
1 
 

 بسمه تعالی
  خالصه شناسنامه علمی

  
  مشخصات عضو هیئت علمی

  آبادان            :  محل تولد           1/4/1345:     تاریخ تولد  شهره          : نوري زاده دهکردي          نام : نام خانوادگی 
  دانشکده علوم توانبخشی: خدمتمحل       21:   پایه فعلی دانشیار                         :مرتبه فعلی    
  

  سوابق تحصیلی دانشگاهی 
  1369تا  1365کارشناسی فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران از 
  1373تا  1371کارشناسی ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران از 
  1386تا  1381دکترا ي تخصصی فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی تهران  از  
  

  عنوان پایان نامه ها
 -بررسی آثار تمرینات اکستنسیون بر روي دامنه حرکتی و قدرت عضالت سـتون فقـرات در دو وضـعیت طاقبـاز و دمـر     : پایان نامه ارشد

  1373زمستان 
یـک  : آثار تمرینات تکلیف محور بر تحرك در جامعه و کیفیت زندگی مبتالیان به پارزي نیمه بدن ناشی از سکته مغزي :پایان نامه دکترا

  1386مهر  28 –کارآزمایی بالینی یک سویه کور 
  

  سوابق خدمت دانشگاهی و غیردانشگاهی 
 1371تا  1369از  فیزیوتراپیست بیمارستان شریعتی در دوران طرح نیروي انسانی  
  1378تا  1375مربی حق التدریس آموزش بالینی فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی از  
 81تا  78دانشگاه علوم پزشکی ایران از   -هیئت علمی رسمی آزمایشی گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی  
 تا کنون 81انشگاه علوم پزشکی ایران از د  -هیئت علمی رسمی قطعی گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی  
  

  سوابق آموزشی
 تاکنون 1375مقطع کارشناسی و ارشد از  مدرس کارآموزي بالینی 
  1389تا  1378مقطع کارشناسی از )تکنیک هاي اختصاصی( 3مدرس تمرین درمانی 
 1386تا  1381مقطع کارشناسی از  مدرس رشد روانی حرکتی 
 تاکنون 1387از  صبی عضالنی مقطع ارشددستگاه ع مدرس پاتوفیزیولوژي 
 تاکنون 89مقطع کارشناسی از  مدرس تمرین درمانی  در فلج نیمه بدن 
 تاکنون 89مقطع کارشناسی از  مدرس تمرین درمانی در فلج مغزي 
 تاکنون 87مقطع دکترا از مدرس کنترل حرکت 
 مقطع کارشناسی  تکنیک هاي اختصاصی مدرسPNF  تاکنون 91از 
  تاکنون 91مقطع کارشناسی ارشد از  تکنیک هاي پیشرفته تمرین درمانیمدرس 
  تاکنون 1392تدریس اصول تمرین درمانی از سال 

  سرپرستی پایان نامه ها
بررسی ارتباط بین شدت دستورات کالمی و قدرت ایزومتریک عضله سه سر بازویی "استاد راهنماي پایان نامه کارشناسی فیزیو تراپی  .1

1380   
در دست دانشجویان دختر و پسر دانشکده  PD 2بررسی مقایسه اي آزمون "راهنماي پایان نامه کارشناسی فیزیو تراپی استاد .2

   1382 "توانبخشی
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    1381زمستان "ICUفیزیو تراپی در بیماران بستري در  "استاد راهنماي پایان نامه کارشناسی فیزیو تراپی  .3
   1382تیر ماه   "مقایسه میزان اتساع قفسه سینه در دو گروه زنان و مردان"استاد راهنماي پایان نامه کارشناسی فیزیو تراپی  .4
بررسی همبستگی بین ارزیابی تعادل با دستگاه سنجش تعادل بایودکس و ارزیابی  "مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیو تراپی  .5

  در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  1386بهار  "در افراد مبتال به سکته مغزيبالینی آن با آزمون برگ 
در  "تحرك و تعادل عملکردي سالمندان پس از عمل جراحی تعویض کامل مفصل ران  "راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد  .6

 1388زمستان 
و  PDIگی و ارزیابی ویژگی هاي روان سنجی نسخه فارسی مقیاس هاي معادل سازي فرهن"مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد  .7

PDQ  1389تابستان  "در بیماران ایرانی مبتال به کمر درد  
بررسی ارتباط بین اسپاستیسیتی و قدرت اندام تحتانی با میزان تحرك در مبتالیان به همی  "راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد .8

 1390زمستان "پارزي ناشی از سکته مغزي
بررسی ارتباط بین هیپرتونیا با کیفیت زندگی و وضعیت راه رفتن در بزرگساالن مبتال به فلج  "راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد  .9

 1390زمستان   "مغزي اسپاستیک
ه پیچ خوردگی خارجی در ورزشکاران ایرانی مبتال ب "ابزار بی ثباتی مچ پاي کامبرلند"سنجش تکرار پذیري نسخه فارسی پرسشنامه .10

  1392 مچ پا
بررسی ارتباط بین هایپر تونیاي اندام تحتانی، میزان وابستگی در فعالیت هاي پایه زندگی  "راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد  .11

 1393تابستان  -"روزمره، اختالل ادراري و وسیله کمکی در مبتالیان به مالتیپل اسکلروزیس با و بدون سابقه افتادن
بعد از ضعف ) موافق با نیمکره درگیر(اختالل عملکردي مهارت حرکتی اندام فوقانی کمتر درگیر "راهنمایی پایان نامه کارشناسی  .12

 1393، پاییز "حرکتی ناشی ازسکته مغزي
نیمه بدن ناشی از بررسی ارتباط درد شانه دردناك با اختالالت عصبی عضالنی اسکلتی شانه در مبتالیان به پارزي "مشاور پایان نامه  .13

 1392"سکته مغزي
 1393"بررسی درك و تجربه استقالل فردي توسط افراد ضایعه نخاعی"راهنماي دوم پایان نامه کارشناسی ارشد  .14
 1393 "تبیین درك و تجربه فیزیوتراپیست ها از کار تیمی"راهنمایی پایان نامه  .15
تریدمیل بر سرعت و استقامت راه ر فتن و کیفیت زندگی بزرگساالن مبتال به بررسی آثار تمرین راه رفتن روي "راهنمایی پایان نامه  .16

 94شهریور  "فلج مغزي از نوع اسپاستیک
 1395 "یک مطالعه توصیفی: تبیین تجارب فیزیوتراپیست ها از مسایل اخالق حرفه اي"راهنمایی پایان نامه  .17
 1396"کرد مبتنی بر شواهدتبیین تجارب فیزیوتراپیست ها از عمل"راهنمایی پایان نامه  .18
 1396 "مشارکت و تحرك عملکردي در بزرگساالن مبتال به فلج مغزي با و بدون وسیله کمکی"راهنمایی پایان نامه  .19
  EQ-5D-31"1396بررسی روایی و پایایی نسخه فازسی پرسشنامه کیفیت زندگی "مشاور پایان نامه  .20
 1396"ه پارکینسون از تحرك و جابجاییتبیین تجارب افراد مبتال ب"راهنمایی پایان نامه  .21
 1396،  "تبیین مشکالت کارآموزي بالینی از دید دانشجویان فیزیوتراپی دانشگاه هاي علوم پزشکی شهر تهران"راهنمایی پایان نامه  .22
 1397 "تجربه زیسته افراد مبتال به مالتیپل اسکلروزیس از محدودیت هاي تحرکی"پایان نامه راهنمایی  .23
 1397 "ساله ناحیه ري تهران 9تا  7شیوع اسکولیوز و ارتباط آن با برخی عوامل خطر در میان دانش آموزان "پایان نامه مشاور  .24
 Patient Rated Tennis Elbowمعادل سازي فرهنگی و تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه "ی پایان نامه یراهنما .25

Evaluation (PRTEE) 1397" زبان مبتال به التهاب اپیکندیل خارجی آرنج در تنیس بازان فارسی 
  

  )فعالیتهاي دانش پژوهی آموزشی(همکاري با دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1396سرپرست کارگروه شناسنامه استاندارد خدمات فیزیوتراپی سکته حاد 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش  -آموزش ضمن خدمت کارکنان - جامعه پزشکی رشته فیزیوتراپیتدوین برنامه هاي آموزش مداوم

 پزشکی
  ،بازنگري برنامه آموزش دوره کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته فیزیوتراپی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -1395 -دوره کارشناسی فیزیوتراپی 29/8/86زشی مصوب بازنگري برنامه آمو 
  دانشکده علوم توانبخشی -1395همکاري در تهیه راهنماي درس سمینار 
  1394همکاري در تهیه منشور علمی عملی اساتید دانشکده علوم توانبخشی  
 1392زیوتراپیدانشکده علوم توانبخشی از همکاري در ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید گروه فی  
 ارزشیابی برنامه درسی فیزیوتراپی ارشد ورزشی 
  1395با عنوان گزارش یک بیمار ضربه مغزي درون دانشکده اي  گراند راندبرگزاري 
  1396با عنوان گزارش یک مورد نوروپاتیدرون دانشکده اي  گراند راندبرگزاري 
  آموزش همگانی با عناوین عصاي دستی، عصاي زیر بغلی، عصاي آرنجی ، ویلچیر، واکر، کوله پشتی، پمفلت براي  11سرپرست تهیه

 اختالالت ستون فقرات در کودکان،زخم بستر، وضعیت دهی، شانه همی پلژي، صافی کف پا، کفش  مناسب

 ي عالی برنامه ریزي علوم پزشکیبازنگري برنامه دوره آموزشی کارشناسی پیوسته فیزیوتراپی مصوب شصت و نهمین جلسه شورا 
 24/04/97مورخ 

  وان نقش فیزیوتراپی در بهبود راستاي بدن در افراد مبتال به پارکینسونپمفلت براي آموزش همگانی با عن یکسرپرست تهیه 

  1398با عنوان گزارش یک مورد آسیب نخاعی درون دانشکده اي گراند راندبرگزاري  
 

  مقاالت فارسی
، سالله سرایی  *شهره نوري زاده دهکردي، نوسانات شدت دستورات کالمی روي قدرت ایزومتریک عضله سه سر بازوییبررسی تاثیر  .1

  1382تابستان   -34شماره  -سال دهم -مجله دانشگاه علوم پزشکی ایرانپور، صابره کریمی،  
 غالمحسن، سالم باسالمندان آن ومقایسه ران مفصل کامل جراحی تعویض ازعمل پس درسالمندان عملکردي عادلت و تحرك .2

پاییز  13شماره  -سال چهارم -دانشگاه علوم بهزیستی - مجله سالمندي ایرانمسعود نوروزي ،  ،*دهکردي زاده نوري شهرهمیرزایی ، 
1388 

در مبتالیان به ضعف نیمه بدن ناشی مقیاس اصالح شده تاردیو اندام تحتانی با ارزیابی اسپاستیسیته عضالت بازآزمون  -آزمون پایایی .3
دانشکده  -مهدي دادگو، مسعود صالحی، نشریه توانبخشی نوین،*شهره نوري زاده دهکرديمزمن، مریم فیاضی،  سکته مغزياز 

  1391، بهار 1شماره  6دوره  -توانبخشی تهران
نسرین صالحی مغزي،  فلج مبتالبه بزرگسال ردیودرافرادشده تا اصالح ازمقیاس استفاده با اسپاستیسیته دوآزمونگردرارزیابی بین پایایی .4

دانشکده توانبخشی  -، مهدي دادگو، مسعود صالحی،  نرگس مفتاحی، نشریه توانبخشی نوین *شهره نوري زاده دهکرديدهنو ،  
 91، تابستان 2شماره -6دوره  -تهران

نسرین اسپاستیک،  مغزي فلج به مبتال در بزرگساالن تحتانی اندام حرکتی ودامنه رفتن راه باوضعیت زندگی کیفیت ارتباط بررسی .5
سال  -، مهدي دادگو ، مسعود صالحی، نرگس مفتاحی، نشریه پژوهش در علوم توانبخشی *شهره نوري زاده دهکرديصالحی دهنو   

  1391آذر و دي  5شماره  – 8
ز وسیله کمکی با افتادن در بیماران مبتال به مالتیپل بررسی ارتباط بین اختالل ادراري ، شدت هایپرتونیاي زانو و استفاده ا .6

سید مسعود نبوي،  نشریه تخصصی  -افسون حسنی مهربان -*دهکردي شهره نوري زاده -اسکلروزیس،  مهسا کوثري نژاد
 1392،زمستان 4فیزیوتراپی، دوره سوم، شماره 

فرزاد مغزي،  ازسکته ناشی بدن نیمه پارزي درمبتالیان به شانه اسکلتی عضالنی عصبی بااختالالت دردناك شانه ارتباط بررسی .7
دانشکده  -، مهردخت مژده، محمدرضا پور احمدي، نشریه توانبخشی نوینشهره نوري زاده دهکردي،  *قهرمانی ، مهدي دادگو

  1393، زمستان 4شماره 8دوره -توانبخشی تهران
  1393، تابستان و پاییز 53و  52،  فصلنامه توان یاب، شماره دهکردي شهره نوري زاده -کار تیمی در توانبخشی، لیال داداش زاده .8
در ورزشکاران ایرانی مبتال به پیچ خوردگی خارجی  "ابزار بی ثباتی مچ پاي کامبرلند"سنجش تکرار پذیري نسخه فارسی پرسشنامه .9

 94لمی پژوهشی توانبخشی، زمستان ، شهره جالیی، فصلنامه عشهره نوري زاده، *مچ پا، میترا حاجی مقصودي، نسرین ناصري
 به مبتال بیماران در EQ-5D-3L سطح سه -بعد 5 - اروپایی زندگی کیفیت پرسشنامه فارسی نسخه پایایی و روایی بررسی  .10

 دهکردي نوري زاده شهره ،  علی شاه شبنم ،  سوهانی منصور سهیل ،  دستورانی عذرازانو،  هاي لیگامان و منیسک آسیب
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، فریبا عیوضی، محمد اکبري، یک مطالعه مقطعی: ساله در ناحیه جنوب تهران 9تا  7موزان آغربالگري انحرافات ستون فقرات دانش  .11
  98، اردیبهشت 2، شماره 26مجله علوم پزشکی رازي ، دوره  شهره نوري زاده دهکرديهالگو محسنی فر، 

 
  

  مقاالت انگلیسی
1. Reliability of isokinetic normalized peak torque assessments for knee muscles in post 

stroke hemiparesis, Shohreh Noorizadeh Dehkordi, Saeed Talebian*, Gholamreza olyaei, 
Ali Montazeri, 2008, Gait & Posture, No 27  

 
2. Pain-related disability measurement: the cultural adaptation and validation of “pain 

disability index (PDI)” and “pain disabilityquestionnaire (PDQ)” among Iranian low back 
pain patient, Ladan Marbouti, Hassan Jafari*, Shohre Nourizade-Dehkordi, Hamid 
Behtash2011, : Medical Journal of Islamic Republic of Iran, vol 25, No 1 

 
3. Association between spasticity and the level of motor functionwith quality of life in 

community dwelling Iranian young adults with spastic cerebral palsy, Nasrin Salehi 
Dehno, Shohreh Noorizadeh Dehkordi*, Mehdi Dadgoo, Masoud Salehi, 2012, Medical 
Journal of Islamic Republic of Iran, vol 26, No4 

 
4. Relationship between quality of life and hypertonia in young adults with spastic 

cerebral palsy, Nasrin Salehi Dehno, Shohreh Noorizadeh Dehkordi*, Mehdi Dadgoo, 
Masoud Salehi,2014,Journal of Rehabilitation Sciences and Research,vol1, No1 

 
5. Impaired Ipsilateral Upper Extremity Dexterity and Its Relationship with Disability in 

Post-Stroke Right Hemiparesis Maryam Parsaee, Shohreh Noorizadeh Dehkordi*, 
Mehdi Dadgoo, Malahat Akbarfahimi, 2014, Journal of Rehabilitation Sciences and 
Research, vol1, No3 

 
6. Test-retest reliability of Motricity Index strength assessments for lower extremity in 

post stroke hemiparesis Maryam Fayazi, ShohrehNoorizadeh  Dehkordi*, Mehdi 
Dadgoo, Masoud Salehi, 2012, Medical Journal of Islamic Republic of Iran, Vol 26, No. 1 

 
7. The Effect of Knowledge & Learning on Perception and Experience of Independence 

among Patients with Spinal Cord Injury, Sepideh Boluki , Mehdi Dadgoo *, Shohreh 
Noorizadeh , Mohammad Kamali, 2014, Physical treatments, Vol 4, No 1 

 
8. Experience of Physiotherapists of Teamwork Results: A Qualitative Study, : Shohreh 

Noorizadeh Dehkordi*, Leila Dadashzadeh , Mahdi Dadgoo, Narges Shafaroodi , 
Mohammad Kamali, 2014, Physical Treatments, VOL4, NO,3 

 

9. Inter and Intra Rater Reliability of the 10 meter Walk Test in the Community Dweller 
Adults with Spastic Cerebral Palsy,Fariba Bahrami, Shohreh Noorizadeh Dehkordi*, 
Mehdi Dadgoo, 2017,Iranian Journal of Child Neurology, VOL 11, NO 1 

 
10. Physiotherapists' Perception of Evidence Based Practice, Seyedeh Samira Seyed Habibi, 

Shohreh Noorizadeh Dehkordi*, Mehdi Dadgoo, Laleh Lajevardi, 2016, Journal of 
Modern Rehabilitation, Vol10, No4 
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11. The effectiveness of exercise therapy on scapular position and motion in individuals with 

scapular dyskinesis:Systematic Review, Afsun Nodehi Moghadam*, Kianoush Abdi, 
Mohsen Shati, Shohreh Noorizadeh Dehkordi, Abbas Ali Keshtkar, Zahra Mosallanezhat 
,2017, JMIR Research Protocols, Vol6, No12 

 
12.  Cross-Cultural Adaptation and Determination of the Validity and Reliability of the 

Persian Version of the Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation (PRTEE) Questionnaire in 
Iranian Tennis Players, Ali Mansoori1 , Shohreh Noorizadeh Dehkordi*, Soheil Mansour 
Sohani, Afsun Nodehi Moghadam, Function and disability journal, 2019, Vol.1 No.4  

 
13. Problems of Clinical Education From the Viewpoints of the Physiotherapy Students in 

Iran Universitie,  Fatemeh Menatnia, Shohreh Noorizadeh Dehkordi* , Mehdi Dadgoo 
,Journal of Modern Rehabilitation, 2017, Vol 11, No 4 

14. Recognition of Barriers in Physiotherapy Clinical Education From Students’ Perspectives: 
A Content Analysis, ,  Fatemeh Menatnia, Shohreh Noorizadeh Dehkordi* , Mehdi 
Dadgoo,  Iranian Rehabilitation journal, 2019, Vol 17, No 1    

  
15. Studying the correlation between balance assessment by Biodex Stability System and 

Berg Scale in stroke individuals, Mitra Parsa, Abbas Rahimi, Shohreh Noorizadeh 
Dehkordi, Journal of body work and movement therapies, 2019 

 
  )دانشگاهی ، کشوري ، بین المللی(پژوهشی  -کسب جوایز آموزشی

 "از دانشگاه علوم پزشکی ایران 1393در جشنواره دکتر وثوق سال  "استاد برتر در عرصه آموزش 
  1381مولف نمونه در جشنواره پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران معاونت پژوهشی سال  

 
 خالصه مقاله شرکت در مجامع علمی و بین المللی / کامل ارائه متن 

 
   در  "بررسی آثار تمرینات اکستانسیون بر روي دامنه حرکتی و قدرت عضالت ستون فقرات در دو وضعیت طاقبـاز و دمـر  "سخنران

 1374اردبهشت  27الی  25 -ششمین کنگره علمی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم بهزیستی
  20/2/1380الی  18مغزي کودکان در دوازدهمین کنگره فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستیسخنران پانل فلج 
  1381اردیبهشت  31"تاثیر نوسانات شدت دستورات کالمی روي قدرت ایزومتریک عضله سه سر بازویی مقایسه"سخنران 
 7/12/1386الی  5بیمارستان میالد مورخ  سخنران در برنامه سمیناردوروزه فیزیوتراپی  در بیماریها در تاالر اجتماعات غرضی 
  بررسی همبستگی بین ارزیابی تعادل با دستگاه سنجش تعادل بایودکس و ارزیابی بالینی آن با معیار تعادل "ارائه مقاله  تحت عنوان

 87در نوزدهمین کنگره فیزیوتراپی ایراناردیبهشت  "برگ در افراد مبتال به سکته مغزي 
  در بیسـتمین کنگـره    "محور بر تحرك در جامعه مبتالیان به ضعف نیمه بدن ناشی از سکته مغزي -ات تکلیفآثار تمرین"سخنران

 1388اردیبهشت  24الی  22دانشگاه علوم بهزیستی -فیزیوتراپی
  1389اردیبهشت 21در بیست و یکمین کنگره فیزیوتراپی ایران"پانل سکته مغزي"سخنران 
 بیست و یکمین  - ان پس از عمل جراحی تعویض کامل مفصل ران و مقایسه آن با سالمندان سالمتحرك و تعادل عملکردي در سالمند

 دکتر نوروزي -دکتر نوریزاده - غالمحسین میرزایی 1389اردیبهشت  21 - کنگره فیزیوتراپی ایران
  دکتر نوري زاده  "فلج مغزي اسپاستیکبررسی ارتباط بین کیفیت زندگی با هیپرتونیا و وضعیت راه رفتن در بزرگساالن مبتال به "ارائه

 1391آبانماه 11الی  9نسرین صالحی دهنو هفدهمین کنگره کاردرمانی ایران از  –دکتر مسعود صالحی  -دکتر مهدي دادگو -دهکردي
  6-8انی ایران در هجدهمین کنگره کاردرم "بررسی ارتباط بین اسپاستیک هایپرتونیا با افتادن در بیماران مالتیپل اسکلروزیس"ارائه 

 1392آذرماه 
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  1392آذرماه  8الی  6 - هجدهمین کنگره کاردرمانی ایران "اختالالت ادراي در بیماران مالتیپل اسکلروزیس"ارائه 
  در  "پایایی بین دو آزمونگر در ارزیابی اسپاستیسیته بااستفاده از مقیاس اصالح شده تاردیو در افراد بزرگسال مبتال به فلج مغـزي "ارائه

  1392شهریور  18-20بیست و چهارمین کنگره فیزیوتراپی ایران 
                ارائه تجربـه فیزیوتراپیسـت هـاي شـاغل در بیمارسـتان هـاي شـهر تهـران از اثـرات کـار تیمـی در نـوزدهمین کنگـره کاردرمـانی

 20/8/1393ایران
  20/8/1393وزدهمین کنگره کاردرمانی ایراندر ن "بررسی عوامل خطر افتادن در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس"سخنران 
  مداخالت تیم توانبخشی در بهبود عملکرد و مشارکت بیماران مالتیپل اسکلروزیس "سخنران	نوزدهمین کنگره کاردرمانی درسالن  در"

  22/8/93همایش هاي رازي در تاریخ 
  ارائه مقاله"” Inter and intra rater reliability of the 10 meter walk test in the community dweller 

adults with spastic cerebral palsy 15/2/95در بیست و هفتمین کنگره فیزیوتراپی در هتل المپیک در تاریخ 
  بررسی آثار تمرین راه رفتن روي تردمیل بر سرعت و استقامت راه رفتن و کیفیت زندگی بزرگساالن مبتال به فلج مغزي از "ارائه مقاله

 15/2/95در بیست و هفتمین کنگره فیزیوتراپی در هتل المپیک  “نوع اسپاستیک 
 یـک مطالعـه کیفـی   : تبیین تجربه فیزیوتراپیست هاي شاغل در بیمارستان هاي شهر تهران از مشارکت در کار تیمی"ارائه مقاله	در "

 1395در بیست و هفتمین کنگره فیزیوتراپی در هتل المپیک
  ی آثار تمرین راه رفتن روي تریدمیل بر سرعت و استقامت راه رفتن، و کیفیت زندگی بزرگساالن مبتال به فلج مغزي بررس "ارائه پوستر

 1395بیست و هفتمین کنگره فیزیوتراپی در هتل المپیک در در "از نوع اسپاستیک
  ارائه پوستر" Inter and intra rater reliability of the 10 meter walk test in the community dweller 

adults with spastic cerebral palsy"1395بیست و هفتمین کنگره فیزیوتراپی در هتل المپیک در  در 
   ارائـه"" Physical therapy students experiences from the clinical training environment   در دومـین

 1396کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران
   ارائه پوسـتر""  Physical therapy students from the clinical training environment    در دومـین کنگـره بـین

 المللی و بیست و نهمین کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران
  ارائــه پوســتر" Mobility compensatory strategies in individuals with multiple sclerosis: a 

qualitative study” 1398، در سومین کنگره بین المللی فیزیوتراپی 
   ارائه سخنرانی "Mobility barriers for people with multiple sclerosis: a qua;itative study”  در 

	1398سومین کنگره بین المللی فیزیوتراپی،  	
	 	
	 	

 
  اجرایی  –فعالیتهاي علمی 

  تاکنون 14/12/92عضو دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده علوم توانبخشی از  
  89-90استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ورودي  
 93استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ورودي  
 94استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ورودي  
 93ورودي  استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد  
  20/12/93کارشناس تخصصی رشته فیزیوتراپی نظام پزشکی از تاریخ  
  95تا  19/97/93عضو شبکه آموزش دانشگاه به مدت دو سال از  
  تاکنون 23/10/92مسئول آموزش گروه فیزیوتراپی از 
  1397معاونت آموزشی گروه فیزیوتراپی از  
  تا کنون 20/08/93عضو اصلی قطب علمی آموزشی فیزیوتراپی از  
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 داوري و نظارت بر فعالیتهاي پژوهشی  
 1387از آذرماه  عضو کمیته پژوهشی دانشکده به مدت دو سال  
  طرح پژوهشی دو داوري"  
 ایران -پایایی معاونت پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی -پانل تخصصی روایی  ي یکداور	 	
  

 سخنران کارگاهها
 دردانشکده علوم توانبخشی  10/10/1382الی  9هاي حسی و حرکتی مورخ  تکنییکسخنران یا مدرس در کارگاه دو روزه  .1
  در دانشکده علوم توانبخشی 12/3/1381مورخ  نبخشیسخنران در همایش مشاوره و توا .2
 20الی  18برگزار کننده و سخنران کارگاه آموزشی فیزیوتراپی با رویکرد هاي نوین در درمان سندروم نورون محرکه فوقانی در مورخ   .3

  )امتیاز 6( 1388خردادماه 
در بیست و چهارمین کنگره  18/2/92در تاریخ  "کاربرد تکنیک هاي اختصاصی در بیماري هاي نورولوژي"کارگاه  سخنران  .4

 ساعت  2فیزیوتراپی ایران به مدت 
 1395سخنران مبحث اخالق حرفه اي در کارگاه مدون کف لگن  .5
 1395اخالق حرفه اي یک روزه برگزار کننده و سخنران کارگاه  .6
 96سخنران مبحث اخالق حرفه اي در کارگاه مدون کف لگن  .7
 1395اخالق حرفه اي  یک روزه  برگزار کننده و سخنران کارگاه .8
 1396برگزار کننده و سخنران کارگاه یک روزه  اخالق حرفه اي  .9

 1397برگزار کننده و سخنران کارگاه یک روزه  اخالق حرفه اي  .10
 1397 مهارتهاي ارتباطیسخنران کارگاه یک روزه  برگزار کننده و  .11
 97سخنران مبحث اخالق حرفه اي در کارگاه مدون کف لگن  .12

 
 

  شرکت در کارگاههاي دانش افزایی و توانمند سازي
  9/5/91تا  31/4/91ساعته ضیافت اندیشه استادان مورخ  30کارگاه  
  8/6/94تا  1/6/94مورخ  2سطح  ساعته اخالق علمی و حرفه اي 8کارگاه  
  12/6/94تا  3/6/94از  3ساعته اندیشه سیاسی اسالم و مبانی انقالب اسالمی سطح  16کارگاه 

  شرکت درکارگاه ها
مدت بر حسب   تاریخ  نام دوره  ردیف

  ساعت
  محل دوره

  تا  از
  دانشگاه علوم پزشکی ایران  ساعت 5  06/04/1398  گانه نوپا 12سامانه هاي  .1
کارگاه جستجوي پیشرفته  .2

 آموزشی
  دانشگاه علوم پزشکی ایران  ساعت 5  30/04/1398

ــش    .3 ــی دان ــاه آموزش کارگ
 پژوهی

18/07/1397  
18/07/1397  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  ساعت 10

4. Introduction to 
facilitation 
technique 
workshop 

  دانشکده علوم توانبخشی  ساعت may 2018  8ماه 16

5. Mackenzi 
approach in LBP 

  دانشکده علوم توانبخشی  ساعته 40  6/6/95تا   1/6/96
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آموزش پاسخگو بین رشته  .6
  اي

  مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه   5  18/4/1396

ــه    .7 ــانی ترجم ــول و مب اص
  پیشرفته

  مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه  5  21/4/1396

پـاور پوینـت   (تولید محتوا  .8
  )پیشرفته

13/07/95  
25/08/1395  

  دفترمطالعات و توسعه دانشکده   6

کارگــــــاه یــــــادگیري  .9
ــتفاده از   ــی و اس الکترونیک

  سامانه

  مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه   5  21/4/1395

  مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه   5  15/4/1395  کارگاه شبیه سازي بالینی .10
آشنایی با قوانین و مقررات  .11

مربوط به اعضـاي هیئـت   
  علمی

  دفترمطالعات و توسعه دانشکده   6  17/3/1395

ــالق   .12 ــوجیهی اخ ــاه ت کارگ
  حرفه اي در فیزیوتراپی

  دفترمطالعات و توسعه دانشکده   5  12/12/94

  دفترمطالعات و توسعه دانشکده   2  03/09/1394  کارگاه آموزش مجازي .13
روش هاي یادگیري بـر    .14

  اساس حل مساله
  مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه   5  7/11/1393

ــاي  .15 ــاه روش هــ کارگــ
  یادگیري گروهی

  مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه   5  8/11/1393

معاونت آموزشی دانشکده علوم    5  14/11/1393  کارگاه آموزش مجازي .16
  توانبخشی

معاونت پژوهشی دانشکده علوم    Kawa Model  23/9/92  6کارگاه  .17
  توانبخشی

  پژوهشی دانشکدهمعاونت    2  25/11/91  برنامه توانبخشی سالمندان .18
  معاونت پژوهشی دانشکده   6  8/11/91  کارگاه آنالیز حرکت  .19
کارگاه ارتقاء آگاهی  .20

اعضاي هیات علمی 
دانشکده توانبخشی نسبت 

  به دیدگاه دانشجویان 

 معاونت پژوهشی دانشکده   4  5/2/1391

ــدبیر   .21 ــاه ت ــین (کارگ پنجم
ــانی    ــا مب ــنایی ب دوره آش

  )آموزش پزشکی

مرکز مطالعات  دانشگاه علوم   30    23/4/90     18/4/90
  پزشکی تهران

کارگاه پـنج روزه پـژوهش    .22
  در آموزش

19/6/90   23/6/90      
  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش   25
  علوم پزشکی تهران

کارگاه روش تحقیق   .23
  بالینی سطح متوسط

 معاونت آموزشی دانشگاه   10  22/6/89     21/6/89

کارگاه معیار هاي  .24
روانسنجی در توسعه ابزار 

 هاي پژوهش

 معاونت پژوهشی دانشگاه  16      24/6/89  23/6/89
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کارگاه آموزش فیزیوتراپی  .25
با رویکرد هاي نوین در 
درمان بیماران سندروم 

 نورون محرکه فوقانی

18/3/88     
 20/3/88      

 معاونت آموزشی دانشگاه 15

کارگاه  آموزش  .26
systematic review 

87/10/29   
1/11/87  

 معاونت پژوهشی دانشگاه  15

کارگاه سه روزه ساخت   .27
  پرسشنامه

 دانشکده علوم توانبخشی   12  8/10/87     5/10/87

کارگـاه مقیـاس سـازي و      .28
 اندازه گیري

  دانشکده علوم توانبخشی  5  6/4/86

کارگاه توانبخشی حرفه   .29
  اي

  علوم توانبخشیدانشکده    5  26/2/86

کارگاه آشنایی با   .30
Systematic 

Review  

  معاونت پژوهشی دانشگاه تهران   6  85/9/9

ــاه دو روزه  .31 ــه "کارگ چگون
  "مقاله بخوانیم

  معاونت پژوهشی دانشگاه تهران   11  12/8/85     11/8/85

  Scientificکارگاه  .32
Writing ) سطح

  )پیشرفته

تهرانمعاونت پژوهشی دانشگاه    5  4/3/85  

کارگاه کمی فراتـر از آمـار    .33
  سنتی

  معاونت پژوهشی دانشکده   5  12/11/84

کارگاه یکروزه  .34
Scientific  

Writing ) سطح
  )متوسط

 معاونت پژوهشی دانشگاه تهران   5  25/9/84

کارگاه یکروزه  .35
Scientific  

Writing ) سطح
  )مقدماتی

 معاونت پژوهشی دانشگاه تهران   5  26/8/84

 Scientificُ کارگاه .36
writing 

معاونت آموزشی دانشکده    5  29/3/84
  توانبخشی تهران

 Evidenceکارگاه   .37
Based 

Practice(EBP) 

معاونت آموزشی دانشکده   5  24/3/84
  توانبخشی تهران

همایش آموزش نمونشی  .38
)conductive 

education(  

11/07/84  
12/07/84  

  دانشکده علوم توانبخشی  10

کارگاه آموزش روش   .39
  تحقیق

26/10/83    
1/11/83  

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم    48
  پزشکی ایران

 Sensoryکارگاه  .40
Motor Skills for 

11 may 2014  
17 may 2014 

  بنیاد توانبخشی ولیعصر   35
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children with 
Cerebral Palsy  

 ,Movementکارگاه  .41
Stability and L.B.P  

23/9/2003   
 26/9/2003 

  دانشکده علوم توانبخشی   20

کارگاه سیستم هاي اندازه  .42
گیري فشار کف پا و کاربرد 

  آن در توانبخشی

  دانشکده توانبخشی دانشگاه  5  2/12/82
  علوم پزشکی شهید بهشتی

کارگاه دو روزه مقاله  .43
  نویسی به زبان انگلیسی

  معاونت پژوهشی دانشکده  10  23/4/81  22/4/81

کارگاه نگارش نامه، توصیه  .44
  CVنامه و 

  معاونت آموزشی دانشکده   5  17/4/81

کارگاه روش تحقیق از  .45
دیدگاه آماري با استفاده از 

  مقاالت تخصصی

9/11/80     
10/11/80  

  معاونت پژوهشی دانشکده   10

در  SPSSکارگاه کاربرد  .46
  تجزیه و تحلیل آماري

7/12/80        
8/12/80  

پژوهشی دانشکدهمعاونت    10  

کارگاه ارزشیابی پیشرفت   .47
  تحصیلی

12/4/80       
13/4/80  
  

  معاونت آموزشی دانشکده   10

اصول آموزش در فرآیند  .48
  تدریس

22/6/79  
23/6/79  

  معاونت آموزشی دانشکده   10

کارگاه چگونگی جمع   .49
آوري اطالعات از متون 

 انگلیسی

  معاونت آموزشی دانشکده   5  8/4/79

کارگاه بازآموزي  .50
  موبیلیزاسیون

12/9/73        
17/9/73  

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   10

  
  
  
  
  
  
  


