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 تاریخچھ تحصیلی : افسانھ نیکجوی

، مرتبھ دانشگاھی؛ استادیار، دپارتمان فیزیوتراپی؛ دانشکده علوم توانبخشی؛ دانش�گاه عل�وم پزش�کی ای�ران، ۲۷/۳/۱۳٤۱ ؛تاریخ تولد 
)،     +۹۸(۲۱۲۲۲۲۷۱۲، تلف�ن تم�اس: ۱٥٤٥۹۱۳۱۸۷خیابان شاه نظری، میدان مادر، خیابان میردام�اد، تھ�ران، ای�ران، آدرس پس�تی: 

 +)۹۸(۲۱۲۲۲۲۰۹٤٦دورنگار: 

 nikjooy.a@iums.ac.irAfsanehnikjooy@yahoo.com    ,+)، ۹۸(۹۱۲۷۰۹۷٦٤٦تلفن ھمراه  

 تحصیالت

 ۱۳۸۹علوم پزشکی ایران گاه اختالالت کف لگن ) از دانشکده علوم توانبخشی، دانشدر زمینھ  تراپی (  دریافت مدرک دکترای فیزیو
 ۱۳۹٤تا 

 تجربیات کاری و موقعیت علمی

 )۱۳٦۸-۱۳۷۱(فیزیوتراپیست در بیمارستان سوم شعبان 
 )۱۳۷۱-۱۳۸٥(رسول اکرم  در بیمارستان بخش توانبخشی رئیسو  فیزیوتراپیست 
(ت�ا ه عل�وم پزش�کی ای�ران دانشکده عل�وم توانبخش�ی، دانش�گای واقع در فیزیوتراپدر کلینیک  ییستفیزیوتراپو مدرس  مسئول 

 )۱۳۸٥-اکنون
( درم�ان  واستاد دانش�گاه ای�ران) ت(پروکتولوژیسار محجوبیکف لگن در مطب خصوصی دکتر بھ فیزیوتراپیستبھ عنوان  

 )۱۳۹۰-۱۳۹۲در این حوزه ) ( بیمار ۱۰۰حدود 
 )۱۳۹٤-دانشگاه علوم پزشکی ایران (ھم اکنون، دانشکده علوم توانبخشی، فیزیوتراپی ، دپارتمان فیزیوتراپیاستادیار  

 
 

 حضور در کنگره ھا بعنوان سخنران
 

 )۱۳۹٤�۱۳۹۳�۱۳۹۲)(پوستر ۱۳۸۱ سخنرانی( کنگره ساالنھ فیزیوتراپی ایران 
: تاثیر بیوفیدبک درمانی و الکتروتراپ�ی در اف�راد مس�ن  ایراندانشگاه علوم پزشکی درزنان  -سالمت  -فیزیوتراپی سمینار  

 )سخنرانی ۱۳۹۲کف لگن (عملکردی  مبتال بھ اختالالت 
 )سخنرانی ۱۳۹۲)( ھای دفعختالل عملکرداایران ( فیزیوتراپی در کنترل  انجمن کنترل دفعکنگرھ 
 )۱۳۸۸سخنرانی ارولوژی ایران ( بین المللیکنگرھ 
 )۱۳۹۲۱ سخنرانی)(۱۳۸۸ سخنرانیایران (انجمن جراحان  کنگره 
 )۱۳۸۷طب فیزیکی (پوستر  کنگره 
 )۱۳۸٥)(پوستر ۱۳۸۲ سخنرانی(ویژه ستون فقرات  فیزیوتراپیسمینار 
 نقشھ برداری ملی ایران (ارگونومی و فرم صحیح قرارگیری بدن پشت میز، پشت کامپیوتر و تختھ رسم ) سازمان 
-تھ��ران۱۳۹٦ط��ب فیزیک��ی و توانبخش��ی و تش��خیص الکت��رو مغناطیس��ی ای��ران ( دی م��اه  کنگ��ره س��االنھبیس��ت ویکم��ین  

ک�ف لگ�ن ( تم�رین درم�انی و بیوفی�دبک ) فیزیوتراپی قرار ملکی)، تاثیر -بابازاده زاویھ.س س، واثقی الف،.نیکجوی(ایران)
 تیاری ادرارپروتکل کاھش وزن بھ منظور درمان برخی عالئم بالینی در زنان فربھ مبتال بھ بی اخ

 
رض��ایی.خ)، (بررس��ی اثربخش��ی روش ھ��ای  ال��ف،.نیکجوی) (خراج��ی.ج، ۱۳۹٦جامع��ھ درد ای��ران( آب��ان  کنگ��رهام��ین ۱۳ 

 فیزیوتراپی در زنان با وستیبیولودینای تحریک شده )
رض�ایی.خ)، ( درم�ان پروتک�ل درد ک�ف لگ�ن  ال�ف،.نیکجوی) (خراج�ی.ج، ۱۳۹٦جامع�ھ درد ای�ران( آب�ان  کنگرهامین ۱۳ 

 مزمن از ابتدا تا امروز)

mailto:nikjooy.a@iums.ac.ir
mailto:Afsanehnikjooy@yahoo.com
mailto:Afsanehnikjooy@yahoo.com


2 | P a g e  
 

ق�رار ملک�ی)،  -باب�ازاده زاوی�ھ.س س، واثق�ی الف،.نیکجوی()۱۳۹٦عض�النی ( آب�ان -اختالالت اسکلتی فیزیوتراپی کنگره  
دارای شاخص توده  کف لگن بھ عالوه ی کاھش وزن بھ منظور مدیریت عالئم بی اختیاری ادرار در زنانفیزیوتراپی (تاثیر
 کیلوگرم بھ ازای ھر متر مربع ۳۰) باال تر از BMIبدنی( 

 ، عشایری.ح؛ مالکی.سنیکجوی.الف، زارعی.م، معروفی.ن، ابراھیمی تکامجانی.ا، ھادی زاده خرازی.ه، محجوبی.ب،  
(Study of the brain activities in patients with chronic constipation due to paradoxical 
Puborectalis contraction syndrome after biofeedback therapy 

 )؛ این آزمایش ھم اکنون توسط ثبت ایرانی آزمایشات بالینی ثبت گردیده (ای ار سی تی) و ھنوز در حال مطالعھ می باشد.

 

 دیگر فعالیت ھا : شرکت در دوره ھا، سمینارھا، دوره ھای حرفھ ای و شغلی

ارشدتحص�یلی، (برنام�ھ  اروپایی درمان دس�تی،  مدرسھو احشاء توسط  کمربند کمری ولگنیمھره ھای کمر،، موبیلیزاسیون 
 )۱۳۹٤-۱۳۹٥()دکتر دیوان بیگی، ایتالیا 

م�درس مرب�وط ب�ھ کش�ور ھ�ای در ح�ال توس�عھ   WCPTخش�ک توس�ط دکت�ر قاض�ی عل�ی س�رھان  نکارگ�اه آموزش�ی س�وز 
)۱۳۹٤( 

 ام)۲٦ام تا ٦) (۱۳۷٤-۱۳۹٤(ایران کنگره ساالنھ فیزیوتراپی  
 )۱۳۹٤.م (زیتوسط دکتر زنتاپ.ت و دکتر راارائھ ACLدوره آموزشی بین المللی یک روزه جراحات  
 )۱۳۹٤ه علوم پزشکی ایران (دانشگاتوسط ارائھ،چگونگی و روش ھای نگارش مقالھ 
 FMRI  )سلولی و مولکولی تصوربرداری توسط مرکز تحقیقاتی  ارائھ،کاربردی )، کارگاه اموزشی ام ار ای 
 )۱۳۹۲(توسط دانشکده علوم پزشکی تھرانارائھ کارگاه آموزشی آنالیز حرکتی 
و عل�وم توانبخش�ی  بھزیس�تیتوس�ط دانش�گاه ارائھ ستون فقرات کمر، ستون فقرات سینھ، ستون فقرات گردن  موبیلیزاسیون، 

)۱۳۸۸-۱۳۸٦( 
 )۱۳۸۷( ایرانتوسط کنگره انجمن درد ارائھ رومیالژیاسمینار سندرم فیب 
 )۱۳۸٦بالینی مبتنی بر شواھد(ھای ای ھنماکارگاه آموزشی روش ھای گسترش و استفاده ر 

)(Methods of Developing &Using Evidence-Based Clinical Guidelines 
 )۱۳۸٦روده و کبد ( -یه معد بیماریھای  توسط مرکز تحقیقاتارائھ روده ای  -ی ه ت حرکتی سیستم معداختالال 
 )۱۳۸٥( ایرانکنگره انجمن درد 
 )۱۳۸٥و توانبخشی ( بھزیستیعلوم  توسط دانشگاه ارائھ آسیب حرکتی در ناحیھ کمر، ناحیھ لگن 
 )۱۳۸٤ه علوم پزشکی ایران (دانشگاتوسط ارائھ زنان -سالمت  -فیزیوتراپی سمینار  
 )۱۳۸٤مدیریت کنترل کیفیت و سیستم ارزشیابی ( 
 )DrThackywray .J, Sweden )۱۳۸۳ماساژ؛ کارگاه نظری و تمرین بالینی ارائھ توسط  
 )۱۳۸۳طب سوزنی گوش و لیزر درمانی ارائھ توسط انجمن اتریشی طب سوزنی و تدریس آکادمی اروپایی طب سوزنی ( 
و دانش��کده جورجی��ای ش��مالی ، فیزی��وتراپیباف��ت ن��رم توس��ط  دکت��ر م.ر.ن��وربخش، اس��تاد ، دپارتم��ان موبیلیزاس��یون کارگ��اه  

 )U.S.A & U.S.W.R )۱۳۸۲دانشگاه ایالتی 
 )۱۳۸۲دانشکده علوم پزشکی تھران(توسط ارائھ بیومکانیک و موتور کنترل بدن انسان  
 )۱۳۷٦( ایران درد انجمنیریت درد مزمن ارائھ توسط کنگره ادراک و مد 

 
 

 موقعیت ھای اجرایی و عضویت ھای حرفھ ای

کف لگن در دانشکده علوم عملکردی  اختالالت درفیزیوتراپی  جنبھ ایتکمیلی آموزش چند  کوتاه مدتدبیر اجرایی و دوره  
 )۱۳۹٤-۱۳۹۷((دوره اول تا ششم)دانشگاه علوم پزشکی ایران توانبخشی 

 ایرانساالنھ انجمن دردکنگره دبیر اجرایی در ششمین  
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ب�ین الملل�ی  کنگ�ره  ۱۲) و ارائ�ھ آن در ۱۳۸۸تیاری ادرار و مدفوع در زنان ایرانی (بی اخ تھیھ  راھنمای بالینی(گایدالین) 
 )۱۳۸۸(ایران  انجمن ارولوژی 

ق�ا دان�ش فیزیوتراپبیس�ت ھ�ا در ب�ھ منظ�ور ارت (ص)ماھانھ در بیمارس�تان رس�ول اک�رم ھای  کنفرانس ھدایت وبرگزار کننده 
 زمینھ تخصصی خود

 ایران کنترلدفع) و عضو انجمن کنترل دفع بین المللی انجمن(  ICSعضو  
 یوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایرانفیز قطبعضو  
 ایرانعضو گروه تحقیقاتی بھداشت و سالمت فیزیوتراپی زنان  در جھاد دانشگاھی علوم پزشکی  
 عضو انجمن فیزیوتراپی ایران 
 فیزیوتراپیایرانعضو بخش سالمت زنان انجمن  
 ، دانشگاه علوم پزشکی ایرانبیمارستان حضرت رسول اکرم  CRRC) کولورکتال (عضو مرکز تحقیقات  

 

 کتاب، نگارش در مجلھ و ارائھ چکیده در ھمایش ھای بین المللی

 شانھای–رویکردجامعفیزیوتراپیدراختالالتحرکتیکمربندگردنی، )اابراھیمی تکامجانی. الف،.ینیکجو( 
 (کتاب) تھراندانشگاه علوم پزشکی ؛ انتشار ارزیابیودرمان

 شانھ ای –رویکرد جامع فیزیوتراپی دراختالالت حرکتی کمربندگردنی(نیکجوی.الف، ابراھیمی تکامجانی.ا)،  
 دانشگاه علوم پزشکی ایران (کتاب)؛ چاپ دوم  درحال انتشارتوسط ارزیابی ودرمان

دانش��گاه عل��وم پزش��کی ای��ران ارزی��ابی و درم��ان انتش��ار ، بھب��ود عملک��رد ک��ف لگ��ن، )س باب��ازاده زاوی��ھ.سالف،.نیکجوی( 
 (کتاب)

 )سلیقھ راد.ح، ، محجوبی.ب، حقانی.ح، ه، ھادی زاده خرازی.امعروفی.ن، ابراھیمی تکامجانی.الف،.نیکجوی( 
(Accurate differentiation of dyssynergic defecation patients from normal subjects based on 
abnormal anorectal angle in MR defecography 

 )کواالالمپور مالزی،ارائھ شد. در  ۲۰۱٦اکتبرفیزیوتراپی کھ در  درکنگره بین المللی
 )، محجوبی.ب، حقانی.ح، عزیزی.ره ، ھادی زاده خرازی.معروفی.ن، ابراھیمی تکامجانی.االف،.نیکجوی( 

 (a diagnostic test for the evaluation of pelvic floor motion in patients with dyssynergic  
defecation after biofeedback therapy 

Journal of the Islamic Republic of Iran Iran University of Medical Sciences (MJIRI)29:188. 1395 
 

 ، )ر زاده.م، گوھرپی.سط، شااتکامجانی.معروفی.ن، ابراھیمی الف،.نیکجوی( 

(The Effect of Stabilization VS. Traditional Exercises On Shoulder and Neck Girdle Functional Indices in 
females with Upper Quarter Postural Abnormality((Kowsar Medical Journal) 

 )) ٤(۹)، جلد ۱۳۸٤( 

 ، )گوھرپی.سزاده.م، رط، شااابراھیمی تکامجانی. فی.ن،،معروی.الفنیکجو( 
(The Effect of Stabilization and Traditional Exercises on Kibler Indices  in females with Upper 
Quarter Postural Disorder 

 ))۱(۱)، ۱۳۸۲دانشگاه علوم پزشکی ایران ( 
 ؛)، محجوبی.به، ھادی زاده خرازی.ای.، زارعی.م، معروفی.ن، ابراھیمی تکامجانی.الفنیکجو( 

(What Are the Differences Between Neurophysiologic  Indices of Pelvic Floor in Patients with  
Dyssyneric Defecation Vs. Healthy Persons, Based on fMRI findings 



4 | P a g e  
 

 )شده است ( ارائھ شفاھی)) در آمریکا پذیرفتھ ۱۳۹٥توسط اختالالت روانپزشکی و روانشناسی (
 

 رضایی.خ) ,نیکجوی.الف( 
“Etiological concepts of chronic pelvic pain syndromes: integration of physical disorder factors 
with alterations in sensory-motor networks 

 International Conference on 2nd Global Summit on Gastroenterology & Hepatology  
 . ۱۳۹۷) آبان ۲۹-۲۸( برگزاریتاریخ   پذیرفتھ شده است 
 

 میرزایی.ر) ,محجوبی.ب ,خوش لھجھ صدق.الف ,(نیکجوی.الف 
The effects of cognitive-behavioural therapy with biofeedback on the quality of life, anxiety and 
physical symptoms in patients with dyssyneric defecation 

 ۱۳۹۷آبان ) ٥-۳در(سخنرانی 
“World Congress on Midwifery and Women’s Health” 

 
 وثاقی.ب) ,بابازاده زاده.س سالف،.نیکجوی( 

The correlation between anthropometric indices and lumbar lordosis with urinary incontinence 
in obese women 

 )۱۳۹۷خرداد  ٥-۳ایران ( فیزیوتراپی ساالنھ کنگره
 

 وثاقی.ب) ,بابازاده زاده.س سالف،.نیکجوی( 

Effect of pelvic floor rehabilitation on urge urinary incontinence (A case study) 

 )۱۳۹٥آذر ۲۰-۱۸ایران( کنگره بین المللی نورویورولوژی

 زارعی.م) ,عشایری.ح , معروفی.ن، ابراھیمی تکامجانی.ا، ھادی زاده خرازی.ه، محجوبی.ب الف،.نیکجوی( 
Correlation between improvementof defecation patternandaltered fMRI activity after biofeedback 
therapyin patientswithdyssynergic defecation 
5th international conference on Psychiatrist, Geriatric psychiatry and counseling psychology 

 )۲۰۱٦ارائھ شده است (
 

 بابازاده.س س) ,وثاقی.ب ,صراف زاده.ج الف،.نیکجوی( 
 

The effect of age, menopause, diabetes, drinking fluids and regular exercise on urinary 
incontinence in obese women based on anthropometric 
(The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine) 
 

 )نیکجوی.الف، معروفی.ن، ابراھیمی تکامجانی.ا، ھادی زاده خرازی.ه، محجوبی.ب( 

Accurate Differentiation of Dyssynergic Defecation Patients from Normal Subjects Based on 
Abnormal Anorectal Angle in MR Defecography 

(J Yoga Phys Ther 6: 25) 2016 
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 جویاناستاد راھنما بھ منظور پایان نامھ دانش

 (مقطع کارشناسی ارشد) بررسی اثر لیزر اکوپانچر در کاھش برخی عالئم سندروم مثانھ بیش فعال و کیفیت زندگی  
 تمرین عضلھ کف لگن بھ ھمراه کاھش وزن در درمان زنان فربھ مبتال بھ بی اختیاری ادرارتاثیر  
در زن�ان ش�یرده در مرک�ز س�المت دانش�کده پزش�کی  ری ھ�ای وض�عیتی در گ�ردن، ش�انھ، کم�رر و تعیین عامل ناھنج�ااتکر 

 تھران (مقطع کارشناسی ارشد)
 )کارشناسی ارشد .(مقطع بتال بھ بی اختیاری ادرارتأثیر تمرین عضلھ کف لگن بر کنترل پاسچر در زنان م 
. با حداقل یک زایم�انپروالپس ارگانھای لگنی  زنان مبتال بھکف لگن در تآموزش عضال اجرایو کیفیت تکرار بررسی•  

 (مقطع کارشناسی ارشد)
ی ادراراسترس�ی بررسی قدرت انقباضی عضالت کف لگن بھ عنوان شاخصی از حس عمق�ی در زن�ان مب�تال ب�ھ ب�ی اختی�ار 

 نسبت بھ زنان سالم. (مقطع کارشناسی ارشد)
مبتال بھ یبوس�ت  بیماران و کیفیت زندگیجسمی بر عالئم بررسی اثرتحریک الکتریکی سطحی دوطرفھی عصب تیبیال خلفی 

 )کارشناسی ارشد .(مقطععملکردی مقاوم بھ درمان مزمن
ص ھای ثبات پوسچر در فعالیت ھ�ای اس�تاتیک و دینامی�ک از بررسی ثبات پوسچر و تغییرات پوسچر لومبوپلویک بر شاخ 

دیدگاه رفتار دینامیک خطی و غیرخطی در افراد مبتال بھ بی اختیاری ادراری استرسی و مقایس�ھ آن ب�ا اف�راد س�الم.( مقط�ع 
 دکترا)

 .(مقطع کارشناسی ارشد)مقایسھ کنترل پاسچر در زنان مبتال بھ بی اختیاری ادراری و زنان سالم 
 

 

 تجربیات تدریس

 تا ھم اکنون)۱۳۸۱استاد و سرپرست بالینی (دانشجویان کارشناسی)( 
 تا ھم اکنون) ۱۳۸٦الکتروتراپی (کاربردی)(دانشجویان مقطع کارشناسی)( 
 تا ھم اکنون)۱۳۹٤دستی عضالنی (کارشناسی) )(مون آز 
 )۱۳۸٥آناتومی و بیومکانیک شانھ (برای ھمکاری در ام ار ای)( 
 )۱۳۸٥تنفسی ( بھ منظور ھمکاری در ای سی یو و پرستاران)( اپیفیزیوتر 
 تا ھم اکنون)۱۳۸۱فیزیوتراپی  اختالالت کف لگن( 

 

 بررسی فعالیت ھا

 )۱۳۸٥-۱۳۸٦مجلھ پزشکی جمھوری اسالمی دانشگاه علوم پزشکی ایران (ام جی ای ار ای) ( 
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 )۱۳۹٤مجلھ پزشکی خواب و اختالالت آن ، کالیفرنیا، آمریکا ( 

 

 دستاوردھای کلیدی

موفقیت در آزمون ھای ورودی مقطع کارشناسی ارش�د در دانش�گاه ھ�ای تربی�ت م�درس و دانش�گاه عل�وم پزش�کی ای�ران ب�ھ  
 صورت ھمزمان

 انتخاب بھ عنوان دانشجوی نفر دوم در آزمون ورودیمقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس 
 کارشناسی ارشد مقطع امھدر پایان ن ۲۰از نمره کل  ۲۰دریافت نمره  
 در رسالھ مقطع دکتری ۲۰از  ۱۹٫۸۳دریافت نمره  

 

 موضوعات مورد عالقھ بنده

 اختالالت قسمت جلویی کف لگن و درمان 
 اختالالت قسمت عقبی کف لگن و درمان 
 درد لگن و درمان 
 اختالالت جنسی (مردان و زنان) 
 فیزیوتراپی اختالالت کف لگن در پزشکی اطفال 
 دستی اختالالت کف لگندرمان  
 فیزیوتراپی در بیماری ھای عصبی کف لگن 

 

 


