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 بسمه تعالی

 

 مشخصات فردی

 (Behnoosh) بهنوشنام: 

 (Vasaghi-Gharamaleki) وثاقی قراملکینام خانوادگی: 

 359داخلي   22228051 - 2تلفن محل کار: 

 @vasaghi.b@iums.ac.ir  ،gmail.combvasaghi آدرس پست الکترونیکی:

 
 

 تحصیالت

 مدرک تحصیلی
رشته 
 تحصیلی

سال 
 شروع

 سال خاتمه
نام دانشگاه محل 

 تحصیل
 توضیحات شهر کشور

Ph.D 1386 1380 فیزیولوژی 
دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 کسب رتبه اول تهران ایران

 82 – 83سال تحصیلي  دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در Ph.Dكسب رتبه اول در بین دانشجويان 

M.Sc 1379 1375 فیزیولوژی 
دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 كسب رتبه دوم تهران ایران

M.Sc 1370 1366 فیزیوتراپی 
دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 - تهران ایران

B.Sc 1365 1361 فیزیوتراپی 
دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 تهران ایران

ه بکسب رت

 چهارم

 1361 1357 تجربي ديپلم
دبیرستان هفده 

 شهريور
 كسب رتبه سوم تهران ايران
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 (set upو راه اندازي بساط تحقیقاتي ) ثبت اختراع

 

 عنوان اختراع رديف
راه  محل  مركز ثبت اختراع/

 اندازي بساط تحقیقاتي

تاريخ راه اندازي و 

 مدت ثبت اختراع
 اسامي صاحبان طرح

1 

 

 

 

دستگاه تولید و ثبت 

كسنتريك )تحت انقباض ا

 كشش( عضله

 

اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت 

صنعتي سازمان ثبت اسناد و امالك 

 كشور، قوه قضائیه

 

 22/5/85از تاریخ 

 به مدت بیست سال

 

 

بهنوش وثاقي قراملكي، منصور 

كشاورز، جواد مصیب نژاد، حمید 

 رضا مروي
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راه اندازي بساط 

تحقیقاتي عضله ايزوله 

 هپرفیوز شد

 

گروه فیزیولوژي دانشكده پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

پاییز و زمستان 

1383 

 

 

بهنوش وثاقي قراملكي / منصور 

 كشاورز
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راه اندازي بساط 

تحقیقاتي ثبت انقباض 

 اكسنتريك

 

گروه فیزیولوژي دانشكده پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

بهار و تابستان 

1384 

 

 

اقي قراملكي/ منصور بهنوش وث

 كشاورز
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راه اندازي بساط 

تحقیقاتي جمع آوري و 

 آزمايش بزاق انساني

 

گروه علوم پایه توان بخشي دانشكده 

علوم توان بخشي دانشگاه علوم 

 پزشكي ایران

 1388تابستان 

 

 بهنوش وثاقي قراملكي
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 عناوين شغلی
 

 شهر کشور دانشگاه نام لغايت از تاريخ رتبه علمی الف( علمی

)طرح هیئت  مربی

 علمی(

دانشگاه علوم  25/12/71 3/9/70

 پزشکی سمنان

 سمنان ایران

دانشگاه علوم  31/4/82 27/12/71 مربی

 پزشکی تهران

 تهران ایران

دانشگاه علوم  29/9/87 1/5/81 مربي

 پزشکی ایران

 تهران ایران

دانشگاه علوم  96 6/  30/9/87 استادیار

 كي ایرانپزش

 تهران ایران

دانشگاه علوم  تاکنون 6/96/ دانشیار

 پزشكي ایران

 تهران ایران

ب( مديريتی 

 اجرائيو

 

 شهر کشور نام  سازمان لغايت از تاريخ عنوان شغلی

مدیر گروه علوم پایه 

 توان بخشی

دانشگاه علوم  تاکنون 1396اردیبهشت ماه 

 پزشکی ایران

 تهران ایران

وسعه مدیر دفتر ت

آموزش دانشکده 

(EDO) 

دانشگاه علوم  تاکنون 04/07/1395

 پزشکی ایران

 تهران ایران

مسئول اعتبار بخشی 

 دانشکده

دانشگاه علوم  1398 94مهر ماه 

 پزشکی ایران

 تهران ایران

سرپرست گروه علوم 

 پایه توان بخشی

دانشگاه علوم  96اردیبهشت ماه  1394شهریور ماه 

 پزشکی ایران

 تهران نایرا

عضو دفتر توسعه 

 دانشکده

دانشگاه علوم  03/07/1395 1393/آبان ماه/24

 پزشکی ایران

 تهران ایران

عضو شبکه آموزش 

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

دانشگاه علوم  تاکنون 1392/ اسفند ماه /17

 پزشکی ایران

 تهران ایران

معاون آموزشی گروه 

 علوم پایه توانبخشی

دانشگاه علوم  96مهر ماه  1392/  / آبان ماه 26

 پزشکی ایران

 تهران ایران

عضو هیئت ژوری 

 کمیته نوآوری دانشکده

 توان بخشی

/ اردیبهشت ماه / 21

1390 

دانشگاه علوم  92شهریور 

 پزشکی تهران

 تهران ایران

سرپرست تحصیالت 

تکمیلی دانشکده توان 

 بخشی

علوم دانشگاه  1395/شهریور/30 1390/ دیماه / 27

 -پزشکی تهران

 ایران

 تهران ایران

عضو هیئت ژوری 

 کمیته نوآوری دانشکده

 توان بخشی

/ اردیبهشت ماه / 21

1390 

دانشگاه علوم  92شهریور 

 پزشکی تهران

 تهران ایران

وزارت بهداشت،  تاکنون 90خرداد  عضو بورد فیزیوتراپی

درمان و آموزش 

 پزشكي

 تهران ایران

      

      

همکار كمیته برنامه 

ریزي و ارزشیابي رشته 

 فیزیوتراپي ورزشي

وزارت بهداشت،  1390اسفند ماه  1389اردیهشت 

درمان و آموزش 

 پزشكي

 تهران ایران

عضو شورای پژوهشی 

دانشکده توان بخشی )پس 

 از ادغام(

دانشگاه علوم  92مهر ماه  1389/ دی ماه /1

 پزشکی تهران

 تهران ایران
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ه برنامه ریزي عضو كمیت

ژي رشته فیزیولو

 ورزشي

وزارت بهداشت،  89شهریور  88/شهریورماه/28

درمان و آموزش 

 پزشكي

 تهران ایران

دانشگاه علوم  3/10/87 87/شهریور ماه/4 معاون تحقیقات و فناوري

 پزشکی ایران

 تهران ایران

عضو شوراي علمي 

 مركز تحقیقات توانبخشي

نشگاه علوم دا 1396 87/اسفند ماه/11

 پزشکی تهران

 تهران ایران

نماینده دانشکده در مرکز 

توسعه دانشگاه جهت 

 ارزیابی درون

دانشگاه علوم  87دیماه  86مهر ماه 

 پزشکی  ایران

 تهران ایران

نماینده دانشکده در کمیته 

پژوهش در آموزش 

 دانشگاه

دانشگاه علوم  88خرداد ماه  26/8/86

 پزشکی ایران

 نتهرا ایران

عضو كمیته راهبردي 

 دانشكده

دانشگاه علوم  87دیماه  86دیماه 

 پزشکی ایران

 تهران ایران

عضو کمیته اجرایی و 

علمی سمینار توان بخشی 

 ورزشی

دانشگاه علوم  21/10/79 20/10/79

 پزشکی تهران

 تهران ایران

نماینده شاهد در دانشکده 

 توان بخشی

دانشگاه علوم  31/4/82 24/10/79

 زشکی تهرانپ

 تهران ایران

دانشگاه علوم  76اسفند ماه  75مهر  مسئول بخش فلج مغزی

 پزشکی تهران

 تهران ایران

عضو كمیته اجرایي و 

علمي دومین باز آموزي 

 فیزیوتراپي

دانشگاه علوم  73اسفند  73 بهمن

 پزشکی تهران

 تهران ایران

عضو كمیته اجرایي و 

علمي اولین بازآموزي 

 اپيفیزیوتر

دانشگاه علوم  72مهر  72 شهریور

 پزشکی تهران

 تهران ایران

دانشگاه علوم  1371اسفند ماه  71فروردین ماه  مدیر گروه توان بخشی

 پزشکی سمنان

 سمنان ایران

مسئول بخش فیزیوتراپي 

 بیمارستان فاطمیه سمنان

دانشگاه علوم  1371اسفند ماه  71تابستان 

 پزشکی سمنان

 سمنان ایران
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 عضويت در انجمن هاي علمي و حرفه اي

 توضیحات خاتمه عضویت شروع عضویت نام انجمن رديف

 تاکنون 1366 انجمن فیزیوتراپي ایران  .1

 
 

 تاکنون 1388 ریوی -فیزیوتراپی قلبی شاخه   .2

 
 

انجمن آموزش علوم پزشكي جمهوري   .3

 اسالمي ایران

  کنونتا 1389
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 سوابق پژوهشی
 

ر / همكاري / مج موضوع

 راهنما

نام سازمان حمايت  زمان خاتمه زمان شروع

 کننده

 محل تامین اعتبارات

 يدکو یماریب یرتاث یبررس

انتخاب رشته  ییربر تغ 19

علوم  ياندانشجو

 یتوانبخش

 یمعاونت پژوهش  در حال اجرا 99بهمن ماه  مجری

دانشگاه علوم 

 یرانا یپزشک

 یمعاونت پژوهش

 یدانشگاه علوم پزشک

 يرانا

 

 یاثربخش ی يسهمقا

مداخله به شکل 

" و " ی"الکتروتراپ

بر  یمبتن یصوت درمان

 يیبهبود انسداد چاکنا

 یمعاونت پژوهش  در حال اجرا 98بهمن ماه  مجری

دانشگاه علوم 

 یرانا یپزشک

 یمعاونت پژوهش

 یدانشگاه علوم پزشک

 يرانا

 

 يناتهفته تمر 6 یرتاث

و  یمقاومت ی،هواز

سطوح  یر روب یبیترک

 يلو پروفا یزولکورت

 یمارانبزاق ب یپیدیل

 یمتوسط دارا A یلیهموف

 اضافه وزن

حال مقاله ر د 97مهر ماه  مجری

 نویسی

 یمعاونت پژوهش 

دانشگاه علوم 

 یرانا یپزشک

 یمعاونت پژوهش

 یدانشگاه علوم پزشک

 يرانا

 

تاثیر هشت هفته تمرين 

مقاومتي و مكمل سازي با 

 بتا هیدروكسي بتا متیل

( بر HMBبوتیرات )

مايوستاتین  بزاقي سطوح

 مردان غیر ورزشكار  

ابتدای مرداد ماه  مجری

1393 

انتهای شهریور 

 1394ماه 

 یمعاونت پژوهش 

دانشگاه علوم 

 یرانا یپزشک

 یمعاونت پژوهش

 یدانشگاه علوم پزشک

 يرانا

      

بررسی توزيع جنسیت 

فیزيکی و مغزی اعضای 

هیئت علمی دانشگاه 

 انتهر

معاونت پژوهشی  1391اول آبانماه  1390اول مهر ماه  مجری 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 ايران

بررسی اختالالت شنیداری 

در مبتاليان به ضايعات 

 ستون فقرات گردنی

مركز تحقیقات توان  91اول مرداد  90اول مرداد  مجری

بخشي دانشكده علوم 

بخشي دانشگاه توان 

 علوم پزشكي تهران

مرکز تحقیقات توان 

بخشی دانشگاه علوم 

 پزشکی ايران 

بررسی میزان اضطراب 

در بزرگساالن دارای لکنت 

زبان از طريق اندازه گیری 

مقدار کورتیزول در بزاق 

 غیرتحريکی و تحريکی

مركز تحقیقات توان  91اول خرداد  1389خرداد  12 مجري

م بخشي دانشكده علو

توان بخشي دانشگاه 

 علوم پزشكي ایران

معاونت پژوهشي 

دانشگاه علوم پزشكي 

 ايران

تاثیر برنامه آموزشي 

بهداشت كمر در ارتقاء 

كیفیت زندگي افراد مبتال 

به كمر درد مزمن مراجعه 

كننده به مركز تحقیقات 

ژي دانشگاه روماتولو

 علوم پزشكي تهران

معاونت پژوهشي  1389 1386 همكار

نشگاه علوم دا

 پزشكي تهران

 معاونت پژوهشي

تأثیر دماي عضله بر 

میزان آسیب 

میکروسکوپي فیبر 

عضالني متعاقب تمرينات 

معاونت پژوهشي  1386 1384 همكار

دانشكده پزشكي 

دانشگاه علوم 

 پزشكي تهران

 معاونت پژوهشي
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eccentric  در عضله

ايزوله پرفیوز شده 

گاستروکنمیوس موش 

 صحرائي نر

 

رسي اثر عصاره گیاه بر

كرفس كوهي بر مدل 

صرع القاء شده توسط 

جريان الكتريكي در موش 

سوري ير و مقايسه آن با 

 فنوباربیتال

معاونت پژوهشي  1385 1384 همكار

دانشكده پزشكي 

دانشگاه علوم 

 پزشكي تهران

 معاونت پژوهشي

پایان نامه  1382 1380 راهنما بي اختیاري ادار

كارشناسي 

اپي دانشكده فیزیوتر

توان بخشي دانشگاه 

 علوم پزشكي تهران

 شخصي

بررسي تاثیر توام ارتفاع 

پاشنه و قد بر لوردوز 

كمري در خانم هاي باالي 

 سال تهراني 18

معاونت پژوهش  1381 1378 مجري

دانشگاه علوم 

 پزشكي تهران

معاونت پژوهش 

دانشگاه علوم پزشكي 

 تهران

بررسی تاثیر قد و ارتفاع 

بر لوردوز کمری در  پاشنه

 دانشجويان دختر

پایان نامه    راهنما

كارشناسي 

فیزیوتراپي دانشكده 

توان بخشي دانشگاه 

 علوم پزشكي تهران

 شخصي

 HVSبررسي كاربرد 

 روي زخم هاي ديابتیك

پایان نامه  1375 1374 راهنما

كارشناسي 

فیزیوتراپي دانشكده 

توان بخشي دانشگاه 

 علوم پزشكي تهران

 شخصي

ساخت دستگاه 

 اينترفرنشیال تراپي

پایان نامه  1372 1371 راهنما

كارشناسي 

فیزیوتراپي دانشكده 

توان بخشي دانشگاه 

 علوم پزشكي تهران

 شخصي

ساخت دستگاه تحريك 

 الكتريكي با ولتاژ باال

پايان نامه 

كارشناسي ارشد 

 اينجانب

پايان نامه  1370 1368

كارشناسي ارشد 

 فیزيوتراپي دانشكده

توان بخشي 

دانشگاه علوم 

 پزشكي تهران

 شخصي
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 در کنگره ها و سمینارها و سخنرانی ارائه مقاله

 
 کنگره يا سمینار

 
 مکان زمان

 1399/دی ماه/15 19د يکوو یمدپان يطدر شرا قلبی یتوانبخش"
 وبینار مجازی

 آزاد یها آموزش زمرک

 تهران یشکز علوم پ دانشگاه

 یم بافت پنجمین کنگره زخم و ترم

 )با ارائه مقاله درمان های غیرتهاجمی ترمیم زخم(
 1397/ مهرماه/10

د جها یدر پزشک یزرل یقاتمرکز تحق

تهران یواحد علوم پزشک دانشگاهی  

 یانهکنگره سال ینام 29و  یالملل ینکنگره ب ومیند

 يرانا یزيوتراپیانجمن ف

 (راديولوژی ستون فقرات )

رانکنگره بین المللی فیزيوتراپی اي 1397اردیبهشت /  

 آموزش فیزيوتراپی اختالالت کف لگن دوره پنجمین

 )فیزيولوژی و فارماکولوژی دفع ادرار(
 1397تیرماه  21

 دانشگاه علوم پزشکی ايران

 دانشکده علوم توان بخشی

 1396دیماه  فیزيوپاتولوژی بیماری پارکینسون
 دانشگاه علوم پزشکی ايران

 دانشکده علوم توان بخشی

 مین همايش مشترک قلب و عروق ايرانشش

 سخنرانی( يک)با ارائه 
 1396ماه اسفند  9

 دانشگاه علوم پزشکی ايران

 بیمارستان قلب شهید رجايی

 فیزيوتراپی اختالالت کف لگن دوره آموزش چهارمین

 )فیزيولوژی و فارماکولوژی دفع ادرار(
 1396مرداد ماه 

 دانشگاه علوم پزشکی ايران

 دانشکده علوم توان بخشی

 مین همايش مشترک قلب و عروق ايرانپنج

 خنرانی()با ارائه دو س
 1395اسفند ماه  4

مرکز همايش های بین المللی دانشگاه 

 شهید بهشتی

 سومین دوره آموزش فیزيوتراپی اختالالت کف لگن

 )فیزيولوژی و فارماکولوژی دفع ادرار(
 1395دیماه  30

 دانشگاه علوم پزشکی ايران

 دانشکده علوم توان بخشی

 ندومین دروه آموزش فیزيوتراپی اختالالت کف لگ

 )فیزيولوژی دفع ادرار(
 1395مردادماه  14

 دانشگاه علوم پزشکی ايران

 دانشکده علوم توان بخشی

 چهارمین همايش مشترک قلب و عروق ايران

 )با ارائه دو سخنرانی(
 1394اسفند ماه  13

 دانشگاه علوم پزشکی ايران

 بیمارستان قلب شهید رجايی

 ت کف لگناولین دوره آموزش فیزيوتراپی در اختالال

 )فیزيولوژی دفع ادرار(
 1394مهر ماه  22

 دانشگاه علوم پزشکی ايران

 دانشکده علوم توان بخشی

 هتل المپیک 1394خردادماه  01 چهاردهمین کنگره شنوايی شناسی ايران

 کنگره فیزيوتراپی ايران

 پنل تازه های توان بخشی
 هتل المپیک 1394اردیبهشت  03

 ق و قلب ايرانسومین همايش مشترک عرو

 )با ارائه دو مقاله(
 1393اسفند ماه  16الی  14

مرکز همايش های بین المللی دانشگاه 

 شهید بهشتی

 کنگره کاردرمانی

 )با ارائه دو مقاله(
 مرکز همايش های رازی 1393آبان ماه 

سومین همايش ملی دانشجويان علوم ورزشی 

 دانشگاه شهید بهشتی

 )با ارائه مقاله(

 دانشگاه شهید بهشتی 1393بهشت ماه اردی 25

 سومین همايش مشترک عروق و قلب ايران

 )با ارائه دو مقاله(
 1392اسفند ماه / 

صدا  مرکز همايش های بین المللی

 وسیما

 بیست و چهارمین کنگره سالیانه فیزيوتراپی ايران

 مقاله(با ارائه )
 هتل المپیک تهران 1392اردیبهشت  20تا  18

 ارمین کنگره سالیانه فیزيوتراپی ايرانبیست و چه

 (با ارائه پوستر)
 هتل المپیک تهران 1392اردیبهشت  20تا  18

 1392/ آذر ماه /1 کنفرانس علمی ادواری
دانشگاه علوم  یدانشکده توان بخش

 تهران یپزشک

 اولین کنگره مشترک قلب و عروق ايران

 )سخنران(
 لمللی تهراننمايشگاه بین ا 1391مهر ماه    7تا  4
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کارگاه يک روزه کاربردهای راديوگرافی در علوم 

 توان بخشی )مدرس(
 1390/ دی ماه /  5

دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم 

 پزشکی سمنان

 سخنرانی هفتگی مرکز تحقیقات توان بخشی

 )سخنران(
 1390/ آذر ماه /  22

دانشکده توان بخشی مرکز تحقیقات 

 توان بخشی

 ادواری کنفرانس علمی

 )سخنران(
 1390/ آذر ماه /  22

دانشگاه علوم  یدانشکده توان بخش

 تهران یپزشک

 سخنرانی هفتگی مرکز تحقیقات توان بخشی

 )سخنران(
 1390/ آذر ماه /  1

مرکز تحقیقات توان بخشی دانشکده 

 توان بخشی

 بیستمین کنگره فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران

 )با ارائه پوستر(
 دانشگاه علوم پزشکی همدان 1390مهر ماه  22تا  18

 Mind Mapping Techniquesکارگاه 

 )مدرس(
 1390/ خرداد ماه /  25

مرکز تحقیقات توان بخشی دانشکده 

 توان بخشی

 سومین همايش سراسري دانشجويي شنوايي شناسي

 )استاد راهنماي دانشجوي ارائه دهنده(

 )كسب عنوان پوستر برتر(

 

 1388بهمن ماه  13

 

مركز همايش هاي رازي دانشگاه علوم 

 پزشكي ايران

 

 

 نوزدهمین كنگره فیزيولوژي و فاماكولوژي ايران

 )با ارائه مقاله(

 

 1388آبان ماه  15تا  12

 
 دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي

 

 سمینار فیزيوتراپي در بیماري هاي زنان وزايمان

 )با ارائه مقاله(

 1388اه آبان م 1مهر ماه تا  30

 

بیمارستان آتیه )جهاد دانشگاهي واحد 

 دانشگاه علوم پزشكي ايران(

 

 پانل ادغام ورزشكاران معلول و غیر معلول

 )با ارائه مقاله(

 

4/4/87 

 

 

دانشكده علوم توان بخشي دانشگاه 

 علوم پزشكي ايران

 

 

 ICUاولین کارگاه فیزيوتراپی در 

 )با ارائه مقاله(

 

 1386آذر ماه  22تا  20

 
دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

 هفدهمین کنگره فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران

 )با ارائه مقاله(

 

 1384مهر ماه  12تا  9

 
 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

فیزيوتراپي قبل و بعد از عمل آرتروپالستي مفصل 

 زانو

 

 1384آبان ماه 

 

 

م دانشکده توان بخشی دانشگاه علو

 پزشکی تهران

 

 اولین سمپوزيوم تکنولوژی ملکولی

 

 1384مرداد  10تا  8

 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 چهاردهمین کنگره فیزيوتراپی ايران )با ارائه مقاله(

 

 1382اردیبهشت  25تا  23

 
 تهران

 

 شانزدهمین کنگره فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران

 )با ارائه مقاله(

 

 1382اردیبشهت  23تا  19

 
 دانشگاه تربیت مدرس

 

 سمینار توان بخشی ورزشی

 )با ارائه مقاله(

 

 1379دی  21تا  20

 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 يازدهمین کنگره فیزيوتراپی ايران

 )با ارائه مقاله(

 

 1379اردیبشهت  29تا  27

 
 تهران

 

 هفتمین کنگره باروری و ناباروری )با ارائه مقاله(

 

 

 1379اردیبهشت  6تا  3

 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 دانشگاه علوم پزشکی ايران 1378آبان  13تا  11چهاردهمین کنگره علوم تشريحی ايران )با ارائه 
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 مقاله(

 

  

اولین دوره بازآموزی کمیته توان بخشی فدراسیون 

 پزشکی ورزشی ايران )با ارائه مقاله(

 

 1376بهمن  16تا  14

 
پزشکی ورزشی جمهوری فدراسیون 

 اسالمی ايران

 سومین دوره باز آموزی توان بخشی ) با ارائه مقاله(

 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1374اسفند  17تا  12

دومین دوره بازآموزی کوتاه مدت فیزيوتراپی )با 

 ارائه مقاله(

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1373اسفند  18تا  15

ی و ششمین سمینار دومین کنگره فیزيک پزشک

 مهندسی پزشکی

 )با ارائه مقاله(

 

 دانشگاه علوم پزشکی تبريز 1372مرداد  11تا  9

 سمینار فیزيوتراپی در بیماری های ماسکولو اسکلتال

 )با ارائه مقاله(

 

 1372اسفند  19تا  15

 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 سومین کنگره فیزيوتراپی ايران

 )با ارائه مقاله(

 

 1371اردیبهشت  23تا  21

 
 تهران

 

 جراحی –داخلی  -اولین کنگره بیمار های گوارشی

 

 1371بهمن  15تا  13

 
 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

 اولین سمینار پراپلژی ايران

 )با ارائه مقاله(

 

 1370اسفند  15تا  14

 
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 دومین کنگره فیزيوتراپی ايران

 قاله()با ارائه م
 تهران 1370ارديبهشت  26تا  24
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 فارسی مقاالت انتشار
 

 وضعیت صفحات تاريخ مجله عنوان رديف

 بر بالین سنجیمروری   .1
علوم پزشکی مجله 

 رازی
1399  

نويسنده 

 دوم 

2.  

 یائسگی،اثر سن، 

 یعاتما یدننوش یابت،د

ورزش منظم  یو اجرا

 یادرار یاریاخت یبر ب

در زنان چاق براساس 

 یشاخص ها

 یکآنتروپومتر

 – یفصلنامه علم

 یطب توانبخش یپژوهش

 شهید بهشتیدانشگاه 

 226-235 1395پاییز 
نويسنده 

 مسئول

3.  

تغییر در زاویه بهینه 

تولید گشتاور 

اکستانسوری زانو 

متعاقب تکرار تمرینات 

اکسنتریک با شدت 

 حداکثر.

 – یفصلنامه علم

 یطب توانبخش یپژوهش

 دانشگاه شهید بهشتی

، 2، شماره 6دوره 

1396 
140-131 

نويسنده 

 دوم

4.  

 ورزشکاران زن تجارب

مبتال به خروج 

 یاسترس یخودبخود

 یادرار از جست و جو

 درمان

توان پژوهشی  –علمی 

 بخشی نوین

شماره 5، ویژه نامه 

 1394 دو زمستان
 

نويسنده 

 سوم

5.  

 یاننگرش دانشجو

نسبت به  یزیوتراپیف

 یهدروس علوم پا

نشریه راهبردهای 

 آموزش دانشگاه بقیه هللا

فروردین و اردیبهشت 

 1394 )دوماهنامه(
 

نويسنده 

 اول

6.  

و  یفوزک یفراوان یبررس

در دانش آموزان  یوزاسکل

 ییدختر دوره راهنما

 یشهر تهران و بررس

و  یورزش هایتفعال یرتأث

نشستن در بروز  یتوضع

 هاآن

سازمان نظام  یمجله علم

 یجمهور یپزشک

 یرانا یاسالم

1393 ;32 (4)  
نويسنده 

 سوم

7.  

 ادیججهت ا یدپروتکل جد

 یریضالني تأخکوفتگي ع

چهارسر ران  ۀدر عضل

اثرات آن بر  بررسي و

ارتفاع پرش  یزانم

در زنان  یعمود

یا یرحرفهورزشکار غ  

 – یفصلنامه علم

 یطب توانبخش یپژوهش

 دانشگاه شهید بهشتی

دوره سوم . شماره سوم، 

 93 ییزپا
 

نويسنده 

 مسئول

8.  

 ینهفته تمر 8 یرتاث

 یو مکمل ساز یمقاومت

تا متیل بتا هیدروکسی ب

(  HMB) بوتیرات

 یوستاتینبرسطح ما

مردان  یسرم

 یرورزشکارغ

 

مجله علوم زیستی 

 ورزشی
  93پذیرفته شده 

نويسنده 

 سوم

9.  

عضالني  یرکوفتگيتأث

 نیعضال یریتأخ

 یزانچهارسر ران بر م

 توان بخشی شهید بهشتی
 پذیرفته شده

93 
 

نويسنده 

 ئولمس
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در  یارتفاع پرش عمود

 یا یرحرفهورزشكاران غ

10.  

مقدار  یرتاث یبررس

 یلتت ی،لوردوز کمر

نوع و تعداد  ی،لگن

در ورزشکاران  یمانزا

مبتال به خروج  یبالیستوال

 ادرار یخودبخود

 توان بخشی نوین
 پذیرفته شده

93 
 

 نويسنده

 سوم

11.  

 بازتواني تاثیر بررسي

-شاخص تغییرات بر قلبي

های آنتروپومتریک چاقی 

دیابتی و غیر  در مردان

 بیماري به مبتال ی  دیابت

 مراجعه كرونري عروق

 بازتواني بخش به كننده

 قلبي

 توان بخشی نوین

 1391سال 

 3، شماره 6دوره 

 )پاییز(
 37الی  30ص 

نويسنده 

 مسئول

12.  

تاثیر دما بر كاهش قدرت 

عضالني ایزومتریك 

متعاقب تمرینات 

اكسنتریك در عضله 

گاستروكنمیوس داخلي 

ایزوله پرفیوز شده موش 

 رائيصح

مجله دانشكده پزشكي 

دانشگاه علوم پزشكي 

 تهران

 1387سال 

 )شهریور ماه( 6شماره 
تا  388ص 

395 

نويسنده 

 اول

13.  
ارزیابي دروني گروه 

 آموزشي فیزیوتراپي

توان بخشي نوین، 

دانشكده توان بخشي 

دانشگاه علوم پزشكي 

 تهران

 1386سال 

 3و  2شماره 
 24تا  19ص 

نويسنده 

 پنجم

14.  

مقایسه كشت جنین هاي 

انساني به همراه سلول 

هاي گرانولوزا در مایع 

فولیكولي و  با محیط 

 ساختني جایگزین

مجله دانشكده پزشكي 

دانشگاه علوم پزشكي 

 تهران

 1384سال 

 ،10شماره 
تا  827ص 

835 

نويسنده 

 اول

15.  
آیا بزرگ بودن قلب یک 

 امتیاز است؟
 9 1377دی ماه  23 روزنامه همشهری

سنده نوي

 اول

16.  
قلب بزرگ در 

 ورزشکاران
  20تا  18 1376بهار  فصلنامه طب ورزش

17.  

مروری کوتاه بر علل 

زخم دیابتی و اصول 

فیزیولوژیک استفاده از 

تحریکات الکتریکی در 

درمان زخم و گزارش دو 

 مورد درمان

  1376 مجله پزشکی سبزوار
نويسنده 

 اول

18.  

مهار رشد باکتریها با 

ن های استفاده از جریا

الکتریکی مونوفازیک 

 متناوب با ولتاژ باال

 20تا  1 1371 مجله سینا
نويسنده 

 اول

19.  

اثرات قطب فعال بر روند 

ترمیم زخم در خرگوش 

 ها

 32تا  21 1371 مجله سینا
نويسنده 

 اول

 55تا  51 1370 مجله سینا HVSمعرفی دستگاه   .20
نويسنده 

 اول

21.  
اثر تمرینات شدید در 

 جوان زنان سالخورده و
 17تا  9 1369 مجله سینا

نويسنده 

 اول
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 مقاالت انگلیسي انتشار
 

ISI/Pu

bMed 
Issue Year  Title  

ISI  2021 
Prosthetics and 

Orthotics International 

Immediate effect of prefabricated and 

UCBL foot orthoses on alignment of 

midfoot and forefoot in young people with 

symptomatic flexible flatfoot: A 

radiographic evaluation. 

1.  

ISI  2021 

Annals of the New 

York Academy of 

Sciences 

Anxiety and cognitive load affect upper 

limb motor control in Parkinson's disease 

during medication phases 
2.  

Scopus 

PubMed 

35 

(1) 
2021 

Medical Journal of The 

Islamic Republic of Iran 

(MJIRI).. 

Effects of short-term aerobic, resistance 

and combined exercises on the lipid 

profiles and quality of life in overweight 

individuals with moderate hemophilia A: 

A randomized control trial 

3.  

ISI 
. 34 

(5) 
2020 Journal of Voice 

Application of high-frequency 

transcutaneous electrical nerve stimulation 

in muscle tension dysphonia patients with 

the pain complaint: the immediate effect 

4.  

ISI 
45 

(2) 
2020 

Iranian Journal of 

Medical Sciences 

Working Memory deficits and its 

relationship to Autism Spectrum Disorders 
5.  

ISI 
34 

(5) 
2019 Journal of Voice  

Application of high-frequency 

transcutaneous electrical nerve stimulation 

in muscle tension dysphonia patients with 

the pain complaint: the immediate effect 

6.  

ISI 
12 

(1) 
2019 BMC research notes 

The pulsed ultrasound strategy effectively 

decreases the S. aureus population of 

chronic rhinosinusitis patients 
7.  

ISI 9 (2) 2019 Behavioral Sciences 
The cognitive profile of people with high-

functioning autism spectrum disorders 
8.  

Scopus 

PubMed 

31 

(106) 
2019 

Iranian journal of 

otorhinolaryngology  

Effects of Voice Therapy on Vocal Tract 

Discomfort in Muscle Tension Dysphonia 
9.  

ISI 5 2019 

Proceedings of the 

Institution of 

Mechanical Engineers, 

Part H: Journal of 

Engineering in 

Medicine 

Short-term effects of X-ray on viscoelastic 

properties of epithelial cells 
10.  

-- 2 (1) 2019 
Function and Disability 

Journal 

The Effects of Shoulder Kinesio Taping 

on Shooting Accuracy and Joint Position 

Sense in Female Archery Athletes 
11.  

ISI 
25 

(4) 
2018 Haemophilia,  

The effects of six‐week resistance, aerobic 

and combined exercises on the 

pro‐inflammatory and anti‐inflammatory 

markers in overweight patients with … 

12.  

PubMed 
34 

(2) 
2018 

Indian Journal of 

Thoracic and 

Cardiovascular Surgery 

Cardiac rehabilitation reduces salivary 

levels of interleukin-6 in post coronary 

artery bypass graft patient 
13.  

ISI 34(3) 2018 Journal of Voice 

Transcutaneous electrical nerve 

stimulation combined with voice therapy 

in women with muscle tension dysphonia 
14.  
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ISI 
10 

(6) 
2018 

Iranian journal of 

microbiology  

Quantitative analysis of Staphylococcus 

aureus in patients with chronic 

rhinosinusitis under continuous ultrasound 

treatment 

15.  

ISI 8(5) 2017 
Basic and clinical 

neuroscience 

Predicting the Risk of Hearing Impairment 

Following the Cervical Spine Diseases by 

Measuring the Cervical Range of 

Movements: A Pilot Study 

16.  

- 4(1) 2017 

Journal of 

Rehabilitation Sciences 

and Research 

The Prevalence and Characteristics of 

Shoulder Pain in Female Patients with 

Coronary Artery Bypass Graft (CABG) 
17.  

- 10(3) 2016 
Journal of Modern 

Rehabilitation  

Evaluation of activities of daily living 

instruments in cardiac parients: narrative 

review 
Zeinab Fathipour Azar, Malahat Akbarfahimi, Behnoosh 

Vasaghi-Gharamaleki, Nasim Naderi 

18.  

ISI 
27(1

6) 
2016 : Neurorepor, Volume 

Effect of hindlimb unloading on 

stereological parameters of the motor 

cortex and hippocampus in male rats 
Mohammad Saied Salehia, Iraj Mirzaii-Dizgaha,Behnoosh 

Vasaghi-Gharamalekib and Mohammad Javad Zamiric 

19.  

PubMed 
vol.7

1 n.4 
2016 

Journal of the South 

African Dental 

Association, 

Salivary cortisol level and severity of  

xerostomia in patients who stutter 
I Mirzaii-Dizgah, Z Arani-Kashani 

20.  

- 

5(2):

109-

114 

2015 Physical Therapy; 

Quadriceps Muscle Fatigue and Knee Joint 

Position Sense in Healthy Men Mohammad 

Mohammadi Bazneshin, Ali Amiri, Ali Ashraf Jamshidi, 

Behnoosh Vasaghi-Gharamaleki 

 

21.  

- 

VOL 

1,NO 

5 

 

2015 
International Journal of 

Sports and Exercise 

Medicine 

Preliminary Study on Prevalence of 

Urinary Incontinence in Iranian Female 

Athletes 
Vasaghi-Gharamaleki B,  Ostad-Rahimi S 

22.  

- 

Februa

ry; 

3(1): 

e2634

1 

2015 J Arch Mil Med 

The Effect of a Single Session of Aerobic 

or Resistance Exercise on Salivary Lipid 

Profile 
Lahiji F, Vasaghi-Gharamaleki B, Mirzaeii Dizgah I, 

Abdollahi A, Attarbashi Moghadam B 

23.  

PubMed 
28;10

8 
2014 

The Journal of the 

Islamic Republic of 

Iran 

Isokinetic dynamometry of the knee 

extensors and flexors in 

Iranian healthy males and females 
Rezaei M, Ebrahimi I, Vasaghi-Gharamaleki B, Pirali M, 

Mortaza N, Malmir K, Ghasemi K, Jamshidi AA 

24.  

PubMed 
24;28

:154 
2014 

The Journal of the 

Islamic Republic of 

Iran 

Effect of eccentric exercise-induced 

muscle damage on electromyography of 

quadriceps muscle in untrained healthy 

females 
Rezaei M, Ebrahimi-Takamjani I, Jamshidi A.A, 

Vassaghi-Gharamaleki B, Hedayatpour N, Havaei N 

25.  

PubMed 
819-

824 
2013;1

4(5) 

journal of 

contemporary dental 

practice 

The Effects of Phase III Cardiac 

Rehabilitation in Serum and Salivary Hs-

CRP and Anthropometric Measurements 

in Patients with Coronary Artery Disease 
Jamshidpour B, Attarbashi Moghadam B, Vasaghi-
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 راهنمايی و مشاوره پايان نامه های دانشجويی

 

 عنوان پايان نامه

شماره 

پايان 

 نامه

 محل اجراء مقطع دفاعسال 

راهنمايي 

 /

 مشاوره

 نوع

 یلکسیشنر یکاثر تکن یبررس

 یتنفس یناتتمر و یشروندهپ یعضالن

از راه دور بر  یبه روش توانبخش

تنفس،  یعملکرد یتظرف  یامدهایپ

 ی،نفس، اضطراب و افسردگ یتنگ

و  یزندگ یفیتخواب، ک یفیتک

 ییدمبتال به کو یماراندر ب یخستگ

: یمارستاناز ب یصبعد از ترخ19

 تصادفی ینیبال ییکارآزما

 )ارغوان حاجی باشی(

 
در مرحله نمونه 

 گیری
Ph.D 

دانشگاه علوم 

ان ایرپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 مشاور
پژوهشی 

 ()انسانی

 یناتهفته تمر 12 یرتاث یبررس

بر  یاندام تحتان یو مقاومت یهواز

کف پا در  یهناح یزخمها یمترم

 2نوع  یابتمبتال به د یمارانب

 )محمد علی شکوريان فرد(

 
در مرحله نمونه 

 گیری

 کارشناسی

 ارشد

 دانشگاه علوم

ان ایرپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 راهنما
پژوهشی 

 ()انسانی

گذار بر  یرعوامل تاث ی:  بررس

ها  در  یزیوتراپیستف یاسترس شغل

با استفاده از  19 یدکوو یدوران پاندم

 OSIPOW یپرسشنامه استرس شغل

 )محمد رضا باقری(

 
در مرحله کسب 

 کد اخالق

 کارشناسی

 ارشد

دانشگاه علوم 

 انایرپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 راهنما
پژوهشی 

 ()انسانی

 یبرا یروش یساز یادهو پ یطراح

خارج  یوفشیالبافت ما یرهاساز

آن بر  یاثربخش یو بررس یچشم

 یرتطابقیغ یزوا یها¬انحراف

 )علیرضا محمدی(

 
در مرحله مقاله 

 نویسی
Ph.D 

دانشگاه علوم 

ان ایرپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 راهنما
پژوهشی 

 (انی)انس

بررسی پوسچر، کنترل پوسچر و 

انطباق های پوسچرال در زنان با بی 

اختیاری ادرار استرسی در مقایسه با 

 زنان سالم

 )لیال علیزاده(

 
در مرحله مقاله 

 نویسی
Ph.D 

دانشگاه علوم 

ان ایرپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 راهنما
پژوهشی 

 ()انسانی

بر  یمبتن یدرمانت اثر صو  یبررس

در خوانندگان  ییانسداد چاکنابهبود 

از تنش  یناش یصوت یمبتال به گرفتگ

 یعضالن

 )نسیم احمدی(

 
در مرحله نمونه 

 گیری
Ph.D 

دانشگاه علوم 

ان ایرپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 راهنما
پژوهشی 

 ()انسانی

بررسی عملکرد کف لگن در افراد 

مبتال به بی اختیاری ادرار به دنبال 

 انجراحی تعویض مفصل ر

 )مريم حکیمی عابد(

 
در مرحله مقاله 

 نویسی

 کارشناسی

 ارشد

دانشگاه علوم 

ان ایرپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 مشاور
پژوهشی 

 ()انسانی

بررسی پاسخ اتوماتیک عضالت 

مرکزی تنه حین تنفس، انقباضات کف 

لگن و پرس پا با استفاده از شاخص 

های سونوگرافی در زنان مبتال به بی 

سترسی ادرار در مقایسه با اختیاری ا

 زنان سالم

 Ph.D در حال اجرا 

دانشگاه علوم 

ان ایرپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 مشاور
پژوهشی 

 ()انسانی
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 )مهناز توهمی(

 یتبر حس وضع ینزیوتیپاثر ک

در  یراندازیمفصل شانه و دقت ت

 یروکمانورزشکاران ت

 )بنفشه رجب زاده(

 1397 
 کارشناسی

 ارشد

 دانشگاه علوم

ان ایرپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 مشاور
پژوهشی 

 )انسانی(

صوت  یبیدرمان ترک یرتاث یبررس

اعصاب  یکیالکتر یکبا تحر یدرمان

با صوت  یسهپوست در مقا یاز رو

مبتال به  یمارانتنها در ب یدرمان

 یتنش عضالن یسفونید

 )بنفشه منصوری(

 1396 Ph.D 

دانشگاه علوم 

ان ایرپزشکی 

ن دانشکده توا

 بخشی

 مشاور
پژوهشی 

 )انسانی(

بر مکانیسم اثر اولتراسوند بررسی 

پارامترهای آزمایشگاهی  برخی

 بیماران سینوزیت مزمن

 )نرگس فیض آبادی(

 1398 Ph.D 

دانشگاه علوم 

ان ایرپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 مشاور
پژوهشی 

 )انسانی(

تمرینات هوازی، شش هفته  تاثی

 لعواممقاومتی و ترکیبی بر 

بیماران  ساز قلبی عروقی درخطر

 متوسط هموفیلی

 )پرهام پور(

 1398 Ph.D 

دانشگاه علوم 

ان ایرپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 راهنما
پژوهشی 

 )انسانی(

مطالعه رفتار بیومکانیکی غشای 

سلول اپیتلیال و تاثیرات پرتوی اشعه 

ی ایکس بر خواص بیومکانیکی آن 

 )اشکان حیدريان(

 1398 Ph.D 
انشگاه آزاد د

اسالمی، دانشکده 

 بیومکانیک

 مشاور
پژوهشی 

 (سلولی)

فعال و سرعت پردازش در افراد 

مبتال به اختالالت طیف اتیسم 

(ASD) 

 آتوسا ربیعی()

  Ph.D 

دانشگاه علوم 

ان ایرپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 راهنما
پژوهشی 

 )انسانی(

بررسی تجربه مشکالت گفتاری و بلع 

 جراحی قلب به دنبال اعمال

 فريده مهنايی()

 1396-1395 
 کارشناسی

 ارشد

دانشگاه علوم 

ران ایپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 مشاور
پژوهشی 

 )انسانی(

اثر تمرینات کف لگن به همراه 

پروتکل کاهش وزن در درمان برخی 

عالئم بالینی زنان چاق مبتال به بی 

 اختیاری ادراری

 (سیده سعیده بابازاده)

 1396 
 ناسیکارش

 ارشد

دانشگاه علوم 

ران ایپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 راهنما
پژوهشی 

 )انسانی(

اثر نواربندی کینزیولوژیک عضله 

چهار سررانی بر حس وضعیتی 

مفصل زانو پس از خستگی عضله 

چهار سررانی حین انقباض 

کانسنتریک و اکسنتریک در مردان 

 جوان سالم

 محمد محمدی بازنشین)

 1395-1394 
 شناسیکار

 ارشد

دانشگاه علوم 

ران ایپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 مشاور
پژوهشی 

 )انسانی(

طراحی و تعیین روایی صوری و 

محتوایی مقیاس سنجش فعالیت های 

روزمره ی زندگی در افراد مبتال به 

 نارسایی قلبی

 زينب فتحی پور()

 1395-1394 
 کارشناسی

 ارشد

دانشگاه علوم 

ران ایپزشکی 

ان دانشکده تو

 بخشی

 مشاور
پژوهشی 

 )انسانی(

پژوهشی  مشاوردانشگاه علوم  کارشناسی 1393-1394 بررسی رادیوگرافی ارتوزهای 
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UCBL   وfunctional  بر تغییرات

راستای میدفوت وفور فورت در پای 

جوانان مبتال به صافی کف پا انعطاف 

 پذیر

 )آذر مهديار(

ران ایپزشکی  ارشد

دانشکده توان 

 بخشی

 نی()انسا

بررسی تجربه بی اختیاری استرسی 

 ادرار در زنان ورزشکار

 )سمیرا طباطبايی(

 1394-1393 
 کارشناسی

 ارشد

دانشگاه علوم 

ران ایپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 راهنما
پژوهشی 

 )انسانی(

اثر کشش استاتیک به تنهایی و ترکیب آن 

با انقباض کانسنتریک و اکسنتریک بر 

چهار سر ران قدرت و عملکرد عضله 

 )هادی فتاحی(در مردان سالم 

 1393-1392 
 کارشناسی

 ارشد

دانشگاه علوم 

ران ایپزشکی 

دانشکده توان 

 بخشی

 راهنما
پژوهشی 

 )انسانی(

بررسی بالینی و رادیولوژیکی شیب 

لگن و لوردوز کمری در زنان 

ورزشکار والیبالیست با و بدون بی 

 اختیاری استرسی ادرار

 (سمیرا وطن دوست)

 1392-1391 
 کارشناسی

 ارشد

دانشگاه علوم 

پزشکی تهران 

دانشکده توان 

 بخشی

 راهنما
پژوهشی 

 )انسانی(

 یبیو ترک یمقاومت ی،هواز یناتتمر یرتاث

 یناتانجام تمر یببا در نظرگرفتن ترت

در بزاق زنان  یپیدیل یلپروفا یرو

 یرورزشکارغ

 )فاطمه الهیجی(

 93-92 

 کارشناسی

ارشد 

 اپیفیزیوتر

 ورزشی

دانشگاه علوم 

پزشکی تهران 

دانشکده توان 

 بخشی

 راهنما
پژوهشی 

 )انسانی(

 ۀعضل یریعضالني تأخ یرکوفتگيتأث

ارتفاع پرش  یزانچهارسر ران بر م

 یا یرحرفهدر ورزشكاران غ یعمود

 )ماريه میرزاپور(

 93-92 

 کارشناسی

ارشد 

اپیفیزیوتر  

دانشگاه علوم 

پزشکی ایران 

دانشکده توان 

 یبخش

 راهنما
پژوهشی 

 )انسانی(

هفته تمرین مقاومتي و استفاده از  8تاثیر 

 یراتبوت یلمت-بتا یدروکسیه-مكمل  بتا

HMB بر سطوح سرمي مایوستاتین ))

 )مريم مرسلی( مردان غیرورزشكار

-- 93-92 

 کارشناسی

ارشد 

ژی فیزیولو

 ورزشی

 مشاور دانشگاه پیام نور
پژوهشی 

 )انسانی(

 ینجلسه تمر یک یرتاث یبررس

 یها-و تکرار آن بر مشخصه یکاکسنتر

عضالت اکستانسور  یوگرافیالکتروم

لترال و -یپسیا یها¬گروه یزانو

 نکرده ینکنترالترال در زنان تمر

 )ماندانا رضايی(

--- 92-91 
Ph.D 

اپیفیزیوتر  

دانشگاه علوم 

پزشکی ایران، 

دانشکده توان 

 بخشی

 مشاور
پژوهشی 

 )انسانی(

ای بیومکانیکی در بررسی شاخص ه

زنان ورزشکار مبتال به بی اختیاری 

 ادرار

- 91-90 

 کارشناسی

ارشد 

اپی فیزیوتر

 ورزشی

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 راهنما

پژوهشی 

 )انسانی(

بررسی مقایسه ای تأثیر بازتوانی قلبی بر 

 hs-CRPتغییرات  مقدار سرمی و بزاقی  

و شاخص های آنتروپومتری چاقی در 

ن عروق کرونری  مراجعه کننده به بیمارا

 بخش بازتوانی قلبی مرکز قلب تهران

 )بشری جمشید پور(

در حال 

 اجراء
90-91 

 کارشناسی

ارشد 

اپیفیزیوتر  

 راهنما مرکز قلب تهران
پژوهشی 

 )انسانی(

تعیین شیوع اختالالت شنوایي در 

مبتالیان به ناهنجاري ها و بیماري هاي 

 ناحیه ستون فقرات گردني

 هرا ناصر()ز

- 1390 

كارشناسي 

شنوائي 

 شناسي

بیمارستان 

حضرت رسول و 

بیمارستان امیر 

 اعلم

 راهنما

 پژوهشي

)انساني( به 

 همراه

پژوهش 

 كتابخانه اي
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بررسي اثر عصاره گیاه كرفس كوهي بر 

مدل صرع القاء شده توسط جریان 

الكتریكي در موش سوري نر و مقایسه 

 آن با فنوباربیتال

- 1385 - 1384 

كارشناسي 

ارشد 

 فیزیولوژي

دانشكده پزشكي 

دانشگاه علوم 

 پزشكي تهران

 مشاور
 پژوهشي

 )حیواني(

 1381 - 1382 835 بي اختیاري ادرار
 كارشناسي

پيفیزیوترا  

دانشكده توان 

بخشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 تهران

 راهنما

 پژوهشي

)انساني( به 

 همراه

پژوهش 

 كتابخانه اي

 795 مفصل شانه
1381 – 

1380 

 كارشناسي

پيفیزیوترا  

دانشكده توان 

بخشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 تهران

 ترجمه كتاب راهنما

 772 آناتومي بالیني فقرات كمري و ساكروم
1380 – 

1379 

 كارشناسي

پيفیزیوترا  

دانشكده توان 

بخشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 تهران

 ترجمه كتاب راهنما

 1378 - 1379 775 اصول رادیولوژي
 شناسيكار

پيفیزیوترا  

دانشكده توان 

بخشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 تهران

 راهنما
پژوهش 

 كتابخانه اي

 1378 - 1379 767 ارزیابي جامعي از مفاصل هیپ و زانو
 كارشناسي

پيفیزیوترا  

دانشكده توان 

بخشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 تهران

 ترجمه كتاب راهنما

( اندام فوقاني، tappingنوار پیچي )

 ني و تنهتحتا
745 1379 - 1378 

كارشناسي 

 فیزیوتراپي

دانشكده توان 

بخشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 تهران

 ترجمه كتاب راهنما

بررسي ارتباط بین ارتفاع پاشنه كفش با 

ساله  18 – 25لوردوز كمر در دختران 

 دانشكده توان بخشي تهران

137 
1378 – 

1377 

كاشناسي 

 فیزیوتراپي

دانشكده علوم 

خشي توان ب

دانشگاه علوم 

 پزشكي تهران

 راهنما
 پژوهشي

 )انساني(

 

 720 فیزیوتراپي در گروه هاي آسیب پذیر
1377 – 

1376 

 كارشناسي

پيفیزیوترا  

دانشكده توان 

بخشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 تهران

 ترجمه كتاب راهنما

 704 (2كینزیولوژي به زبان ساده براي همه )
1377 – 

1376 

 كارشناسي

يپفیزیوترا  

دانشكده توان 

بخشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 تهران

 ترجمه كتاب راهنما

 655 (1كینزیولوژي به زبان ساده براي همه )
1377 – 

1376 

 كارشناسي

پيفیزیوترا  

دانشكده توان 

بخشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 تهران

 ترجمه كتاب راهنما

ارزیابي و توانبخشي ضایعات ورزشي 

 )لیگامان هاي زانو(
670 

1376 – 

1375 

 كارشناسي

پيفیزیوترا  

دانشكده توان 

بخشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 تهران

 ترجمه كتاب راهنما

 692 (2تحریكات ولتاژ باال )
1376 – 

1375 

 كارشناسي

پيفیزیوترا  

دانشكده توان 

بخشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 تهران

 ترجمه كتاب راهنما

 ترجمه كتاب راهنمادانشكده توان  ناسيكارش – 1376 684 (1تحریكات ولتاژ باال )
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پيفیزیوترا 1375 بخشي دانشگاه  

علوم پزشكي 

 تهران

بررسي كاربرد تحریك الكتریكي با ولتاژ 

 ( بر روي زخم هاي دیابتیكHVSباال )
625 1375 - 1374 

 كارشناسي

پيفیزیوترا  

دانشكده توان 

بخشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 تهران

 راهنما
 پژوهشي

 )بالیني(

 1373 - 1374 634 ت ستون فقرات گردني و كمريصدما
 كارشناسي

پيفیزیوترا  

دانشكده توان 

بخشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 تهران

 ترجمه كتاب راهنما

 1373 - 1374 616 ضایعات ورزشي
 كارشناسي

پيفیزیوترا  

دانشكده توان 

بخشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 تهران

 ترجمه كتاب راهنما

 567 اخت دستگاه(اینترفرنشیال تراپي )س
1372 – 

1371 

 كارشناسي

يفیزيوتراپ  

دانشكده توان 

بخشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 تهران

 راهنما

 ژوهشيپ

)ساخت 

 دستگاه(
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 کتب منتشره
 توضیحات انتشارات سال انتشار نام کتاب رديف

 -- ستایش هستی 1393 زندگی بدون کمر درد  .1

 همراه با خانم دکتر فقیهی ستایش هستی 1395 فیزیولوژی غدد درون ریز  .2

3.      

4.      

 


