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 سوابق تحص،لي 

 1365يران، ورودی ا -كارشناشي اعضای مصنویع، دانشگاه علوم پزشیک ایران، تهران –

 1379 يران، ا -دانشگاه علوم پزشیکي ايران، تهران، كارشناشي ارشد اعضای مصنویع –

ا  ارتز و پروتز، دانشگاه علوم پزشیک ایران، تهران –  1391يران،  ا -د د 

 

، كارشناشي ارشد   و د د   پايان نامة مقاطع كارشناشي
یک -1 ل مایوالکد   ) اارشناش(در ارتز و پروتز سیستمهای کند 

انعطاف پذیر)   بررش اثر اسپلینت و تمرین درمانی  بر درد و راستا در مبتالیان ا  هالوگس والگوس -2

 (اارشناش ارشد
ی کوت -3 ی کوتایه اندام و مقایس  س  روش اندازه گد، ایه طرایح و ساخت دستگاه مکاترونییک اندازه گد،

 و مکاترونییک در بیماران دارای کوتایه ساختاری اندام تحتانی 
ی
، رادیو گراف ی (اندام االینی  )دکد 

 

 ا سوابق و تجارب حرف 

ي 1371-1373 –
، دانش ده توانبخشی ي

و  انسانی  زشیکي ایران، گروه ارتوپدی فنی پعلوم  دانشگاه ، طرح ند،

ي دانشگاه علوم پزشیکي  ،1373-1374 –
 حق التدريس ایران، مرنی آموزشی دانش ده توانبخشی

ي     دانش    گاه عل     ومعل    وم اارش    ناس رس    م درم    انی و م    درس ارت    ز و پروت    ز دانش     ده ،  1374-1384 –
 توانبخشی

 پزشیکي ایران

ي دانشگاه علوم پزشیکي ایران علوم عضو هیئت علم رسم دانش ده-تاکنون ، 1384 –
 توانبخشی
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ي 
 سوابق آموزشی

 عملي و اارآموزی دانشجویان ارتز و پروتز تدريس دروس ن ر ، –
 شامل دروس : 

ی عضالنی   –  ارزشیانی و اندازه گد،
 ارتزهای اندام فوقانی  –
 ارتزهای اندام تحتانی  –
 کفش طنی  –
 ارتزهای ستون فقرات  –
 تکنیک  رمکاری  –
ی از سوانحایمنی  –  و پیشگید،
 ) عمل(آشناني اا ارتزهای اندام فوقانی  –
 ) عمل(اندام تحتانی آشناني اا ارتزهای   –
 3تئوری پروتز    –
 ) عمل(آشناني اا پروتزهای اندام فوقانی  –
 اصول توانبخشی   –
 خواص مواد مصنویع –
 تکنیک ارتوپدی فنی   –
 فعالیتهای ااردرمانی   –
 1ئوری ارتز ت –
 2تئوری ارتز  –
 تکنولوژی  وب –
 تکنیک درودگری  –
یوتران  ارتز و پروتز برا –

ی  ی دانشجویان فد،
 ارتز و پروتزطرایح و ساخت مبانی  –
 وسایل امیک  –
 ارتزهای پا –
 آمار و روش تحقیق –
 ارتوپدی در ارتوز و پروتز –
 اارآموزی در عرص  های ارتز و پروتز –
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ي و مشاوره پايان نام  ي راهنماني  ها  دانشجوني

 
 

 استاد راهنمای پایان نامه های کارشنایس
 

 1372-سعید صفی آاادی تایل  -و پروتزهای ورزشی ارتز  -1
ل ودرمان پای دیابن   -2  1371 -زهرا  گینی  -ااربرد ارتزهای پا در کند 
 1377-زهرا احمدی  -اصول طرایح و ساخت اسپلینتهای انگشتان -3
  1376-رباا  وطن پرست :  -اختالالت و ارتزهای مجموع  مفصل ارنج -4
 1386-دی سیاهپوشهسیده –مادرزادی پروتزهای مفصل ران در کوداان اا نقص عضوهای  -5
 1386 -پروتزهای اطفال  -لیال ااداان -6
 1388 -پروتزهای ورزشی  – کریممعصوم  گل   -7
 1376-حمد اشتهار م –تهی  اسالیدهای آموزشی ارتز و پروتز  -8
دو ن  و  پوش  ش پ  ا ب  ر نس   ت ق  وس ط  ویل  -9  ک  ک پ  ا درکودا  ان  –مقایس    ت  اثد،

ی
 13ت  ا  6داخ  ل پ  ا و ش  یو  ص  اف

 1389-مژگان نجفی  -م پرتویمری -سال  در جامع  ی شهری و روستاني 
 1377-ریم صانیع پورم -توانبخشی و ارتزهای اندام فوقانی  -10
 کک پا درکوداان  -11

ی
ان شیو  صاف ی  1377 -ید مهدی مد، ابراهیمس -قم سال  شهر  12تا  8بررش مد،

 1379-هضت قندی زادهن –توانبخشی بیماران آمپوت  اندام فوقانی  -12
 1377-مینا عباش -ارتز و پروتز در توانبخشی اطفال -13
ی-مرتصی محمدی – درمان ارتزی  multimediaتهی   -14  1378 -اامیار قصد،
ان ش     یو  ناهنجاری  ه     ای و بیماری  ه     ای ان     دام تحت     انی  -15 ی در دانش     جویان اارش     ناش رش     ت  ه     ای ب     ررش م     د،

 یعسیده مرضی  شفی –ریم فهیم اادی م -1386مختلک توانبخشی در سال 
 1390 –شکوف  سلیم  -ارتز و پروتز در یک نگاه   -16
 ها  -17

 
 م –ارتزهای ستون فقرات در شکستیک

 
 1393 -هسا زنیک

 1393 –ریم شهنازی م –ارتزهای ورزشی اندام فوقانی  -18
 1393 -فریبا آئینی - ارتزهای ورزشی زانو  -19
 1393-م  مقصودیان فاط -پروتزهای مکمل در اطفال   -20
ی  -21  انوا  تکنیکهای قالبگد،

ی
 1393-سحر عامری –معرف

 1393 – بنفش  خداني  –پروتزهای اندام تحتانی  -22
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ی  پایان نامه های کارشنایس ارشد استاد راهنما و مشاور   و دکتر

 
ان مرصف .1 ی  طنی  بر مد،

 کک پا  تاثد، کفی
ی
 1389-رزاد فرمانی ف- انرژی افراد دونده دارای صاف

 
ل درد و تعادل بر بیماران دارای امردرد م .2 زمن تاثد، فوری ارتز امربند لگنی انعطاف پذیر سخت بر کند 

اختصایص  1391-سهیال احرانی  -غد،
 

محمد  -رانتاثد، فوری هیپ ااداکشن بریس بر تعادل و تحرک عملکردیبیماران اا تعویض مفصل  .3
 1391-اسماعیل

 
 کک  فور  اثر بررش .4

ی
های گیت در صاف  فانکشنال بر جااجاني مرکز فشار و پارامد 

کفش طنی و کفی
 1393-عاطف  ابوترانی  -پای نوجوانان

ی  بررش .5  کک پای انعطاف پذیر االغی،
ی
ان تحرک پا و قوس کک پاني در صاف ی قی  ر  -ارتزهای پا بر مد،

 1393-شیخی 
ی  راه زاوی  بر گیت پلیت کفی  فور  اثر بررش .6 ی  راه الگو  اا درکوداان رفی   ا  رو پنج    اا رفی 

 1394-سحر گنج  ای -داخل
 کک پای انعطاف پذیر  فور  اثر بررش .7

ی
عل  - کفی اافت دار بر تعادل ایستاني در افراد دارای صاف

 1395-اکدی ن ری
-مرضی  ثقفی   -ر بیمارن آمپوت  اندام تحتانی بررش تاثد، الیدی سیلیکونی ارتعاشی بر درد خیایل د .8

1396 
بررش تاثد، االش ارگونومیک التکس بر درد ، سطح ناتوانی ، دامن  حرکن  و پاسچر رس و گردن در  .9

 1396 -اطم  فضل ف –بیماران مبتال ا  اسپوندیلوز گردنی 
 
مقایس  اثر کفی سفارشی ساخت اامپیوتر  اا کفی سفارشی ساخت فیت شده بر عملکرد و کیفی ت  .  .10

 س المن دان مبتال ا  دیاات
 

  1397-جابر کریم -زن  دگ
 

 طنی نرم پیش ساخت  و کفی  .  .11
 ا بر توزی    ع فشار ها  کک پاني در ورزش کاران ا   UCBL مقایس  اثر کفی

 ک ک پا  انعطاف پذیر 
ی
 1399ضو  خراسان ، سیده گالره ر  –ص اف

 
 سعید مالح ، -ترجم ، بویم ساز  و سنجش رواني پایاني نسخ  فارش پرسشنام  امتیاز پا  بریستول .12

1399 
ی پا در کوداان اا ال .13 گ و  مقایس  اثر کفی گیت پلیت و کفش اا لب  خاریحی ناحی  پنج  بر زاوی  راه رفی 

ی پنج   رو ا  داخل  1400ریان ،پ سید شهاب -راه رف ی 
-بررش تاثد، کفی کوتایه بر تعادل و تحرک عملکردی بیماران دارای کوتایه اندام تحتانی ساختاری  .14

 1400-میالد زمانی  
 

ات ارتز  و پروتز  و خدمات ارائ  شده در گروه ارتز  .15 ی ان رضایت مراجع  کنندگان از تجهد، ی  و بررش مد،
 1400بانباشی ،غعل اا –پروت ز دانش گاه علوم پزشیک ایران 
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ان رضایت و عوامل موثربر آن در بیماران سکت  مغزی از ارتوزهای مچ .16 ی ت  کک پاني ساخ  -بررش مد،

 1401-حسان رحمانی ا -شده توسط مراکز ارتوز و پروتز تهران
 کک پای انعطاف پذیر  .17

ی
ی در کوداان دارای صاف کیمیا   –بررش تاثد، کفش طنی بر کینتیک راه رفی 

 حال اجرادر  -بولحسنی 
ی آموزشی سالمِت پا از دیدگاه ارتوز و پروتز و بررش تاثد، آموزش و ِاجرای آن بر  طّرایح بست  .18

، وقو  زخم و قطع عضو
 

: یک  در بیماران دیابن  اا ریسک ااالی زخم پا در شهر یزد  کیفّیت زندگ

 در حال اجرا -ی تلفیف  بهار پورزادهمطالع 
ی اجزای پر  :  .19  مرتبط اا سالمت، و تحرک افراد بررش ارتباط بی،

 
وتزی، رضایت از پروتز، کیفیت زندگ

تروماتیک زیر زانو طرف  قطع عضو یک  در حال اجرا - طاهره علوی  -ی غد،
 طنی اا و ادن ورزش بر درج  انحراف ، رضایت و توزی    ع فشار کک پاني در بیماران  .20

بررش اثر کفی
 در حال اجرا -انی کیمیا مرادی  -مبتال ا  هالوکس ولگوس 

 
مقايس  تاثد،  دو نو  ارتوز دينامیک  و  استاتیک  بر روی فعالیت عضالت ساق پا  در بیماران   .21

 کک پا
ی
 در حال اجرا –حسن رحیم  -د ارصاف

 
 

 

 داوری
 

  ییک اندام فوقانی  1374 –ژوهشکده جانبازان پ –داوری طرح تحقیقان  ارتز الکد 

  1375 –ژوهشکده جانبازان پ -پروتزی داوری طرح تحقیقان  طرایح مفاصل 

  مقایس  رواني و پایاني روشهای ارزیانی اسکولیوز 
 –دانشگاه علوم پزشیک ایران  –داوری طرح تحقیقان 

1388 

  ل ایستاني
 -داوری طرح تحقیقان   طرایح و ساخت مفصل زانوی ارتزی محور عقب اا قاالیت کند 

1385 

 مرینات درگ حرکن  بر روی عملکرد درگ ، حرکن  ، زبردسن  و داوری طرح تحقیقان   بررش تاثد، ت
 1391-مهارت های ترسیم  کوداان سندرم داون 

  ی اغتشاش قدایم و حی،  تاثد، کفش اا زیره غلتیک بر جااجاني مرکز ند،
خلفی  در –داوری طرح تحقیقان 

  1391 -بیماران دیابن  نوروپاتیک 

  ضا طاهری ات –داوری کتاب فرهنگ نام   ارتزها  1385-اشگاه علوم پزشیک اصفهاند –لیک علد،

  ی از  تاکنون 1382داوری  پروپوزال ها و پایان نام  های اارشناش ارشد دکد 

  یات مختلک از جمل  توانبخشی نوین ، فصلنام  توانبخشی ، ژورنال ،  MJIRIداوری  مقاالت نشی
Canadian Prosthetics & Orthotics Journal  ،Function & Disability Journal  .... ، 

 تاکنون1397  -تحقیقان  مرکز تحقیقات نوروماسکلواسکلتال  هایداوری طرح 

   معاونت پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم  داوری علم و مایل طرحهای تحقیقان
 پزشیک ایران
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 تأل،فات
 

 مقاالت فارشي 
 
 مطالع    ی  ک -زان  و زی  ر  عض  و  قط  ع اف  راد  در  ف  انتوم درد  ب  ر  ارتع  اشی  س  یلیکونی  الی  دی  ت  أثد،  ب  ررش .1

 1397 -مجل  پژوهش سالمت  -اولی 
ی  راه زاوی  بر گیت پلیت کفی  فور  اثر بررش .2 ی  راه الگو  اا درکوداان رفی   رو پنج     ا ا رفی 

 1394 – نوین توانبخشی  پژوهشی  علم مجل  - داخل ا 
 -ت  اثد، ف   وری ااداکش  ن ب   ریس ران ب  ر تع   ادل و تح   رک عملک  ردی بیم   اران ا  ا تع   ویض مفص   ل ران .3

 1393 -نوین توانبخشی  پژوهشی  علم مجل 
 ک   ک پ   ا  .4

ی
ان مرص   ف ان   رژی اف   راد  دون   ده دارای ص   اف ی  ط   نی ب   ر م   د،

فص   لنام  دان   ش و –ت   اثد، ک   فی
 1389تندرسن  
د، ارتز امر  لگنی انعطاف پذیر و سخت ب ر تع ادل ایس تادن در زن ان مب تال ا   ام ردرد م  زمن ثتأ .5

 1392 -مجل   ط ب جانباز  -
 
 

 مقاالت انگليس  
 

1- A preliminary study: The effect of ergonomic latex pillow on pain and disability in patients 
with cervical spondylosis- Medical Journal of Islamic Republic of Iran (MJIRI)-2018 

 

2- A systematic review on the validity and reliability of Tape Measurement Method in leg length 
discrepancy Medical Journal of Islamic Republic of Iran (MJIRI)-2019 

 
 

3- Efficacy of different techniques of AFO construction for Hemiplegia patients– A systematic 
review- Medical journal of the Islamic Republic of Iran(MJIRI) -2019 

 
 

4- The efficacy of gait plate insole for children with in-toeing gait due to femoral ante version - 
Prosthetics and Orthotics International-2017 

 

5- Immediate Effect of Textured Insole on Static Balance in Individuals with Flexible Flatfoot- 
Journal of Modern Rehabilitation-2016 

 

6- Immediate effect of orthopedic shoe and functional foot orthosis on center of pressure 
displacement and gait parameters in juvenile flexible flat foot - Prosthetics and Orthotics 
International -2014 

 

7- The influence of foot orthoses on foot mobility magnitude and arch height index in adults 
with flexible flat feet- Prosthetics and Orthotics International-2015 

http://hrjbaq.ir/article-1-133-fa.pdf
http://hrjbaq.ir/article-1-133-fa.pdf


7 

 

 
 

8- The effect of foot orthoses on energy consumption in runners with flat foot-knowledge & 
Health Journal -2010 

 

9- Ergonomic latex pillow as a part of a multimodal intervention or as an adjunct to 
rehabilitation programs in cervical spondylosis: Are they Useful? A randomized control trial- 
American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation-2019 

 

10-  The effect of ergonomic latex pillow on head and neck posture and Muscle Endurance in 

Patients with Cervical Spondylosis: A Randomized Controlled Trial- Journal of Chiropractic 
Medicine -2019 

 

11-  Ergonomic Evaluation of Working Conditions in Orthotists and Prosthetists by Rapid Entire 
Body Assessment (REBA)- Function and Disability Journal -2020 

 

12- Immediate effect of gait plate insole on gait angle of intoeing children- Journal of Modern 

Rehabilitation- 2015 

 

13- Evaluation of user's satisfaction with orthotic and prosthetic devices and services in 
orthotics and prosthetics center of Iran university of medical Sciences-Canadian Prosthetics & 
Orthotics Journal -2022 

 

14-  Comparison of the immediate effects of prefabricated soft medical insoles and custom-
molded rigid medical insoles on plantar pressure distribution in athletes with flexible flat 
foot: a prospective study –Current Orthopedic Practice-  2021 

 

15-  The comparison of medial longitudinal arch development in normal feet and flexible 
flatfeet in preschool children with an 18-month follow-up: a retrospective case control study- 
Current Orthopedic Practice-2021 

 

16-   Phantom pain decreases with vibrating silicone liner in lower limb amputee: a prospective 
study- Current Orthopedic Practice- 2021  

 

17- Investigating the effects of volar wrist cock-up splint and dorsal lock wrist hand orthosis in 

reducing signs of carpal tunnel syndrome- Medical Journal of the Islamic Republic of Iran -

2021 

18- The effect of computerized custom insole with custom-fit insole on the function of the foot 
and ankle and quality of life in diabetic Elderly-Function & Disability Journal -2019 

 

https://fdj.iums.ac.ir/article-1-143-en.pdf
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-143-en.pdf
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19- A Comparison of Mechanical Leg Impedance of Lower Limb Joint in Cerebral Palsy Crouch 
Gait Children with Healthy Match Group- Function & Disability Journal -2018 

 
 

20- The effect of vibrating silicone liner on phantom pain in Trans tibial amputation-A 
preliminary study - Health Research Journal -2018  

21- Immediate effect of hip abduction brace on mobility and functional balance of Total Hip 
Replacement- Modern Rehabilitation -2014 
 

22-  Effectiveness of Gait Plate Insole and Lateral Sole Wedged Shoes on Foot Progression 
Angle in Children with In-Toeing Gait: A Prospective Randomized Control Trial- Journal: Gait & 
Posture-under review 

23- Evaluation of satisfaction and factors affecting it in stroke patients from ankle-foot 
orthoses made by orthosis and prosthesis centers in Tehran- Function & Disability Journal- 
under review 

 
 
 
 
 
 

 تأل،ک و ترجم   تاب
 

 1395، انتشارات پگاه،سال پروتزهای اندام تحتانی  -1
 1395ارتز درمانی  ، انتشارات پگاه،سال  -2

 
 
 

 تهی  جزوات آموزشی : 
 

ان  وا  ش  االونهای م  ورد اس  تفاده در  –آش  ناني ا  ا رش  ت  اعض  ای مص  نویع  –کف  ش ط  نی   –ارتزه  ای ان  دام فوق  انی 

 ارتزه   ای آن 
ی
 –ص   ول توانبخشی    ا –ام تحت   انی ارتزه   ای ان   د -پروت   ز ان   دام فوق   انی  –ارتوپ   دی ف   نی بهم   راه مع   رف

ی از س  وانحایم  نی و پی - ارتزه  ای س  تون فق  رات –مب  انی و تکنی  ک ه  ای ارتوپ  دی ف  نی   –ایه و الین  ییک اارگ    ش  گد،

ل   –رتزه         ای کرانی         ال ا–          رم و  تکنیکه         ای  رمک         اری  –تکنول         وژی           وب و درودگ         ری  سیس         تمهای کن         د 

یک جه ت دروس clinical  Guidelineم ورد  4هی   ت –مورد پمفلت آموزشی برای بیم اران  23تهی  - مایوالکد 

 عمل 
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ي مصوب
 طرح پژوهشی

ی کوتایه اندام  .1 وم دانشکاه عل -مکاره –طرایح و ساخت دستگاه مکاترونییک اندازه گد،

 1397  -پزشیک ایران

ی حرف  ارتوپدی فنی ا  روش  .2  – 1003کد REBA- ارزیانی ارگونومییک وضعیت های ااری شاغلی،

  1389  -زشیک ایراندانشکاه علوم پ-مجری 

دارد و موسس  استان -همکار -مصنویع و وسایل امیکتهی  پیش نویس استانداردهای اندام های  .3

 1385 –تحقیقات صنعن  ایران 

 

 

ي ها و دورهرسی ت در كارگاه
 ها  آموزشی

ي دانشگاه علوم پزشیکي ايران) اارگاه آموزشی روش  .1
 (1384مهر  6نگارش منابع، دانش ده توانبخشی

، دانشگاه علوم پزشیکي تهران) اارگاه  .2 ي
 (1384بهمن  13مقال  نويشي مقدمان 

، دانشگاه علوم پزشیکي ايران) اارگاه   .3 ي
، دانش ده توانبخشی ي

 (1384بهمن  12كمي فراتر از آمار سنن 

ي         ، دانش         گاه عل         وم پزش         یکي اي         ران) اارگ         اه آم         وزشی  .4
، دانش          ده توانبخشی  16و  17مهارته         ا  ارتب         اشي

 (1384اسفند

ي  ، دااارگ اه آم وزشی  .5
: دانش  ده توانبخشی ي

انی ت  د،  7نش گاه عل وم پزش  یکي اي ران) روش ت  دريس ا   ش يوه س  خدی

1385) 

 (1385د   29مقال  نويشي سطح متوسط، دانشگاه علوم پزشیکي تهران) اارگاه آموزشی  .6

 (1385اسفند  23دانشگاه علوم پزشیکي تهران)  ، Endnoteاارگاه  .7

، دانشگاه علوم پزشیکي تهران)  .8 ي
ون،ك، سطح مقدمان   (1386ارديبهشت  5كارگاه جستجو  منابع الكد 

ي دانشگاه علوم پزشیکي ايران) اارگاه  .9
، معاونت پژوهشی ي

 (1386آذر  3-6روش تحقيق  ،فی

ی الملل توانبخشی قطع عضو اندام تحتانی  .10  2011-اارگاه بی،

 1390 -اارگاه پنج روزه پژوهش در آموزش .11

 1385 -اارگاه اصول مشاوره ویژه دانشجویان دارای استعداد درخشان .12

 1385-فتاری دانشجویان و ارتباط موثر اا آنانر  –مشکالت هیجانی اارگاه آموزشی  آسیب شناش  .13

 1385 –اارگاه آموزشی نحوه تعامل اا دانشجویان آسیب پذیر  .14

 1388 -اارگاه دو روزه توانمند سازی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر .15

 1380-در تجزی  و تحلیل آماری  SPSSاارگاه ااربرد  .16

یوتران  تخصص  ستون فقرات اارگاه آموزشی دو روزه .17
ی  1389-فد،

 پایاني و روني ابزارها  .18
ی  1389 - اارگاه دو روزه آزمون سازی و تعیی،

(پنج روزه اارگاه  .19  آموزش پزشیک) تدبد،
 1390 -پزشیک تهران  دانشگاه علوم -آشناني اا مبانی

 1384 –اارگاه آموزشی فوت اسکن تکنولوژی  .20

اتژی یاد  .21 یاارگاه آموزشی سبکها و اسد   1384 -گد،
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 1382 –اارگاه آموزشی طرح درس  .22

 1382 -اارگاه آموزشی تهی  و ارائ  پوسد  ا  زبان انگلیش  .23

 Relaxation - 1382اارگاه آموزشی آرام سازی روانی  .24

 1382 –دو روزه مقال  نویش ا  زبان انگلیش  اارگاه آموزشی  .25

 1382 –گلیش ا  زبان ان   CVاارگاه آموزشی نگارش نام  ، توصی  نام  و  .26

 1379 –اارگاه آموزشی دو روزه اصول آموزش در فرایند تدریس  .27

28. Fabrication of Orthoses for lower extremity – 1996 – Otto Bock 

 1380 - تکمیل SPSSاارگاه آموزشی دو روزه  .29

 جمع آوری اطالعات از متون انگلیش  .30
 

 1379-اارگاه آموزشی  گونیک

 1377 – اارگاه آموزشی روش تحقیق .31

32. 378 hours course upper intermediate English language – Cavendish college- 

2006 

 2وICDL 1ساعت  مهارتهای  130دوره آموزشی  .33

ی  .34  1386 –اارگاه آموزشی مقیاس سازی و اندازه گد،

 1390 -اارگاه آموزشی پنج روزه طرح ضیافت اندیش  اساتید  .35

کت اتوبوک –فوقانی اارگاه آموزشی پروتز اندام  .36  رسی

 آخرین دستاوردها در زمین  پنج  های مصنویع  .37
ی
 1375 –کت گومد رسی  –اارگاه آموزشی معرف

ونییک  .38   آشناني اا اانکهای اطالعان  الکد 
 -OVID -Blackwell  1386اارگاه آموزشی

 Photoshop- 1386  اارگاه آموزشی   .39

 1390-اختالالت تعادیلکنفرانس ادواری ارزیانی تشخیص و توانبخشی  .40

 مرکز آموزش قوه قضائی   .41
 
 1384تا 1382 –دوره آموزشی مشاوره حقوف

 1391اسفند  –اارگاه آموزشی اخالق حرف  ای  .42

 1396 –دوره آموزشی مقدمان  و تکمیل امکهای اولی   .43

 1388 –دوره آموزشی ایمنی و تکنیکهای آتش نشانی  .44

45.Reducing the risk of Mechanical trauma to the foot –Foot Biomechanics-22 Dec 

2015 

 گاه علوم پزشیک ایرانسامان  طبیب دانش وبینارهای مختلک آموزشی  -46
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ي (ارائ  مقاالت 
انی  ) سخدی

 
 های ناحی  گردنی  -1

 
ی کنگره ارتز و پروتز ایران ا-ااربرد ارتزهای فشاری در سوختیک  1371-ولی،

ی  ش -فنی دانشگاه علوم پزشیک ایرانبررش وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن ارتوپدی  -2 شمی،

 1389-کنگره ارتز و پروتز ایران 

 1391-نفرانس ادواری توانبخشی ک  –ارتزهای سالمندان  -3

ی  مقایس  تاثد، فوری کفی فانکشنال و کفش طنی بر جاا  -4 های راه رفی   جاني مرکز فشار و پارامد 

 کک پا انعطاف پذیر در کوداان د ا
ی
ی کنگره ارتز و پروتز ایراند- ر صاف  1391-همی،

 ارتز و پروتز  -5
ی
امون معرف کت در برنام  تلویزیونی شبک  سالمت پد،  1395رداد م –رسی

 در سالمندان  -6
 

ی همایش مل سالمندی دکد  حکیم زاده اا محوریت د –ارتزهای شکستیک ومی،

  1397آاان  –اازتوانی و تروما 

ی حرف  ارتوپدی فنی اا نرم افزار  -7 ی کنگره  – REBAبررش وضعیت ارگونومییک شاغلی، یازدهمی،

ی  -ارتز و پروتز ایران  1398پاید،

 

 

 ارائ  مقاالت) پوسد  (
 

1-Effects of orthosis on pain & hallux angle in adolescent and juvenile flexible hallux 
 -Ontario -Waterloo–biennial for the Canadian society for biomechanics  th14 -valgus

Canada- 2006 
 

2-Immediate effect of flexible and rigid lumbosacral orthoses on postural control in 
chronic low back pain -2th congress of spine – 2012 –Istanbul - Turkey 

 

 
ا-3 ی –ن شیو  دفورمین  های اندام تحتانی در دانشجویان دخد  دانشکده علوم توانبخشی بررش مد،

ی کنگره ارتز و پروتز ایران   1386-هشتمی،

ی کنگره –ررش مشکالت پوسن  استمپ افراد آمپوت  اندام تحتانی و راهکارهای درمانی موجود ب -4 نهمی،

 1389 -ارتز و پروتز ایران

 االیس گزارش موردی از طرایح و -5
 

ی کنگره ارتز و پروتز ایران–اثر ارتز داینامیک در شکستیک  -نهمی،

1389 
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دو نو  پوشش پا بر نس ت قوس طویل -6  کک پا درکوداان  –مقایس  تاثد،
ی
 13تا  6داخل پا و شیو  صاف

ی کنگره ارتز و پروتز ایراند–سال  در جامع  ی شهری و روستاني   1391-همی،

ی از  ankle Taping & bracing  سیمقا-7 ی کنگره -ورزشکاران  Ankle sprainدر پیشگد، ارتز  دهمی،

 1391-و پروتز ایران

 استخوان لگن در سالمندان اا امک محاف های لگنی -8
 

ی از شکستیک شنواره پوسد  ج–جلوگد،

 توانبخشی 

9-The effect of medical pillow in patients with chronic nonspecific neck pain: a 

literature review-2019 

ی کنگره ارتز و پروتز –بررش شیو  استئوآرتریت  در پای سالم آمپوت  های یکطرف  اندام -10  –دهمی،

 1395آاان 

 
 

 

 برگزار  كارگاه و پانل
 1374-هزیسن  ساری ب -اارگاه آموزشی بیماریهای پا و درمانهای ارتزی و کفش طنی  -1

 1374 –یژه ااردرمانان شاغل در بهزیسن  و  –ارتزهای اندام فوقانی اارگاه آموزشی   -2

 1390 –حصیالن ارتوپدی فنی ااز آموزی فارغ الت –Footاارگاه آموزشی    -3

ی کنگره ارتز و پروتز   –پانل ارتزهای اطفال  -4 انشگاه علوم د – 1378خرداد – -ایران  هارمی،

 بهزیسن  و توانبخشی 

 در سالمندان اا عنوا –کنفرانس ادواری توانبخشی  -5
 

  1391ی ماه د–ن ارتزهای شکستیک

 

ي   فعاليتها  علمي و اجراني
 
 1375تا  1371سال -دیریت الینیک خصویص ارتوپدی فنی امید  م - 1

 1373تا   1371 –نماینده گروه در مرکز پاسخگوني ا  سواالت توانبخشی  -2

ی  ارتوپدی فنی دانشکده علوم توانبخشی رس -3  1374تا 1373 –دبد، نشی

 1373 –ماینده دانشکده در نمایشگاه رشد و توسع   هفت  دولت ن-4

 1374-ماینده دانشکده در نمایشگاه نقش زن در علم ، صنعت و توسع  سالمن  ن-5

  1373 - نماینده دانشکده در  صدای مشاور سازمان بهزیسن  -6
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  1375تا   1373 - مکاری اا پژ وهشکده جانبازان در تصویب طرحهای پژوهشی ه-7

همکاری در طرح غربالگری دفورمین  های اندام تحتانی و ستون فقرات دانش آموزان مدارس راهنماني و  -8

 1372 - متوسط  اسالمشهر 

  (jobst)همکاری اا دانشکده نسایحی دانشگاه امد، کبد، برای طرایح و تهی  لباسهای ضد اسکار -9
 

 در سوختیک

- 1373 

 جمن توانبخشی ایران و انجمن مهندش توانبخشی ایران عضو هیئت موسس ان -10

ی کنگره ارتز و پروتز  –رتزهای پا در اطفال امسئول پانل  -11 انشگاه علوم بهزیسن  د – 1378رداد خ– هارمی،

 و توانبخشی 

ی کنگره ارتز و پروتز پ -مسئول پانل اصول تجویز ارتز و پروتز  -12 پزشیک انشگاه علوم د – 13 80اان آ–نجمی،

 ایران

ی (ارت  97و )ورودی  -28 -25 -23 -19 -مشاور دانشجویان دوره استاد  -13  وپدی فنی اارشناش و دکد 

 تاکنون 1386مشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر از سال  -14

ات پزشیک  -15 ی  1387تا  1382-نماینده دانشکده در اداره ال تجهد،

 1387تا  1385 –نماینده دانشکده در موسس  استاندارد و تحقیقات صنعن  ایران  -16

 1385 –نماینده دانشکده در دفد  مطالعات و توسع  آموزش پزشیک دانشگاه علوم پزشیک ایران  -17

1387 

 1384-1383 –مدیر اجراني فصلنام  پیام توانبخشی  -18

 1385–عضو گروه ارزیانی درونی دانشکده -19

ی در رشت  های توانبخشی -20  1385 -اارشناس رسم دادگسد 

 1396و  1381 -اعضای مصنویع اارشناش ارشد رشت   و  –عضو گروه اازنگری اارشناش -21

ی  -22 ی  عضو امیت  انتخااات پنجمی،  ز و پروتز ایراندوره هیئت مدیره انجمن علم ارت و ششمی،

ي ت داخل و خاریحی مرتبط اا داور  مجال -23
 توانبخشی

  تاکنون 1399 –گروه در تیم مدیریت احران دانشکده علوم توانبخشی   نماینده -24

 تاکنون 1399 –توانبخشی  عضو اتاق فکر دانشکده علوم-25
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 عضويت در گروهها  علمي 
 

  عضو هیئت موسس انجمن ارتوپدی فنی ایران 
 عضو هیئت موسس انجمن توانبخشی ایران 
  ی الملل ارتز و پروتز  عضو انجمن بی،
 ) عضو امیت  های علم کنگره های اول تا دهم ارتوپدی فنی ) ارتز و پروتز 
 ارتز و پروتز ایران علم عضو انجمن 
  عضو هیئت رئیس  کنگره های دوم تا دهم ارتز و پروتز ایران 

 

 

 زمين  ها  مورد عالق  پژوهش

 

  تحتانی و اندام های اندام فوقانی  ارتز 

  در سالمندان پروتز ارتز و 

  ارتز و پروتز در کوداان 

 رگونویم ا 

  متدولوژی 

  مطالعات کیفی و سیستماتیک 

 ها 
 

 ارتز در سوختیک

  ارتز و پروتز ورزشی 

  اخالق حرف  ای و پژوهشی 
 

اعات   اخد 

 
ا  ف ک فی ارزی  اب کوت ایه ان  دام تحت انی ف س  ازمان ث  ت اس  ناد و ام ال  کش  ور  ت ا ا ش  ماره ث    -ث  ت اخ  د 

ا                       23/10/1396 - 94705اخد 
 

 

 افتخارات

 
 1376 –کسب مقام دوم مسااقات حفظ قرآن کریم دانشجویان دانشگاه علوم پزشیک ایران  .1
ی   .2  1372 -کنگره ارتوپدی فنی ایران منتخب دوم مقاالت برتر اولی،
 گروه   1389و  1384سالهای  استاد نمون   .3
ا  کسب رتب  اول اارشناش ارشد  .4   و دکد 
امقطع از رسال  در  20دریافت نمره  .5  دکد 

 


