بسمه تعالی

اینجانب محبوبه شیخ زاده فارغ التحصیل دکتری () Phdشنوایی شناسی در نیمسال
اول سال  1395دارای شناسنامه علمی زیر می باشم :
 -1دبیر علمی نشریه دانشجویی شنوایی شناسی نقطه عطف طی سالهای 86-1385
 -2مولف کتاب کلیات شنوایی شناسی چاپ دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 1389
 -3مولف کتاب ارزیابی و توانبخشی دستگاه دهلیزی چاپ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 1393
 -4همکار طرح تحقیقاتی "بررسی مقایسه ای ویژگیهای پاسخهای شنوایی ساقه مغز ()ABRنوزادان نارس و
کامل که از تاریخ  1385/12/20شروع شده و در تاریخ  86/9/12خاتمه یافته است.
 -5چاپ مقاله علمی"بررسی نهفتگی و دامنه پاسخهای  ABRدر نوزادان کامل و نارس در مجله دارای رتبه
علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 -6چاپ مقاله تحت عنوان پاسخهای برانگیخته شنوایی در کودکان مبتال به سندروم داون در مجله علمی
پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال 1390
 -7ارائه مقاله در دهمین کنگره علمی شنوایی شناسی ایران
 -8ارائه پوستر در هشتمین کنگره علمی شنوایی شناسی ایران
 -9ارائه پوستر در دازدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران در تاریخ  92/2/10الی 92/2/12
 -10سخنرانی در چهاردهمین کنگره شنوایی شناسی ایران در تاریخ 94/2/29الی 94/2/31
 -11مجری طرح "بررسی ویژگیهای ادیولوژیک افراد مبتال به بیماری اتواسکلروزیس مراجعه کننده به درمانگاه
گوش و حلق و بینی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال "91-1390
 -12مجری طرح "بررسی و مقایسه سودمندی سمعکهای آنالوگ ،قابل برنامه ریزی و دیجیتال در کاهش ناتوانی
افراد مبتال به آسیب شنوایی حسی عصبی و مختلط متوسط تا شدید با استفاده از پرسشنامه خود ارزیاب
 APHABدر شهرستان بابل"
 -13مجری طرح "ارزیابی بالینی و ادیولوژیک بیماران مبتال به دیابت نوع  2ارجاع داده شده به درمانگاه گوش و
حلق و بینی بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل"
 -14مجری طرح "بررسی وضعیت ادیولوژیک و سایر ویژگی های بیماران مبتال به وزوز گوش مراجعه کننده به
درمانگاه گوش و حلق و بینی"
 -15مجری طرح "بررسی فراوانی و نوع آسیب های گوش،حلق وبینی در بیماران ارجاعی از مراکز پزشکی قانونی
به درمانگاه های گوش،حلق و بینی بیمارستانهای دولتی شهرستان بابل"
 -16مجری طرح "مقایسه وضعیت شنوایی در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم"
 -17چاپ مقاله "بررسی ویژگی های ادیولوژیک بیماران مبتال به وزوز گوش مراجعه کننده به درمانگاه های
گوش و حلق وبینی شهرستان بابل"
 -18چاپ مقاله بررسی فراوانی و نوع آسیب های گوش و حلق و بینی در بیماران ارجاعی از مراکز پزشکی قانونی
به بیمارستان آیت اهلل روحانی شهرستان بابل

-19

چاپ مقاله "بررسی ویژگی های ادیولوژیک افراد مبتال به بیماری اتواسکلروز

مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی شهرستان بابل"
 -20چاپ مقاله

diabetic

"Investigation of auditory thresholds in type 2

"patients compared to non-diabetic case
 -21ارائه سخنرانی "وضعیت کنونی زبان اشاره در ایران در سمینار کودک کم شنوا در تاریخ  90/8/3الی 90/8/4
 -22سخنرانی در کارگاه علمی یک روزه تحت عنوان اصول کاندیداتوری و تجویز سمعک دارای تکنولوژی نوین
در تاریخ 94/6/12
 -23سخنرانی در کارگاه علمی یک روزه تحت عنوان ارزیابی بالینی سیستم شنوایی و تعادل در تاریخ 94/10/10
 -24عضو کمیته علمی شنوایی شناسی و داوری مقاالت و عضوهیئت رئیسه در کنگره های شنوایی در سال
 1391و1392و1393و1394و1395
 -25تدریس درس ارزیابی تکمیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ( 95-94سه واحد)
 -26تدریس درس شنوایی شناسی تشخیصی در نیمسال دوم تحصیلی (95-94دو واحد)
.16پذیرش چاپ مقاله تحت عنوان Influence of supplemental vitamin D on intensity of
 benign paroxysmal positional vertigo. a longitudinal clinical longitudinal trialدر
مجله انگلیسی کاسپین دانشگاه علوم پزشکی بابل ( )CJIMدر سال 1394دارای امتیاز پاب مدو اکتوپوس
.17پذیرش چاپ مقاله تحت عنوان The effect serum vitamin D normalization in
preventing recurreces of benign paroxymal positional vertigo .a case control studyدر مجله انگلیسی کاسپین دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1394
.18شرکت در کنفرانس علمی یک روزه پردازش ودرک گفتار در تاریخ 91/2/13
.19شرکت در کنفرانس علمی یک روزه پالستیسیتی در سیستم وستیبوالر در تاریخ 91/8/3
 .20شرکت در کنفرانس علمی یک روزه دهلیز ،تعلدل ،فراتعادل در تاریخ 92/8/14

