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شنوایی شناسی کودکان ونوزادان  (ارزیابی رفتاری )۱
 والکتروفیزیولوژیک )

تعادل (  ساینسر نورو ب دشنوایی شناسی بزرگساالن با تاکی)۲
 ارزیابی ھای تعادلی وتوانبخشی وستیبوالر )

۳(postural control , تعادل و الکتروفیزیولوژی تعادل 

 : سابقھ تحصیلی

    ۱۳۹۶در آبانماهدکتری شنوایی شناسی فارغ التحصیل 
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دانشگاه  ۱۳۸۱-۱۳۷۸کارشناسی ارشد ناپیوستھ شنوایی شناسی 
  علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم  ۱۳۷۸-۱۳۷۴کارشناسی شنوایی شناسی 
 پزشکی ایران 

 سابقھ تدریس دروس دانشگاھی :

 واحد ھای نظری :

تاکنون ( مقطع کارشناسی  ۱۳۸۹شنوایی شناسی کودکان    از سال 
( 

تاکنون ( مقطع  ۱۳۹۳نوروساینس شنوایی وتعادل   از سال 
 کارشناسی ارشد )

 ) تاکنون(مقطع کارشناسی ارشد  ۱۳۹۵توانبخشی تعادل 

 تاکنون) ۱۳۹۵کنترل وضعیتی و تعادل و شناخت (

   ۱۳۹۷استاد مشاوره دانشجویان شنوایی ورودی جدید 

 ۱۳۹۷تنظیم طرح دوره شنوایی شناسی کودکان

بصورت  ۹۷بھ دانشجویان دکتری ورودی  ۱علوم اعصاب  دتدریس واح
 مشترک

"آزمونھای فیزیولوژیک" بھ دانشجویان کارشناسی تدریس واحد 
 ۹۸-۹۷نیمسال 

تدریس واحد "آزمونھای ارزیابی تعادل بھ دانشجویان ارشد 
   ۹۸-۹۷نیمسال 

 : واحدھای عملی

 ۱۳۸۱-۱۳۷۹کارآموزی غربالگری شنوایی در مدارس از سال 

 ۱۳۸۵-۱۳۷۹کارآموزی بالینی بزرگساالن 

 تا کنون  ۱۳۸۰کارآموزی بالینی کودکان از سال 



تا  ۱۳۹۰تعادل از سال الکترو فیزیولوژی کارآموزی بالینی 
  کنون

 : سوابق فعالیتھای پژوھشی

تدوین جزوات آموزشی با عناوین اختالالت شنوایی ؛ سندرم  •
 ھایی با اختالالت شنوایی وتعادل 

تدوین جزوه ھایی با زبان ساده جھت آشنایی والدین کودکان  •
بھ ھمراه بروشور کم شنوا با مشکل نوروپاتی شنوایی 

 تبلیغاتی جھت بیمارستان
تھیھ بروشور آگاھی دھی بھ وادین کودکان مبتال بھ  •

 نوروپاتی شنوایی
تھیھ بروشور اگاھی دھی بھ والدین کودکان تحت شیمی  •

 توکسیکدرمانی و داروھای اتو
تھیھ بروشور آگاھی دھی بھ والدین درخصوص انواع کم  •

 شنوایی
 با عناوین :  راھنمای  پایان نامھ کارشناسیاستاد  •

 ۱۳۸۷نوروپاتی شنوایی ؛ زھرا گرجی پور -۱

 ۱۳۸۸اختالالت تعادلی در کودکان ؛مژده کورکی نژاد ؛-۲

سرگیجھ ھای وستیبوالر مرکزی ؛ محیطی ؛تروماتیک -۳
 ۱۳۸۸ک ؛ بھناز سعادتی ؛وسایکوژنی

راھبردھای درمانی کم شنوایی در کودکان مبتال بھ افت -۴
 ۱۳۹۰شنوایی ؛ نسرین قنبری ، سارا راسخیان ؛

کاشت حلزون وتقویت کننده ھای صوتی در کودکان وراھبردھای -۵
   ۱۳۹۰بالینی آن ؛سعیده زین االدینی ؛ 

سیمین سلیمانی  vestibular rehabilitationترجمھ ای از فصول رفرنس -۶
 ۱۳۹۱فر 

  ۱۳۹۱توانبخشی وستیبوالر ؛خدیجھ سعادت طلب ؛ -۷

الکتروککلئوگرافی وکاربرد آن در بیماریھای گوش  بھ ویژه -۸
 ۱۳۹۲منییر واختالالت عصبی ؛ آرش کریمی 



ادراک ھیجانات موسیقیایی توسط کودکان کم شنوا ؛ خانمھا -۹
  ۱۳۹۲سلیمانی وکریمی ؛ 

  ۱۳۹۲تاثیر لیزر کم توان بر وزوز گوش ؛ زینب محب -۱۰

 ۹۸آقای سرباز تیر رشدکنترل وضعیتی در نوزادان -۱۱

آقای مشیزی تیرماه  تمپانومتری واید باند در نوزادان-۱۲
۹۸ 

آقای اکبرپور  تمپانومتری فرکانس باال در نوزادان-۱۳
 ۹۸تیرماه

کسیک شنوایی اھکار ھای مدیریتی در پایش داروھای اتوتور-۱۴
  ۹۸خانم ناظم پور تیرماه 

مدیریت نوروپاتی شنوایی در کودکان و نوزادان در سال  -۱۵
 آقای قادر زاده  ۹۷-۹۸

 

 ؛  استاد مشاور پایان نامھ کارشناسی ارشد •

مقایسھ بھره گوش واقعی در سمعکھای تنظیم شده توسط پاسخھای  ۱
 ۱۳۹۴نژاد ؛قشری ومنحنی ھدف حاصل از فرمول ،کیمیا حبیب 

مقایسھ عملکرد کنترل وضعیتی در شرایط انجام تکلیف دوگانھ  ۲
در نوجوانان پسر کم شنوای مادرزاد کاربرکاشت حلزونی و 

  ۱۰۶،۱۳۹۵ھمساالن ھنجار، زھرا ندیمی، شماره 

اثر  بررسی :"با عنوان  کارشناسی ارشداستاد مشاوره پایان نامھ  -۳
 98در سال  "در بیماران پارکینسونی  vHITو  cVEMPبر   بوالریوست یتوانبخش

 

 داور پایان نامھ ارشد  استاد

بررسی زمان نھفتگی پاسخ شنیداری ساقھ مغز آرمونھای  -۱
 ۱۳۸۷رفتاری شنوایی ؛روناک زینالدینی 



شناسایی آسیبھای شنوایی مرکزی براساس ارزیابی ھای  -۲
چندگانھ پردازش شنوایی در کودکان مدرسھ رو؛ انسیھ عبادی 

  ۱۳۹۵؛ 
مقایسھ پاسخ پایدار شنوایی با آستانھ ھای شنوایی رفتاری  -۳

 ۱۳۹۱رسول پناھی در کودکان مبتال بھ سابقھ بیلی روبین 
بررسی اثر مضاعف توانبخشی دھلیزی در بیمارانی با مشکالت   -۴

  ۱۳۹۷سرگیجھ وضعیتی خوش خیم مریم حیدری 
 استاد ناظر پایان نامھ فوق -۵

استاد داور پایان نامه ارشد آقاي امینی با عتوان: تاثیر توانبخشی دهلیزي بر سردرد، سرگیجه و 
 ظر همین پایان نامهاستاد ناو  کیفیت زندگی مبتالیان به میگرن دهلیزي

۶-  
 سمینارھای کارشناسی :داوری  •

 ۱۳۹۳بازسازی سلول ھای مویی  عاطفھ داود زاده 

 ۱۳۹۳نوروپاتی شنوایی وتعادل ؛شیرین شاکرمی 

بررسی مشخصات سیستم شنوایی افراد مبتال بھ بیماریھای تخریبی 
 ۱۳۹۳مھره ھای گردن ،زھرا ناصر 

جدیدمبتکران مھیاسادات بررسی شنوایی کارگران گروه تولیدی 
 ۱۳۹۳الجوردی 

دانشکده توانبخشی دانشگاه شھید  طرح پژوھشی داوری •
مقایسھ :  ساعت فعالیت پژوھشی ) ۱۵( معادل بھشتی 

پاسخ ھای برانگیختھ دھلیزی گردنی در مبتالیان بھ 
 ۱۳۹۴؛در سال  ۶۵۰۲بیماری منییر با یا بدون اورا ؛کد 

 بخشی دانشگاه ایران:داوری طرح پژوھشی دانشکده توان

عنوان طرح : تاثیر تمرین مبتنی بر شنوایی فضایی بر میزان رھایی از پوشش اطالعاتی بااستفاده   -۱
-4-6-13657طرح  ، کد در سالمندان جوان با شنوایی ھنجار  CRMاز نسخھ فارسی جمالت با الگوی 

  1397، در سال 97



 :  کد طرح جمعیت بزرگسال جوان ایرانیتعیین اطالعات هنجار تمپانومتري عریض باند در  -2

15036-75-02-98  

پایایی ماتریال هاي گفتاري تک سیالب و دوسیالب فارسی به شناسایی و تعیین روایی و  عنوان طرح: -3

منظور استفاده در ارزیابی و توانبخشی آسیب هاي شنوایی متمرکز بر مولفه هاي صوتی، آوایی و زبانی در دو 
 98-02-75-14956 :کد طرح جمعیت کودك و بزرگسال

 

 Auditory and Vestibular Researchدر مجلھ  داوری مقاالت پژوھشی •
 ۱۳۹۶و ۱۳۹۵دانشکده توانبخشی دانشگاه تھران در سال 

۱۳۹۷ 
داوری مقالھ انگلیسی داخلی مجلھ علوم توانبخشی  •

 ۱۳۹۷دانشگاه شیراز با عنوان زیر در سال 

"The effect of chronic otitis media with effusion on amblyaudia by dichotic 
testing" 

داخلی مجلھ نورولوژی کودکان بیمارستان مفید، دانشگاه شھید بھشتی داوری مقالھ انگلیسی  -۱ 
 ۱۳۹۷....در شھریور  با عنوان

Evaluation of Auditory Brainstem Responses and Otoacoustic Emission in 
AutismChildren. 

بھشتی با داوری مقالھ انگلیسی داخلی مجلھ نورولوژی کودکان بیمارستان مفید، دانشگاه شھید  -۲
 ۱۳۹۷ و آذرماه  در مھرماه ....عنوان

-۱ Vestibular Rehabilitation effects on dizziness and headache quality in 9-
15 years old vestibular migraine". 

۲- Well-being and coping capacities of adolescent students with hearing 
loss in mainstream schools 

۳-  Study on the relationship between auditory sensory gating and cognitive functions in auditory and 

visual modalities in primary school children 

http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9MTQ5NTY-TVRrM09UWSUzRA--
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9MTQ5NTY-TVRrM09UWSUzRA--
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9MTQ5NTY-TVRrM09UWSUzRA--


 دانشگاه تهران بانام...... داور مقاله  مجله علمی پژوهشی  -4

A review of studies on motor development  in deaf children 

 داور مقاله انگلیسی داخلی مجله نورولوژي کودکان بیمارستان مفید-5

Effects of auditory processing training on speech perception and brainstem 

plastisity in adolescents with Autism Spectrum Disorders 

 

حس  مجری طرح پژوھشی با عنوان بررسی اثر تعاملی - ۱
شنوایی وتمرینات تکلیف محور دوگانھ در کودکان کاربر 

  ۱۳۹۴دانشگاه علوم پزشکی ایران ؛ کاشت حلزونی 

مجری دوم طرح پژوھشی با عنوان روایی وپایایی نسخھ  - ۲
فارسی شده مقیاس تعادلی برگ در کودکان مبتال بھ کم 
شنوایی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

۱۳۹۴  

توانبخشی در مرکز ثبت  –ثبت مداخلھ در مانی  - ۳
اثر تعاملی شنوایی  کارآزمایی بالینی ایران  تحت عنوان

و تمرینات تکلیف محور دوگانھ بر روی کنترل وضعیتی 
  ۱۳۹٤در سال  IRCT2015112425223N1با کد ثبت  کودکان

 : مقاالت پژوھشی •

ملیحھ مظاھر یزدی ؛عبدهللا موسوی ؛مھدی اکبری ؛ھاشم فرھنگ دوست 
مطالعھ موردی ابتال بھ نوروپاتی شنوایی –؛نوروپاتی شنوایی 

 ۲/۱۵.  ۱۳۸۵بعد از ھایپربیلی روبینمیا . شنوایی شناسی 
  67-61)  ۲۶(پاپی 

ملیحھ مظاھر یزدی ؛ یونس لطفی ؛ سعید مالیری ؛ زھرا جعفری 
؛تدوین ازمونی برای تعیین سطح مھارت شنوایی افراد مبتال بھ 



سال  ۱۳۸۲کم شنوایی مالیم تا عمیق  دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 ۳۸دھم ش 

Mazaheryazdi.M, Moossavi A,Sarrafzadah J, Talebian .S, Jalaie.SH. Study of the effects of 
hearing on static and dynamic postural function in children using cochlear implants.  
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 100 (2017) 18-22. 
 
 
MAZAHERYAZDI M, AGHASOLEIMANI M, KARIMI M, ARJMAND P. Perception of Musical 
Emotion in the Students with Cognitive and Acquired Hearing Loss.  Iran J Child 
Neurol. Spring 2018; 12(2): 41-48 

 
  

کیمیا حبیب نژاد، سید جالل ثامنی، ملیحھ مظاھر یزدی، شھره  
 جالیی تیال موسوی ،

با پاسخ  مشدهیتنظ یدر سمعکھا یبھره گوش واقع سھیمقا
ھدف حاصل  از فرمول   در کودکان با  یو منحن کالیکورت

،فصلنامھ علمی  AL-NL2Nدیمتوسط تا شد یعصب-یحس ییکمشنوا
 ۱۳۹۶پژوھشی طب توانبخشی 

 سوابق کاری / تجارب حرفھ ای :

  ۱۳۷۸عضو کمیتھ اجرایی سومین کنگره شنوایی شناسی  آذرماه 

دانشگاه سخنران در پنجمین کنگره سراسرس شنوایی شناسی در 
 ۱۳۸۴ایران 

  ۱۳۸۶سخنران در ششمین کنگره شنوایی شناسی  در دانشگاه تھران 

مسئولیت برگزاری  ونیز عضو کمیتھ علمی  اولین سمینار شنوایی 
  ۱۳۸۷شناسی کودکان ونوزادان 

  ۱۳۸۷سخنران در اولین سمینار شنوایی شناسی کودکان ونوزادان 

سخنرانی در ھشتمین کنگره شنوایی شناسی  در دانشگاه علوم 
  ۱۳۸۸پزشکی ایران در سال 

سخنرانی در کنفرانس یکروزه انجمن علمی جراحان گوش وحلق 
  ۱۳۸۸وبینی در بیمارستان امیراعلم در سال 

  ۱۳۸۹عضو کادر علمی نھمین کنگره شنوایی شناسی ایران در سال 



 ۱۳۹۰ھمایش دانشجویی شنوایی شناسی عضو کمیتھ علمی پانزدھمین 

سخنران در کارگاه ارزیابی وتوانبخشی وستیبوالر توسط انجمن 
  ۱۳۹۰شنوایی شناسی ایران در تیرماه وآبان ماه  سال

سخنرانی در کنفرانسھای علمی ادواری دانشکده توانبخشی 
   ۱۳۹۰سفند ماه ودی ماه ادانشگاه تھران 

زه بیماریھای نورولوژیک کودکان سخنرانی دراولین کنفرانس یکرو
 ۱۳۹۳دانشگاه شھید بھشتی بیمارستان مفید واختالالت شنوایی در 

سخنرانی در سیزدھمین کنگره شنوایی شناسی توسط انجمن علمی 
  ۱۳۹۳ شنوایی شناسی 

سخنران در کنفرانس یکروزه توانبخشی تعادلی فرادھلیزی 
 ۱۳۹۴دانشگاه علوم بھزیستی 

انشکده در در کنفرانسھای ادواری شنوایی شناسی دسخنرانی 
 ۱۳۹۴توانبخشی علوم پزشکی ایران در مھرماه وآذرماه 

 ۱۳۹۵سخنرانی در پانزدھمین کنگره شنوایی شناسی ایران  

شنوایی شناسی کودکان بارویکرد برگزارکننده کارگاه آموزشی 
 پانزدھمین کنگره شنوایی شناسی  ی ھای رفتاری ھمزمان باابارزی

  ۱۳۹۷سخنرانی در ھفدھمین کنگره شنوایی شناسی ایران 

 ۱۷عضو ھیات رییسھ پنل بررسی پوستر ھای ارایھ شده در کنگره 
 ام شنوایی شناسی

شنوایی شناس عضو تیم شکاف کام و لب دانشکده توانبخشی علوم 
 با ھمکاری بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) پزشکی ایران

سخنرانی با عنوان کم شنوایی و شناخت انواع آن در دومین نشست 
 ۹۸والدین کم شنوا خردادماه 

 شرکت در دوره ھا وکارگاه ھای آموزشی :

شرکت در ژورنال کالب ھای گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم  •
 ۱۳۸۰پزشکی ایران 



دردانشگاه   OAEدومین ھمایش اصول وکاربردھای بالینی  •
 ۱۳۸۰تھران  سال 

 ۱شرکت در ھمایش مشاوره وتوانبخشی دردانشکده توانبخشی  •
  ۱۳۸۱دانشگاه ایران 

دانشگاه علوم پزشکی   Hearing and technologyشرکت در کارگاه  •
  ۲۰۰۶ایران 

نشگاه شرکت در ھمایش یکروزه غربالگری شنوایی نوزادان ؛دا •
 ۱۳۸۱بھزیستی 

کارگاه یکروزه آزمونھای نوین تعادلی  ارائھ شده توسط  •
توکیو ژاپن ؛در بیمارستان میالد از  Murofushiپروفسور 
 ۱۳۸۸تھران 

 ۱۳۹۰شرکت در دھمین کنگره شنوایی شناسی  •

ت وعلم سنجی اتوسط اداره انتشار  End Noteکارگاه یکروزه  •
 ۱۳۹۲دانشگاه تھران 

کارگاه دوروزه تحلیل بقا (توسط مرکز شرکت در  •
 ۹۸ام تیر ۱۶و۱۵ارزشیابی ھیات علمی).

 ۳۰کارگاه جستجوی پیشرفتھ (ارتقا ھیات علمی)در  •
  ۹۸ام تیر

 فعالیتھای مدیریتی واجرایی : •

 ۱۳۸۴-۱۳۸۲سابقھ کار بالینی در بیمارستان امام خمینی کرج 

ن مسئولیت کنترل ونظارت برکلینیک شنوایی شناسی کودکا
 تاکنون  ۱۳۸۶ونوزادان  از سال 

سابقھ کار بالینی در حیطھ شنوایی کودکان وارزیابی 
 وتوانبخشی تعادل در کلینیک شنوایی دانشکده توانبخشی ایران 

قبل از پذیرش در  ۱۳۹۰-۱۳۷۰از سال التدریس  بھ شکل مربی حق
 ره دکتریود

عضو ھیئت ممتحنھ وبرگزار کننده امتحانات پایان ترم وآسکی  
 تاکنون  ۱۳۸۹در مقاطع کارشناسی وارشد از سال 

 تاکنون  ۱۳۹۴عضو کارگروه تخصصی بالینی کودکان  از اسفند 



 ۱۳۹۴ضو کارگروه تخصصی ارزیابی توانبخشی سیستم تعادل از ع
 تا کنون 

از  رتمان شنواییعضو گروه برگذاری امتحانات آسکی در دپا
 تا کنون ۱۳۹۰سال 

راه اندازی و مدیریت بخش شنوایی شناسی بیمارستان فوق 
 تاکنون ۱۳۹۶تخصصی حضرت علی اصغر از سال 

راه اندازی و مدیریت غربالگری  در بیمارستان شھید 
 ۱۳۹۸اکبرآبادی در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


