 CVدکتر محمد تقی پور
 -1مشخصات فردی:
نام نام خانوادگی :محمد -تقی پور درزی نقيبی
دانشکده :توانبخشی

پایه فعلی11 :

مرتبه فعلی :دانشيار

گروه آموزشی :فيزیوتراپی

پست الکترونيکیtaghipourm@yahoo.com :

دانشگاه :علوم پزشکی بابل

 -1سوابق تحصيلی دانشگاهی به ترتيب تاریخ اخذ مدرک:
ردیف

مدرک تحصيلی

نام دانشگاه

رشته تحصيلی

محل دانشگاه

(ليسانس)...

تاریخ اخذ مدرک
تحصيلی

1

ليسانس

فيزيوتراپي

علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

شهر
اهواز

کشور
ايران

1731

2

فوق ليسانس

فيزيوتراپي

علوم بهزيستي و توانبخشي

تهران

ايران

1731

7

دکتري تخصصي

فيزيوتراپي

علوم پزشكي ايران

تهران

ايران

1711

 -3سوابق خدمت دانشگاهی و غير دانشگاهی به ترتيب تاریخ:
تمام وقت یا پاره وقت

مرتبه

سمت

دانشگاهی

محل خدمت

تاریخ

تمام وقت

مربي

عضو هيات علمي

از
31/1/71

تا
11/11/73

علوم پزشكي تبريز

تمام وقت

استاديار

عضو هيات علمي

11/7/1

ادامه دارد

علوم پزشكي بابل

تمام وقت

دانشيار

عضو هيات علمي

22/1/73

ادامه دارد

علوم پزشكي بابل

 -4ایجاد (طرح و راه اندازی)
ردیف

نام آزمایشگاه یا کارگاه آموزشی یا بخش بالينی جدید

محل ایجاد

1

راه اندازي دانشكده توانبخشي

دانشگاه علوم پزشكي بابل

2

راه اندازي رشته فيزيوتراپي

دانشگاه علوم پزشكي بابل

7

راه اندازي رشته گفتار درماني

دانشگاه علوم پزشكي بابل

4

راه اندازي رشته شنوايي شناسي

دانشگاه علوم پزشكي بابل

1

کلينيك آموزشي درماني فيزيوتراپي

بيمارستان شهيد بهشتي بابل

1

کلينيك آموزشي درماني گفتار درماني

بيمارستان شهيد بهشتي بابل

3

کلينيك آموزشي درماني گفتار درماني

بيمارستان آيت اله روحاني بابل

1

کلينيك آموزشي درماني فيزيوتراپي

بيمارستان کودکان اميرکال بابل

2

کلينيك آموزشي درماني گفتار درماني

بيمارستان کودکان اميرکال بابل

13

کلينيك آموزشي درماني شنوايي شناسي

بيمارستان کودکان اميرکال بابل

11

کلينيك آموزشي درماني شنوايي شناسي

بيمارستان شهيد بهشتي بابل

12

راه اندازي مرکز تحقيقات اختالل حرک

دانشگاه علوم پزشكي بابل

 -5سرپرستی پایاننامه
عنوان دورة تحصيلی

محل انجام

سمت در ارتباط با پایاننامه

عنوان پایاننامه

تاثير تمرينات ثبات دهنده در بيماران کمر درد مزمن غير اختصاصي
بررسي ريسك فاکتورهاي اختالالت عضالني اسكلتي در جراحان مراکز آموزشي درماني
دانشگاه علوم پزشكي بابل
تعيين ويژگي هاي موثر در طبقه بندي سطوح کمر درد با استفاده از سيستم هوشمند
ارتباط بين فعاليت فيزيكي ،ناتواني عملكردي و کنترل تعادل سالمندان شهر اميرکال
اپيدميولوژي دردهاي عضالني اسكلتي و ارتباط آن با ناتواني عملكردي ،فعاليت فيزيكي و
فعاليت روزانه در سالمندان
تأثير نوار بندي بر سفتي مفصل زانوي زنان ورزشكار مبتال به آسيب رباط صليبي قدامي در
طي فرود

دکتري تخصصي ()PHD

د ع پ تهران

استاد مشاور

دکتري عمومي

د ع پ بابل

استاد مشاور

کارشناسي ارشد
دکتري عمومي

دانشگاه ازاد اسالمي واحد تهران مرکزي
د ع پ بابل

استاد مشاور
استاد راهنما

دکتري عمومي

د ع پ بابل

استاد راهنما

کارشناسي ارشد

دانشگاه مازندران

استاد مشاور

بررسي تغييرات شيب وج پاشنه و پد متاتارس بر روي اوج فشار و زمان اعمال فشار در نواحي
کف پايي بيماران ديابتي

کارشناسي ارشد

دانشگاه مازندران

استاد مشاور

تاثير تمرينات  Core Stabilityبر تغييرات زواياي سگمانهاي کمري-لگني

کارشناسي ارشد

د ع پ تبريز

استاد مشاور

بررسي اثر حاد دو روش مداخله درماني بر درد و گشتاور زانو در زنان مبتال به آرتروز کمپارتمان
داخلي زانو حين فاز اتكاي دويدن
بررسي پارامترهاي سفتي پايين تنه در عملكرد و آسيب دوندههاي تفريحي

دکتري تخصصي ()PHD

دانشگاه مازندران

استاد مشاور

کارشناسي ارشد

دانشگاه مازندران

استاد مشاور

تأثير 1هفته تمرين شنا به همراه مصرف عصاره برگ گياه تلكا (آربوتين) بر وضعيت اکسيداني
و آنتي اکسيداني تام بافت کبد رت هاي ديابتي

کارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد ساري

استاد مشاور

تاثير يك پروتكل درماني بر ميزان انعطاف پذيري بيماران مبتال به کمر درد مزمن استان
مازندران

کارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد خراسان شمالي

استاد مشاور

تعيين بازوي گشتاوري عضالت چهارسراني و هامسترينگ در زانوي افراد سالم و مبتال به
سندرم درد کشككي راني با استفاده از MRI

دکتري تخصصي ()PHD

دانشگاه مازندران

استاد مشاور

 -6کتاب
رديف

عنوان کتاب به زبان اصلي

تاريخ انتشار

1

اصول ارزيابي سيستم عصبي عضالني اسكلتي از ديدگاه توانبخشي

1711

2

کينزيولوژي و بيومكانيك اندام تحتاني

1711

7

تبيين نقش فيزيوتراپي در بخش درمان

1711

4

بيومكانيك دستگاه اسكلتي عضالني(جلد اول) ستون فقرات

1727

1

بيومكانيك دستگاه اسكلتي عضالني(جلد دوم)اندام فوقاني

1727

1

بيومكانيك دستگاه اسكلتي عضالني(جلد سوم)اندام تحتاني

1727

 -7طرح های تحقيقاتی
ردیف

1
2
7
4
1
1
3
1
2

نوع فعاليت

محل

طرح های تحقيقاتی
تعيين وضعيت شيوه زنددگي (رفتارهدا) مدرتبا بدا
ارگونومي ...
تعيين شيوع و روند اخدتالالت اسدكلتي عضدالني
طي ...
بررسي شيوع لكنت زبدان در داندش آمدوزان شدهر
بابل

محل اجرا

ارزيابي کيفيت زندگي بيماران مبدتال بده کمدر درد
غير اختصاصي ...
معادل سازي پرسشنامه کيفيت زندگي سالمندان...
اثر  Tapingپاتال در درمان سندرم درد
پاتلوفمورال
بررسي مهمترين معيار بهبودي از ديدگاه بيماران
کمر دردي.
ارتباط بين فعاليت فيزيكي ،ناتواني عملكردي و
کنترل....
اپيدميولوژي دردهاي عضالني اسكلتي و ...

13

مقايسه دو روش درماني نواربندي کشكك و ...

11

ارزيابي عملكرد اندام تحتاني در افراد مبتال به ..

مشخصات ابالغ
شماره

تاریخ

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

1713

32/2/12

شهر بابل

7321

11/4/1

شهر بابل

111

12/1/71

شهر بابل

111

12/4/1

شهر بابل

1341

12/1/7

شهر بابل

4114

23/3/11

1323

23/11/24

دانشگاه علوم پزشكي بابل

1121

23/12/17

دانشگاه علوم پزشكي بابل
دانشگاه علوم پزشكي بابل

1141
2777

21/4/11
27/7/23

دانشگاه علوم پزشكي بابل

1141

22/4/2

شهر بابل

– 8مقاالت در نشریات معتبر داخلی به زبان فارسی و انگليسی
عنوان مقاله  :بررسي مقايسه اي دو روش تمريني دويدن به جلو و دويدن به عقب روي برخي آزمون هاي عملكردي اندام تحتاني
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران  ،1711،دوره  2شماره 22
عنوان مقاله  :بررسي مقايسه اي دو روش تمريني دويدن به جلو و دويدن به عقب روي تعادل استاتيك
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران  ،1712،دوره  13شماره 73
عنوان مقاله  :بررسي تكرارپذيري معاينات باليني و شاخص هاي راديوگرافي در ارزيابي ناپايداري قطعه اي فقرات کمري
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ،1711 ،دوره  1شماره 2
عنوان مقاله  :مقايسه دو روش  Panjabiو  Dupuisدر اندازه گيري ميزان جابجايي و چرخش مهره ها در راديوگرافي فلكسيون – اکستانسيون ستون فقرات کمري
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل ،1713 ،دوره  13شماره 7
عنوان مقاله  :ميزان جابجايي و چرخش مهرههاي کمري در راديوگرافي فلكسيون -اکستانسيون
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله دانش و تندرستي ،1711 ،دوره  ،4شماره 4
عنوان مقاله  :تكرارپذيري معاينه باليني در بيماران کمر درد مزمن مشكوک به بي ثباتي سگمنتال مهره هاي کمري
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل  ،1713،دوره  13شماره 4
عنوان مقاله  :تاثير تمرينات ثبات دهنده بر درد ،تحمل عضالني و ناتواني عملكردي بيماران مشكوک به بي ثباتي سگمنتال مهره هاي کمري
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران ،1713 ،دوره  11شماره 11
عنوان مقاله  :پي گيري سه ماهه اثر دو روش تمريني روي ناپايداري سگمنتال مهره هاي کمري
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن ،1711 ،دوره  11شماره 12
عنوان مقاله  :مشخصات مرکز چرخش مهره هاي کمري مردان سالم در صفحه ساژيتال :يك مطالعه مقدماتي
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل  ،1723،دوره  17شماره 7
عنوان مقاله  :اثر تعاملي استان سرب و تمرين استقامتي بر ميزان فاکتور نروتروفيك مشتق از مغز و مالون دي آلدهيد قشر مغز موش هاي صحرايي
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل ،1723،دوره  14شماره 2
عنوان مقاله  :بررسي اختالالت اسكلتي-عضالني و عوامل خطر فردي و شغلي مرتبا در جراحان
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله علوم بهداشتي ايرن ،1721،دوره  1شماره 1

عنوان مقاله  :تاثير سن و جنس بر لكنت زبان در دانش آموزان شهر بابل در سال تحصيلي 1712-23
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل ،1721،دوره  11شماره 2
عنوان مقاله  :مقايسه نتايج دو مرحله ارزشيابي استاد از ديدگاه فراگيران
عنوان مجله و شماره مجله  :دو فصلنامه آموزش پزشكي ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بابل،1721،دوره اول شماره1
عنوان مقاله  :بررسي ميزان شيوع دردهاي عضالني اسكلتي و ارتباط آن با ناتواني عملكردي در سالمندان
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي 1722 ،
عنوان مقاله  :کيفيت زندگي بيماران مبتال به کمر درد غير اختصاصي مزمن
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه دانش و تندرستي ،1722 ،دوره  1شماره 2
عنوان مقاله  :اثر تعاملي تمرين شنا و عصاره برگ گياه تلكا بر وضعيت اکسيداني و آنتي اکسيداني تام بافت کبد رت هاي ديابتي شده با آلوکسان
عنوان مجله و شماره مجله  :پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي کاربردي  ،1724 .سال  ،11شماره 22
عنوان مقاله  :اثر تمرين درماني بر جا بجايي مرکز چرخش مهرههاي کمري در بيماران با کمردرد مزمن غيراختصاصي
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،سال نوزدهم ،شماره 1724 ،2
عنوان مقاله  :تاثير نواربندي اصالحي پاتال بر درد ،کيفيت زندگي و يافته هاي راديوگرافيك مبتاليان به سندروم درد پاتلوفمورال
عنوان مجله و شماره مجله  :علوم پزشكي بابل ،شماره ،1دي ماه 1931
عنوان مقاله  :بررسي تاثير درمان دستي بر شدت عاليم حسي و تانسيون پذيري عصب مدين در گرفتاران به سندروم تونل کارپ
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي ،دوره ،1شماره1721 ،2
عنوان مقاله  :بررسي شاخص مناسب براي ارزيابي تعادل ورزشكاران در شرايا آزمون اغتشاش ناگهاني
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله بيومكانيك ورزشي ،دوره  ،2شماره1721 ،1
عنوان مقاله  :مروري بر پارامتر هاي بيومكانيكي زخم پاي ديابتي
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله علوم پزشكي رازي ،دوره،27شماره1721 ،144
عنوان مقاله  :ارتباط بين فعاليت فيزيكي و تعادل در سالمندان
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله سالمند ،دوره  ،11شماره  ،1زمستان 31
عنوان مقاله  :بي ثباتي سگمنتال فقرات کمري
عنوان مجله و شماره مجله  :فصل نامه فيزيكال تراپي دانشكده توانبخشي تبريز ،سال اول ،شماره  ،4بهار 1711

عنوان مقاله  :مفاهيم پايه صدمات عضالني اسكلتي
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه سالمت ،سال اول ،شماره  ،1بهار 1711
عنوان مقاله  :انواع اختالل راه رفتن
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه سالمت ،سال اول ،شماره  ،2تابستان 1711
عنوان مقاله  :آزمون هاي نروديناميك (بخش اول)
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه سالمت ،سال اول ،شماره  ،7پاييز 1711
عنوان مقاله  :آزمون هاي نروديناميك (بخش دوم)
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه سالمت ،سال اول ،شماره  ،4زمستان 1711
عنوان مقاله  :تمرين هوازي (ايروبيك)
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه سالمت ،سال دوم ،شماره  ،1بهار 1712
عنوان مقاله  :تمرينات کششي
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه سالمت ،سال دوم ،شماره  ،1تابستان 1712
عنوان مقاله  :تمرينات تعادل()Balance training
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه سالمت ،سال دوم ،شماره  ،3پاييز 1712
عنوان مقاله Frozen shoulder or Adhesive capsulitis :
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه سالمت ،سال دوم ،شماره  ،1زمستان 1712
عنوان مقاله Impingement syndrome (Pain full arc syndrome) :
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه سالمت ،سال سوم ،شماره  ،2بهار 1723
عنوان مقاله Thoracic outlet :
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه سالمت ،سال سوم ،شماره  ،13تابستان 1723
عنوان مقاله Tennis elbow (lateral epicondylitis) :
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه سالمت ،سال سوم ،شماره  ،11پاييز 1723
عنوان مقاله Cubital tunnel syndrome :
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه سالمت ،سال سوم ،شماره  ،12زمستان 1723
عنوان مقاله Pronator trese syndrome :
عنوان مجله و شماره مجله  :فصلنامه سالمت ،سال چهارم ،شماره  ،14تابستان 1721

Title: Reliability of quality measures of movement in lumbar spine flexion-extension radiography
Journal , Vol, No: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 22 (2009) 149-156
Title: Treatment of Chronic Radiculopathy of the First Sacral Nerve Root Using Neuromobilization Techniques: A Case Study
Journal , Vol, No: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation , 23 (2010) 1-9
Title: The effects of stabilizing exercises on pain and disability of patients with lumbar segmental instability
Journal , Vol, No: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 25 (2012) 149-155
Title: The validity of vertebral translation and rotation in differentiating patients with lumbar segmental instability
Journal , Vol, No: Physiother. Res. Int. (2012)
Title: Cohort profile: the Amirkola Health and Ageing Project (AHAP)
Journal , Vol, No: International Journal of Epidemiology 2013; 1-8
Title: A study on musculoskeletal disorders and personal and occupational risk factors among surgeons
Journal , Vol, No: Iranian journal of health sciences 2013; 1(1): 50-57
Title: Influence of core stability exercise on lumbar vertebral instability in patients presented with chronic low back pain: A randomized
clinical trial
Journal , Vol, No: Caspian J Intern Med 2015; 6(2): 98-102
Title: Construct validity of center of rotation in differentiating of lumbar segmental instability patients
Journal , Vol, No: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 00 (2014) 1–6
Title: Comparison of quality of life in low back pain patients and healthy subjects by using WHOQOL-BREF
Journal , Vol, No: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 27 (2014) 507–512

 -9شرکت در مجامع علمی و بين المللی
ردیف

تاریخ
 23-22ارديبهشت 1732
 22-27شهريورماه 1732
 11-23ارديبهشت 1713
11و 13آذرماه 1717
2و 13ديماه 1717
 21-21ارديبهشت 1711
 11-13آبان ماه 1711
1و 3ديماه 1711
اسفند 11
1و 1ديماه 1711
 27-21ارديبهشت 1713
 24-21ارديبهشت 1713
 2ارديبهشت 1711

14
11
11
13
11

4و 1ديماه 1711
 11ارديبهشت ماه 1712
 21-27ارديبهشت ماه 1712
 1مهر ماه 1712

1
2
7
4
1
1
3
1
2
13
11
12
17

12
23
21
22
27
24
21
26
27

 2-12نوامبر 2313
 1-2ديماه 1712
 11-12اسفند ماه 12
 23-27ژوئن 2311
 3-1ديماه 23
 3-1اسفند ماه 23
 12-14ارديبهشت ماه 21
 21مي لغايت  1ژوئن 2312
 14-11تير ماه 21
 1-4ديماه 22

عنوان
يازدهمين کنگره فيزيوتراپي ايران
اولين سمينار سراسري فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات
دوازدهمين کنگره فيزيوتراپي ايران
سومين کنگره دانشجويي فيزيوتراپي
پنجمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات
هفدهمين کنگره فيزيوتراپي ايران
اولين همايش تخصصي دوساالنه فيزيوتراپي در اختالالت اسكلي عضالني
هفتمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات
نهمين کنگره طب فيزيكي ،توانبخشي و الكترودياگنوز ايران
هشتمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات
دومين همايش آزمايشگاه و بالين
نوزدهمين کنگره فيزيوتراپي ايران
دومين کنگره بين المللي و هفتمين کنگره کشوري ارتقا کيفيدت خددمات آزمايشدگاهي تشدخيص
پزشكي
دهمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات
کنفرانس علمي يك روزه  :اختالالت ستون فقرات کمر ( رويكردهاي مختلف درماني )
بيست و يكمين کنگره فيزيوتراپي ايران
سمينار يكروزه نروپاتي فشاري
th
7 Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain & Pelvic
Pain
يازدهمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات
سمينار سراسري توسعه آموزش پزشكي
شانزدهمين کنگره بين المللي
WCPT
دوازدهمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات
ششمين همايش ملي دانشجويان پيراپزشكي سراسر کشور
سيزدهمين همايش کشوري آموزش علوم پزشكي
18th European Congress of Physical & Rehabilitation Medicine
اولين سمينار ملي اختالالت عصبي ،عضالني و اسكلتي
چهاردهمين سمينار ملي و اولين سمينار بين المللي فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات

محل برگزاری
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران

نقش و نحوة شرکت
سخنران
سخنران
سخنران
سخنران
سخنران
سخنران
سخنران
سخنران
همكار
سخنران
سخنران کارگاه
سخنران
سخنران کارگاه

تهران
سنندج
تهران
بابل

سخنران
سخنران
همكار
سخنران

لس آنجلس آمريكا

سخنران

تهران
سنندج

سخنران
سخنران

آمستردام هلند

پوستر

تهران
تهران
ساري
تسالونيكي  -يونان
بابل
تهران

سخنراني
پوستر
پوستر
پوستر
سخنراني
سخنراني

28
29
30
31
32

اسفند 22
 23-12آذرماه
 21بهمن 27
 1الي  4مي 2311
 2لغيت  1سپتامبر 2311

سمينار اختالل حرکت
کنفرانس ملي دستاوردهاي جديد علمي در توسعه ورزش کشور
سومين هماليش ملي دستاوردهاي جديد در تربيت بدني و علوم ورزشي
Congress
2015

بابل

WCPT

9th Congress of the European Federation of IASP® Chapters
(EFIC®) – PAIN IN EUROPE IX
6112ESPRM

33

2311

34

ارديبهشت ماه 1931

بيست و سومين کنگره ساليانه فيزيوتراپي ايران

35

اسفند 31

نهمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي

الهيجان
گرگان

سخنراني
پوستر
پوستر

سنگاپور

پوستر

وين اتريش

پوستر

ليسبون پرتغال

پوستر

تهران

پوستر

تهران

سخنراني
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تاریخ انجام فعاليت

ردیف

نوع فعاليت

محل

1

مدير گروه فيزيوتراپي

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

73111

2

رئيس بخش فيزيوتراپي بيمارستان شهيد بهشتي

بيمارستان شهيد بهشتي بابل

1341

11/1/1

7

مسئول گروه فيزيوتراپي
مسئول پي گيري و راه اندازي دانشكده توانبخشي
و رشته هاي مربوط در د ع پ بابل

دانشگاه علوم پزشكي بابل

2232

13/4/11

13/4/11

دانشگاه علوم پزشكي بابل

13233

13 /12 /23

13 /12 /23

24/1

1

نماينده شوراي پژوهشي دانشگاه در گروه

دانشگاه علوم پزشكي بابل

7111

11 /4 /13

11 /4 /13

12/4/13

1

مسئول تدوين برنامه راهبردي زير گروههاي
توانبخشي

دانشگاه علوم پزشكي بابل

13211

12/1/21

11/3/1

12/3/1

3

همكار واحد طرح درس EDC

دانشگاه علوم پزشكي بابل

1321

12/11/12

12/11/12

ادامه دارد

1

معاون پژوهشي مرکز تحقيقات اختالل حرکت

دانشگاه علوم پزشكي بابل

7317

22/1/24

22/1/24

ادامه دارد

عضو شوراي پژوهشي تحصيالت تكميلي
دانشكده پزشكي
رئيس گروه تحقيقاتي بيماريهاي عصبي عضالني
اسكلتي
نماينده کميته ناظر بر نشريات دانشگاه
عضو هيات اجرايي جذب دانشگاه علوم پزشكي
بابل
سرپرست کميته علمي همايش ملي اختالالت
عصبي عضالني اسكلتي
سرپرست امور هيات علمي دانشگاه

دانشگاه علوم پزشكي بابل

1133

27/3/2

27/3/2

24/12/22

دانشگاه علوم پزشكي بابل

1321

12/3/21

12/3/21

22

دانشگاه علوم پزشكي بابل

114

23/4/11

23/4/11

24

دانشگاه علوم پزشكي بابل

1141

23/1/1

23/1/1

24/1/23

دانشگاه علوم پزشكي بابل

1112

23/13/4

23/13/4

21/4/11

دانشگاه علوم پزشكي بابل

1142

21/2/21

21/2/21

21/13

11

عضو هيات موسس مرکز تحقيقات اسكلتي

دانشگاه علوم پزشكي بابل

1111

21/1/3

11

عضو هيات موسس مرکز تحقيقات عوامل
اجتماعي موثر بر سالمت

دانشگاه علوم پزشكي بابل

73/14

21/1/13

13

رياست بيمارستان آيت اهلل روحاني بابل

دانشگاه علوم پزشكي بابل

1113

21/3/21

4

2
13
11
12
17
14

شماره

تاریخ
11/1/12

از تاریخ
11/1/12

تا تاریخ
12/1/22

11/1/1

ادامه دارد
12/1/1

21/3/21

22/11/11

11

عضو شوراي عالي مرکز تحقيقات اختالل حرکت

دانشگاه علوم پزشكي بابل

4471

27/1/2

27/1/2

ادامه دارد

12

معاون اداري مالي دانشكده پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي بابل

1413

27/3/2

27/1/2

24/11/12

23

عضو کميته منتخب ارتقائ دانشكده پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي بابل

1712

27/3/3

27/3/3

24/12/22

21

عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده سالمت

دانشگاه علوم پزشكي بابل

22

دبير علمي اولين سمينار سراسري کمر درد
مكانيكال

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

3137

13/13/4

13/13/4

1711/7/1

27

دبير علمي کنفرانس تمرين درماني

دانشگاه علوم پزشكي کردستان

12231

11/11/23

11/12/23

1711/7/1

24

دبير علمي کنفرانس رويكرد هاي مختلف درماني
در اختالالت ستون فقرات کمري

دانشگاه علوم پزشكي کردستان

137

1712/1/11

1712/1/11

1712/2/11

– 17جوايز آموزشي
توضيحات
رديف
1

رتبه اول آزمون ورودي دوره دکتري تخصصي ( )PhDسال تحصيلي بهمن 11

2

استاد نمونه سال  23دانشگاه علوم پزشكي بابل

7

استاد نمونه سال  27دانشگاه علوم پزشكي بابل

4

استاد نمونه سال  24دانشگاه علوم پزشكي بابل

5

فرآيند برتر در جشنواره شهيد مطهري سال  21دانشگاه علوم پزشكي بابل

6

فرآيند برتر در جشنواره شهيد مطهري سال  27دانشگاه علوم پزشكي بابل

7

فرآيند برتر در جشنواره شهيد مطهري سال  27دانشگاه علوم پزشكي بابل

