -

 . 1394آذر  "کینزیوتاپینگ بر روي عملکرد اجرایی بسکتبالیست هاي مبتال به اسپرین مچ پا

 
یسه مقا "با عنوان  ی مشهددرمان ی،اشتو خدمات بهد یپزشکدانشگاه علوم  علوم پیراپزشکی و توانبخشیداور مقاله فصلنامه  -

 .1394بهمن  " ثباتی مزمن مچ پااستقامت عضالت مرکزي در زنان ورزشکار با و بدون بی
 
ایسه مق "با عنوان  ی مشهددرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک علوم پیراپزشکی و توانبخشیداور مقاله فصلنامه  -

ین جداگانه دو روش توانبخشی سنتی و لباس فضایی وترکیب این دو روش برحس عمقی بیماران مبتال به اسپرتاثیر 
 .1394بهمن  " مچ پا

 
ثیر تأ "با عنوان  ی مشهددرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک علوم پیراپزشکی و توانبخشیداور مقاله فصلنامه  -

 .1394بهمن  "کودکان کم توان ذهنی هشت هفته بازي درمانی  بر تعادل

 
یایی پا "با عنوان  ی مشهددرمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک علوم پیراپزشکی و توانبخشیداور مقاله فصلنامه  -

 .1394اسفند  "ازآزمون حس عمقی مچ دست در افراد مبتال به سکته مغزي مزمنب -آزمون
 
یر آنی تأث "با عنوان ی مشهد درمان ی،اشتو خدمات بهد یدانشگاه علوم پزشک پیراپزشکی و توانبخشیعلوم داور مقاله فصلنامه  -

 .1395فروردین  "تمرینات تعادلی بر حس عمقی مفصل مچ پاي بازیکنان فوتبال
 
ینگ بر همستربررسی تاثیر کینزیوتیپینگ کمر و عضالت  "با عنوان  علمی پژوهشی طب توانبخشی داور مقاله فصلنامه -

 .6139مرداد  "دامنه حرکتی ستون فقرات در زنان سالم
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صل فکی ررسی اثرات استفاده از لیزر کم توان بر مفب "با عنوان  علمی پژوهشی طب توانبخشی داور مقاله فصلنامه -
 .6139 آبان "گیجگاهی پس از جراحی زیبایی فک

 
ر مقایسه ي ضخامت و شدت بازتاب عضالت اکستانسو"عنوان با  علمی پژوهشی طب توانبخشی داور مقاله فصلنامه -

 .7139 فروردین "گردنی بین بیماران دچار آسیب ویپلش و افراد سالم
 

لکسور عضالت ف مقایسه ي یافته هاي اولتراسونوگرافی "ن با عنوا علمی پژوهشی طب توانبخشی داور مقاله فصلنامه -
 .1397فروردین  "سالم و افرادگردنی بیماران دچار آسیب ویپلش 

 
:با عنوان  Caspian Journal of Neurological Sciences   -  مجله مقاله داور 

 در يعملکرد تیفعال و یحرکت دامنهبر  يا ماشه نقاط یعمق و یسطح خشک اثرات روش هاي سوزن " 
.1397اردیبهشت " یفوقان وسیتراپز عضله الیوفاشیما درد سندروم از یناش گردن مزمن درد به مبتال افراد  

 
ه حرکتی دامن  بر درد ، تورم، اثر کینزیوتیپ "ن با عنوا علمی پژوهشی طب توانبخشی داور مقاله فصلنامه -

 .1397 دي "،قدرت و میزان مهار مفصلی عضله چهار سر رانی  در بیماران مبتال به آرتروز زانو فعال زانو 
 

 
  :با عنوان  Journal of Sports MedicineThe Americanداور مقاله مجله  -

" Platelet Rich Concentrate in Alginate Enhances the Capacity of Mesenchymal 
Stromal Cells to Repair Full Thickness Cartilage Defects in a Rabbit Model "June 
29th  2016. 

 
 با عنوان:Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation  داور مقاله مجله -

"Effect of dual tasking on anticipatory and compensatory postural adjustments 
in response to external perturbations in individuals with nonspecific chronic low 
back pain: Electromyography analysis"30th August, 31th October, 2nd December 
2017. 
 

 ا عنوان:ب the journal of sport rehabilitation داور مقاله مجله -
"Effect of Graft Type on Balance and Hop Tests in Adolescent Males following 
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction"18th August, 2nd September, 4th 
November 2017. 
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 ا عنوان:ب Medical Journal of Islamic Republic of Iran داور مقاله مجله -
"Translation, cross-cultural adaptation, factor structure and psychometric 
properties of the Persian version of Ankle Instability Instrument"24th December 
2017, 17th January 2018. 
 

 ا عنوان:ب Journal of Physical Therapy Science   داور مقاله مجله -
"Effects of cognitive loading on lumbar flexion relaxation phenomenon in healthy 
people"28th January, 22th February 2018. 

 
 :با عنوان Function and Disability Journal داور مقاله مجله -

"The effect of flexibility and muscle strength imbalance on incidence of lower 
limb injuries in female martial arts athletes: a prospective study"25th February, 6th 
March 2018. 

 
 با عنوان:Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation  داور مقاله مجله -

"A modified set of instructions of The Health Education Impact Questionnaire 
(HeiQ) would reflect patient’s attitude towards self-management in individuals 
with low back pain more than the original set of instructions of the HeiQ" 18th 
August 2018. 

 
 :با عنوان Function and Disability Journal ر مقاله مجلهداو -

"Misdiagnosis in patients with cervicogenic headache: the case reports of three 
adults" 9th September 2018. 
 

 :با عنوان Asian Journal of Sports Medicine داور مقاله مجله -
"Attenuation of impact during running after shin splint by using cushioned 
footwear and anatomical insole" 23rd December 2018, 15th March 2019. 

 
 :با عنوان Function and Disability Journal داور مقاله مجله -

""The effect of shoulder Kinesio taping on shooting accuracy and joint position 
sense in female archery athletes"13th, 30th January 2019. 

 
 با عنوان:Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation  داور مقاله مجله -

"The Reliability and Validation of the Turkish Version of the Low Back Outcome 
Score" 26th November 2018. 
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 تاثیر یک جلسه درمان با سوزن خشک "ن با عنوا علمی پژوهشی طب توانبخشی داور مقاله فصلنامه -

امل کفعال عضالت اطراف زانو بر روي درد و ناتوانی بیماران پس از جراحی تعویض  عمقی نقاط ماشه اي
 .1397 اسفند "مفصل زانو( کارازمایی بالینی یک سویه کور)

 
 یکیبا تحریک الکترهمراه اثر سوزن خشک  "ن با عنوا علمی پژوهشی طب توانبخشی داور مقاله فصلنامه -

 .1398 خرداد" شانه تعضال داخل عضالنی بر نقاط ماشه اي
 

راباند بر تتأثیر هشت هفته تمرینات با و بدون  "ن با عنوا علمی پژوهشی طب توانبخشی داور مقاله فصلنامه -
 یرت" کیفیت زندگی زنان میانسال غیر فعال مبتال به استئوآرتریت زانودامنه حرکتی، حس عمقی، قدرت و 

1398. 
 

 
 ا عنوان:ب the journal of sport rehabilitation داور مقاله مجله -

"Is an elastic ankle support effective in improving jump landing performance, 
static and dynamic balance?"7th May 2019. 
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 5- اجرائی:
 

علمی انجمن  5-1 عضویت در کمیته اجرائی کنگره، همایش ، مجامع   
  
) در ایران در بیمارستان امام حسین(ع دومین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه دردعضویت در کمیته اجرائی  -

 .1381اردیبهشت
 
در دانشگاه علوم پزشکی و  در ایران علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه دردسومین همایش عضویت در کمیته اجرائی  -

 .1382خدمات بهداشتی، درمانی ایران اردیبهشت
 
امام  در بیمارستان نجمن بررسی و مطالعه درد در ایراناچهارمین همایش علمی سالیانه عضویت در کمیته هاي علمی و اجرائی  -

 .1383خمینی تهران اردیبهشت
 
اه یبهشت دانشگاردپنجمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران عضویت در کمیته هاي علمی و اجرائی  -

 .1384تربیت مدرس
 
در مجتمع  1385اردیبهشت یراناششمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در عضویت در کمیته علمی  -

 رت رسول اکرم(ص).آموزشی،پژوهشی و درمانی حض
 
 .1386اردیبهشت تراپی ایرانهجدهمین کنگره سالیانه فیزیودر  "توانبخشی دست"عضویت در هیئت رئیسه پانل -
هاي در مرکز همایشنجمن بررسی و مطالعه درد در ایران ادهمین همایش علمی سالیانه دبیر اجرائی و عضویت در کمیته علمی  -

 .1389رایزن اردیبهشت
 
 .1390خرداد  19دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی "Kinesiophobia - Fear Avoidance "دبیر اجرائی سمینار  -

 
تا کنون.1377از دیماه سال در انجمن بررسی و مطالعه درد در ایرانعضویت  -  
 

تا کنون. 2001از سال انجمن بین المللی بررسی و مطالعه دردعضویت در  -  
 

.1385ز سالادانشگاه بهزیستی وعلوم توانبخشی  پژوهشی توانبخشی مبتنی بر پی آمد گروهعضو موسس  -  
  
.1391الی آبان  1388از آبان  رئیسه انجمن بررسی ومطالعه درد ایرانعضو هیات  -  
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.1389الی خرداد  1388از مهر  گروه پیوند دست بنیاد جانبازان یت درعضو  -  
 

 . 1390الی آذر  1389تیر  28ز ا فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوري اسالمی ایرانتوانبخشی عضویت در کمیته آموزش  -
 
 .1392از دي ماه  کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی عضویت در -
 
ول ضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران از اع -

 .1394شهریور ماه 
 
مات دانشگاه علوم پزشکی و خد انخشیآموزش مداوم دانشگاه از طرف گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توعضویت در کارگروه  -

 .1395بهداشتی، درمانی ایران از مرداد ماه 
 

نجم ی پسوم ال از اولین کنگره بین المللی و بیست وهشتمین همایش سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایرانعضویت در کمیته علمی  -
 در هتل المپیک تهران. 1396خرداد 

 
لی از نوزدهم انجمن فیزیوتراپی ایران دومین کنگره بین المللی و بیست ونهمین همایش سالیانه اعضویت در کمیته علمی  -

 در هتل المپیک تهران. 1397بیست و یکم اردیبهشت 
 

 .01/07/1397 الی 01/07/1395از تاریخ  کانون پزشکان شهرداري تهرانعضویت در  -
 

 .پیفیزیوتراآموزشی گروه  1396ورودي  کارشناسی ارشد فیزیوتراپی و فیزیوتراپی ورزشیدانشجویان  مشاوراستاد  -
 

 
یران از وم پزشکی ائول برگزاري کارگاهها و برنامه هاي آموزش مداوم گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علمس -

 .یکسال به مدت 1397تاریخ اول تیر 
 

بیست  وم الیداز بیست و یزیوتراپی ایران مین همایش سالیانه انجمن فسومین کنگره بین المللی و سی اعضویت در کمیته علمی  -
 تهران. سالن همایشهاي برج میالددر  1398 و چهارم خرداد
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 6- مشارکت در فعالیتهاي اجتماعی 
 
 "شکروز پز"شرکت در همایش فرهنگی ، اجتماعی و مانور تیم کانون پزشکان سالمت منطقه هفت تهران به مناسبت  -

 .1395شهریور 
 

کی پوروز "شرکت در همایش فرهنگی ، اجتماعی و مانور تیم کانون پزشکان سالمت منطقه هفت تهران به مناسبت  -
 .1395 مهر "استخوان

 
 "لمندانساروز "شرکت در همایش فرهنگی ، اجتماعی و مانور تیم کانون پزشکان سالمت منطقه هفت تهران به مناسبت  -

 .1395مهر 
 

 "یابتهفته د"شرکت در همایش فرهنگی ، اجتماعی و مانور تیم کانون پزشکان سالمت منطقه هفت تهران به مناسبت  -
 .1395آبان 

 
ته روز سک"شرکت در همایش فرهنگی ، اجتماعی و مانور تیم کانون پزشکان سالمت منطقه هفت تهران به مناسبت  -

 .1395دي  "مغزي
 
ر انقالب دهه فج"شرکت در همایش فرهنگی ، اجتماعی و مانور تیم کانون پزشکان سالمت منطقه هفت تهران به مناسبت  -

 .1395بهمن  "اسالمی
 
 "المتهفته س"شرکت در همایش فرهنگی ، اجتماعی و مانور تیم کانون پزشکان سالمت منطقه هفت تهران به مناسبت  -

 .1396اردیبهشت 


