 CVدکتر قدمعلی طالبی
دانشگاه :علوم پزشکی بابل
دانشکده :توانبخشی
گروه آموزشی :فیزیوتراپی
مرتبه فعلی  :دانشیار
■ سوابق تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرك تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

(لیسانس)...

مدت تحصیل
از

تا

1

کارشناسی

فیزیوتراپی

علوم پزشکی اهواز

1371

1375

2

کارشناسی ارشد

فیزیوتراپی

علوم بهزیستی و توانبخشی

1375

1378

دکترا

فیزیوتراپی

تربیت مدرس

1381

1385

* عنوان رساله دکتری :بررسی ارتباط پتانسیل الکتریکی زخم ،جریان مستقیم میکروآمپر القایی و شاخص های التیام زخم

■ سوابق خدمت دانشگاهی
نوع استخدام

تمام وقت یا

مرتبه دانشگاهی

محل خدمت

تاریخ

پاره وقت
از

تا

متعهد خدمت (بورسیه)

تمام وقت

استادیار

1386

1388

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پیمانی

تمام وقت

استادیار

1388

1392

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پیمانی

تمام وقت

استاد یار

1392

1395

دانشگاه علوم پزشکی بابل

رسمی آزمایشی

تمام وقت

دانشیار

1395

ادامه دارد

دانشگاه علوم پزشکی بابل

■ واحد های درسی که در دانشگاه تدریس نموده ام
 بیومکانیک اندام فوقانی
 بیومکانیک اندام تحتانی
 بیومکانیک ستون فقرات
 فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب
 تمرین درمانی 3
 ارتوز و پروتز
 موبیلیزاسیون مفاصل
 کارآموزی در عرصه ی دانشجویان فیزیوتراپی
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■ سرپرستی پایان نامه
عنوان پایان نامه  :بررسی تاثیر خستگی عضله چهار سر ران به دنبال فعالیت های کانسنتریک و اکسنتریک بر روی حس نیرو در مفصل زانو
محل اجرای پایان نامه :دانشگاه تبریز
مقطع :کارشناسی ارشد
سال دفاع از پایان نامه1391 :
نوع همکاری :استاد مشاور
عنوان پایان نامه :تاثیر تمرینات اعتشاشی بر کنترل عصبی – عضالنی زانو در دو گروه  copersو  noncopersاز ورزشکاران مبتال به آسیب لیگامان متقاطع قدامی
محل اجرای پایان نامه :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
مقطع :کارشناسی ارشد
سال دفاع از پایان نامه1390 :
نوع همکاری :استاد مشاور
■ فرایند های آموزشی

 عنوان فرایند :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با تمرکز بر نظرات خواسته ها و نیاز های دانشجویان
محل اجرا :دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 عنوان فرایند :ارتقای کیفیت عملکرد سازمانی در راستای سرآمدی آموزش در دانشکده توانبخشی
محل اجرا :دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 عنوان فرایند :تاثیر تحلیل آزمون در بهبود کیفیت سئواالت ،شناسایی نقاط ضعف تدرس و یادگیری دانشجویان
محل اجرا :دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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■ مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی
 )1عنوان مقاله  :تاثیر تمرینات اغتشاشی توام با توانبخشی سنتی بر آزمون های عملکردی و رابطه قدرت همسترینگ به کوادری سپس در دو گروه کوپر و غیر کوپر از مبتالیان به آسیب رباط متقااطع قادامی
زانو
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دوره  – 7شماره  – 4زمستان 92
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :فریبا اصل ذاکر – شاهین گوهرپی – محمد جعفر شاطرزاده – شهال زاهد نژاد – امیر محمد نوالی – قدمعلی طالبی
 ) 2عنوان مقاله  :تکرارپذیری آزمون های پوردوپگبورد و تمایز دو نطقه در دانش آموزان با اختالل نوشتن رشدی
عنوان مجله و شماره مجله :مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دوره  – 6شماره  – 2تابستان 91
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :ناصر حوایی – ماندانا رضایی – قدمعلی طالبی – علیرضا فرنام
 )3عنوان مقاله  :رابطه بین یافته های معاینات ذهنی ،فیزیکی و الکتروفیزیولوژی در مبتالیان به سندرم تونل کارپ
عنوان مجله و شماره مجله :مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز – دوره  – 34شماره  – 3مرداد و شهریور 91
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :میرعلی اعتراف اسکویی – قدمعلی طالبی – سیدکاظم شکوری – مهدی سلیمی
 )4عنوان مقاله :تاثیر جریان مستقیم میکروآمپر بر التیام زخم پوستی در خوکچه هندی
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز – دوره  – 30شماره  – 3پاییز 1387
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :قدمعلی طالبی – گیتی ترکمان – سیدمحمد فیروزآبادی – شمس شریعت – محمود مفید
 )5عنوان مقاله  :مطالعه تغییرات پتانسیل الکتریکی موضع زخم پوستی به شیوه غیرتهاجمی و رابطه آن با تغییرات اندازه سطح زخم در دوره التیام
عنوان مجله و شماره مجله :مجله پزشکی کوثر – دوره  – 11شماره  – 3پاییز 1385
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :قدمعلی طالبی – گیتی ترکمان – سیدمحمد فیروزآبادی – شمس شریعت – وحیده کرباسی
 )6عنوان مقاله  :اثر فشار عمودی پیوسته ،تکرا شونده و متناوب بر ویژگی های بیومکانیکی و بافت شناسی وپوست خوکچه هندی
عنوان مجله و شماره مجله :مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره اول (جدید) ،شماره سوم ،پاییز 1386
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :گیتی ترکمان – علی فالح – محمود مفید – صدیقه غیاثی  -قدمعلی طالبی
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 )7عنوان مقاله  :گزارش کاربرد آموزش نامه بر آموزش بالینی دانشجویان فیزیوتراپی
عنوان مجله و شماره مجله :مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی – سال اول – شماره دو – پاییز و زمستان 93
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :قدمعلی طالبی – فریبا قادری – میرعلی اعتراف اسکویی
 )8عنوان مقاله :اثر تمرین درمانی بر جابجایی مرکز چرخش مهره های کمری در بیماران با کمردرد مزمن غیر اختصاصی

عنوان مجله و شماره مجله :مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین – سال نوزدهم – شماره  – 2خرداد و تیر 1394

اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :یحیی جوادیان – محمد اکبری – قدمعلی طالبی – محمد تقی پور – حمید بهتاش
 )9عنوان مقاله :بررسی شیوع بی اختیاری ادراری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه اختالالت کف لگن

عنوان مجله و شماره مجله :مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران – دوره بیست و چهارم – شماره  – 121بهمن 1393

اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :شهناز برات – یحیی جوادیان – قدمعلی طالبی – مهسا آقاجانی
 )10عنوان مقاله :تاثیر نوار بندی اصالحی پاتال بر درد ،کیفیت زندگی و یافته های رادیوگرافیک مبتالیان به سندروم درد پاتلوفمورال

عنوان مجله و شماره مجله :مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل-دوره  -18شماره  -1دی  – 1394صفحه 18 -24
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :سید مهدی بانان  -قدمعلی طالبی – محمد تقی پور
 )11عنوان مقاله :رابطه غزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

عنوان مجله و شماره مجله :دو فصلنامه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل – دوره چهارم -شماره  – 2بهار و تابستان  -1395صفحه 34 – 39
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :ارسالن قربان پور – قدمعلی طالبی – محمد تقی پور
 )12عنوان مقاله :اثر تمرین درمانی مبتنی بر رویکرد  Sahrmannدر بیماران با سندروم درد مفصل پاتلوفمورال

عنوان مجله و شماره مجله :مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل -سال هیجدهم -شماره  -8مرداد  -1395صفحه 7 -13

اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :سید مهدی بانان خجسته -غالم رضا علیائی – محسن میر -قدمعلی طالبی
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 بررسی تاثیر درمان دستی بر شدت عالئم حسی و تانسیون پذیری عصب مدین در گرفتاریان به سندروم تونل کارپ:) عنوان مقاله13

184 – 191  – صفحه1395  فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی – دوره پنجم – شماره دوم – تابستان:عنوان مجله و شماره مجله

 سید مهدی بانان خجسته – میر علی اعتراف اسکوئی – محمد تقی پور – قدمعلی طالبی:اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت
■ مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر خارجی

1. Title: Anodal and cathodal pulsed elevtrical stimulation on skin wound healing in guinea pigs
Journal: JRRD, vol 44, no 4, 2007
Authors: Fereshte Ghayebi Mehmandoust, Giti Torkaman, Mohammad Firoozabadi, Gadamali Talebi
2. Title: Effect of anodal and cathodal microamperage direct current electrical stimulation on injury potential and wound size in guinea pigs
Journal: JRRD, vol 45, no 1, 2008
Authors: Gadamali Talebi, Giti Torkaman, Mohammad Firoozabadi, Shams Shariat
3. Title: Treatment of chronic radiculopathy of the first sacral nerve root using neuromobilization techniques: A case study
Journal: Journal of back and musculoskeletal rehabilitation 23: 2010
Authors: Ghadam Ali Talebi, Mohammad Taghipor-Darzi, Amin Norouzi- Fashkhami
4. Title: Reliability of upper limb tension test 1 in normal subjects and patients with carpal tunnel syndrome
Journal: Journal of back and musculoskeletal rehabilitation 25: 2012
Authors: Ghadam Ali Talebi, Ali E. Oskouei, Seyed Kazem Shakori
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5. Title: Item Analysis and effective tool for assessing exam quality, designing appropriate exam and determining weakness in teaching
Journal: Res Dev Med Edue, 2013, 2(2)
Authors: Ghadam Ali Talebi, Reza Ghaffari, Eyoub Eskandarzadeh, Ali E. Oskouei
6. Title: Effects of neuromobilization maneuver on clinical and electrophysiological measures of patients with carpal tunnel syndrome
Journal: J Phys Ther Sci, 26: 2014
Authors: Ali E. Oskouel, Ghadam Ali Talebi, Seyed Kazem Shakourl, Kamyar Ghabili
7. Title: The effecy of quadeicep’s fatigue following eccentric and concentric contractions on force perception in knee joint
Journal: Indian Journal of fundamental and applied life scineces, vol 4, no 4, 2014
Authors: Vahid Sari Sarraf, Hassan Hamidi, Ghadam-Ali Talebi
8. Title: Influence of stabilization exercise on lumber vertebral instability in patients presented with chronic low back pain; a rando mized
clinical trial
Journal: Caspian Journal int Med, 6(2): 2015
Authors: Yahya Javadian, Mohammd Akbari, Ghadamali Talebi, Naser Jan mohammadi, Mohammad Taghipour- Darzi,
9. Title: Would lower leg somatosensory impulse have influence at force sense of knee joint?
Journal: Res., 87(1s) 191-199; 2015
Authors: Bahram Amirshakeri, Mno Khalkhali, Asghar Rezasoltani, Ghadam Ali Talebi, Khosro Kademi Kalantari, Vahab Nedaey,
Alireza Akbarzadeh Baghban.
7

10. Title: Measurement of force reproduction in the knee joint: application of a new dynamometric device.
Journal: J Phys. Ther. Sci. 28:2311-2315, 2016.
Authors: Mno Khalkhali, Bahram Amirshakeri, Asghar Rezasoltani, Ghadam Ali Talebi, Khosro Kademi Kalantari, Vahab Nedaey,
Alireza Akbarzadeh Baghban.
■ شرکت در همایش های علمی داخلی و خارجی
ردیف

تاریخ

عنوان همایش

عنوان مقاله

محل برگزاری

1

12-10

دوازدهمین همایش کشوری

Quality management and educational

مشهد

اردیبهشت ماه

آموزش پزشکی

programming

اسامی همکاران به ترتیب
(شامل نام متقاضی)
قدمعلی طالبی
احمد محمدی

1390

علی جهان
میرعلی اعتراف اسکویی

2

10و 11آبان

دومین سمینار سراسری توسعه

تحلیل آزمون ابزاری مناسب برای ارزیابی کیفیت

1391

آموزش علوم پزشکی

آزمون...

20-18

بیست و چهارمین کنگره ساالنه

تاثیر نوروموبیلیزاسیون بر روی درگیری ریشه های

اردیبهشت

فیزیوتراپی ایران

پایینی گردن :گزارش یک مورد

سنندج

قدمعلی طالبی
میرعلی اعتراف اسکویی
ایوب اسکندرزاده
رضا غفاری

3

تهران

عاطفه سیاح

1392
4

اردیبهشت

قدمعلی طالبی

حسن شمسی

کنفرانس علمی و آموزشی

کمردرد مکانیکی ناشی از پوسچرهای نادرست و
...

1389

8

کردستان

قدمعلی طالبی

ردیف

تاریخ

عنوان همایش

عنوان مقاله

محل برگزاری

اسامی همکاران به ترتیب

5

 23-25آذرماه

پانزدهمین کنگره سراسری

The correlations among

تهران

میرعلی اعتراف اسکویی

1390

سالیانه

subjective physical ..

4و 5دیماه

نهمین سمینار فیزیوتراپی

Chronic L5-S1 nerve root

1387

تخصصی ستون فقرات

ache

همایش ملی اختالالت عصبی

تاثیر موبیلیزاسیون عصب بر یافته

عضالنی اسکلتی

های بالینی در افراد مبتال به سندرم ...

11و 12مهرماه

اولین سمینار درمان های دستی

تکنیک های neuromobilization

92

وتمرین درمانی

در کمر درد

 13-14اسفند

سومین سمینار ساالنه

اختالل عملکرد فاست در ستون

1381

فیزیوتراپی تخصصی ستون

فقرات

قدمعلی طالبی
کاظیم شکوری
مهدی سالمی

6

7

تهران
بابل

قدمعلی طالبی

قدمعلی طالبی
میرعلی اعتراف اسکویی
سیدکاظم شکوری

8
9

تهران
تهران

قدمعلی طالبی

قدمعلی طالبی

فقرات
10

3و 2دیماه

چهارمین سمینار فیزیوتراپی

1382

تخصصی ستون فقرات

نقد و بررسی روش Malitland

9

تهران

قدمعلی طالبی

ردیف

تاریخ

عنوان همایش

عنوان مقاله

11

12-10

دوازدهمین همایش کشوری

Quality management and

اردیبهشت ماه

آموزش پزشکی

educational programming

محل

اسامی همکاران به ترتیب

برگزاری
مشهد

قدمعلی طالبی
احمد محمدی

1390

علی جهان
میرعلی اعتراف اسکویی

12

سنندج

10و 11آبان

دومین سمینار سراسری توسعه

تحلیل آزمون ابزاری مناسب برای

1391

آموزش علوم پزشکی

ارزیابی کیفیت آزمون...

20-18

بیست و چهارمین کنگره ساالنه

تاثیر نوروموبیلیزاسیون بر روی

اردیبهشت

فیزیوتراپی ایران

درگیری ریشه های پایینی گردن:

عاطفه سیاح

گزارش یک مورد

حسن شمسی

قدمعلی طالبی
میرعلی اعتراف اسکویی
ایوب اسکندرزاده
رضا غفاری

13

1392
14

اردیبهشت

کنفرانس علمی و آموزشی

1389
15

کمردرد مکانیکی ناشی از

تهران

کردستان

قدمعلی طالبی

قدمعلی طالبی

پوسچرهای نادرست و ...

 23-25آذرماه

پانزدهمین کنگره سراسری

The correlations among

1390

سالیانه

subjective physical ..

4و 5دیماه

نهمین سمینار فیزیوتراپی

Chronic L5-S1 nerve root

1387

تخصصی ستون فقرات

ache

تهران

میرعلی اعتراف اسکویی
قدمعلی طالبی
کاظیم شکوری
مهدی سالمی

16

10

تهران

قدمعلی طالبی

ردیف

تاریخ

عنوان همایش

عنوان مقاله

محل برگزاری

اسامی همکاران به ترتیب

17

11و 12مهرماه

اولین سمینار درمان های دستی

تکنیک های neuromobilization

تهران

قدمعلی طالبی

92

وتمرین درمانی

در کمر درد

 13-14اسفند

سومین سمینار ساالنه فیزیوتراپی

اختالل عملکرد فاست در ستون

1381

تخصصی ستون فقرات

فقرات

3و 2دیماه

چهارمین سمینار فیزیوتراپی

نقد و بررسی روش Malitland

1382

تخصصی ستون فقرات

20

1395/2/30

18
19

تهران
تهران

پیشگیری از اختالالت اسکلتی

ضایعات شایع اسکلتی عضالنی

دانشگاه علوم

عضالنی ناشی از کار

مرتبط با کار

پزشکی بابل

21

1395/1/26

سکته مغزی

توانبخشی بیماران سکته مغزی

دانشگاه علوم

22

1394/9/5

درمان داروئی و فیزیوتراپی

ارزیابی و درمان اختالالت حرکتی

دانشگاه علوم

بیماریها و آسیبهای مفصل شانه

شانه (دیدگاه )Sahrmann

پزشکی ساری

23

 8و /9

ارزیابی و درمان اختالالت

موبیلیزاسیون سیستم عصبی

دانشگاه علوم

1394/5

دینامیک سیستم عصبی

2016

ESPRM

قدمعلی طالبی

قدمعلی طالبی

قدمعلی طالبی

قدمعلی طالبی

پزشکی بابل

24

قدمعلی طالبی

قدمعلی طالبی

پزشکی اصفهان
The effects of manual

لیسبون  -پرتغال

قدمعلی طالبی

therapy on hand symptoms

محمد تقی پور

and median nerve tension in

میر علی اعتراف اسکویی

patients with carpal tunnel

مهدی بانان

syndrome

11

■ ترجمه و تالیف کتاب
ردیف

عنوان کتاب
تالیف

1

ارزیابی و درمان اختالالت دینامیک دستگاه عصبی

ترجمااااه و اسامی همکاران به ترتیب اولویت
گردآوری



قدمعلی طالبی

2

بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضالنی ( 1کلیات و
ستون فقرات)



قدمعلی طالبی
محمد تقی پور

3

تبیین نقش فیزیوتراپی در بخش درمان



4

بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضالنی ( 3بیومکانیک
اندام تحتانی ،مفاصل ران ،زانو و غیره)



جلیل مارابی
محمد تقی پور
قدمعلی طالبی

5

بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضالنی ( 2بیومکانیک
اندام فوقانی :مفاصل شانه ،آرنج مج ،دست)



12

قدمعلی طالبی
محمد تقی پور
یحیی جوادیان
قدمعلی طالبی
محمد تقی پور
یحیی جوادیان

■ سوابق اجرائی
ردیف

نوع فعالیت

تاریخ انجام فعالیت
از تاریخ

تا تاریخ

1

معاون آموزشی دانشکده توابخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز

87/5/26

92/5/26

2

مدیر گروه  ،گروه آموزشی فیزیوتراپی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز

88/2/26

1388/2/26

3

معاون آموزشی دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل

1395/9/22

ادامه دارد
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