
 

 بسمه تعالی

 مشخصات فردی

 : محمد صادق جنابیو نام خانوادگی نام

 شغل: آسیب شناس گفتار و زبان

  مرتبه علمی: مربی

 سالمت MBAتحصیلی: فوق لیسانس آسیب شناسی گفتار و زبان و مدرک آخرین 

 jenabi.m@iums.ac.ir پست الکترونیک: 

 

 سوابق تحصیلی

 کارشناسی گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 :آموزشی  سوابق تدریس و

 تدریس واحدهای درسی نظری و عملی در دانشگاههای علوم پزشکی سمنان،ایران و تهران 

  مورد( 25د )کارشناسی و کارشناسی ارشاستاد راهنمایی پایان نامه 

 

 تالیفات :

 تالیف کتاب بهداشت صوت برای معلمان    

 

 فعالیتهای پژوهشی : 

 طراح )تهیه و  تدوین ( جشنواره بین المللی رازی -

 مورد( 2جرای طرحهای پژوهشی ملی وکشوری )تهیه و تدوین و ا -
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  مورد( 15ین و اجرای طرحهای پژوهشی )هیه و تدوت -

  مورد( 22) وخارجی چاپ مقاله های پژوهشی در مجالت علمی پژوهشی داخلی  -

 بررسی میزان عالقه مندی دانشجویان گروه پزشکی نسبت به فعالیتهای فوق برنامه )طرح کشوری (  -

 اخالق پزشکی ،تکالیف شرعی و حدود معاینات )طرح کشوری (از  میزان آگاهی دانشجویان گروه پزشکی  -

 1380عملکرد،نحوه انتخاب و شرح وظایف اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان -

 بررسی اختالالت صوتی در دانشجویان رشته های دبیری دانشگاه آزاد اسالمی  -

 بررسی اندازه خیشومی شدگی صوت در گویندگان عادی ) فارسی،ترکی و کردی ( -

 سی پایایی آزمون تصویری اسامی در کودکان طبیعی فارسی زبانبرر -

 دایی شهر سمنان بتبررسی شیوع اختالالت صوت و برخی عوامل مرتبط با آن در آموزگاران مقطع ا -

تابستان مجله: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی زه خیشومی شدگی صوت در سطح کلمات، بافتهای آوایی بر اندااثر  -
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  1388بهار –مجله : دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، نقش ارزیابی درونی در بهبود کیفیت آموزش گروه گفتار درمانی -

  1387تابستان  –مجله : مغز و اعصاب ایران ، عملکرد روانی گفتار در بیماران مبتال به اسکلروز متعدد -

 

 های اجرایی: فعالیت

 مدیر گروه آسیب شناسی گفتار و زبان دانشگاه علوم پزشکی ایران  -

وزارت بهداشت ودرمان واموزش  دبیر راهبردی رشته های توانبخشی دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه و تخصصی -

 بزشکی

 مشاور دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت و درمان  -

 امورایثارگران معاونت دانشجویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مشاور  -

 عضو هیات علمی شورای فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  -

 ایران -مالی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران-معاون اداری -

 دبیر هفتمین همایش گفتار درمانی ایران  -



 معاونت دانشجویی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکیشاهد وایثارگر  های فوق برنامه و آموزش رییس گروه  -

 عضو هیات ممتحنه ارزشیابی رشته های گفتار درمانی و شنوایی شناسی  معاونت اموزشی وزارت بهداشت ودرمان -

 رییس گروه تحقیقات،معاونت دانشجویی،فرهنگی وزارت و بهداشت و درمان -

 دانشکده توانبخشی  وسمنان توسعه و ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران عضو دفتر -

 عضو شوراهای راهبردی و آموزش دانشکده توانبخشی  -

 عضو کمیته ارزشیابی درونی گروه  -

  عضو کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده  -

                                                                                                                      معاون دانشجویی فرهنگی بردیس بین الملل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


