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 (CVزندگینامه  علمی )

 

 مشخصات فردی 

  :دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانینام و نام خانوادگی  

 ایرانعلوم پزشکی  عضو هیأت علمی دانشگاه: شغل                             

 1334: تاریخ تولد  

 رودسر: محل تولد 

  :32استادرتبه دانشگاهی 

  :انبخشی وتعلوم دانشکده  - ایرانو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی محل اشتغال 

 وضعیت تأهل: متأهل 

  ی انبخشم توعلوآدرس: میرداماد ـ میدان مادر ـ خیابان شاه نظری ـ خیابان نظام ـ دانشکده 

 :22229087تلفن 

  :22220946دورنگار 

 

 تحصیالت دانشگاهی 

 (1374)سال  گاه گالسکو ـ بریتانیادانشاز  دکتری تخصصی فیزیوتراپی  

 (1367)سال  دانشگاه علوم پزشکی ایران ـ دانشکده علوم توانبخشیاز  فیزیوتراپی کارشناسی ارشد  

 (1361)سال  توانبخشی و رفاه اجتماعی دانشکدهاز  فیزیوتراپی کارشناسی  

 

 سوابق کاری و اجرایی 

  گاه علوم پزشکی ایران  رئیس دانشکده علوم توانبخشی دانش    28/2/92از 

  ایرانتاکنون: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی  1363از سال   

  ان  دانشگاه علوم پزشکی ایر رئیس دانشکده علوم توانبخشی: 27/1/1386 الی 1376از سال 

  صنوعیماعضاء مدیر گروه دکتری تخصصی فیزیوتراپی و کارشناسی ارشد  :1384الی  1377از سال 

  کاردرمانی جسمانیفیزیوتراپی و کارشناسی ارشد : مدیر گروه 1377الی 1374از سال 

  آموزشی فیزیوتراپی : مدیر گروه 1369الی  1364از سال 

  ران تهران ا: واحد بهداری سپاه پاسد1363الی  1359از سال 

  رئیس دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران   18/1/92از : 

  و دبیر هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی کشور: عضو 92از سال 

  تا کنون: دبیر هیأت ممتحنه و ارزشیابی فیزیوتراپی 1374از سال 
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  تا کنون: رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی کشور 1384از سال 

  بهداشت و تخصصی : عضو شورای آموزش علوم پایه پزشکی،11/12/1386سال از 

  نشگاه : عضو هیات ممیزه دا20/3/1392سال از 

  عضو کمیته تخصصی علوم پایه پزشکی هیات ممیزه مرکزی 

  وزارتخانهعضو کمیسیون انجمن های وزارت بهداشت درمان 

  عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران 

 عضو شورایعالی نظام پزشکی 

  وزارتعضو شورایعالی علوم پایه پزشکی 

  عضو هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش 

  کل های نماینده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در هیات نظارت بر تش 22/08/96سال از

 اسالمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

  از  ال. )سعضو هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی گیالن  به مدت چهار

 (18/9/1397تاریخ 

 

  

 شی و تدریس دروسفعالیتهای آموز 

 بیومکانیک و فیزیولوژی اندامها و ستون فقرات 

 فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی و روماتیسمی 

 فیزیوتراپی در بیماریهای جراحی و زنان 

 فیزیوتراپی در بیماریهای تنفسی و قلبی عروقی 

 رولوژیوفیزیوتراپی در بیماریهای ن 

 الکتروتراپی و مدالیتهای فیزیکی 

 کنترل حرک( تیMotor Control) 

 مبانی فیزیولوژیکی تمرینات درمانی 

 فیزیولوژی پشرفته عصب و عضله 

 روماسکولواسکتالوروشهای نوین درمان توانبخشی در بیماریهای ن 

 فعالیتهای علمی ـ پژوهشی  

 ام توانبخشیالف( مدیر مسئول نشریه پی

 نگلیسی()به زبان ا Shafa orthopaedic journalب( عضو هیأت تحریریه 

 ( نگارش مقاالت به زبان فارسیج
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ی نامه علم. فصلتأثیر تابش لیزر کم توان هلیوم نئون بر التیام نقص استخوانی جزیی در تیبیا خرگوش .1

 سوم.ماره ش ،سال دوم، 1377پائیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، پژوهشی 

ی پزشک همجل. بر بقای فالپ پوستی در موش صحراییون بررسی اثرات تابش لیزر کم توان هلیوم نئ .2

 .1378پائیز  کوثر،

شکی یه پزنشر. مطالعه بافت شناسی آثار تابش لیزر کم توان بر بقای فالپ پوستی در موش صحرایی .3

 .سوم،  شماره 1378پائیز  ،یاخته

ل لی مایبررسی تأثیر اصالح راستای کشکک بر نسبت فعالیتهای الکتریکی عضالنی  پهن داخ .4

VMO/VL بهار  ته.در حین انقباض ایزومتریک در دو زنجیره حرکتی باز و بسته. نشریه پزشکی یاخ

 ، سال دوم، شماره پنجم.1379

حتانی. تندام مقایسه اثر راه رفتن و دویدن به جلو با راه رفتن و دویدن به عقب بر روی عملکرد ا .5

 هاردهم. چ، سال چهارم، شماره 1379تابستان  فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان،

یتهای فعال مقایسه تأثیر زاویه های مختلف مفصل زانو در دو زنجیره حرکتی باز و بسته بر نسبت .6

ک. ( در حین انقباض ایزومتریVL( به پهن خارجی )VMOالکتریکی عضالت پهن داخلی مایل )

 تم. ، سال هفتم، شماره بیس1379ان مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تابست

لمی عبررسی تأثیر اطالعات حسی بر کنترل تعادل در وضعیت ایستاده در سنین مختلف. مجله  .7

 یکم. و، سال هفتم، شماره بیست1379پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. پائیز 

لوم ععلمی دانشگاه های عملکردی اندام تحتانی. مجله مقایسه تأثیر دو روش تمرینی روی آزمون .8

 ، سال دوم، شماره ششم.1379پزشکی گرگان، پائیز و زمستان 

سیته یت در کاهش اسپاستاتراپی همراه با روش بوبکننده روش کرانیوساکرالبررسی نقش تسهیل .9

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم . سال 3-8اندام تحتانی کودکان دایپلژی اسپاستیک 

 .سال اول، شماره سوم، 1379 ، زمستانوانبخشیبهزیستی و ت

. ینصب مدعبررسی تأثیر لیزر کم توان مادون قرمز بر متغییرهای الکترونروگرافی حسی و حرکتی  .10

م ـ سال هفت ،1379. زمستان مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دوم.وبیستشماره 

ی پزشک مجله. یت الکتریکی عضله دو سر بازویی تا مرز خستگیارائه یک پروتکل جدید برای تقو .11

 پنجم.شماره ، 1379بهار ، کوثر )علمی ـ پژوهشی( دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

 .(4)5، شماره 1379زمستان  ،مجله پزشکی کوثر .بررسی علل زمین خوردگی در افراد سالمند .12

مجله علمی  .اژورملم و بیماران مبتال به تاالسمی اثر ورزش هوازی بر اندکسهای آهن بدن در افراد سا .13

  هجدهم.سال پنجم، شماره ، 1379زمستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 
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. سال 10-20ای آزمون تشخیص بین دونقطه در دست افراد بینا و نابینا در دهه سنی بررسی مقایسه .14

 .ره سومشما، 1379زمستانبخشی، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توان

ه علمی پژوهشی دانشگاه سال. فصلنام4-6بررسی قدرت گرفتن کروی و سه انگشتی در کودکان   .15

 های چهارم و پنجم. ، سال دوم، شماره1380علوم بهزیستی و توانبخشی، بهار و تابستان 

ستاتیک. دل ال برروی تعابررسی مقایسه ای تأثیر دویدن به جلو و عقب دربرنامه تمرینی تخته تعاد .16

 ت و چهارم.، سال هشتم، شماره بیس1380مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تابستان 

ن زمستا وپائیز فصلنامه پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، . تطابق یا سازگاری عصبی .17

  .سال دوم شماره ششم و هفتم، 1380

ی قبل و لم و بیماران کمردردو و بازده حرکتی ستون فقرات افراد ساای تغییرات الگبررسی مقایسه .18

. مجله پزشکی  Isostation B200بعد از فیزیوتراپی با استفاده از دینامومتر ایزواینرشیال موسوم به 

 ، شماره هفتم.1381کوثر، بهار 

اه انشگهشی دبررسی مقایسه ای دو روش تمرینی دویدن به جلو و دویدن به عقب. مجله علمی پژو .19

 ونهم. ، سال نهم شماره بیست1381علوم پزشکی ایران، تابستان 

ی لو عقب روجن به مقایسه اثر تمرین با تخته تعادل به تنهایی و تمرین با تخته تعادل به اضافه دوید .20

ژوهشی پمجله علمی . رباطهای خارجی مچ پا 2و 1تعادل استاتیک افراد با ضایعه کشیدگی درجه 

  ویکم.سیسال نهم، شماره ، 1381زمستان لوم پزشکی ایران، دانشگاه ع

افراد  واطع قدامی آزمون عملکردی اندام تحتانی در بیماران با پارگی لیگامان متق 5بررسی مقایسه ای  .21

ماره ش دوره نهم، ،1381، فوق العاده مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. سالم

 ودوم.سی

زمن با مردرد مکتعادلی و محدوده ثباتی پویا در افراد سالم و بیماران مبتال به آزمونهای مقایسه  .22

اده وق العف ،ه علوم پزشکی ایرانمجله علمی پژوهشی دانشگا. استفاده از سیستم تعادلی بایودکس

 ودوم.شماره سی م،نه دوره، 1381

د سالم. ر افراتمرین نکرده دبررسی انتقال اثر تمرینات حسی عمقی از اندام تمرین کرده به اندام  .23

 ول، شماره یکم. ا، دوره 1382پیام توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بهار و تابستان  1فصلنامه 

مردان  سچرالای تأثیر خستگی عضالت پروگزیمال و دیستال اندام تحتانی بر کنترل پابررسی مقایسه .24

ه چهارم، ، دور1382و توانبخشی، تابستان سالم. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی 

 شماره سیزدهم. 

 عال وفبررسی زمانبندی و سطح فعالیت الکتریکی عضالت اطراف مفصل زانو در الگوهای حرکتی  .25

ئیز ن، پاواکنشی در مردان سالم. مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرا

 وپنجم. ، دوره دهم، شماره سی1382
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زه گیری اندا ای ناشی از جابه جا شدن مارکرهای آنالیز حرکتی از روی نقاط استخوانی در هنگامخط .26

و  فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستیراستای سه بعدی استخوان کتف. وضعیت و 

 .چهاردهم و پانزدهمشماره  چهارم، دوره، 1382پاییز و زمستان ، توانبخشی

رتریت ستئوآانی رایج و جدید روی شاخصهای درمانی در بیماران مبتال به مقایسه اثر دو روش درما .27

، شماره دهم دوره، 1382زمستان  ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران . اولیه زانو

  وهفتم.سی

هشی پژوی مجله علم. بررسی حس عمقی در مفصل زانوی بیماران مبتال به استئوآرتریت اولیه زانو .28

  وهشتم.سیدهم، شماره  دوره، 1382علوم پزشکی ایران، فوق العاده دو دانشگاه 

جله م. بررسی مقایسه ای دو روش تمرینی دویدن به جلو و دویدن به عقب روی تعادل استاتیک .29

 وهفتم.شماره سیدهم،  دوره، 1382زمستان علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

جله علمی ماد سالم و بیماران مبتال به درد پاتلوفمورال. روی حس عمقی افر Tapingبررسی اثر  .30

 ، دوره یازدهم، شماره چهلم.1383پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تابستان 

ونی بیر شبررسی تکرار پذیری مقادیر زمان تأخیری فعالیت واکنش عضالت مچ پا در مقابل اغتشا .31

 ،1383 ، پائیزدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیفصلنامه علمی پژوهشی ناگهانی در صفحه فرونتال. 

  .18شماره مسلسل  ،شماره سوم ،دوره پنجم

مفاصل  مجله جراحی استخوان و. بررسی حس عمقی بیماران مبتال به سندروم ایمپینجمنت شانه  .32

 ،دوره سوم ، 1383، پائیز علمی پژوهشی( )نشریه نشریه رسمی انجمن جراحان ارتوپدی ایران ،ایران

 .9شماره مسلسل  یکم،شماره 

ه ببتال بررسی مسیر حرکتی استخوان کشکک در زوایای متوالی دامنه حرکتی زانو در بیماران م .33

گاه پزشکی دانش مجله علمی پژوهشی دانشکده. جابجایی خارجی استخوان کشکک  و افراد سالم

 .سوم، شماره مشصت و دو دوره، 1383علوم پزشکی تهران، 

ه کشیدگی تال بگیری کوتاه ساق بر متغیرهای راه رفتن در افراد مبس عمل کردی و گچمقایسه اثر بری .34

 ، فوقیرانامجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی . مجموعه لیگامانی خارجی مچ پا 3و  2درجه 

   ویکم.چهلیازدهم، شماره  دوره ،1383العاده یک 

 –دنی ل بر شاخص های عملکردی کمربند گربررسی تاثیر تمرینات ثبات دهنده و تمرینات معمو .35

وهشی( ـ پژ . مجله پزشکی کوثر )علمیای در بیماران زن دارای اختالل وضعیت در ربع فوقانیشانه

 ، شماره نهم.1383دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، زمستان 

ی علم هبررسی تأثیر تمرین های استقامتی روی استقامت دینامیک و استاتیک عضالت پشتی. مجل .36

 . وپنجمچهل، دوره دوازدهم، شماره 1384پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بهار 
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گیری پروتز. مجله علمی روش قالب 3مقایسه میزان رضایت بیماران از اندازه های ابعادی سوکت در  .37

 . وششمچهل، دوره دوازدهم، شماره 1384پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تابستان 

الت در ح مانبندی و سطح فعالیت عضالت ستون فقرات و کمربند لگنی به دنبال بارگذاریبررسی ز .38

شکده مجله علمی پژوهشی دان. مختلف وضعیت ایستاده بر روی سطوح اتکاء تعادل استاتیک در

 دوم. شماره، دوره شصت وسه، 1384ان، سال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهر

لمی عتال به درد پاتلوفمورال. فصلنامه دینامیک در افراد مب های ثباتیای شاخصبررسی مقایسه .39

سوم، شماره  ، دوره ششم، شماره1384پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، پائیز 

 .22مسلسل 

ی پژوهش فصلنامه علمی. وابستگی به بینایی در طی کنترل تعادل در بیماران مبتال به کمردرد .40

 علوم بهزیستی و توانبخشی.دانشگاه توانبخشی 

 Hس بررسی مالش پماد سرد بر روی پوست ستون فقرات بر پارامترهای منحنی فراخوانی رفلک .41

 .1384سال ه فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، مجل .سولئوسعضله 
ضله پذیری ع شاخصهای انعطافه روشهای هارمونیک و پی.ان.اف برکشش بثربررسی مقایسه ای ا .42

وره ششم، د، 1384فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، زمستان . چهارسرران

 .23شماره مسلسل  شماره چهارم،

کی ک پزشاثر لیزر کم توان بر ترمیم آسیب غضروفی ـ استخوانی مفصل زانوی خرگوش. مجله فیزی .43

 ، دوره دوم، شماره نهم.1384ایران، زمستان 

ه سنی و گرورت عضالنی اندامهای پایینی با آزمون های تعادلی در دبررسی میزان همبستگی بین قد .44

، 1384اسفند ژوهشی دانشگاه شاهد، دانشکده پزشکی، ماهنامه علمی پ. سال 65و باالی  65-55

 .سیزدهم دوره، ویکمشستشماره 

نه با اشادگی مقایسه وضعیت و راستای قرارگیری سه بعدی کتف در بیماران مبتال به سندرم گیر افت .45

وره هفتم، د، 1385افراد سالم. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، بهار 

 .24شماره اول، شماره مسلسل 

از  ا استفادهالم ببررسی تأثیر تمرینات تعادلی بر آزمونهای تعادلی و محدوده ثباتی پویا در مردان س .46

، 1385 ابستاندانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تسیستم تعادلی بایودکس. فصلنامه علمی پژوهشی 

 .25دوره هفتم، شماره دوم، شماره مسلسل 

ضله عکشش به روشهای هارمونیک و پی.ان.اف برشاخصهای انعطاف پذیری  ای اثربررسی مقایسه .47

دانشگاه ، 17و16همایش تخصصی دو ساالنه فیزیوتراپی در اختالالت اسکلتی ـ عضالنی . همسترینگ

 .1385معاونت پژوهشی، آبان ماه  م بهزیستی و توانبخشیعلو
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صی همایش تخص. اسکلتی -های تطابقی در زنجیره بسته در ضایعات عضالنی عکس العملبررسی  .48

و توانبخشی  ، دانشگاه علوم بهزیستی17و16دو ساالنه فیزیوتراپی در اختالالت اسکلتی ـ عضالنی 

 .1385معاونت پژوهشی، آبان ماه 

. نهدگی شاوضعیت و راستای قرارگیری سه بعدی کتف در بیماران مبتال به سندروم گیرافتابررسی  .49

لوم ، دانشگاه ع17و16همایش تخصصی دو ساالنه فیزیوتراپی در اختالالت اسکلتی ـ عضالنی 

 .1385بهزیستی و توانبخشی معاونت پژوهشی، آبان ماه 

قرات تال فولوژی در ارزیابی ناپایدار سگمنبررسی تکرارپذیری معاینات بالینی و شاخصهای رادی .50

شگاه ، دان17و16همایش تخصصی دو ساالنه فیزیوتراپی در اختالالت اسکلتی ـ عضالنی . کمری

 .1385علوم بهزیستی و توانبخشی معاونت پژوهشی، آبان ماه 

م. لن سابررسی تأثیر زاویه شروع و زاویه هدف بر اندازه گیری حس وضعیت مفصل زانو در مردا .51

ماره سوم، ش، دوره پنجم، 1385مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، پاییز 

 .50شماره مسلسل 

شگاه شی دانمجله علمی پژوه. بررسی تکرار پذیری مقادیر زمان بندی فعالیت واکنشی عضالت مچ پا .52

 ، دوره سیزدهم.53ماره ش، 1385زمستان علوم پزشکی ایران، 

ی مجله علم. اکثر قدرت ایزومتریک تولید شده در سه وضعیت استاتیک باربرداریبررسی حد .53

 وچهارم، شماره دوازدهم.شصت، دوره 1385اسفند پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

صلنامه ف. تالیادگیری صریح یک مهارت ادراکی ـ حرکتی به دنبال سکته مغزی با استفاده از دست مب .54

وم، شماره ددوره هشتم، شماره ، 1386تابستان  علوم بهزیستی و توانبخشی، انشگاهعلمی پژوهشی د

 .30مسلسل 

ی فقرات طعه اقبررسی تکرار پذیری معاینات بالینی و شاخص های رادیوگرافی در ارزیابی ناپایداری  .55

وره هشتم، ، د1386کمری.  فصلنامه علمی  پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تابستان 

 .30اره دوم، شماره مسلسل شم

صلنامه ف .تال کته مغزی با استفاده از دست مبحرکتی به دنبال س –یادگیری صریح یک مهارت ادراکی  .56

 .30لسل شماره مس، دوره هشتم، سال دوم، 1386تابستان  می پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی، عل

فصل مضعیت رم و سخت بر درک حس وبررسی تاثیر استفاده کوتاه مدت از دو نوع زانوبند نئوپرن ن .57

 .33شماره  ،حرکتمجله  ، 1386. پاییز زانو متعاقب جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی

 به ماران مبتالهای اینفراپاتالر و چوپات در قدرت و دامنه حرکتی زانو در بیتعیین میزان تأثیر استرپ .58

، پاییز صفهانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اسندرم درد قدامی زانو. دو فصلنامه علمی و پژوهشی توان

 .5، دوره سوم، شماره دوم ، شماره مسلسل 1386و زمستان 
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59. .Quantification of rigidity in Parkinson disease, an objective evaluating 

method گروه67-سال هجدهم، شماره آ، 1386پاییز و زمستان ، پژوهشی امیرکبیر -نشریه علمی، 

 رق ، پزشکی، کامپیوتر.مهندسی ب

، بهار ایران مجله دانشگاه علوم پزشکی .های حفظ تعادلمقایسه تأثیر ارتفاع پاشنه بر روی شاخصه .60

 .187، وهشتمپنجاهشماره  ،دوره پانزدهم ،1387

نامه علمی  ساله.  فصل11-15 بر اتساع قفسه سینه در دختران کیفوتیکبررسی تاثیر حرکات اصالحی  .61

 .33ه مسلسل شمار، دوره نهم ، شماره اول ،1387، بهار اه علوم بهزیستی و توانبخشیپژوهشی دانشگ

هشی ی  پژوبر ثبات پاسچر در بیمارن همی پارزی. فصلنامه علمتاثیر بهبود تقارن در تحمل وزن  .62

 .34سل شماره مسل، دوره نهم، شماره دوم ،1387، تابستان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اد دامی در افرق -فی عضله تراپزیوس در اغتشاش خلفیپاسخ الکترومیوگراخستگی بر ثیر أمقایسه ت .63

، یوانبخشتپژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و  .  فصلنامه علمی سالم و مبتال به گردن درد مزمن

 .34شماره مسلسل ، دوره نهم، شماره دوم، 1387تابستان 

زشکی پنشگاه علوم پژوهشی دا فصلنامه علمیها. درمانسندروم اکستانسیون زانو: تأکید بر عالیم و  .64

 ششم، وره د، 91پاییز  .فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران نتهرا

  سوم. شماره 

ران همسترینگ و رکتوس فموریس در بیما ور عضالتای ارتباط سفتی و حداکثر گشتابررسی مقایسه .65

پزشکی  اه علومدانشگتوانبخشی نوین فصلنامه علمی پژوهشی و و افراد سالم. مبتال به درد قدامی زان

 .1، دوره هفتم، شماره 91زمستان . نتهرا

 اینامیکد شبه وضعیت ثبات در پایداری شاخصهای بهبود و وزن تقارن توزیع بر حرکت مشاهده اثر .66

ن هران. زمستاعلوم پزشکی ت سالم. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی نوین دانشگاه مردان و زنان در

 چهارم.   شماره هفتم، ، دوره92

حس  یت برتاثیر تمرین تعادلی روی سطح ناپایدار با جابجایی عمقی، افقی و ترکیبی بر حس وضع .67

 19/8/86 ن فعال .نشریه دانشگاه خوارزمی .وضعیت مفصل زانوی جوانا

 فراد فعالادر  سافی همسترینگ و کوادریسپتاثیر تمرینات اغتشاشی بر زمانبندی فعالیت الکترومایوگر .68

. پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در دارای نقص نوروماسکوالر غلبه کوادریسپس

 .1393،زمستان 4،شماره6ورزش،دوره

 ،15جلد-اثرات تمرینات اغتشاشی بر نسبت های فعالیت عضالت کوادریسپس و همسترینگ .کومش .69

 .1393(، تابستان 52)پیاپی  4شماره 
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Karimi*; Mahyar Salavati University of Social Welfare and Rehabilitation 

Sciences, Tehran, Iran. Hossein Negahban; Mohammad Mehravar; Masumeh 

Hessam. Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

Ismail Ebrahimi Takamjani Iran University of Medical Sciences, Tehran, 

Iran 
63- Dry Needling Workshop Certificatio Tarbiat Modares University, Tehran, 

Iran, February, 26-27, 2015.  

64- Effects of perturbation training on knee flexion angle and quadriceps to 

hamstring cocontraction of female athletes with quadriceps dominanance 

deficit:Pre-post intervention study. The knee 22(2015) 
65- Certificate of course completion, Kinesio Taping Association international, 

November 18-19,2015, Tehran, Iran 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23948845
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23948845
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23185549
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23185549
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23185549
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23185549
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22832472
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22832472
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22832472
http://www.elsevier.com/locate/
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66- "Two-day (16 hours) Dry Needling Training Workshop  " ,Iran University of 

Medical Sciences from 16 to 17 November,2015 

67- The effects of arm movement on reaction time in patients with latent and 

active upper trapezius myofascial trigger point. Medical Journal of the 

Islamic republic of IRAN, 2015 

68- Arm Flexion Influence on Muscle Reaction on Muscle Reaction Time in 

Females with Active Myofascial Ttigger Point. British Journal of Applied 

Science & Technology ,11(1):1-9,2015  

69- Effects of static stretching of knee musculature on patellar alignment and 

knee functional disability in male patients diagnosed with knee extension 

syndrome : A single-group, pretest-posttest trial. Elsevier Journal,Manual 

Therapy 22(2016) 179-189 

70- The effect of orthotic devices on knee adduction moment, pain and function 

in medial compartment knee osteoarthritis: a literature review. Disability 

and rehabilitation: Assistive TECHNOLOGY, 2016. 

http://dx.doi.org/10.3109/ 17483107.2016.1151952. Taylor& Francics 

Group 

71- Validation of the movement system impairment-based classification in 

patients with  knee pain. Elsevier Journal, Manual Therapy 25(2016)  19-

26. Mehrnaz Kajbafvala, Ismail Ebrahimi-Takamjani, Mahyar Salavati, 

Ahmad Saeedi, Zinat Ashnagar, Mohammad Reza Pourahmadi, Mohammad 
Jafar Shaterzadeh-Yazdeh-yazdi,AliAmiri. 

72- Reliability and validity of an iphone application for the measurement of 

lumbar spine flexion and extension range of motion. PeerJ, 2016. 

Mohammad Reza Pourahmadi, Morteza Taghipour, Elham Jannati, 

Mohammad Ali Mohseni-Bandpei, Ismail Ebrahimi-Takamjani and 

Fatemeh Rajabzadeh . 

73- Accurate Differentiation of Dyssynergic Defecation Patients from Normal 

Subjects Based on Abnormal Anorectal Angle in MR Defecography.Journal 

of  Yoga & Physical Therapy 2016,6:3. Afsaneh Nikjooy, Nader Maroufi, 

Esmaeil Ebrahimi, Homayoun Hadizadeh Kharazi,Bahar Mahjoubi and 

Hamidreza Saligheh Rad 

74- Reliability of assessment of upper trapezius morphology, its mechanical 

properties and blood flow in female patients with myofascial pain syndrome 

using ultrasonography. Journal of  Bodywork and Movement Therapies, 

2016. Hakimeh Adigozali, Phd.PT, Azadeh Shadmehr, PhD.PT, Esmail 

Ebrahimi, PhD.PT, Asghar Rezasoltani, PhD.PT, Farrokh Naderi, MD 

75- Ultrasonography for the assessment of the upper trapezius properties in 

healthy females: A reliability study. Original article, Muscles, Ligaments 

and Tendons Journal 2016, 6(1): 167-172. Hakimeh Adigozali, Azadeh 

Ghadmehr, Esmail Ebrahimi, Asghar Rezasoltani, Farrokh Naderi 

76- CERTIFICATE, 1 International one-day training course on ACL injuries 

June 27-2014- Tehran-IRAN. 

http://dx.doi.org/10.3109/%2017483107.2016.1151952
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77- Motor control exercise for symptomatic Lumbar disc herniation: Protocol 

for a systematic review and meta-analysis, September 27,2016. Mohammad 

Reza Pourahmadi, Morteza Taghipour, Ismail Ebrahimi Takamjani, 

Mohammad Ali Sanjari, Mohammad Ali Mohseni-Bandpei, Abbas Ali 

Keshtkar 

78- The effect of a powered ankle foot orthosis on walking in a stroke subject: a 

case study, The Journal of Physical Therapy Science, 2016. Ali 

PourGhasem, PhD, Ismail Ebrahimi Takamjani, PhD, Mohammad Kamali, 

PhD, Mohammad Jannesari, MSc, Iman Salafeyan Esfahani,MSc. 

79- The effect of orthoses in the management of patients with stroke, 

International Journal of Advanced Biotechnology and research (IJBR),2016.  

PourGhasem Ali, Ebrahimi Takamjani Ismail, Taghikarimi Mohammad, 

Kamali Mohammad, Jannesari Ladani Mohammad and Salafeyan Esfahani 

Iman. 

80- Can lumbosacral orthoses cause trunk muscle weakness? A systematic 

review of literature. The Spine Journal 17(2017) 589-602. Fatemeh 

Azadnia, PhD Candidate, Esmaeil Ebrahimi Takamjani, PhD, Mojtaba 

kamyab, PhD, Mohamad Parnianpour, PhD, Jacek Cholewicki, ,PhD, Nader 

Maroufi, PhD. 

81- The effect of combined mechanism ankle support on postural control of 

patients with chronic ankle instability.Prosthetics and Orthotics 

International 2017,Vol.41(I )58-64.Mohammad Hadaadi,Ismaeil 

Ebrahimi,Mohammad Ebrahim Mousavi,Gholamreza Aminian,Ali Esteki 

and Mehdi Rahgozar. 

82- The effect of core stabilization exercise on the kinematics and joint 

coordination of the lumbar spine and hip during sit-to-stand and stand-to-sit 

in patients with chronic non-specific low back pain (COSCIOUS):study 

protocol for a randomized double-blind controlled trial.Mohammad Reza 

Pourahmadi,PhD(C), Ismail Ebrahimi Takamjani, ,PhD (Physiotherapy), 

Mohmma Ali Sanjari, PhD,Holakoo Mohsenifar, PhD ( Physiotherapy), 

Rasool Bagheri, PhD(c), Morteza Taghipour,PhD, PhD(c). 

83- Effect of Gastrocnemius Kinesio Taping on Countermovement Jump 

Performance and Vertical Stiffness following Muscle Fatigue.The Journal 

of Sport Re habilitation, 2017. 

84- Relationship between clinical  abdominal muscles endurance tests with 

muscle fatigue and thickness in subjects with and without low back pain, 1st 

International and 28th Annual Congress of the Iranian Physiotherapy 

Association. Shabnam ShahAli,(Pt.PhD),Amir Massoud 

Arab,(Pt.PhD),Esmaeil Ebrahimi, (Pt.PhD). 

85- Effectiveness of Dry Needling of the upper trapezius on muscle stiffness 

and intramuscular circulation in patients with myofascial pain syndrome 

using ultrasonography, 1st International and 28th Annual Congress of the 

Iranian Physiotherapy Association,Hakimeh Adigozali,Azadeh 

Shadmehr,Esmail Ebrahimi,Asghar Rezasoltani and Farrokh Naderi . 
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86- A new iPhone application for measuring active craniocervical range of 

motion in patients with non-specific neck pain: a reliability and validity 

study. 1st International and 28th Annual Congress of the Iranian 

Physiotherapy Association,Mohammad Reza Pourahmadi,MSc,PT,Rasool 

Bagheri,MSc,PT, Morteza Taghipour,MSc ,PT,Ismail Ebrahimi Takamjani, 

PhD, PT,Javad Sarafzadeh, PhD, PT. 

87- Comparision the effect of lifting and lowering on postural balance of low 

back pain patients subgroups based on o Sullivan classification system, 1st 

International and 28th Annual Congress of the Iranian Physiotherapy 

Association,Majid ShahbaziMoheb Seraj,Javad Sarafzadeh, Nader Maroufi, 

Ismail Ebrahimi Takamjani,Amir Ahmadi,Hossein Negahban,Mohammd 

Ravari, Saeid Akhlaghi. 

88- Kinesio tape can increase the shock absorption ability of body after fatigue. 

1st International and 28th Annual Congress of the Iranian Physiotherapy 

Association, 

Sahar Boozari,Mohammad Ali Sanjari,Ali Amiri, Ismail Ebrahimi 

Takamjani. 

89-Certificate Of Attendance, MULLIGAN CONCEPT,Manual education 

in Physical Therapy Workshop on “ Brain Mulligan s Concepts 

MOBILISATIONS WITH MOEEMENT,NAGS ETC.A: Cervical & upper 

quadrant. 

89- Certificate Of Attendance, on “ Brain Mulligan s s Concepts 

MOBILISATIONS WITH MOEEMENT,NAGS ETC.B:Lumbar & 

LOWER quadrant. 

90- Certificate Of education, Top 30 Combi Manual Trigger Point Therapy 

and Dry Needling course 21-24 February 2017, Physical Therapy 

Dept.Faculty of Medical Sciences Tarbiat Modares University Tehran,Iran. 

91- Comparin Lumbosacral orthosis to routine physical therepy on postural 

staility in patients with chronic low back pain:A randomized trial.Medical 

Journal of the Islamic of Iran(MJIRI),2017(1 May),Fatemeh Azadinia, 

Ismail Ebrahimi-Takamjani, Mojtaba Kamyab, Mohamad 

Parninanpour,Morteza Asgari. 

92- The effect of upper trapezius muscle dry needling treatment on sleep 

quality:A case report.Journal of Bodywork&Movement 

Therapies(2017),Zahra Yaghoubi, Hamed Pardehshenas,Ismail Ebrahimi 

Takamjani. 

93- The effects of a short-term memory task on postural control of stroke 

patients.Mehdizadeh H,Taghizadeh G,Ghomashchi,Parnianpour  M, Khalaf 

K, Salehi R, Esteki A,Ebrahimi I, Sangelaji B. Top Stroke Rehabil.2015 

Oct. 
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94- A new iphone application for measuring active craniocervical range of 

motion in patients with non-specific neck pain: a reliability and validity 

study. 

Mohammad Reza Pourahmadi,MSc,PT,Rasool Bagheri,MSc,PT,Morteza 

Taghipour,MSc,PT,Ismail Ebrahimi Takamjani,PhD,PT,Javad 

Sarrafzadeh,PhD,PT,Mohammad Ali Mohseni-Bandpei,PhD,PT. 

Received 20 April 2017, revised 27 July,accepted 9August 2017. 

95-Can lumbosacral orthoses causes trunk muscle weakness? Asystematic 

review of literature. Fatemeh Azadinia PhD 

Candidatea Esmaeil Ebrahimi Takamjani PhD, Mojtaba Kamyab PhD, 

Mohamad Parnianpour,PhD, Nader Marofi PhD. 

96-Test –retest reliability of sit-to-stand and stand-to-sit analysis in people 

with and without chronic non-specific low back pain, Manual 

Therapy(2017), Mohammad Reza Pourahmadi,Ismail Ebrahimi Takamjani, 

Shapour Jaberzadeh,JavadSarafzadeh,Mohammad Ali Sanjari, Rasool 

Bagheri, Elham Jannati. 

97-The McKenzie Institute International, CENTER POSTGRADUATE 

STUDY IN MECHANICAL DIAGNOSIS AND THERAPY, PART A 

MECHANICAL DIAGNOSIS AND THERAPY THE LUMBAR SPINE, 

This is to certify that Ismail Ebrahimi Takamjani attended a postgraduate 

programme of 28 hours study,Aug 31-Sep 3,2017,Tehran/IRAN. 

98-What is the effect and mechanism of kinesiology tape on muscle 

activity? 

Journal of Bodywork & Movement Therapies, Rasool Bagheri, Mohammad 

Reza Pourahmadi, Ali Reza Sarmadi, Ismail ebrahimi Takamjani, Giti 

Torkaman, Sayyed Hamed fazeli.1 May 2017. 

99-A Protocol for clinical trial study of the effect of core stabilization 

exercises on spine kinematics during gait with and without load in patients 

with non-specificchronin low back pain. Rasool Bagheri, ismail Ebrahimi 

Takamjani,Mahadi Dadgoo, Javad Sarrafzadeh,Amir Ahmadi, Mohammad 

Reza Pourahmadi And Amir-Salar Jafarpisheh.Chiropractic& Manual 

Therapies(2017) 
100-Lumbosacral orthosis vs Rroutine Physical Therapy Regarding Postural 

Stability in Patients with Low Back Pain. 

Fatemeh Azadinia, Ismail Ebrahimi-Takamjani, Mojtaba Kamyab,Mohamad 

Parnianpour,Morteza Asghari. 

101-Ultrasound measurement of abdominal muscles during clinical 

isometric endurance tests in women with and without low back 

pain.Physiotherpy Theory and Practice, An International Journal of Physical 

Therapy.  

Shabnam ShahAli PT,PhD,Amir Massoud Arab PT,PhD,Esmaeil Ebrahimi 

PT,PhD,Shiva ShahAli MD, Nahid Rahmani PT,PhD,Hossein Negahban PT,  

PhD,Anoshirvan Kazemnejad PT,PhD&Andia Bahmani PT,MS.26 Feb 

2018. 
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102-Gender-Related Differences inTest-Retest Reliability and Minimal 

Detectable Change of Thorax, Lumbar, and Pelvis Kinematics During Gait in 

Patients With Chronic Non-specific Low Back Pain Using a Three-Dimensional 

Motion Capture System. 

 Rasoul Bagheri, PhD, PT1, Ismail Ebrahimi Takamjani, PhD, PT2,Mahdi 

Dadgoo, PhD, PT2, Amir Ahmadi, PhD, PT2, Javad Sarrafzadeh, PhD, PT2, 

Mohammad Reza Pourahmadi, PhD, PT2, Amir-Salar Jafarpisheh, PhD, BME3. 

Original Article Ann Rehabil Med 2018;42(2):1-11 

103-A new iPhone application for measuring active craniocervical range of 

motion in patients with non-specific neck pain: reliability and validity 

study.Mohammad Reza Pourahmadi, MSc, PTa, Rasool Bagheri, MSc, 

PTa,b,Morteza Taghipour, MSc, PTc,*, Ismail Ebrahimi Takamjani, PhD, PTa, 

Javad Sarrafzadeh, PhD, PTa, Mohammad Ali Mohseni-Bandpei, PhD, PTd,e . 
 

The Spine Journal 18 (2018) 447–457 

104-2nd International and 29th Annual Physiotherapy Congress of the Iranian 

Physiotherapy Association,Secretary General Board of Physiotherapy,Ministry 

of Health and Medical Education,Prof. Esmaeil Ebrahimi,   

105-FT Concept, Ismail Ebrahimi Takamjani has Attended Introduction to 

Facilitation Technique(FT) Workshop, 16 May 2018, 7 Contact hours, Tehran-

IRAN.  

106- myopain seminars,Myofacial Trigger Dry Needling Workshop, 12-16 May 

2018,Tehran,IRAN.  

107- MULLIGAN,Manual Therapy Workshop on Brian Mulligan s Concepts 

NAGS,SNAGS,MWMs,PRPs etc, IRAN-Tehran, 14 &15 May 2018. 

108-10th International Congress on Sport Sciences 26-27 April 2017,Tehran-

Iran,Changes the function and three dimension angles in hip and knee joints 

landing following 8 weeks FIFA 11+program in young male soccer players in 

oral session. 

109-Effect of Elastic Therapeutic Taping on Abdominal Muscle Endurance in 

Patients With Chronic Nonspecific Low Back Pain: A Randomized, 

Controlled,Single-Blind, Crossover Trial.Paper submitted June1,2017,in revised 

form October 23,2017. 
110 -Kinematics of the Spine During Sit-to-Stand Movement Using Motion 

Analysis Systematic Review of Literature.Mohammad Reza Pourahmadi,Ismail 

Ebrahimi Takamjani, Shapour Jaberzadeh, Javad Sarrafzadeh, Mohammad Ali 

Sanjari, Rasool Bagheri, and Morteza Taghipour, 2018 Human Kinetics,Inc. 
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( ترجمه و تألیف کتابه  

وکی، بان سیدکتر حسین نگه .و درمان ضایعات کمری ـ لگنی نگرش نوین در درمان کمردردهاارزیابی  -1

 .1380 تهران، انتشارات دانش فریار، .ابراهیمی و دکتر جعفر شاطر زاده دکتر اسماعیل

انشگاه دارات اهیمی، انتشدکتر شهره نوری زاده و دکتر اسماعیل ابر .سالمت ستون مهره هابهداشت و  -2

 .1380 .تهران علوم پزشکی ایران،

 )ترجمه( 1380 .من کیستم؟ روشهای مؤثر برای خودشناسی -3

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی  .النی اسکلتی از دیدگاه توانبخشیاصول ارزیابی سیستم عصبی عض -4

 .1386، ایران

 سماعیلاابراهیم موسوی، دکتر  .آن(تون فقرات گردنی )آسیب شناسی، بیو مکانیک و ارتز های س -5

 هران،ت شی،ابراهیمی، فاطمه شمسی و مختار عراض پور، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخ

1389. 

عیل اسما حکیمه آدی و دکتر .درمان دستی و فیزیوتراپی در بیماری های عصبی، عضالنی و اسکلتی -6

 .1389تهران، ابراهیمی، انتشارات پگاه، 

ماعیل افسانه نیکجوی و دکتر اس .انه ایش -د جامع فیزیو تراپی در اختالالت کمربند گردنیرویکر -7

 .1390 تهران، ابراهیمی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران،

اه، ات پگامیر عباس طباطبائی، مصطفی رحیمی و دکتر اسماعیل ابراهیمی، انتشار .سردرد در لگن -8

1390 

حکیمه آدی، مصطفی رحیمی و دکتر اسماعیل  .(Paradoxical Relaxationآرامش متناقض ) -9

 . 1391تهران،ابراهیمی، انتشارات پگاه، 

 ی، سیدسید رسول باقر .اختالل حرکت مفاصل شانه و رانارزیابی، تشخیص و درمان سندروم های  -10

  .1391فر، نشر جعفری، تهران، حامد فاضلی، دکتر اسماعیل ابراهیمی و دکتر عاطفه امینیان

 های علمیسخنرانی( و

1- Reflex Muscle Inhibition & Physiotherapy در زمینه  و راهکارهای علمی و کاربردی

 (1383اسفند  18-20) .توانبخشی

 (1385) .ون فقرات در کنگره جراحاناصول توانبخشی در ضایعات دژنراتیو ست -2

 (1384 -ن) تهرا .ماریهای زنانثبات فعال لگنی کمری و حاملگی ـ اولین کنگره فیزیوتراپی در بی -3

 (1383) .( و درمانهای غیر جراحی کنگره ستون فقراتCoccygodyniaدردهای دنبالچه ) -4

 .ت تأثیر پرتوهای لیزر هلیوم نئونها تحارزیابی بیومکانیک تسریع روند التیام شکستگی -5

للی جمهوری اسالمی )کمیته بین الم (1377یور شهر 9-11) .سمپوزیوم بین المللی بیومکانیک ورزشی -6

 ایران(
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 -تهران) .ایران در انه انجمن بررسی و مطالعه درددومین همایش علمی سالیـ  کرامپ عضالت اسکلتی -7

 (1381اردیبهشت  13-12

8- Cervical Muscle Pain (1380)دیماه  .در انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران 

 -)تهرانن، نگره ساالنه جامعه جراحان ایرا(، کFacial Palsyدیدگاه نوین توانبخشی به فلج صورت) -9

 (1377ماه اردیبهشت

 (1380بانماه آ -)تهران .بیومکانیک ستون فقرات، همایش سراسری کمردرد -10

11- AMG,EMG دانشگاه علوم پزشکی تهران( .اولین همایش نوروفیزیولوژی بالینی( 

لوم عشگاه )دان .زی ارتوپدیتوانبخشی پس از پارگی رباط متقاطع خلفی، دومین برنامه مدون بازآمو -12

 پزشکی ایران(

 ،سمینار توانبخشی ورزشیدر  Lateral Tennis Elbow Tendinosis نگرش نوین توانبخشی به -13

 (1379ماه دی -)دانشگاه علوم پزشکی تهران

 (1381 . )اردیبهشتتکنیک موزون، رویکرد نوین در درمانهای دستی، سیزدهمین کنگره فیزیوتراپی -14

15- Active Stabilization لوم . )دانشگاه عدومین کنگره جراحی ستون فقرات ی.ستون فقرات کمر

  (1377 -پزشکی ایران

ی م پزشک)دانشگاه علوهمایش کمردرد مکانیکال  .فقرات از دیدگاه توانبخشیپاتوبیومکانیک ستون  -16

 .(1381خرداد  -تبریز

 تیدر اصالح اختالالت عملکردی سیستم عصبی عضالنی اسکل Tapingنقش  -17

 (1386آذر  27 -پزشکی نظام)سخنرانی در دوره مدون سردرد و کمر درد   -18

 (1387)سخنرانی سردرد ناشی از گردن در کنفرانس ماهیانه انجمن درد.  -19

و  1386بهمن  13-18 -. )فدراسیون پزشکی ورزشیراهنمای تجویز تمرین درمانی، کینزیوپاتولوژی -20

   (1386اسفند  16-11

  (1386خرداد  25 -(11300. )مجتمع آموزشی بیمارستان آیت ا... طالقانی)کدشیکارگاه شانه و توانبخ -21

ین هشتم. )بررسی الگوی فعالیت عضالت ناحیه لگن و پاراورتبرال در پاسخ به یک اغتشاش بیرونی -22

 سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات(

 . )هشتمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات(نگاهی ویژه به فاسیای توراکواومبار -23

 Spine"امین کنگره جامعه جراحان ایران . )سیاصول توانبخشی در ضایعات دژنراتیو ستون فقرات -24

Congress "- 1385)  

25- October 2008  th9- thAFSM Congress 7 th: (11Rehab of Muscle injuries 

Tehran – Iran) 

 (1389فروردین  26مایش یکروزه،  ه -. )رشتیوتراپیدرد  مایوفاشیال و فیز -26

  (1390. ) اردیبهشت Saharmanو  Jandaهای درمانی تکنیک مقایسه عملکرد سخنرانی در مورد -27
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  -همایش ستون فقرات) .ت مرکزی بدندر خصوص ثبا  Ledermanبررسی و تحلیل رویکرد نوین  -28

1389) 

. کمردرد Postural Structural Bio-mechanicدر مورد مدل  Ledermanبررسی و نقد دیدگاه  -29

 (1390 -)اسفند

 -. کنگره فیزیوتراپی )شیرازComerford Uncontrolled Movementنظریه بررسی و تحلیل  -30

 (1391اردیبهشت 

. همایش در اختالالت حرکتی Uncontrolled Movementبررسی و تشخیص و توانبخشی  -31

 (1391تیر  14 -لو اسکلتی. )باب عضالنی -اختالالت عصبی

 -)تهران یورزش یپزشک یسراسر شیهما نینهمرویکرد توانبخشی در ضایعات و صدمات ورزشی.  -32

 (92مهر 

دانشگاه  -دیسک بین مهره ای: شاخصی برای تعیین سالمت. چهاردهمین کنگره ستون فقرات )تهران -33

 (1392دی  -علوم بهزیستی و توانبخشی

 9/7/95و  8/7/95.) دانشگاه علوم پزشکی همدان ، انبخشی عصبی اولین همایش توانبخشی ابن سینا ،تو -34

) 

در دانشگاه  1396آذر ماه سال  23لغایت  21سخنرانی در دومین کنگره کنگره ملی علوم حرکت بالینی ) -35

 علوم پزشکی جندی شاپور اهواز(

کت ی حرمل دومین کنگره "بهینه سازی حرکت، ارتقاء تجربیات انسانی "گواهی حضور در پانل علمی -36

 در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (1396آذرماه  23لغایت  21بالینی )

 عضویت در انجمن ها و محافل علمی

 فیزیوتراپی ایران علمی انجمن و رییس عضو -1

 عضو انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران -2

 1382پیام توانبخشی بهار و تابستان  1مدیر مسئول فصلنامه  -3

 مشاورین مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگانو هیأت عض -4

 عضو هیأت مشاورین مجله علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران -5

 1383در دهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی نهم دی ماه  تخصصی توانبخشیعضو کمیته  -6

 9-11) انایرهمایش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد در  و پنجمین چهارمین عضو کمیته علمی -7

 (تهران 1383اردیبهشت 

 عضو هیأت مدیره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران -8

 International Association of the Study of) اعضوانجمن بررسی و مطالعه درد آمریک -9

Pain IASP)  
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 عضو انجمن فیزیولوژی انگلستان  -10

 کی ازت و درمان آموزش پزشعضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته های توانبخشی وزارت بهداش  -11

 1374 سال

  های توانبخشی از سال بی رشتهدبیر هیأت ممتحنه و ارزشیا  -12

نی عضال ـعضو کمیته علمی در اولین همایش تخصصی دو ساالنه فیزیوتراپی در اختالالت اسکلتی  -13

 1385آبان ماه سال  17و16

 سرپرست گروه پژوهشی فیزیوتراپی زنان جهاد دانشگاهی  -14

 رای علمی گروه پژوهشی فیزیوتراپی زنان جهاد دانشگاهیعضو شو  -15

 عضو شورای نویسندگان فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی  -16

 ازیررئیس کمیته تخصصی علوم توانبخشی نهم، دهم، یازدهم جشواره تحقیقاتی علوم پزشکی   -17

ال سزی عضوکمیته تخصصی علوم بهداشت و سالمت بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی را  -18

93  

 93عضو اولین جشنواره انتخاب برترین های عرصه آموزش در سال   -19

زشکی دانشگاه علوم پ – 1396آذر  23لغایت  21عضو دومین کنگره ملی علوم حرکت بالینی )  -20

 جندی شاپور اهواز(

 یی هااطراحی، برنامه ریزی و اجرای کنگره ها و گردهم

 1381اسری ایران، اردیبهشت دبیر علمی سیزدهمین کنگره فیزیوتراپی سر -1

 ی اولین و دومین همایش دردملعضو کمیته ع -2

 عضو کمیته علمی کنگره های فیزیوتراپی کشور -3

 عضو کمیته علمی جراحی ستون فقرات -4

 بزرگ عضو هیأت مدیره نظام پزشکی تهران -5

  کشور نظام پزشکیعالی  عضو شورای -6

 

 

 اختراعاتز( 

 یله ای جهت درمان دردهای ناشی از مشکالت)وس فیزیوتراپی دستگاه کرایوآنالژزیا 

 ((1382)سال  عضالنی ـ استخوانی

 های مفاصل ستونهای دیسک تنگی کانال نخاع آسیبکمربند مخصوص دردهای مربوط به آسیب 

 مهره شکستگی های ستون مهره.

 


