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 ای دانشجوییراهنمایی و مشاوره پایان نامه ه

 
وزادان نقش آسیب شناس گفتار و زبان در مداخله زود هنگام ن

 نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

 بهزیستی دانشگاه علوم

 بخشی توان و

 استاد راهنما 1388

 از کتاب  11ترجمه فصل 

Language disorder from infancy through 

adolescence 

 بهزیستی دانشگاه علوم

 بخشی توان و

 استاد راهنما  1388

 از کتاب  7ترجمه فصل 

Language disorder from infancy through 

adolescence 

 بهزیستی دانشگاه علوم

 بخشی توان و

 استاد راهنما 1388

ان کم تعیین ساختار سازه ای واکه های زبان فارسی در کودک

 شنوا ی کاشت حلزون شده دو زبانه و کودکان کم شنوای

 ساله 6تا  4کاشت حلزون شده و شنوای تک زبانه 

 بهزیستی دانشگاه علوم

 بخشی توان و

 استاد راهنما 1392
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در دانش آموزان   مقایسه سرعت خواندن، گفتار آزاد و توصیفی

  پایه سوم ابتداییو زبانه و تک زبانه د

 بهزیستی دانشگاه علوم

 بخشی توان و

 استاد راهنما 1392

نه و تک دانش آموزان دو زبا  مقایسه سرعت خواندن وگفتار آزاد

 پایه چهارم ابتداییزبانه 

 بهزیستی دانشگاه علوم

 بخشی توان و

 استاد راهنما 1392

زگشایی تقویت مهارتهای رمبررسی تاثیر مداخله رمز محور بر 

 کلمه در کودکان پیش دبستانی

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

 استاد راهنما 1396

ی کاشت بررسی رابطه حافظه فعال با درک نحو در کودکان دارا

 ساله فارسی زبان 4-6حلزون 

 پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 استاد مشاور 1396

 پزشکی علوم دانشگاه زبانمشاوره در برخی از اختالالت گفتار و 

 ایران

 استاد راهنما  1396

 ودکانک برای گفتار تولید آزمون مجموعه  اعتباریابی و ساخت

 تهران شهر سالة 5 تا 3 زبان فارسی

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

 راهنما استاد 1397

بررسی درک خواندن و درک نحو در کودکان کاشت حلزون 

 پنجم ابتداییشده و شنوای پایه سوم تا 

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

 راهنما استاد 1397

یعی بررسی میزان برخورداری از دانش الفبا در کودکان طب

ال سشهر تهران در یک ماه اول  5،15، 7دبستانهای مناطق 

 تحصیلی

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

 راهنما استاد 1397

 زبان ساله فارسی 8-9بررسی درک نحو در کودکان طبیعی 

 شهر تهران

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

 راهنما استاد 1397

 ارگاهساله شیرخو 4-6کودکان طبیعی  بررسی نمره درک نحو در

 های بهزیستی و کودکان طبیعی مهدکودک های شهر تهران

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

 استاد مشاور 1398

 

 مصوب طرح های پژوهشی

 فعالیت نوع  اسامی همكاران به ترتیب اولویت تاریخ ارائه عنوان طرح پژوهشی

بررسی روایی، پایایی و استانداردسازی 

 10تا  7آزمون درک نحو در کودکان 

 ساله فارسی زبان

 ریحانه محمدی )مجری( 1396

 زینب دمیرچی)همکار(

 مجری
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ز ابررسی ادراکات و انتظارات دانشجویان 

خدمات آموزش بالینی و تئوری دانشکده 

 توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 زینب دمیرچی )مجری اول( 1396

 ریحانه محمدی)مجری دوم(

 مجری دوم 

 اختالالت رشدی گفتار وبررسی فراوانی 

زبان مراجعان به کلینیک گفتاردرمانی 

 دانشکده ی علوم توانبخشی

 زینب دمیرچی )مجری اول( 1396

 ریحانه محمدی)مجری دوم(

 مجری دوم 

 مقایسه ویژگیهای آکوستیکی واکه ها در

کودکان آسیب دیده ی شنوایی کاشت 

حلزون شده  با کودکان دارای شنوایی 

 عادی  

 نرگس جعفری)مجری( 1394

 ریحانه محمدی)همکار(

 همکار

 کم کودکان نحوی های مهارت بررسی

 پیش زبان فارسی شنوای و شنوا

 (399)کدطرح: دبستانی

 طلیعه ظریفیان)مجری( 1391

 ریحانه محمدی)همکار(

 همکار 

تعیین ساختار سازه ای واکه های زبان 

فارسی در کودکان کاشت حلزون شده 

ترکی و فارسی( و کودکان دو زبانه) 

کاشت حلزون شده و شنوای تک زبانه ) 

 ساله 6تا  4فارسی زبان( 

 امیرپورصادق 1392

 مهدی سرایانی

 ریحانه محمدی

 همکار 

 

 ومس هایپ انودکار کتفگ ترعس هسایقم

 نهاو دوزب هانزب کت یدایتاب

 مهدی رستمی 1392

 حسین باغیشنی

 ریحانه محمدی

 همکار 

ی آزمون درک نحو در عتباریابساخت و ا

 سالة فارسی زبان 4-6کودکان 

 

 طاهره سیما شیرازی 1393

 ریحانه محمدی

 مجری دوم

تاثیر رویکرد درمانی ترکیبی فیدبک 

شنیداری تاخیری و تحریک جریان مستقیم 

 روانی افزایش برای ای¬درون جمجمه

 تلکن به مبتال بزرگساالن در گفتار

 ریحانه محمدی و همکاران در حال اجرا 

 

 مجری



 یها کامپوننت انیم یهمبستگ یبررس

ERP یو شدت لکنت رشد 

 مجری ریحانه محمدی و همکاران         در حال اجرا

 

 برگزاری کارگاه ها، سمینارها و کنگره ها

، ی ویژههامراقبتی نوزادان بستری در واحد اهیتغذدر کارگاه رشد  NICUگفتار و زبان در  شناسبیآسنقش و وظایف 

1388 

ر تکامل نوزادان بستری در در کارگاه عوامل موثر، ارزیابی و مداخله ب NICUگفتار و زبان در  شناسبیآسنقش و وظایف 

NICU ،1389 

 

 شرکت در کارگاه ها، سمینارها و کنگره ها

1384 Oral motor and feeding problems in 

infancy 

                          بخشی توان و بهزیستی دانشگاه علوم

 بخشی توان و بهزیستی دانشگاه علوم explanنظریه  1384

 بخشی توان و بهزیستی دانشگاه علوم روشهای آموزشی در کودکان کم شنوا  1385

 توان و بهزیستی دانشگاه ایران و  علوم ششمین تا نهمین همایش گفتاردرمانی  1380

 بخشی 

 بخشی توان و بهزیستی دانشگاه علوم systematic reviewکارگاه آموزشی  1386

ششمین همایش سراسری کودکان دارای مشکل ذهنی و  1387

 ارتباطی

 بخشی توان و بهزیستی دانشگاه علوم

 بخشی توان و بهزیستی دانشگاه علوم گزارش موردی در زمینه ارزیابی و درمان زبان پریشی 1387

 بخشی توان و بهزیستی دانشگاه علوم آموزش شنیداری آواروش  1388

 بخشی توان و بهزیستی دانشگاه علوم کارگاه آموزشی روشهای بالینی مداخالت طیف اتیسم  1388

 بخشی توان و بهزیستی دانشگاه علوم کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال 1389

غربالگری، تشخیص و درمان اختالل پردازش شنوایی  1389

 مرکزی  

 بخشی توان و بهزیستی دانشگاه علوم



کارگاه آموزشی ساخت برنامه های کمک آموزشی در  1390

 گفتاردرمانی

 بخشی توان و بهزیستی دانشگاه علوم

 بخشی توان و بهزیستی دانشگاه علوم سمینار نوروپالستیسیتی شنوایی 1390

 انجمن علمی گفتاردرمانی رزیابی و درمان اختالالت کاربردشناختیا 1392

 دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش کار با نرم افزار استوری الین 1395

 دانشگاه علوم پزشکی ایران Camtasiaآموزش کار با نرم افزار  1395

 دانشگاه علوم پزشکی ایران روش تدریس مقدماتی 1397

 دانشگاه علوم پزشکی ایران مقدماتیروش تحقیق  1398

1398 SPSS )دانشگاه علوم پزشکی ایران )نیمه پیشرفته، پیشرفته 

 

 ارائه مقاالت )سخنرانی، پوستر(

هفتمین کنگره 

 گفتاردرمانی ایران

ساختار   سخنرانی 4-2/11/82 سی  هاواکهی اسازه تعیین  ی زبان فار

 ساله 18-24در افراد 

هشتمین کنگره 

 گفتاردرمانی ایران

ی زبان فارساای در هاواکهی اسااازهساااختار  سخنرانی 6-4/10/85

 آسیب دیدگان شنوایی

هشتمین کنگره 

 گفتاردرمانی ایران

مار          پوستر 6-4/10/85 ل ندو  مبتالبه روند صاااوت درمانی بی

 سخت 

هفتمین کنگره 

 ی ایرانشناسییشنوا

ترکیبات اساااتعاری در دانش   مقایساااه درک   سخنرانی    26-24/2/87

 آموزان شنوای تلفیقی و غیر تلفیقی

اولین سمپوزیوم 

 اختالالت بلع

 ی در کودکاناهیتغذاتیولوژی اختالل بلع و  سخنرانی 13/9/88

 

دهمین کنگره 

 گفتاردرمانی ایران

تار کودک   سخنرانی 28-26/11/89 به    شااانواکمگف گاهی تحلیلی  : ن

 . شنواکمخطاهای نحوی کودکان 

دهمین کنگره 

 ی ایرانشناسییشنوا

مقایساااه درک ترکیبات اساااتعاری در دانش     سخنرانی 8-6/2/90

آموزان شااانوای تلفیقی و غیر تلفیقی بااا                 

 شنوایان



گره             ن ک ین  م ه د

ی شااناساا ییشاانوا

 ایران.

تار کودک   پوستر 8-6/2/90 به     شااانواکمگف گاهی تحلیلی  ن

 شنواکمخطاهای صرفی کودک 

گره              ن ک ین  م ه د

ی شااناساا ییشاانوا

 ایران. 

 شنواکمی نحوی در کودکان هامهارتمقایسه  پوستر 8-6/2/90

 و شنوا

کودک       ینااار  م سااا

:آموزش و  شااانوا کم 

 یبخشتوان

به کودکان    پوستر 3-4/8/90  دهی دبی آساااآموزش موسااایقی 

 شنوایی

یااازدهمین همااایش 

 گفتاردرمانی ایران

فضای واکه ای در افراد آسیب دیده شنوایی  پوستر 21-19/2/91

 عمیق

 

اولین سمینار مدرسه   

یازهای     با ن و کودک 

 ویژه

ستیک: چالش ها   سخنرانی 3-2/8/91 آموزش تلفیقی کودکان اوتی

 و راهبردها

مایش   دوازدهمین ه

 گفتاردرمانی ایران

سازه   سخنرانی 8-6/12/92 سة فرکانس  واکه زبان فارسی   6ای مقای

در کااودکااان کاااشاااات حاالاازون شااااده  

)فارساای( و کودکان کاشاات حلزون  زبانهتک

و زبان ترکی آذربایجانی و  شااادر در معر  د

 فارسی

سااومین ساامپوزیوم 

خااانااواده و کااودک 

 شنواکم

ی زبانی هامهارتیی بر رشاااد گوقصاااه ریتأث پوستر 7/7/93

 شنواکمکودکان 

http://seminars.mui.ac.ir/signup/acpt_abs.php?current=20&startw=14&endw=24&username=&rand=&confcode=135&username=&rand=&abs_title=&abs_keywords=&abs_language=0&startyear=0&startmonth=0&startday=0&endyear=0&endmonth=0&endday=0&ascdescfield=a.ftitle&ascdesc=asc&andor=1&srch_abs_stat=6
http://seminars.mui.ac.ir/signup/acpt_abs.php?current=20&startw=14&endw=24&username=&rand=&confcode=135&username=&rand=&abs_title=&abs_keywords=&abs_language=0&startyear=0&startmonth=0&startday=0&endyear=0&endmonth=0&endday=0&ascdescfield=a.ftitle&ascdesc=asc&andor=1&srch_abs_stat=6


چهاردهمین همایش   

 گفتاردرمانی ایران

سی در      سخنرانی 23-21/2/95 سازه های واکه های زبان فار سه  مقای

کودکان کاشت حلزون شده دو زبانه و فارسی    

 ساله 6تا  4زبان 

اولاایاان هاامااایااش  

 توانبخشی ابن سینا

 نقش زبان در کنترل توجه پوستر 9-8/7/95

اولاایاان هاامااایااش  

 توانبخشی ابن سینا

نقش ساان کاشاات در کارایی عمل کاشاات    پوستر 9-8/7/95

 حلزون در کودکان کم شنوا

همایش ملی گفتار و   

 زبان با نیازهای ویژه

  سخنرانی  20/8/95

پنجمین کنگره علوم 

  اعصاب پایه و بالینی

 

عضاااو پناال    19-17/9/95

 تخصصی 

Neurolinguistics 

اولین همااایش ملی   

سااااالمناادی دکتر      

حااکاایاام زاده بااا   

محوریت توانبخشاای 

 و فیزیوتراپی

 سالمندان گفتار سخنرانی 21-20/8/95

اولین همااایش ملی   

سااااالمناادی دکتر      

حااکاایاام زاده بااا   

محوریت توانبخشاای 

 و فیزیوتراپی

 شکایتهای صوتی سالمندان پوستر 21-20/8/95

ساامپوزیوم ارزیابی و 

درمااان اخااتااالالت 

 ردازش شنیداریپ

پناال ارزیااابی و درمااان اختالالت پردازش        سخنرانی 15/9/97

 شنیداری

مایش     فدهمین ه ه

باایاان الااماالاالاای   

 گفتاردرمانی

پنل  اهمیت جمع آوری نمونه گفتار و شاخص  سخنرانی 7/2/98

 های آن 

 

http://www.medcongress.ir/post/630
http://www.medcongress.ir/post/630


 فعالیت های علمی و اجرایی

 ی اسماءبخشتوانسوپروایزر)مسئول بخش( مرکز آموزشی،پژوهشی و            1/7/87تا  15/12/86

 ی اسماءبخشتوانمدیر داخلی مرکز آموزشی،پژوهشی و              8/7/88تا  18/6/87

 مسئول طرح راد دانشگاه علوم پزشکی ایران           (98)تاکنون 24/6/94

 دانشکده علوم توانبخشی EDOنی در نماینده گروه گفتاردرما             (98تاکنون)   1394

 لوم پزشکی ایرانعمسئول پایش برنامه عملیاتی مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه              (98)تاکنون 1/4/97

 علوم پزشکی ایران مسئول واحد ارزشیابی اساتید مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه             (98)تاکنون 1/3/98

 

 علمی و اجتماعیعضویت در گروه های 

 عضویت در انجمن علمی گفتاردرمانی ایران 

 

 زمینه های مورد عالقه پژوهش

 گفتار و زبان در پردازش های طبیعی

 سازی آزمون

 اختالالت رشدی زبان و گفتار

 

  رهایتقد، جوایز و هاقیتشو

 1380دانشگاه علوم پزشکی ایران،  سیرئ: اعطاکنندهدانشجوی ممتاز دانشگاه علوم پزشکی ایران، مقام 

 1380: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، اعطاکنندههمکاری  با جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مقام 

 1382دانشگاه علوم پزشکی ایران،  سیرئ: اعطاکنندهکسب رتبه سوم در دوره کارشناسی، مقام 

: اعطاکنندهی دانشگاه علوم پزشکی ایران. مقام بخشتوانانشگاه اصفهان ،دانشکده برپایی غرفه در کنگره دانشجویی د
 1380، گیمعاونت امور دانشجویی، فرهن

: سرپرست مرکز اعطاکنندهی اسماء. مقام بخشتوانفعال نمودن بخش گفتاردرمانی مرکز آموزشی،پژوهشی و 
 1388ی اسماء، بخشتوانآموزشی،پژوهشی و 



: وزارت بهداشت اعطاکننده. وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، مقام  88-89کسب رتبه اول آزمون دکترای تخصصی سال 
 1390و آموزش پزشکی، 

،تدوین : مدیر کل دفتر ارزیابی فناوریاعطاکنندهمشارکت در تدوین بومی ارزش نسبی خدمات رشته گفتاردرمانی. مقام 
 1390استاندارد و تعرفه سالمت، 

 


