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مقطع تحصیلی

ردیف
1

کارشناس شنوایی شناسی ،از دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تیر 1382

2

کارشناس ارشد شنوایی شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،شهریور 1385

3

کسب رتبه اول در آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسیی در سیال
1382

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد:
بررسی زمان نهفتگی و دامنه امواج  A.B.Rو  M.L.Rدر افراد مبتال به بیماری  M.Sو مقایسهه آن
با افراد هنجار در محدوده سنی  20تا  50ساله.
تاریخ دفاع از پایان نامه:
شهریور ماه 1385

 -1سابقه فعالیت های آموزشی:
 -1-1استاد مشاور پایان نامه:
ردیف

عنوان

رشته تحصیلی

تاریخ تصویب

نام دانشجو

1

« بررسی ویژگیهای ادیولوژیک افراد
مبههتال بههه بیمههاری اتواسههکلروزی
مراجعه کننده به درمانگهاه گهوو و
حلههق و بینههی بیمارسههتانهای تابعههه
دانشگاه علوم پزشکی بابه در سها
» 1390-91

پزشکی عمومی

90/10/10

آرو خدادوست

2

«بررسی وضعیت ادیولوژیک و سهایر
ویژگی های بیماران مبهتال بهه وزوز
گوو مراجعهه کننهده بهه درمانگهاه
گوو ،حلق ،بینی»

پزشکی عمومی

90/11/15

مهران شاهان کالکی

3

« مقایسه وضعیت شهنوایی بیمهاران
مبههتال بههه دیابههت نههوع  IIبهها گههروه
کنتر »

پزشکی عمومی

90/12/20

پوریا تقی نژاد عمران

4

بررسی فراوانی و نهوع آسهیب ههای
گوو،حلهههق وبینهههی در بیمهههاران
ارجاعی از مراکز پزشکی قهانونی بهه
درمانگهاه هههای گوو،حلهق و بینههی
بیمارستانهای دولتی شهرستان باب

پزشکی عمومی

1392/2/29

آتنا لطیفی

5

مقایسه وضعیت شنوایی در بیمهاران
آرتریت روماتوئید و افراد سالم

پزشکی عمومی

1394/3/12

حیدر باصری

 -2-1شرکت در کارگاههای آموزشی:
ردیف

عنوان کارگاه آموزشی
Letter Writing

2

Ethic in scientific
writing

دانشگاه علوم
پزشکی باب

3

طرح درس

دانشگاه علوم
پزشکی باب

مرکز مطالعات و توسعه
آموزو علوم پزشکی

4

ارزشیابی نوین دانشجو

دانشگاه علوم
پزشکی باب

مرکز مطالعات و توسعه
آموزو علوم پزشکی

1

مکان

ارکان برگزار کننده

زمان

دانشگاه علوم
پزشکی باب

معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم پزشکی
باب

1389/5/19

معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم پزشکی
باب

1389/9/29

1390/8/21
1390/12/16

 -2فعالیتهای پژوهشی و تألیفات:
 -1-2طرح های تحقیقاتی:
ردیف

عنوان

سازمان اعتبار دهنده

نوع همکاری

کد طرح

1

بررسی ویژگیهای ادیولوژیک افراد مبتال به
بیماری اتواسکلروزی مراجعه کننده به
درمانگاه گوو و حلق و بینی بیمارستانهای
تابعه دانشگاه علوم پزشکی باب در
سا 90-91

معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم
پزشکی باب

مجری

632

2

بررسی و مقایسه سودمندی سمعکهای
آنالوگ ،قاب برنامه ریزی و دیجیتا در
کاهش ناتوانی افراد مبتال به آسیب شنوایی
حسی عصبی و مختلط متوسط تا شدید با
استفاده از پرسشنامه خود ارزیاب
 APHABدر شهرستان باب

معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم
پزشکی باب

مجری

642

3

ارزیابی بالینی و ادیولوژیک بیماران مبتال
به دیابت نوع  2ارجاع داده شده به
درمانگاه گوو و حلق و بینی بیمارستان
آیت اهلل روحانی باب

معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم
پزشکی باب

مجری

775

4

بررسی وضعیت ادیولوژیک و سایر ویژگی
های بیماران مبتال به وزوز گوو مراجعه
کننده به درمانگاه گوو و حلق و بینی

معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم
پزشکی باب

مجری

1120

5

بررسی فراوانی و نوع آسیب های
گوو،حلق وبینی در بیماران ارجاعی از
مراکز پزشکی قانونی به درمانگاه های
گوو،حلق و بینی بیمارستانهای دولتی
شهرستان باب

معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم
پزشکی باب

مجری

1514

6

مقایسه وضعیت شنوایی در بیماران آرتریت
روماتوئید و افراد سالم

معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم
پزشکی باب

مجری

2219

 -2-2مقاالت پذیرفته شده در مجالت علمی پژوهشی:
ردیف
1

عنوان

مجله

بررسی مقایسه ای زمان نهفته و دامنیه پاسیه هیای

مجله گوو ،گلو ،بینی و

برانگیخته شنوایی ساقه مغزی و میان رسی در افیراد

حنجره ایران

مبتال به بیماری اسکلروز متعدد بیا افیراد هنجیار در دوره نوزدهم ،شماره چه و
محدوده سنی  20-50ساله

نهم ،پاییز 1386

مقایسه ویژگیهای پتانسیل های برانگیخته میان رس

2

شنوایی در کودکان و بزرگساالن

مجله شنوایی شناسی
دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم پزشکی تهران
دوره  ،16شماره 1386 ،2

3
Investigation of auditory thresholds in
type 2 diabetic
patients compared to
non-diabetic cases

Correspondent
author
Caspian J Intern
Med 2014;5(2):99-1

 4بررسی ویژگی های ادیولوژیک بیماران مبتال به وزوز
گوو مراجعه کننده به درمانگاه های گوو و حلق وبینی
شهرستان باب

 5بررسی فراوانی و نوع آسیب های گوش ،حلق و بینی

نویسنده مسئو
مجله علمی پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی دوره
هجدهم ،شماره  ،1دی
 ،1394صفحه 61-57
نویسنده مسئول

در بیماران ارجاعی از مراکز پزشکی قانونی به

مجله علمی پژوهشی

بیمارستان آیت اهلل روحانی شهرستان بابل

دانشگاه علوم پزشکی
بابل .دوره هفدهم،
شماره  ،8مرداد ،1394
صفحه 72-68

 6بررسی پاسه های شنیداری برانگیخته ساقه مغز در
کودکان مبتال به سندرم داون

نویسنده مسئول
فصلنامه علمی پژوهشی
توانبخشی دانشگاه علوم

بهزیستی
دوره چهاردهم شماره
اول بهار  92شماره
مسلسل 56صفحه
 7بررسی ویژگی های ادیولوژیک افراد مبتال به بیماری

نویسنده مسئول

اتواسکلروز مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و

مجله علمی پژوهشی

بینی شهرستان بابل

دانشگاه علوم پزشکی
بابل دوره هجدهم شماره
 ،4اردیبهشت
1395صفحه 71-67

 -3-2مقاالت و حضور دردر کنگره های داخلی و کارگاه ها
ردیف

عنوان

مکان

نحوه ارایه

1

بررسی مقایسه ای زمان نهفته و دامنهه پاسهخ ههای
برانگیخته شهنوایی سهاقه میهزی ) )ABRو میهان
رس ) (MLRدر افراد مبهتال بهه بیمهاری اسهکلروز
متعدد با افراد هنجار در محدوده سنی  20-50ساله

دهمین کنگره
سراسری شنوایی
شناسی ایران

سخنرانی

2

بررسی مقایسه ای آستانه همان سویی و دگرسهویی
رفلک رکابی در افراد مبهتال بهه بیمهاری اسهکلروز
متعدد ) (M.Sبا افراد هنجار در محدوده سنی -50
 20ساله

دهمین کنگره
سراسری شنوایی
شناسی ایران

پوستر

3

تاثیر کاشت حلزون بر سیستم دهلیزی

دومین سمینار
تازه های کاشت
حلزون و سمعک

پوستر

4

عضو کمیته علمی وداور دوره های دوازدهم،سیزدهم
،چهاردهم وپانزدهم کنگره های بین المللی شهنوایی
شناسی ایران

5

دبیههر علمههی و سههخنران در برنامههه کارگههاه اصههو
کاندیهههداتوری و تجهههویز سهههمعک ههههای دارای

تکنولههوژی نههوین بهها کههد 291429401و مجههوز
شماره164577
6

سخنران در برنامهه آمهوزو مهداوم" ارزیهابی ههای
بهههالینی سیسهههتم شهههنوایی و ارگهههان تعهههاد " بااا
کد 19706944و مجوز شم ره169822

 -4تألیفات:ردیف

عنوان

انتشارات

نویسندگان

سا تألیف

1

کلیات شنوایی شناسی

انتشارات دانشگاه
علوم پزشکی باب

دکتر کیوان کیاکجوری،
محبوبه شیخ زاده،

1389

محسن منادی

 -4سوابق کاری:
نوع فعالیت

ردیف

1

عضو هیأت علمی دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی باب

2

مدیر پژوهشی گروه فیزیوترابی دانشکده پزشکی

3

عضو تدوین برنامه راهبردی زیر گروههای توانبخشی

4

مسئو فنی کلینیک شهنوایی شناسهی بیمارسهتان آیهت ا...

مشخصات ابالغ و گواهی
شماره

تاریخ

/7/599722آ

88/12/19

7451

89/9/29

 /3314آم/30/پ

90/3/24

9712

89/12/17

روحانی
5

راه اندازی درمانگاه توانبخشی (شنوایی شناسهی) بیمارسهتان /14185آم/30/پ
کودکان امیرکال

90/10/3

6

شهریور 93

سرپرست گروه شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی دانشهگاه
علوم پزشکی باب

7

/115ت/30/پ

عضو شورای آموزشی پژوهشی دانشکده توانبخشی

1394/9/14

 -5سابقه تدریس:

ردیف

نام درس

1

مبانی علم شنوایی

2

آناتومی فیزیولوژی دستگاه

رشته

تعداد واحد

شنوایی

شماره ابالغ
/30/1/9072پ

2
شناسی 92
/30/1/6320پ

شنوایی
 ( 2از  3واحد)

شنوایی و تعاد
3

اصو توانبخشی

4

اصو توانبخشی

5

اصو توانبخشی

شناسی 92
گفتار درمهانی 0/25

/30/1/4061پ

92
شهههههههنوایی 0/25

/30/1/5478پ

شناسی 92
شهههههههنوایی 1/25
شناسی 93

/30/1/6320پ

گفتار درمهانی 0/25

6

اصو توانبخشی

7

مبانی علم شنوایی

8

تجهیزات شنوایی و اصهو

شهههههههنوایی  3واحد

کالیبراسیون

شناسی92

/30/1/6320پ

93
شهههههههنوایی  ( 1از 2واحد)

/30/1/647پ

شناسی 93

9

آزمههون هههای فیزیولوژیههک شهههههههنوایی  2واحد
شنوایی 1

شناسی92

10

اصو توانبخشی

گفتار درمهانی 0/25

11

ارزیههابی ،تجههویز و تن ههیم شهههههههنوایی 4

/30/1/647پ

/30/1/647پ

/98ت/30/پ

94
/30/1/5240پ

وسههای کمههک شههنوایی و شناسی 92
ارتباطی
12

آزمههون هههای فیزیولوژیههک شهههههههنوایی 2
شنوایی 2

13

شناسی 92

آزمههون هههای فیزیولوژیههک شهههههههنوایی 3
شنوایی 1

/30/1/5240پ

شناسی 93

/383ت/30/پ

تجهیزات شنوایی و اصهو

شهههههههنوایی 3

14

کالیبراسیون

شناسی 93

15

قالب گیری

شهههههههنوایی  ( 1عملی)

16

کارآموزی ارزیابی شهنوایی شهههههههنوایی ( 1کارآموزی)

/383ت/30/پ

/383ت/30/پ

شناسی 92

بزرگساالن 1
17

18

شناسی 92

کارآموزی ارزیابی شهنوایی شهههههههنوایی ( 1کارآموزی)
بزرگساالن 2
کههههارآموزی لربههههالگری
شنوایی نوزادان و کودکان

/383ت/30/پ

/383ت/30/پ

شناسی 92
( 1کارآموزی)

/383ت/30/پ

