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 قاالتم

 مقاالت فارسی

 -در ارزیابی مراقبت از خود بیماران ضایعه نخاعی بزرگسال PASSبررسی روایی و پایایی آزمون پیشنهادی  .1

 1386مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

 1387 رازیمجله علوم پزشکی  -ساله جنوب تهران 1-4تشخیص قسمت های مختلف بدن در کودکان  .2

 1387توانبخشی نوین  فصلنامه -تهران شرقساله  1-4تشخیص قسمت های مختلف بدن در کودکان  .3

بر روی  volar-dorsal wrist/hand immobilizationبررسی تاثیر استفاده کوتاه مدت اسپلینت  .4

 فصلنامه -دامنه حرکتی، اسپاستیسیتی و عملکرد اندام فوقانی مبتال در بیماران سکته مغزی مزمن

 1388توانبخشی نوین 

بررسی تاثیر تمرین مهارت های حرکتی بر روی برادی کینزیا و یادگیری حرکتی در بیماران مبتال به  .5

 1388 دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد )دانشور پزشکی( -پارکینسون

 -بیماران پارکینسون( دارویی در onدر مرحله فعال )" پورد و پگبورد"بازآزمون -بررسی پایایی آزمون .6

 1389 کومشفصلنامه 

 1389توانبخشی نوین  فصلنامه -نحرکتی بر وزن گیری نوزادان کم وز-بررسی تأثیر تحریکات لمسی .7

 

فصلنامه علمی پژوهشی  -بررسی پایایی آزمون پورد و پگبورد در مرحله خاموش دارویی بیماران پارکینسون .8

 1389توانبخشی 

 فصلنامه -بررسی تاثیر دستورات کالمی بر اختصاص توجه به تکلیف کنترل وضعیتی در افراد جوان سالم .9

 1390توانبخشی نوین 

-Single)ن سکته مغزیبررسی تاثیر بازآموزی حسی بر بهبود عملکرد اندام فوقانی همی پلژیک در بیمارا .10

System Design)  - 1390توانبخشی نوین  فصلنامه 

  (Home FAST) رسی شده ابزار غربالگری زمین خوردن وحوادث در منزلبررسی پایایی و روایی نسخه فا  .11

 1390توانبخشی نوین  فصلنامه -در سالمندان ایرانی

 -مچ برعملکرد دست کودکان مبتال به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک Kinesio Taping بررسی تاثیر .12

 1391توانبخشی نوین  فصلنامه

http://mrj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-91&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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http://mrj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-52&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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http://mrj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-44&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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فصلنامه علمی پژوهشی  -مقایسه توانایی کنترل وضعیتی کودکان مبتال به اختالل خواندن و کودکان عادی .13

 1392توانبخشی 

سال و کودکان طبیعی همسال در فعالیت  14تا 8بررسی مقایسه ای نحوه مشارکت کودکان فلج مغزی   .14

 1392توانبخشی نوین  فصلنامه -فراغت های اوقات

 فصلنامه -ی افراد سکته مغزی مزمنتاثیر تمرینات شدید تعادلی تکلیف محور بر تعادل و تحرک عملکرد  .15

 1392توانبخشی نوین 

تاثیر تکنیک محدودیت حرکت درمانی با استفاده از کفی با گوه خارجی بر تقارن در تحمل وزن و تعادل  .16

 1392کومش  فصلنامه -پارزی مزمنکردی بیماران همیعمل

آزمون های  بررسی ارتباط پارامترهای نوسان مرکز فشار در تکلیف ایستاده آرام با چشم باز و بسته با  .17

 1392توانبخشی نوین  فصلنامه -تعادل عملکردی و شاخص تقارن در بیماران همی پارزی مزمن

مقیاس تعادل پیشرفته »شده آزمون بازآزمون، روایی سازه و همخوانی درونی نسخه فارسی-پایایی آزمون .18

 1394مجله سالمندی ایران  در سالمندان ایرانی مقیم جامعه «فولرتون

حرکتی بر بهبود فعالیت های پایه و کارساز روزمره ی زندگی در افراد مبتال به سکته  -تاثیر آموزش حسی .19

 1394فصلنامه علمی پژوهشی طب توانبخشی  -مغزی مزمن

توانبخشی  فصلنامه -بررسی عوامل خطر مربوط به کمردرد غیراختصاصی مزمن در نیروهای نظامی مرد .20

 1394نوین 

فصلنامه علمی  -تاثیر استفاده از کفی بافت دار بر پیچیدگی نوسانات مرکز فشار سالمندان با سابقه افتادن .21

 1394پژوهشی طب توانبخشی 

بررسی ارتباط میان آستانه حس جلدی کف پا با آزمون های تعادل و تحرک عملکردی در بیماران همی   .22

 1394توانبخشی نوین  فصلنامه - مزمن پارزی

بررسی تاثیر استفاده از بازی های رایانه ای بر مهارت های تعادلی و ترس ازافتادن بیماران سکته مغزی  .23

 1394فصلنامه علمی پژوهشی طب توانبخشی  -single subject design:مزمن

 Timed Up and Go،Functional Reach ،Bend Reach بررسی حساسیت و ویژگی آزمون های  .24

Test وStep Test توانبخشی نوین  فصلنامه -ر سنجش تعادل عملکردی بیماران سکته مغزی مزمند

1394 
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http://mrj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-5&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-1822-fa.pdf
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-1822-fa.pdf
http://mrj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-13&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://mrj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-13&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://mrj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-13&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-844-fa.pdf
http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-844-fa.pdf
http://mrj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5086&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://mrj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5115&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://mrj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5115&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://mrj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5115&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://mrj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5131&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://mrj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5131&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://mrj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5131&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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بررسی همبستگی بین تبحر حرکتی با عملکرد اجرایی و کارکرد تحصیلی کودکان با اختالل هماهنگی  - .25

 1395فصلنامه علمی پژوهشی طب توانبخشی  -ساله 11تا  7تکاملی 

نی، دامنه حرکتی و زبر دستی اندام فوقانی کودکان همی پلژی تاثیر اسپلینت استاتیک پَدل بر تون عضال .26

 1395فصلنامه علمی پژوهشی طب توانبخشی  -اسپاستیک
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22. The effect of sensory-motor training on hand and upper extremity sensory and motor 

function in patients with idiopathic Parkinson disease. Taghizadeh G, Azad A, Kashefi S, 

Fallah S, Daneshjoo F. Journal of Hand Therapy. 2017 Nov 14. 

23. Effects of cognitive load on the amount and temporal structure of postural sway variability 

in stroke survivors. Mehdizadeh H, Khalaf K, Ghomashchi H, Taghizadeh G, Ebrahimi I, 

Sharabiani PT, Mousavi SJ, Parnianpour M. Experimental brain research. 2017 Nov 14:1-

2. 

24. Mitochondrial impairments contribute to spatial learning and memory dysfunction induced 

by chronic tramadol administration in rat: Protective effect of physical exercise. 

Mehdizadeh H, Pourahmad J, Taghizadeh G, Vousooghi N, Yoonessi A, Naserzadeh P, 

Behzadfar L, Rouini MR, Sharifzadeh M. Progress in Neuro-Psychopharmacology and 

Biological Psychiatry. 2017 Oct 3;79:426-33. 

25. The effect of arsenite on spatial learning: Involvement of autophagy and apoptosis. 

BonakdarYazdi B, Khodagholi F, Shaerzadeh F, Sharifzadeh A, Ahmadi R, Sanati M, 

Mehdizadeh H, Payandehmehr B, Vali L, Jahromi MM, Taghizadeh G. European journal 

of pharmacology. 2017 Feb 5;796:54-61. 
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Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI). 2017 Jan 15;31(1):178-83. 

28. Translation, Cultural Adaptation, Face and Content Validity of the Persian Version 
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29. Comparing the Single-item Visual Analog Scale with Multi-item Hospital Anxiety and 

Depression Scale, and Patient Health Questionnaire-9 to Diagnose Depression in Patients 

with Idiopathic Parkinson’s Disease. Mollazadeh E, Khalafbeigi M, Zaree M, Taghizadeh 
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30. Neuroprotective effects of ellagic acid on cuprizone-induced acute demyelination through 
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lessening autophagy and apoptosis in rats. Azimi L, Kachooeian M, Khodagholi F, Yans 

A, Heysieattalab S, Vakilzadeh G, Vosoughi N, Sanati M, Taghizadeh G, Sharifzadeh M. 
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on hip and ankle strategies in the drug On-and Off-phase of patients with idiopathic 

Parkinson'disease. Mehdizadeh M, Lajevardi L, Habibi SA, ArabBaniasad M, Baghoori D, 

Daneshjoo F, Taghizadeh G. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2016;30:453. 

40. Validity and reliability of the persian version of lawton instrumental activities of daily 

living scale in patients with dementia. Mehraban AH, Soltanmohamadi Y, Akbarfahimi M, 

Taghizadeh G. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2014;28:25. 

 

 

 

 

 



9 
 

 طرح های پژوهشی

 1384ساله جنوب تهران  4-1تعیین میزان تشخیص قسمت های مختلف بدن در کودکان   .1

 1384ساله مرکز تهران  4-1تعیین میزان تشخیص قسمت های مختلف بدن در کودکان  .2

 1384ساله شرق تهران  4-1تعیین میزان تشخیص قسمت های مختلف بدن در کودکان  .3

در دختران و پسران  Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiencyهنجاریابی آزمون  .4

1384 

 1385مقایسه کینماتیک باال رفتن از پله بین بیماران پارکینسون و افراد عادی  .5

 1385سال   6-11در ارزیابی تعادل کودکان سالم دبستانی  Bergبررسی روایی و پایایی مقیاس تعادلی  .6

در ارزیابی مراقبت از خود بیماران بزرگسال مراجعه  PASSبررسی روایی و پایایی تست پیشنهادی  .7

 1385کننده به بخش های توانبخشی شهر تهران 

 1386ر تعادل و تحرک بیماران سکته مغزی بررسی اثر مداخالت درمانی تکلیف محور ب .8

 1386بررسی تحمل وزن اجباری بر عملکرد پاسچرال بیماران سکته مغزی  .9

 1387در کودکان سندروم داون  Purdue pegboardبازآزمون تست -بررسی پایایی آزمون .10

در فازهای دارویی مختلف بیماران  Purdue pegboardبازآزمون تست -بررسی پایایی آزمون .11

 1387ارکینسون پ

بررسی مقایسه ای میزان اختصاص منابع توجه به کنترل پاسچر بیماران مبتال به سکته مغزی و افراد  .12

 1389سالم از دیدگاه رفتار دینامیک غیرخطی 

بررسی مقایسه ای میزان اختصاص منابع توجه به کنترل پاسچر در افراد با صافی کف پا و افراد با پای  .13

 1390 نرمال از دیدگاه رفتار دینامیک خطی و غیر خطی

کنترل ررسی مقایسه ای تاثیر تکلیف دوگانه بینایی بر ثبات وضعیتی و پیچیدگی رفتار حرکتی ب .14

 1390سالم   وضعیتی بین افراد مبتال به سکته مغزی با افراد

وضعیتی در خم شدن و رساندن دست به  تاثیر تقارن در تحمل وزن بر ویژگی های کینتیک کنترل .15

 1390 شیء در بیماران مبتال به سکته مغزی مزمن

بررسی مقایسه ای تاثیر تکلیف دوگانه بینایی بر پیچیدگی رفتار حرکتی کنترل وضعیتی بین افراد  .16

 1390 مبتال به سکته مغزی با افراد سالم

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=90-03-125-15035
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=90-03-125-15035
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=91-01-32-15749
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=91-01-32-15749
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اثیر ایجاد تحمل وزن متقارن بر پایداری و پیچیدگی رفتار حرکتی کنترل پوسچرال در حالت ایستاده ت .17

 1390 آرام در بیماران سکته مغزی مزمن

حرکتی، مهارت های ترسیمی  _ردرمانی بر عملکرد درکی حرکتی در کا-ررسی تاثیر مداخالت درکیب .18

 1391توان ذهنی  و زبردستی اندام فوقانی کودکان کم

بررسی تاثیر تمرینات درکی حرکتی بر روی عملکرد درکی حرکتی، زبردستی و مهارتهای ترسیمی  .19

 1391 کودکان سندرم داون

 کنترل بر برجستگی دارای کفی از استفاده با پیکری –بررسی مقایسه ای تاثیر افزایش اطالعات حسی  .20

 1392 آرام در افراد مبتال به سکته مغزی مزمن با افراد سالم ایستاده حالت در وضعیتی

 1392 کنترل وضعیتی بیماران پارکینسونمقایسه تاثیر تمرینات تکلیف محور دوگانه و منفرد بر روی  .21

یف خم شدن پیکری بر کنترل وضعیتی هنگام تکل -بررسی مقایسه ای تاثیر افزایش اطالعات حسی  .22

 1393 وبرداشتن شئ از روی زمین در افراد مبتال به سکته مغزی مزمن با افراد سالم

پیکری بر کنترل وضعیتی افراد مبتال به همی  -افزایش اطالعات حسی بررسی اثر تعاملی خستگی و  .23

 1393 پلژی

دهی مجدد حسی بر روی کنترل وضعیتی بیماران مبتال به بررسی تاثیر تمرینات تعادلی به روش وزن  .24

 1393 پارکینسون

و حرکتی دست و اندام فوقانی در بیماران حرکتی بر روی عملکرد حسی  -تأثیر آموزش های حسی .25

 1393 پارکینسون

کودکان با اختالل خواندن و کودکان بررسی مقایسه ای میزان اختصاص منابع توجه به کنترل پاسچر  .26

 1393 سالم

ین انجام تمرینات تکلیف محور مقایسه تاثیر دریافت فیدبک از افراد سالم و افراد مبتال به پارکینسون ح .27

 1394 تعادلی به شیوه گروهی بر کنترل وضعیتی

بر عملکرد اندام  pedagogy ر رقابتی به روش غیرخطیبررسی مقایسه ای تاثیر تمرینات رقابتی و غی .28

 1394 فوقانی افراد سکته مغزی مزمن

مقیاس سنجش شناختی بیماران پارکینسون، در افراد مبتال به بررسی ویژگی های روانسنجی  .29

 1395 پارکینسون ایدیوپاتیک ایرانی

بررسی تاثیر تمرینات تعادلی به روش وزن دهی مجدد حسی بر روی کنترل وضعیتی و فعالیت های  .30

 1395 روزمره زندگی و مشارکت افراد مبتال به سکته مغزی مزمن

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=91-01-32-15768
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=91-01-32-15768
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=91-01-32-15768
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=92-03-32-24203
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=92-03-32-24203
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=92-03-32-24201
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=93-02-125-24783
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=93-02-125-24783
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=94-01-32-25725
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=94-01-32-25725
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=93-02-125-24715
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=93-02-125-24715
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=93-03-125-25100
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=93-03-125-25100
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=93-04-125-25442
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=93-04-125-25442
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=94-03-32-26527
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=94-03-32-26527
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=94-03-32-26537
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=94-03-32-26537
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=95-04-32-29708
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=158072491231694111987060844872284373190074955&cod_tarh=95-04-32-29708
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بررسی مقایسه ای تاثیر تمرینات تعادلی تکلیف محور دوگانه شناختی و منفرد بر روی ثبات و پیچیدگی  .31

 1395 کنترل وضعیتی افراد مبتال به سکته مغزی مزمن

رقابتی و غیررقابتی بر روی کنترل وضعیتی افراد مبتال  pedagogy مقایسه تاثیر تمرینات غیر خطی .32

 1396  نبه پارکینسو

بررسی تاثیر پیش بینی خستگی در قالب تمرینات حرکتی دوطرفه اندام فوقانی بر عملکرد اندام فوقانی،  .33

 1397 لیت های روزمره زندگی و مشارکت افراد مبتال به سکته مغزی مزمنفعا

بررسی تاثیر پیش بینی خستگی در قالب تمرینات حرکتی یکطرفه اندام فوقانی بر عملکرد اندام فوقانی،  .34

 1397 نفعالیت های روزمره زندگی و مشارکت افراد مبتال به سکته مغزی مزم

تا  8در ارزیابی مهارت و هماهنگی دست کودکان  (CRT) تعیین روایی و پایایی آزمون چرخش سکه .35

 1397 صساله با اختالل یادگیری خا 10

)تمرینات بازیگونه در قالب بازی والیبال( رقابتی و  pedagogy بررسی تاثیر تمرینات غیرخطی .36

 نبه بیماری پارکینسو غیررقابتی بر عملکرد حسی و حرکتی اندام فوقانی و حرکات چشم افراد مبتال

1398 

 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

لگنی بر کاهش درد و افزایش فعالیت بیمارانی که دچار کمردرد مزمن -بررسی اثر ارتزهای بادی کمری .1

 1383استاد مشاور  -هستند

استاد راهنما  -بررسی میزان ارتباط نقایص شناختی با تعادل عملکردی در بیماران همی پلژی بزرگسال .2

1384 

استاد مشاور  -کودکان دختر و پسر دوم دبستان بررسی سرعت نوشتن روی میز صاف و میز شیب دار در .3

1384 

استاد  -ساله شرق تهران 5/6-5/7مقایسه مهارت های حرکتی کودکان سندروم داون و کودکان عادی  .4

 1386مشاور 

 1386استاد راهنما  -دارویی بیماران پارکینسون onدر فاز  P.P.Bبازآزمون تست -بررسی پایایی آزمون .5

 1387استاد مشاور  -روی تاخیر حرکتی بیماران پارکینسون تاثیر حرکات سریع بر .6

 1387استاد مشاور  -M.Sبررسی پایایی نسخه فارسی تست های بارتل و برگ در بیماران  .7
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بررسی همبستگی بین آزمون های مهارت حرکتی بونینکز ازرتسکی و مقیاس حرکتی پی بادی در ارزیابی  .8

 1387استاد مشاور  -توانی هوشی و رشدی آموزش پذیرساله با نا 4-7مهارت های حرکتی کودکان 

 1387استاد مشاور  -بررسی تاثیر رویکرد تکلیف محور بر روی تحرک و تعادل بیماران سکته مغزی مزمن .9

به منظور ارزیابی فراشناخت در بیماران سکته  FNSSبررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی آزمون  .10

 1387استاد مشاور  -مغزی

 -ساله طبیعی دبستان های شهرستان کرمانشاه 9تا  7و مقایسه دیادوکوکینزیس در دانش آموزان تعیین  .11

 1387استاد مشاور 

به دلیل وزن کم  NICUماهه دارای سابقه بستری در  20تا  16مقایسه وضعیت تکامل حرکتی کودکان  .12

 1387اور استاد مش -هنگام تولد با کودکان سالم بر اساس مقیاس رشد حرکتی پی بادی

 1388استاد مشاور  -مقایسه نیازهای توجهی کنترل وضعیتی در سالمندان و جوانان .13

تاثیر بازآموزی حسی اندام تحتانی مبتالی بیماران سکته مغزی مزمن بر روی میزان تقارن در تحمل  .14

 1388استاد مشاور  -وزن

استاد مشاور  -به لمس سبکبررسی تاثیر آموزش های تعادلی بر وابستگی کنترل وضعیتی سالمندان  .15

1388 

 1389استاد مشاور  -تاثیر بازآموزی حسی بر بهبود عملکرد اندام فوقانی همی پلژیک بیماران سکته مغزی .16

تاثیر تمرینات فشرده تعادلی تکلیف محور بر تعادل عملکردی و فعالیت های روزمره زندگی در بیماران  .17

 1389استاد مشاور  -سکته مغزی مزمن

( در سالمندان home Fastیای و روایی نسخه فارسی تست ارزیابی خطرات محیطی منزل )بررسی پا .18

 1389استاد مشاور  -ایرانی

استاد مشاور  -مقایسه توانایی کنترل وضعیتی )پاسچرال( کودکان با اختالل یادگیری و کودکان عادی .19

1389 

استاد  -پلژیک در بیماران سکته مغزیبررسی تاثیر بارآموزی حسی بر بهبود عملکرد اندام فوقانی همی  .20

 1390مشاور 

بررسی مقایسه ای تاثیر تکلیف دوگانه بینایی بر پیچیدگی رفتار حرکتی کنترل وضعیتی بین بیماران  .21

 1391استاد مشاور  -سکته مغزی مزمن با افراد سالم

یستاده آرام در پیچیدگی رفتار حرکتی کنترل پاسچرال در حالت ابر  متقارن تحمل وزنتاثیر ایجاد  .22

 1391استاد راهنما  -بیماران مبتال به سکته مغزی مزمن
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تاثیر تقارن در تحمل وزن بر ویژگی های کینتیک کنترل وضعیتی در خم شدن و رساندن دست به شیء  .23

 1391استاد راهنما  -در بیماران مبتال به سکته مغزی مزمن

 -وی کنترل وضعیتی بیماران مبتال به پارکینسونبررسی تاثیر تمرینات تعادلی تکلیف محور دوگانه بر ر .24

 1392استاد راهنما 

پیکری با استفاده از کفی دارای برجستگی بر کنترل وضعیتی در  -بررسی تاثیر افزایش اطالعات حسی .25

 1393استاد راهنما  -افراد سالم در مقایسه بامزمن  به سکته مغزیحالت ایستاده آرام در افراد مبتال 

پیکری بر کنترل وضعیتی هنگام تکلیف خم شدن  -سه ای تاثیر افزایش اطالعات حسی رسی مقایبر .26

 1394استاد راهنما  -وبرداشتن شئ از روی زمین در افراد مبتال به سکته مغزی مزمن با افراد سالم

 8-12بررسی روایی و پایایی تست هماهنگی حرکتی اندام تحتانی در کودکان با ناتوانی یادگیری خاص  .27

 1394استاد مشاور  -لسا

بررسی همبستگی بین تبحر حرکتی با عملکرد اجرایی و کارکرد تحصیلی کودکان با اختالل هماهنگی  .28

 1394استاد مشاور  -ساله 11تا  7لی تکام

بررسی تاثیر تمرینات تعادلی به روش وزن دهی مجدد حسی بر روی کنترل وضعیتی بیماران مبتال به  .29

 1394استاد راهنما  -پارکینسون

انجام تمرینات تکلیف محور تعادلی به شیوه  حین مقایسه تاثیر دریافت فیدبک از افراد سالم و بیمار .30

 1395 -1394استاد راهنما  -گروهی بر کنترل وضعیتی افراد مبتال به پارکینسون

بر عملکرد اندام  pedagogy بررسی مقایسه ای تاثیر تمرینات رقابتی و غیر رقابتی به روش غیرخطی  .31

 1395 -1394استاد راهنما  -فوقانی افراد سکته مغزی مزمن

ترجمه، روایی و پایایی مقیاس سنجش شناختی بیماران پارکینسون، در افراد مبتال به پارکینسون  .32

 1395 -1394استاد راهنما  -ایدیوپاتیک ایرانی

بر روی کنترل وضعیتی افراد مبتال به  "وزن دهی مجدد حسی"بررسی تاثیر تمرینات تعادلی به روش  .33

 1395استاد راهنما  -سکته مغزی مزمن

با و بدون فیدبک حسی بر روی بهبود عملکرد  (Motor Imagery) بررسی تاثیر تمرینات تصور حرکت .34

 1395استاد مشاور  -یحرکتی اندام فوقانی افراد سکته مغز_حسی

 1395استاد مشاور  -پایایی نسخه فارسی آزمون عملکرد تحرک محور در سالمندان ایرانی-بررسی روایی .35

رقابتی و غیررقابتی بر روی کنترل وضعیتی افراد  pedagogy بررسی مقایسه تاثیر تمرینات غیر خطی .36

 1396استاد راهنما  -مبتال به پارکینسون
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کی و واقعیت مجازی( بر روی سازمان دهی مجدد بررسی تاثیر نوع محیط تمرینات بدنی )محیط فیزی .37

 -نمغز، پارامترهای مولکولی و عملکردهای رفتاری )شناختی و حرکتی( بیماران مبتال به سکته مغزی مزم

 1397مشاور استاد 

)بازیگونه در قالب بازی والیبال( رقابتی و غیررقابتی بر   pedagogy بررسی تاثیر تمرینات غیرخطی .38

 1397نما راهاستاد  -نام فوقانی افراد مبتال به بیماری پارکینسوعملکرد حسی و حرکتی اند

 1397ر واستاد مشا -نمقایسه اثرات تمرینات تعادلی با تمرینات تقویتی در بهبود تعادل سالمندا .39

ررسی تاثیر مداخالت مبتنی بر آکوپیشن همراه با استراتژی های انگیزشی بر کنترل وضعیتی و مشارکت ب .40

  1397 استاد راهنما -افراد مبتال به سکته مغزی مزمن با و بدون سندرم خستگی

 بر آن بدون و انگیزشی های استراتژی با دودستی های فعالیت تاثیر تدوین برنامه درمانی و مقایسه .41

 مااستاد راهن -کایدیوپاتی پارکینسون به مبتال افراد در فوقانی اندام حرکتی-حسی های مهارت و مشارکت

1398 

 

 های اجرایی مسئولیت

 دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی -

 استاد مشاور دانشجویان ستاد شاهد گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی -

 گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشیوهشی ژپمعاون  -

 دانشکده علوم توانبخشیر انجمن های علمی ته نظارت بمیکعضو  -

 

  


