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 اطالعات شخصی
 طاهر بابایینام و نام خانوادگی: 

 25پالک  -خیابان رویان -خیابان کرمان جنوبی -بزرگراه رسالت -آدرس: تهران
 09111245438تلفن: 

                  Taher.to3@gmail.comآدرس پست الکترونیک: 

 

 

 

 و شغلي سوابق تحصيلي 

 

 کنونتا  1396مهر ماه 

 پروتز-عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ایران، دانشکده توانبخشي، گروه ارتوز                     

   95-1390مهر ماه سال

 پروتز، دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي ایران-دکتری در رشته ارتوز                               

 (19.06)معدل:                                   

                                                        گيری فشار پدهای بریس ميلواکي بالفاصله پس از تنظيم به اندازه عنوان پایان نامه:

 نظور استاندارد سازی و تعيين ارتباط آن با تغييرات شدت کایفوزم

 پروتز، دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي تهران. -کارشناسي ارشد در رشته ارتوز       1387-1389  

ز اسکوليو بر کيفيت زندگي نوجوانان دارای ميلواکي و توراکولومبار هایتاثير  بریس مقایسه عنوان پایان نامه:

 (18.68)معدل کل:  SRS-22ایدیوپاتيک با استفاده از پرسشنامه 

 

 کاربردی هالل ایران -پروتز، موسسه آموزش عالي علمي -کارشناسي در رشته ارتوز  1387-1383

 (16.93)معدل کل:                              

 شهر. قائم -الدین، مازندراندیپلم تجربی، پیش دانشگاهی سید نظام  1376

  
 سوابق تدریس 

  به دعوت از گروه فیزیوتراپی دانشگاه تهران ، برای دانشجویان ترم پنجم فیزیوتراپی دانشکده  8/3/89در تاریخ
 تدریس شد.” ارتزهای پیشرفته اندام فوقانی ” پزشکی تهران، توانبخشی علوم
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  به دعوت از مدیر اجتماعی اطالع رسانی و توسعه مشارکتهای مردمی با هدف برگزاری یک   13/9/89در تاریخ
ه آموزشی وسایل کمکی و پروتزها در کودکان استثنائی، برای کارشناسان فیزیوتراپی و کاردرمانی وزارت آموزش دور

 و پرورش اصول کاربردی ارتوز و پروتز تدریس شد.

  دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران – "اندازه گيری و ارزشيابي عضالني":  91-1390سال تحصیلی- 

  ایران.

  ایران. -دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران -“ 1کینزیولوژی و بیومکانیک :  ”91-1390سال تحصیلی  

  ایران. -دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران -“ 3کینزیولوژی و بیومکانیک :  ”91-1390سال تحصیلی 

  ایران. -تهران دانشگاه علوم پزشکي تهران، -“ 1کينزیولوژی و بيومکانيک :  ”92-1391سال تحصيلي 

  ایران. -موسسه آموزش عالي هالل ایران، تهران –“ تئوری ارتوزهای اندام فوقانی :  ”93-1392سال تحصیلی 

  موسسه آموزش عالي هالل ایران،  –“ تئوری ارتوزهای ارتوزهای ستون فقرات:  ”93-1392سال تحصیلی

 ایران. -تهران

  موسسه آموزش عالي هالل ایران،  –“ تئوری ارتوزهای ارتوزهای ستون فقرات:  ”94-1393سال تحصیلی

 ایران. -تهران

  ایران. -موسسه آموزش عالي هالل ایران، تهران –“ پروتزهای اندام باالیی:  ”94-1393سال تحصیلی 

  آموزش عالي هالل ایران،  موسسه –“ طراحی و ساخت ارتوزهای ستون فقرات:  ”94-1393سال تحصیلی

 ایران. -تهران

  دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران –“ طراحی و ساخت ارتوزهای ستون فقرات :  ”94-1393سال تحصیلی- 

 ایران.

  دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران –“ طراحی و ساخت ارتوزهای ستون فقرات :  ”94-1393سال تحصیلی- 

 ایران.

  ایران. -دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران –“ معاینه و ارزیابی” : 94-1393سال تحصیلی 

  دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران –“ طراحی و ساخت ارتوزهای ستون فقرات:  ”95-1394سال تحصیلی- 

 ایران.

  ایران. -دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران –“ 1کینزیولوژی و بیومکانیک :  ”95-1394سال تحصیلی 

  ایران. -دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران –“ 2کینزیولوژی و بیومکانیک :  ”95-1394سال تحصیلی 

  ایران. -دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران –“ 3کینزیولوژی و بیومکانیک :  ”95-1394سال تحصیلی 

  ایران، تهران دانشگاه علوم پزشکي –“ طراحی و ساخت ارتوزهای ستون فقرات:  ”95-1394سال تحصیلی- 

 ایران.

  ایران. -دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران –“ 2کینزیولوژی و بیومکانیک :  ”96-1395سال تحصیلی 

  دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران –“ 1طراحی و ساخت ارتوزهای ستون فقرات :  ”96-1395سال تحصیلی- 

 ایران.
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  ایران، تهران دانشگاه علوم پزشکي –“ 2طراحی و ساخت ارتوزهای ستون فقرات :  ”96-1395سال تحصیلی- 

 ایران.

  دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران –“ 1طراحی و ساخت ارتوزهای ستون فقرات :  ”97-1396سال تحصیلی- 

 ایران.

  دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران –“ 2طراحی و ساخت ارتوزهای ستون فقرات :  ”97-1396سال تحصیلی- 

 ایران.

  ایران. -دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران –“ 3کینزیولوژی و بیومکانیک :  ”97-1396سال تحصیلی 

  ایران. -دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران –“ سیستم های اطالع رسانی پزشکی:  ”97-1396سال تحصیلی 

 

 پژوهشي-سوابق علمي 

  
 فارسي مقاالت

 های میلواکی و توراکولومبوساکرال بر روی حس ، کامیاب م، گنجویان م.ص، کمالی م، ارزیابی میزان تاثیر بریسبابایی ط

علمی ، فصلنامه SRS-22خویشتن بینی و رضایت از درمان نوجوانان دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک با استفاده از پرسشنامه 

 .10، شماره 3، سال 89زمستان  طب جانباز. پژوهشی

 دو فصل نامه انجمن علمی ارتز و پروتز، چاپ 1390-1389. بررسی تحلیلی سواالت ارتز آزمون کارشناسی ارشد بابایی ط ،

 شده در اولین شماره نشریه

 ارتز و پروتز، چاپ ، دو فصل نامه انجمن علمی 1390-1391. بررسی تحلیلی سواالت پروتز آزمون کارشناسی ارشد بابایی ط

 .شده در دومین شماره نشریه

 ،در ارتوزی پای مچ مفصل  حرکتی دامنه تغییر . کمالی م. تاثیربابایی ط حاجی آقایی ب، آقاجانی فشارکی س، مصلحي م  

KAFO 4، شماره 15، دوره 93پولیو. ژورنال توانبخشی، زمستان  از پس سندرم به مبتال بیماران تعادل بر فلزی. 

 ،ریحانی نژاد ز، گنجویان م.ص. اثر تمرینات گروهی و تنظیم بریس میلواکی در بابایی ط کامیاب م، احمدی ا، هدایتي ز .

، دوره 94. ژورنال توانبخشی، زمستان فواصل کوتاه تر بر شدت انحنا و کیفیت زندگی نوجوانان دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک
 .4، شماره 16

 ،در زمین العمل عکس نیروی جایی به جا بر داخلی طولی قوس و خارجی لبه تاثیر . بررسیبابایی طسعیدی ح،  اکبری م 

 .1، شماره 17، دوره 95پا. ژورنال توانبخشی، بهار  پرونیشن هایپر و ژنوواروم با زانو استئوآرتریت به مبتال بیماران

 به مبتال بزرگساالن قوس شدت بر ریمایندر کایفو جدید ارتوز تاثیر قندهاری ح. بررسی ،بابایی ط  کامیاب م، ا، ترکمن •

 .3، شماره 18، دوره 96تیرماه  توانبخشی، بالینی. ژورنال کارآزمایی مطالعه: پاسچرال هایپرکایفوز
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 مقاالت انگليسي
 

 Babaee T, Kamyab M, Ganjavian MS, Kamali M. Milwaukee brace or 

thoracolumbosacral orthosis? Which one affects the quality of life of 

adolescents with idiopathic scoliosis more? A cross-sectional study using 

the SRS-22 questionnaire. Current Orthopaedic Practice. 2014; 25(5):478-83. 

 Babaee T, Kamyab M, Ahmadi A, Sanjari M. A, Ganjavian M. S. Measurement 

of Milwaukee brace pad pressure in adolescent roundback deformity 

treatment. Asian Spine Journal. 2017 Aug;11(4):627-633. 

 Babaee T, Kamyab M, Ahmadi A, Sanjari M. A, Ganjavian M. S. The intra- 

and inter-observer reliability of interface pressure measurements in the 

Milwaukee brace in adolescents with hyperkyphosis—obtained using a 

modified sphygmomanometer. Journal of back and musculoskeletal 

rehabilitation. Under review.  

 Rezaei Motlagh F, Kamali M, Babaee T. Persian adaptation of Quality of Life 

Profile for Spinal Deformities questionnaire. J Back Musculoskelet Rehabil. 

2018;31(1):177-82. 

 Hedayati Z, Ahmadi A, Kamyab M, Babaee T, Ganjavian M. S. Effect of group 

exercising and adjusting the brace at shorter intervals on Cobb angle and 

quality of life of patients with idiopathic scoliosis. American Journal of 

Physical Medicine & Rehabilitation. 2018;97(2):104-9. 

 Rezaei Motlagh F, Pejam H, Babaee T, Saeedi H, Hedayati Z, Kamali M. Persian 

Adaptation of the Bad Sobernheim Stress Questionnaire for Adolescent 

with Idiopathic Scoliosis. Disability and Rehabilitation. Accepted. 

  
 
 

 در حال اجرا طرح های پژوهشی 
 تعادل شانه ها و تنه نوجوانان دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک کیفیت زندگی، تاثیر بریس میلواکی برشدت قوس، بررسی 

 بررسی میزان ارتباط بین اختالالت تغذیه ای و استفاده از بریس در نوجوانان دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک 

 ،فارسی زبان به تنه ظاهر پرسشنامه پایایی و روایی وسنجش سازی بومی ترجمه 

 بخشی بریس با کیفیت زندگی و سطح استرس در نوجوانان دارای اسکولیوز ایدیوپاتیکبررسی میزان ارتباط بین اثر 

  بررسی و مقایسه تأثیر آنی کفی تغییر شکل یافته و صندل با گوه خارجی بر گشتاور ادداکتوری زانو در افراد مبتال به
 استئوآرتریت زانو
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 در کنگره ها مقاالت ارائه شده

 ارائه کالمي

 -“در درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک SpineCorهای گذشته در خصوص تاثیر ارتوز مروری بر بررسی”  1389خرداد

 ایران. -تهران -سالن وزارت کار )تالش( -نهمین کنگره سراسری ارتز و پروتز ایران
 -نهمین کنگره سراسری ارتز و پروتز ایران-“ ایدیوپاتیکبرسی نقش ورزش در درمان ارتوزی اسکولیوز ”  1389خرداد 

 ایران. -تهران -سالن وزارت کار )تالش(

  
-“ بررسی تحلیلی در خصوص نقش اصالحی ارتوزهای جمجمه در کودکان دارای بدشکلی های جمجمه”  1391خرداد 

 ان.ایر -سالن همایش های رازی، تهران -دهمین کنگره سراسری ارتز و پروتز ایران

  
دهمین کنگره -“ آیا پوشیدن بریس کیفیت زندگی نوجوانان دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک را متاثر می سازد؟”  1391خرداد 

 ایران. -سالن همایش های رازی، تهران -سراسری ارتز و پروتز ایران

یازدهمین کنگره -“ تیکپانل ارتوزهای ستون فقرات: بررسی اثر بخشی بریس شنو در اسکولیوز ایدیوپا” 1393آبان 

 ایران. -سالن همایش های رازی، تهران -سراسری ارتز و پروتز ایران

 -دوازدهمین کنگره سراسری ارتز و پروتز ایران-“ عضو هیات رئیسه در جلسه ارتوزهای ستون فقرات” 1395آبان 

 ایران. -سالن همایش های رازی، تهران
 

 
 ارائه پوستر

در نهمین کنگره سراسری ارتز   -“های توانبخشی پس از تعویض کامل مفاصل زانو و هیپنقش برنامه”    1389خرداد 

 ، اسماعیلی م.بابایی طایران.  -تهران -سالن وزارت کار )تالش( -و پروتز ایران

  
حی معرفی ارتوزهای ستون فقرات عصر جدید و مقایسه آن با ارتوزهای سنتی در درمان غیر جرا”           1391خرداد 

 رحیمی ک،  ایران.  -سالن همایش های رازی، تهران -در دهمین کنگره سراسری ارتز و پروتز ایران  -“اسکولیوز ایدیوپاتیک 

.بابایی ط  
 
 

 کتاب ها

  .1394. کاربرد ارتزها در بيماریهای ستون فقرات. انتشارات پگاه. بابایي طرضایي م، دریابر ع. 

 1394اندام فوقاني. انتشارات پگاه. ، فرزادی م. ارتزهای بابایي ط. 

 

 

 مشاوره پایان نامه
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 عناوین پایان نامه ها           

 در ارتوزی پای مچ مفصل  حرکتي دامنه تغيير تاثير  KAFO پس سندرم به مبتال بيماران تعادل بر فلزی 

 پوليو )مریم مصلحي( از

 اسکوليوز به مبتال بيماران زندگي کيفيت و کاب زاویه بر ميلواکي بریس مکرر تنظيم و گروهي تمرینات نقش 

 ایدیوپاتيک )زهرا هدایتي(

 پاسچرال )اميد  هایپرکایفوز به مبتال افراد قوس شدت بهبود بر ریمایندر کایفو جدید ارتز تاثير بررسي

 ترکمن(

 به مبتال بيماران در زمين العمل عکس نيروی جایي جابه بر داخلي طولي قوس و خارجي لبه تاثير بررسي 

 پا )مرضيه اکبری( پرونيشن و هایپر ژنوواروم با زانو استئوآرتریت

 فقرات ستون های دفورميتي برای زندگي کيفيت پرسشنامه پایایي و روایي سنجش (QLPSD )زبان به 

 فارسي )فاضل رضایي(

 ،پرسشنامه بریس و بدشکلي نسخه پایایي و روایي سنجش و سازی بومي ترجمه BSSQ مبتال بيماران در 

 ایدیوپاتيک )حميد پژم( اسکوليوز به

 هایپرکایفوز به مبتال افراد در کایفوز انحنای بر بوستون و کایفولوژیک ميلواکي، ارتوزهای فوری اثر مقایسۀ 

 موردی )محمد جان افزا( تک مطالعه روش به

 توراسيک ناحيه کایفوز تغييرات بر ميلواکي ارتوز لگني بخش پوشيدن از پس لومبار لوردوز کاهش اثر بررسي 

 هایپرکایفوز )جالل قطبي( دارای نوجوانان در

 هایپرکایفوز  دارای نوجوانان در عيني و ذهني صورت به ميلواکي بریس پذیرش ميزان مقایسه و بررسي

 )پویا شریفي(

 بریس پرسشنامه روانسنجي بررسي و سازی بومي (BrQ )در بریس به وابسته زندگي کيفيت بررسي جهت 

 ایدیوپاتيک )صدیقه رضایي( اسکوليوز به مبتال نوجوانان

 صندل و( تاالرساب استرپ و داخلي طولي قوس با ترکيب در خارجي گوه) استئوآرتریت کفي تاثير مقایسه 

زانو )مریم  داخلي کمپارتمان استئوآرتریت به مبتال افراد در زانو ادداکتوری گشتاور کاهش در خارجي گوه با

 فالحتگر(

 ها و لگن در نوجوانان های اصالحی ستون فقرات بر میزان چرخش مهرههای جراحی و بریسمقایسه تأثیر درمان
 )یلدا خوشحال( دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک

  ایدیوپاتيک بر پارامترهای لگني در صفحه ساجيتال در نوجوانان دارای اسکوليوز بریس ميلواکيبررسي تاثير 

 )مرجان سعيدی(

  
 عضویت در انجمن ها

 انجمن علمي ارتوز و پروتز ایران تاکنون    -89ماه دی

  
 ایتجارب حرفه
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  1389تا خردادماه  1386آذرماه  از” حرکت ”همکاری با کلینیک ارتوپدی فنی 

 93آبان  1389از اسفندماه “ کامیاب”پروتز -همکاری با کلینیک ارتز 

 96خرداد تا  93پروتز بیمارستان نورافشار و مسئول بخش از آبان -راه اندازی بخش ارتوز 

  پروتز بعنوان تحلیلگر سواالت ارتز و پروتز آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری -همکاری با خبرنامه انجمن علمی ارتوز
 سالهای گذشته

 و پروتز ایران داوری مقاالت ارسال شده به دهمین کنگره سراسری ارتوز 

 داوری مقاالت ارسال شده به یازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران 

 داوری مقاالت ارسال شده به دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران 

  بیماریها(. )مرکز مدیریت 1392: آذر ماه کارگاه طراحی و تولید ارتز و پروتز برای معلولیت های ناشی از جذامشرکت در 

 

 سوابق اجرایي

  معاون دبير علمي ارتوز و پروتز ایران1391تا خردادماه  1390از خرداد ماه سال : 

  تا کنون: عضو هيات مدیره انجمن علمي ارتوز و پروتز ایران 1393آبان 

 عضو کميته علمي دهمين کنگره سراسری ارتز و پروتز ایران 

 ارتز و پروتز ایران عضو کميته علمي یازدهمين کنگره سراسری  

 عضو کميته علمي دوازدهمين کنگره سراسری ارتز و پروتز ایران  

 1391 :نشریه انجمن علمي ارتز و پروتز ایران.  عضو کميته ویرایش تا کنون   

 

 هدایا و تقدیرنامه ها

  
تقدیرنامه جهت همکاری با دهمين کنگره علمي ارتز و پروتز ایران به عنوان معاونت دبير علمي  1391خرداد 

 از سوی   دبير علمي و دبير اجرائي کنگره 

بررسی تحلیلی در خصوص نقش اصالحی ارتزهای جمجمه در “تقدیرنامه جهت ارائه مقاله برتر             1391خرداد 

 در دهمین کنگره سراسری ارتز و پروتز ایران“ مهکودکان دارای بدشکلی های جمج

تقدیرنامه جهت همکاری با یازدهمين کنگره علمي ارتز و پروتز ایران به عنوان مسئول داوری  1393آبان 

 مقاالت از سوی  دبير علمي و دبير اجرائي کنگره 
  

 سخنراني در سمينارها
 

  انجمن علمي ارتوز و پروتز ایران( روزه ارتوزهای اطفال کنفرانس یک                          1392مهر ماه( 

  برگزاری کارگاه سه روزه ساخت بریس کایفولوژیک )جمعيت هالل                               1393آذر ماه

 احمر تهران(

  یران()انجمن علمي ارتوز و پروتز ا سمينار دوروزه ارتوپدی اطفال                        1395اردیبهشت 
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  آموزش ارتوزهای اصالحي ستون فقرات و ارتوزهای رایج در                             1395شهریور

 استروک )جمعيت هالل احمر(

  انجمن علمي طب فيزیکي و ) سمپوزیوم توانبخشي در استئو آرتریت                           1395آذر ماه

 (توانبخشي ایران

  انجمن علمي ارتوز و پروتز ایران(سکته مغزی و درمان ارتزی                          1395آبان ماه( 

  دانشگاه علوم پزشکي  سکته مغزی ونقش فيزیوتراپي وتوانبخشي                           1395آذر ماه(

 مازندران(
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