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التیتحص  
 محل تحصیل کشور شهر سال اخذ مدرک رشته تحصیلی مدرک تحصیلی

٩٦٣١ علوم اعصاب دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران  ایران تهران 

کیدانشکده فنآوری های نوین پزش  

٥٧٣١ فیزیولوژی انسانی کارشناسی ارشد  دانشگاه علوم پزشکی تهران ایران تهران 

 دانشکده پزشکی

علوم جانوری  کارشناسی ارشد

 )فیزیولوژی(

١٧٣١  دانشگاه آزاد اسالمی ایران تهران 

 واحد تهران شمال

٦٦٣١ علوم جانوری کارشناسی  دانشگاه شهید بهشتی ایران تهران 

 دانشکده علوم

٦٢٣١ تجربی دیپلم  دبیرستان شهدای هفتم تیر ایران تهران 

 

 

 

 

 مسئولیت

 عنوان مسئولیت محل تاریخ
٠٨٣١  

 تا کنون

وم دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه عل

 پزشکی ایران

هید ش سرپرست مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژیهمکاری و 

 دکتر خداپرست

٨٦٣١  

 )دو سال(

وم دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه عل

 پزشکی ایران

 معاون گروه علوم پایه توانبخشی

٨٦٣١  

سال( ٣)  

وم دانشگاه علدانشکده علوم توانبخشی 

 پزشکی ایران

 عضو کمیته ارتقای دانشکده

٨٦٣١  

سال( ٣)  

وم دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه عل

 پزشکی ایران

 نماینده گروه علوم پایه در ارزشیابی درونی

٨٨٣١  

(سال ٢)  

وم دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه عل

 پزشکی ایران

در کمیته  نماینده تام االختیار دانشکده جهت عضویت

 ارزشیابی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

٥٩٣١  

 تا کنون

وم دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه عل

 پزشکی ایران

 معاون پژوهشی گروه علوم پایه توانبخشی

 

 



 

 

)ایران( ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره ها و سمینارها  
 

 مکان زمان کنگره یا سمینار

)شرکت آنالین(کنگره دانشجویی علوم اعصاب  ١٣٩٩آذر  ١٩     گیالن 

٩٧اردیبهشت  ٥ – ٦ انسان شناسی زیستی و علوم انسانی )شرکت( مشهد مقدس    

٥٨١٣اسفند  ١٥-١٧   هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی  کرمان 

،٥٨١٣بهمن  ٢٩-٣٠ نخستین کنگره سراسری سالمت از دیدگاه پیامبر اعظم )ص(  تهران 

ایراننهمین کنگره تغذیه  شهریور ١٣-٦١   تبریز 

انپنجمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایر ٨٤١٣اردیبهشت  ٢٢-٣٢   تهران 

٣٨١٣بهمن  ٧-٩ سومین همایش سراسری اعتیاد  یزد 

٣٨١٣اردیبهشت  ٩-١١ چهارمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران  تهران 

سالمت، محیط و فرآوردهای طبیعی سومین کنگره ٣٨١٣مهر  ٣-٦   مشهد مقدس 

٨٢١٣اردیبهشت  ١٠-١١ سومین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد ایران  تهران 

ای دومین همایش سایکوفارماکولوژی و سومین همایش سراسری تازه ه

 پزشکی و پیراپزشکی اصفهان

١٨١٣آبان  ١-٢  اصفهان 

تغذیه در استان بوشهر اولین همایش غذا و ٠٨١٣آبان  ٣٢-٢٤   بوشهر 

٠٨١٣آبان ٣-٤ دومین کنگره بین المللی ورزش بانوان  تهران 

٠٨١٣مهر  ٨١-٠٢ کنگره روزه داری و سالمت  تهران 

٠٨١٣فروردین  ٧٢-٣٠ اولین همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روان  تهران 

ترورزش دانش آموزان دخاولین کنگره بین المللی تربیت بدنی و  ٩١٣٧بهمن    تهران 

٨١٣٧اسفند  ١٧-٩١ اولین کنگره سراسری راهکارهای بهداشتی مبارزه با اعتیاد  زاهدان 

٦١٣٧شهریور ٤-٧ سیزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران  اصفهان 

١٣٧١خرداد  سمینار مهندسی پزشکی آمل  آمل 

فارماکولوژی ایراندهمین کنگره فیزیولوژی و  ٠١٣٧ر آذ ٨١-١٢   اهواز 

٠١٣٧ر آذ ٨١-١٢ دهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران  اهواز 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره ها و سمینارها )خارج از کشور(
 

 مکان زمان کنگره یا سمینار
(١٣٨٥) ٢٠٠٦سپتامبر  دهمین کنگره ملی آناتومی ترکیه بدروم -ترکیه    

(١٣٨٥) ٢٠٠٦سپتامبر  دهمین کنگره ملی آناتومی ترکیه بدروم -ترکیه    

(١٣٨٥) ٢٠٠٦آگوست  نوزدهمین کنگره جهانی سایکوتراپی کواالالمپور -مالزی    

(١٣٨٤) ٢٠٠٥سپتامبر  سیزدهمین کنگره جهانی روانپزشکی قاهره -مصر    

(١٣٨٤) ٢٠٠٥سپتامبر  سیزدهمین کنگره جهانی روانپزشکی قاهره -مصر    

اچهل ویکمین کنگره انجمن های توکسیکولوژی اروپ (٢١٣٨) ٣٢٠٠سپتامبر   فلورانس -ایتالیا    

اچهل ویکمین کنگره انجمن های توکسیکولوژی اروپ (٢١٣٨) ٣٢٠٠سپتامبر   فلورانس -ایتالیا    

سیا و پنجمین کنگره انجمن های فیزیولوژیک فدراسیون آ

 اقیانوسیه

(٨١١٣) ٢٢٠٠سپتامبر  کواالالمپور -مالزی    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کارگاه ها

 مکان زمان نام کارگاه

گاه برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانش

رهای علوم پزشکی کشو  

٠٠١٤ اردیبهشت ٦  وزارت بهداشت 

 معاونت تحقیقات و فناوری

4T و فروردین ١٣٩٩فند اس کارگاه های 

)ده جلسه( ٠٠١٤  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 وبینار آنالین

مغز نقش تصویربرداری پیشرفته عصبی در بیماری های ١٣٩٩بهمن  ٢١   آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 

 وبینار آنالین

مغز عصب شناسی جذابیت: کاربردی نوین از نقشه برداری ١٣٩٩بهمن  ١٩   آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 

آنالینوبینار   

١٣٩٩دی  ٢٣ مالحظات اخالقی در پژوهش های حیوانی  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 وبینار آنالین

٩١٣٩دی  ١٦ وبینار دانش پژوهی آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 متابولیکی –آیا شبکه های مغزی با تست های ورزشی 

 سازگاری پیدا می کنند؟

٩١٣٩دی  ٥١ برداری مغزآزمایشگاه ملی نقشه    

 وبینار آنالین

 وبینار آینده پژوهی

 با چشم انداز نوروساینس
 

٩١٣٩آذر  ٢٧  

انجمن میان رشته ای آینده پژوهی 

کی علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزش

 گیالن

ی های نقش تغییرات تحریک پذیری ذاتی نورونی در بیمار

 نورولوژیک

٩١٣٩آذر  ٢٤  انجمن علوم اعصاب ایران 

آنالینوبینار   

 طراحی و آنالیز مطالعات تصویربرداری با تشدید 

(fMRI)مغناطیسی کارکردی 

 با هدف شبکه های مغزی در اعتیاد

٩١٣٩آذر  ٥١  

 

 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 وبینار آنالین

 
 مغز چگونه اعتماد می کند؟

 
٩١٣٩آذر  ٤  

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

و مرکز آموزشی درمانی پژوهشی 

نوبینار آنالی –بیمارستان روزبه   

تشخیص و درمان نقص توجه بیش فعالی مبتنی بر 

 نشانگرهای زیستی

٩١٣٩آذر  ٧آبان و  ٠٣  آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 

 و پژوهشکده فناوری های همگرا

 وبینار آنالین

EEG 
 نوروفیدبک و بیوفیدبک

نقشه برداری مغزآزمایشگاه ملی    

 وبینار آنالین

 کارگاهGCPدر کارآزمایی های بالینی
Good clinical practice in clinical trials 

 

اسفند  ١بهمن لغایت  ٢٩

٨١٣٩  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 مرکز کارآزمایی بالینی



 

 کارگاه آمار پیشرفته

 )روش های جمع آوری حجم نمونه(
 

٨١٣٩بهمن  ١٤  

علوم پزشکی ایراندانشگاه   

 دانشکده علوم توانبخشی

 

نیاولین سمپوزیوم مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون ت ٨١٣٩بهمن  ٣   دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 مرکز قلب تهران

در تدریس آناتومی و فیزیولوژی  VR آشنایی با کاربرد  ٨١٣٩ مهر   دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمیآموزش  ٨١٣٩مهر ١٦   دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

٨١٣٩شهریور   ٢٦ طرح درس  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

گانه نوپا ١٢سامانه های  ٨١٣٩تیر  ٥   دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

رویت پذیری پژوهش های علوم پزشکیافزایش   
(Research Visibility) 

٨١٣٩تیر  ٣  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

٨١٣٩اردیبهشت  ٠١ پروپوزال نویسی در نیماد  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

EEG 
 و بیوفیدبک

روزه ٣  آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 

 

تدریسکارگاه روش های نوین  ١٣٩٧بهمن ٦١   دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

١٣٩٧بهمن ٤١ سامانه ارزشیابی عملکرد اساتید )سعاد(  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

 مقاله نویسی
Scientific writing 

١٣٩٧دی   دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

در پژوهشاخالق  ١٣٩٧مهر ٥١   دانشگاه علوم پزشکی ایران 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 دانشگاه

١٣٩٧مهر ٠١ فعالیت های دانش پژوهشی آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

سطح متوسط -روش تحقیق بالینی  ٨٩١٣شهریور  ١٢-٢٢   دانشگاه علوم پزشکی ایران 

توانبخشیدانشکده علوم   

٧١٣٩شهریور  ٨١-٩١ تعامل موثر استاد و دانشجو  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

٧١٣٩شهریور  ٠١-١١ ارتباط موثر  دانشگاه علوم پزشکی ایران 



 

 دانشکده علوم توانبخشی

Google  Scholar ….. ١٣٩٧مرداد  ٢٧  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

توانبخشیدانشکده علوم   

١٣٩٧مرداد  ١١-٢١ مهارت های تدریس  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

٨٩١٣تیر  ٢٢-٣٢ اصول فارماکولوژی درتوانبخشی خشیدانشگاه علوم بهزیستی و توانب   

ری افزایش سطح آگاهی کارمندان خانم از عملکرد ناحیه کم

 ستون فقرات به منظور پیشگیری از ضایعات آن

٧٨١٣تیر  ٤٢  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

 مدیریت منابع
(Reference Management) 

٨٤١٣آبان  ٥٢-٦٢  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

١٣٨٤خرداد  ٢٩ سبک ها و استراتژی یادگیری  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

١٣٨٤اردیبهشت  ٨٢ روش نگارش منابع  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

لغایت ٣٨٣١دی  ٦٢ بیست و هشتمین دوره کارگاه روش تحقیق  

٣٨٣١بهمن  ١  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

اهمعاونت پژوهشی دانشگ  

 
Teaching Physiology 

 
١٣٨٢دی  ٣  

 

 دانشگاه تربیت مدرس

 دانشکده علوم پزشکی

پژوهش و برنامه ریزی و موسسه 

 آموزش عالی

توصیه نامه و ٬نگارش نامه  

 CVبه زبان انگلیسی

١٣٨٢خرداد  ٥  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

٨٢١٣اردیبهشت  ٧١-٩١ روش شناسی تحقیقات رفتاری  انستیتو پاستور ایران 

دگاه کاربرد مثبت نگری در روان درمانگری با تاکید بر دی

 اسالمی

١٣٨٠فروردین  ٢٨  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

ین )اولین همایش بین المللی نقش د

(در بهداشت روان  

٩٧١٣بهمن  ٣٢-٤٢ کارگاه آموزشی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

٩٧١٣شهریور  ٠٢-١٢ کارگاه اصول آموزش در فرآیند تدریس  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دانشکده علوم توانبخشی

١٣٧٩بهمن  ١٢ فیزیولوژی ورزشی  

 

 وزارت آموزش و پرورش

 معاونت پرورشی و تربیت بدنی

 اداره کل تربیت بدنی دختران

١٣٧٩تیر  ٨ کارگاه چگونگی جمع آوری اطالعات از متون انگلیسی  

 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

توانبخشیدانشکده علوم   

١٣٧١ آبان دومین کارگاه تحقیقاتی فیزیولوژی و فارماکولوژی تیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهش   



 

(دانشکده پزشکی )مدرس  

١٣٧١ اردیبهشت اولین کارگاه تحقیقاتی فیزیولوژی و فارماکولوژی تیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهش   

(دانشکده پزشکی )مدرس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انتشارات  )مقاالت فارسی(
 

 عنوان نام مجله مشخصات
١٢شماره  ،٢٧جلد   

١٣٩٩ 

 مروری بر بالین سنجی مجله علوم پزشکی رازی

فروردین و اردیبهشت  ،١شماره  ،٨دوره 

٧-١٤صفحات   

١٣٩٤ 

پژوهشی راهبردهای  –دوماهنامه علمی 

 آموزش در علوم پزشکی

ت به نگرش دانشجویان فیزیوتراپی نسب

 دروس علوم پایه پزشکی

١٧-٤٧صفحات: ،٥٦١-١٦٦شماره   

١٣٨٤ 

 نقش مدیریت زمان در بهره وری تعاون

 

 

 

 انتشارات  )مقاالت انگلیسی(
 

Year Journal Title 

 

2021 

 

 

Ann. N.Y. Acad. Sci. xxxx 

(2021) 1–15 

Anxiety and cognitive load affect upper limb 

motor control in Parkinson’s disease during 

medication phases 

 

2020 

Iranian Rehabilitation Journal 

18(1): 39-48 

Reliability and Validity of Persian Version of 

Performance-oriented Mobility Assessment 

(POMA) in Community-dwelling Iranian Older 

Adults: Psychometric Properties 

2018 Physiology & Behavior 

195: 151-157 
Influence of citicoline on citalopram-induced 

antidepressant activity in depressive-like symptoms 

in male mice 

2017 Clinical Neuropharmacology 

40(1): 1-5 
Citicoline Combination Therapy for Major 

Depressive Disorder: A Randomized, Double-

Blind,Placebo-Controlled Trial 

2017 Journal of Clinical Pharmacy and 

Therapeutics, 42: 44–50 
Effect of Memantine combination therapy on 

symptoms in patients with moderate-to-severe 

depressive disorder: randomized, double-blind, 

placebo-controlled study 

2017 Med J Islam Repub Iran. 

 (3 Sep);31.53 
Changes of the brain’s bioelectrical activity in 

cognition,consciousness, and some mental disorders 

2002 Pharmacology & Toxicology 

90: 89-93 
Lithium inhibits the development of physical 

dependence to clonidine in mice 

 



 

 

 دوره های دانش افزایی

 مکان زمان نام جلسه
١٣٩٩آذر  ٠٣و  ٢٦ بررسی ریشه های تفکر لیبرالیسم در کشور  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

آنالین –)ستاد مرکزی(   

٨١٣٩آبان   ٣ غرب شناسی  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 )ستاد مرکزی(

٨١٣٩شهریور ١١ سالمت معنوی  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 )ستاد مرکزی(

ر موانع و راهکارها در نظام آموزشی ذانشگاه مبتنی ب

 دانشگاه نسل سوم و سند دانشگاه اسالمی

٧١٣٩بهمن  ١٣  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 )مشهد مقدس(

 

انقالب اسالمیسیرت و صورت  ١٣٩٧دی  ٢٦-٨٢   دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 )مشهد مقدس(

 

 

 

 


