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 3134 تاريخ آخرين ارتقاء:                                        14پايه فعلي:   

 

 دانشگاهي به ترتیب تاریخ اخذ مدرك: سوابق تحصیلي -2جدول شماره 

 

 مدرك تحصیلي ردیف

 

 )لیسانس...(

رشته 

 تحصیلي

 مدت تحصیل محل دانشگاه نام دانشگاه

 تا از كشور شهر

 3131 3134 ايران تهران علوم پزشکی ايران فيزيوتراپی ليسانس  3

 3132 3133 ايران تهران تربيت مدرس  فيزيوتراپی فوق ليسانس 2

علوم بهزيستی و  فيزيوتراپی کتراد 1

 توانبخشی

 3113 3111 ايران تهران
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 نوع استخدام

 -رسمي 

 پیماني

تمام وقت 

 یا

 پاره وقت

مرتبه 

 دانشگاهي

 مالحظات محل خدمت جمع مدت تاریخ سمت

   ماه سال تا از    

عضو هيئت  استاديار تمام وقت پيمانی

 علمی

دانشگاه علوم    3111 3132

 بابل پزشکی

 

رسمی 

 آزمايشی

عضو هيئت  استاديار تمام وقت

 علمی

دانشگاه علوم    3134 3111

 پزشکی بابل

 

 هيئتعضو  دانشيار تمام وقت رسمی قطعی

 علمی

دانشگاه علوم    کنون 3134

 پزشکی بابل
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  عضاي هيات علمي ا شركت در كارگاههاي دانش افزايي و توانمند سازي 
 

 محل نام دوره ردیف

 رگزاريب

 شماره مجوز

شما

 ره

 تاریخ

 33/32/32 331 دانشگاه اقتصاد مقاومتی 3

 23/3/32 125 دانشگاه اقتصاد مقاومتی  2

313 دانشگاه کارگاه اخالق 1

1 

3/5/33 

نکوداشت پژوهش و  4

سخنرانی با موضوع اهميت 

و آداب پژوهش از ديدگاه 

 اسالم

333 دانشگاه

3 

3/33/33 

 13/4/33 442 دانشگاه اط موثرقاطعيت و ارتب 5

اصول تعليم و تربيت  3

 اسالمی 

 1/4/32 344 دانشگاه

انديشه اسالم و مبانی  3

 انقالب اسالمی 

   دانشگاه

 31/5/31 321 مازندران معرفت شناسی  1

طرح آموزشی ضيافت  3

 انديشه استادان 

 31/5/31 322 مازندران
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                           پايان نامه ها مشاوره يا راهنمايي  
 

رد

 یف

محل  تاریخ عنوان دورة تحصیلي تعداد عنوان پایاننامه

 انجام

اسامي 

همكاران 

به ترتیب 

اولویت 

)شامل نام 

 متقاضي(

سمت در 

ارتباط 

با 

پایانن

 امه

كارشناسي 

 ارشد

دكتري 

 عمومي

دوره 

 تخصصي

دكترا 

PhD 

فوق 

 تخصص

 پایان شروع

يک وضعيت ارزيابی ارگونوم 3

بدن و اختالالت اسکلتی 

عضالنی در ناحيه گردن در 

 دندانپزشکان عمومی

3      31 33 دکتر  بابل

خدابخش 

 جوانشير

استاد 

 مشاور

بررسی رابطه سطح مقطع  2

عضالت فلکسور عمقی گردن 

)النگوس کولی( با سمت 

درد، در سردرد گردنی با 

 اولتراسونوگرافی

3      13 31 دکتر  تهران

خدابخش 

 جوانشير

استاد 

 مشاور

بررسی اثر درمان  1

فيزيوتراپی روتين با و 

بدون تمرينات ثباتی، بر 

ميزان درد، ناتوانی، 

دامنه حرکتی و ابعاد 

3      34 33 دکتر  تهران

خدابخش 

 جوانشير

استاد 

 مشاور
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عضالت مولتی فيدوس و 

لونگوس کولی گردنی در 

بيماران مبتال به گردن 

درد راديکوالر مزمن 

يکطرفه: يک کارآزمايی 

 تصادفی بالينی

بررسی تغييرات  4

مورفولوژی)ساختاری( عضالت 

ديستال اندام تحتانی بين 

افراد سالم و افراد با 

پيچ خوردگی مزمن مچ پا 

دارای عالمت و بدون عالمت 

با استفاده از سونوگرافی 

 اسکلتی -عضالنی

3      33 33   دکتر

خدابخش 

 جوانشير

اد است

 مشاور

طراحی يک رباط کابلی  5

مفصل بندی شده به منظور 

 توانبخشی حرکتی

3      35  ادامه

 دارد

دکتر  

خدابخش 

 جوانشير

استاد 

 مشاور

مقايسه تاثير مقايسه  3

تمرينات ثباتی با 

تمرينات عمومی در آب، بر 

روی سطح مقطع و....در 

3          دکتر

خدابخش 

 جوانشير

استاد 

 راهنما
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بيماران زن مبتال به 

 کمردرد مزمن غير اختصاصی

3 ...            

 
    كسب جوايز آموزشي )دانشگاهي ، كشوري ، بين المللي(  
 

 

 رديف

 

 نوع  عنوان  *
مرجع اهدا 

 كننده 

ي همكاران به اسام **

) شامل ترتيب اولويت

 نام متقاضي(

شگاه در  3 تر دان ند بر فراي

هر شهيد مط شنواره  سال ج ی 

13  

دکتر يحيی     دانشگاهی

 جواديان

دکتر خدابخش 

 جوانشير
                     

 
 

 مقاالت در نشريات معتبر داخلي به زبان فارسي 
 

بررسی ارتباط بين ويژگی های فردی و مشخصات کيف مدرسه با گردن درد در دانش آموزان مقطع متوسط عنوان مقاله: ( 1

  شهر بابل

  3131تابستان  – 2شماره  – 35دوره  –توانبخشی مجله   شماره مجله: عنوان مجله و

  خدابخش جوانشير –علی بيژنی  -آرام تيرگر –مريم فرجی  –مهدی جعفری   :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 

                IF نويسنده اول         پنجم: نفر چندم      5تعداد نويسندگان: 

  غيره         ترويجی        علمی پژوهشی  نوع مجله:    

 1131سال انتشار مجله : 

  نوع مقاله:
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 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر    مقاله تحقیقي

                                                                                                                                                                                                                 

تکرارپذيری اندازه گيرير ضخامت و پهنای عضله ی لونگوس کولی با اولتراسونوگرافی در افراد سالم عنوان مقاله: ( 2

  گردنیو بيماران مبتال به سردرد با منشا 

  3133فروردين  – 13شماره  –دوره بيستو دوم  –مازندران مجله دانشگاه علوم پزشکی   عنوان مجله و شماره مجله:

  خدابخش جوانشير –محسن اميری  –ام البنين عباس پور خوابه   :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 

                IF ول نويسنده ا         سومنفر چندم:       1تعداد نويسندگان: 

  غيره         ترويجی        نوع مجله:     علمی پژوهشی 

 1131سال انتشار مجله : 

  نوع مقاله:

 

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقیقي 

                                                                                                                                                                                                                 

دن در بيماران مبتال بهه درد مهزمن گهر به وسيله اولتراسونوگرافی Longus colliمقايسه ابعاد عضله عنوان مقاله: ( 1

 غيراختصاصی و افراد سالم

  3113بهار  – 11پی در پی  – 3شماره  – 32دوره  –گرگان مجله دانشگاه علوم پزشکی   عنوان مجله و شماره مجله:

اصغر رضاسلطانی  -محسن اميری –محمدعلی محسنی بندپی  – خدابخش جوانشير  :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

  مهدی رهگذر –

 

                IF نويسنده اول          اولنفر چندم:       5دگان: تعداد نويسن

  غيره         ترويجی        نوع مجله:     علمی پژوهشی 

 1193سال انتشار مجله : 

  نوع مقاله:
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 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر     مقاله تحقیقي

                                                                                                                                                                                                                 

س کولی در افراد سالم و بيماران سردرد گردنی با انداز گيری سطح مقطع عضله لونگوتکرارپذيری عنوان مقاله: ( 4

  اولتراسونوگرافی

  3133تير  – 4شماره  –چهاردهم دوره  –مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل   عنوان مجله و شماره مجله:

مسهعود  –خهدابخش جوانشهير  – محسن اميری -ام البنين عباسپور خواجه    :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

  لوکريم

 

                IF نويسنده اول          سومنفر چندم:       4تعداد نويسندگان: 

  غيره         ترويجی        نوع مجله:     علمی پژوهشی 

 1131سال انتشار مجله : 

  نوع مقاله:

 

  نامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقیقي 

                                                                                                                                                                                                                 

اليس گپيتيس و قدرت ايزومتريک عضالت اکستانسور گردن در وضعيت های بررسی ابعاد عضله سمی اسپاينعنوان مقاله: ( 5

 مختلف در زنان سالم 

  3133ارديبهشت  – 11شماره  –دوره بيست و دوم  –مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران   عنوان مجله و شماره مجله:

 خدابخش جوانشير –فيضی محمد  –رضا نصيری  –اصغر رضاسلطانی   :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 

                IF نفر چندم: چهارم         نويسنده اول       4تعداد نويسندگان: 

  غيره         ترويجی        نوع مجله:     علمی پژوهشی 

 1131سال انتشار مجله : 

  نوع مقاله:



 9 

 

 نامه به سردبیر  الیز متاآن مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر    مقاله تحقیقي

                                                                                                                                                                                                                 

سير بالينی دفع پرده آمنيوتيک در الوگرفتهای تحت تابشن اشعه ماوراء بنفش و بدون تابش  مقايسهعنوان مقاله: ( 6

  آن در سوختگيهای درجه دو

  3114پاييز  – 4شماره  –دوره هفتم  –بابل مجله دانشگاه علوم پزشکی   عنوان مجله و شماره مجله:

 فريد بحرپيما –ايری محمد عش – خدابخش جوانشير :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 

                IF نويسنده اول          اولنفر چندم:       1تعداد نويسندگان: 

  غيره         ترويجی        نوع مجله:     علمی پژوهشی 

 1194سال انتشار مجله : 

  نوع مقاله:

 

 نامه به سردبیر   متاآنالیز مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر    مقاله تحقیقي

 

 تحصیلی نیمسال هر آغاز در کالس تشکیل برای دانشجویان نظمی بی عللعنوان مقاله: ( 7

 پزشکی علوم دانشگاههای در

 بابل پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز پزشکی آموزش دوفصلنامه  عنوان مجله و شماره مجله:

 13-21 صفحه ،3131 زمستان – پاييز ،1 شمارة هشنم، دوره

 خدابخش جوانشير -مصطفی پوياکيان -سيد حسين موسوی انديجان -آرام تيرگر :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 زهرا آقالری –ايرج عليمحمدی  –

 

                IF نويسنده اول         چهارمنفر چندم:       3تعداد نويسندگان: 

  غيره         ترويجی        علمی پژوهشی  نوع مجله:    

 1139سال انتشار مجله : 
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  نوع مقاله:

 

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر    مقاله تحقیقي

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 نظمی در برگزاری کالسهای هر نیمسال تحصیلی از نگاه کارشناسان آموزشی بی عللعنوان مقاله: ( 9

 عه آموزش علوم پزشکی یزدمجله مرکز مطالعات و توس  عنوان مجله و شماره مجله:

 331-311صفحه  -33پاييز  -1شماره -دوره دوازدهم

 خدابخش جوانشير -مصطفی پوياکيان -سيد حسين موسوی انديجان -آرام تيرگر :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 منيژه پروانه -ايمان جهانيان –ايرج عليمحمدی  –

 

                IF نويسنده اول        نفر چندم: چهارم       3تعداد نويسندگان: 

  غيره         ترويجی        نوع مجله:     علمی پژوهشی 

 1136سال انتشار مجله : 

  نوع مقاله:

 

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر    مقاله تحقیقي
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 مقاالت در نشريات معتبر بين المللي
 

8) Title: Ultrasonography of the cervical muscles: a Acritical review of the literature  

Journal: Journal of Manipulative and physiological therapeutics, vol 33, no 8, 2010  

Authors: Khodabakhsh Javanshir, Mohsen Amiri, Mohammad Ali Mohseni-Bandpei, Asghar Rezasoltani, Cesar Femandez-de-las-penas 

 

                                                                                                    No. Author      IF       Corresponding          ISI  

 

Year of Publication:  

Review Article  original Article  Meta analysis  Case Report  

                       

9) Title: Exploration of somatosensory impairments in subjects with mechanical idiopathic neck pain: a preliminary study 

Journal: Journal of Manipulative and physiological therapeutics, vol 33, no 7, 2010 

Authors:  Khodabakhsh Javanshir, Ricardo Ortega-Santiago, Mohammad Ali Mohseni-Bandpei, Juan C Miangolarra-Page, Cesar Femandez-

de-las-penas 

 

                                                                                                   No. Author      IF       Corresponding          ISI   

 

Year of Publication:  

Review Article  original Article  Meta analysis  Case Report  
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 –اء )فعاليتههاي پووهشهي   مربوط به مقاالت در نشريات معتبر بين المللي و داخلي به )زبان خارجي( موضوع بند هاي يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامهه ارتقه   –02جدول شماره 
 فناوري(

 

10) Title: Ultrasonography of longus colli muscle: A reliability study on healthy subjects and patients with chronic neck pain 

Journal: Journal of bodywork & Movement therapies, 15: 2011  

Authors:  Khodabakhsh Javanshir, Mohammad Ali Mohseni-Bandepei, Asghar Rezasolotani, Mohsen Amiri, Mehdi Rahgozar 

 

                                                                                                   No. Author      IF       Corresponding          ISI  

 

 

Year of Publication:  

Review Article  original Article  Meta analysis  Case Report  

                      

11) Title: The effect of different exercise programs on cervical flexor muscles dimensions in patients with chronic neck pain 

Journal: J Back Musculoskelet Rehabil, 26: 2015 

Authors:  Javanshir K, Amiri M,Bandpei MA, Penas CF, Rezasoltani A 

 

                                                                                                   No. Author      IF       Corresponding          ISI  

 

Year of Publication:  

Review Article  original Article  Meta analysis  Case Report   
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 –تقهاء )فعاليتههاي پووهشهي    مربوط به مقاالت در نشريات معتبر بين المللي و داخلي به )زبان خارجي( موضوع بند هاي يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامهه ار  –02جدول شماره 
 فناوري(

 
 

12) Title: Musculoskelatal disorders among a group of Iranian general dental practitioners 

Journal: J Back Musculoskelet Rehabil, 29: 2014 

Authors:  Tirgar A, Javanshir K, Talebian A, Amini F, Parhiz A 

 

                                                                                                   No. Author      IF       Corresponding          ISI  

 

Year of Publication:  

Review Article  original Article  Meta analysis  Case Report  

                      

13) Title: Relationship between cross sectional area of longus colli muscle and pain laterality in patients with cervicogenic headache 

Journal: J Back Musculoskelet Rehabil, 28(2): 2015 

Authors:  Abaspour O, Javanshir K, Amiri M, Karimlou M 

 

                                                                                                   No. Author      IF       Corresponding          ISI  

 

Year of Publication:  

Review Article  original Article   Meta analysis  Case Report  Short communication  
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 فناوري( –فعاليتهاي پووهشي مربوط به مقاالت در نشريات معتبر بين المللي و داخلي به )زبان خارجي( موضوع بند هاي يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء ) –02جدول شماره  
 
 

14) Title: The sign of unilateral neck semispinalis capitis muscle atrophy in patients with chronic non-specific neck pain  

Journal: J Back Musculoskelet Rehabil, 25(1): 2012 

Authors: Rezasoltani A, Ahmadipoor A, Khademi-Kalantari K, Javanshir K 

 

                                                                                                   No. Author      IF       Corresponding          ISI   

Year of Publication:  

Review Article  original Article  Meta analysis  Case Report  

                       

15) Title: Ultrasound Assessemnt of bilateral longus colli muscles in subjects with chronic bilateral neck pain  

Journal: American journal of physical medcien & rehabilitation, 90, no 4, 2011  

Authors: Javanshir K, Rezasoltani A, Mohaseni-Bandpei MA, Amiri M, Ortega-Sanjiago R, Femandex-de-las-penas C 

 

                                                                                                   No. Author      IF       Corresponding          ISI   

Year of Publication:  

Review Article  original Article  Meta analysis  Case Report  

         

 

16) Title: A systematic review on reminder systems in physical therapy A brief running head: Reminders in Physical Therapy 

Journal: Caspian Journal of Internal Medicine 2018; 9(1):  

 

Authors: Jangi M, Femandez-de-las-penas C, Tara M, Jvanshir K,et al,  
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                                                                                                   No. Author      IF       Corresponding          ISI   

Year of Publication:  

Review Article  original Article  Meta analysis  Case Report  

 

17) Title: The clinical and EMG assessment of the effects of stabilization exercise on nonspecific chronic neck pain: A randomized 

controlled trial 

Journal: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 30 (2017) 211–219 

 

Authors: Fariba Ghaderia, Mohammad Asghari Jafarabadib,c and Khodabakhsh Javanshir 

                                                                                                   No. Author      IF       Corresponding          ISI   

Year of Publication:  

Review Article  original Article  Meta analysis  Case Report  

 

 

 

18) Title: Chronic neck pain and muscle activation characteristics of the shoulder complex 

Journal: Journal of Bodywork & Movement Therapies 23 (2019) 913e917 

Authors: Fariba Ghaderia, Mohammad Asghari Jafarabadib,c Afsoun Nodehi Moghadam d, Amir Masoud Arab and Khodabakhsh 

Javanshir 

                                                                                                   No. Author      IF       Corresponding          ISI   

Year of Publication:  

Review Article  original Article  Meta analysis  Case Report  
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19) Title: The Effect of Different Exercise Programs on Size and Function of Deep Cervical Flexor Muscles in Patients With Chronic  

Nonspecific Neck Pain, A Systematic Review of Randomized Controlled Trials 

Journal: Am J Phys Med Rehabil 2017;96:582–588 

Authors: Somayeh Amiri Arimi, Mohammad Ali Mohseni Bandpei, Khodabakhsh Javanshir, Asghar Rezasoltani, and Akbar 

Biglarian 

                                                                                                   No. Author      IF       Corresponding          ISI   

Year of Publication:  

Review Article  original Article  Meta analysis  Case Report  

 

 

20) Title: Neck pain in Iranian school teachers: Prevalence and risk factors 

Journal: Journal of Bodywork & Movement Therapies, 10.1016/j.jbmt.2017.04.003 

Authors: Fatemeh Ehsani, Mohammad Ali Mohseni-Bandpei, César Fernández-de-las-Peñas, Khodabakhsh Javanshir       

                                                                                             No. Author      IF       Corresponding          ISI   

Year of Publication:  

Review Article  original Article  Meta analysis  Case Report  
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 اعضاي هيات علمي آموزشي و پووهشيفناوري( –آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پووهشي  3ماده  5و  4مللي موضوع بند مربوط به شركت در مجامع علمي و بين ال – 01ل شماره جدو

 

دعوت یا  ردیف

 ماموریت

محل  موضوع بحث مجمع تاریخ

 برگزاري

نقش و 

نحوة 

 شركت

موضوع گزارش یا 

 سخنراني

سخنراني 

كجا چاپ 

 شده

اسامي همكاران 

به ترتیب 

)شامل نام 

 ي(متقاض

خالصه 

سخنراني 

یا متن 

 كامل

همايش ملی اختالالت   34/4/33 دعوت 3

 عصبی عضالنی اسکلتی

اختالل حرکت عامل  سخنرانی بابل

مشکالت عضالنی و 

اسکلتی در 

 نوجوانان

 کتابچه دکتر جوانشير کتابچه

 33-33 دعوت 2

ارديبهشت 

3131 

بيست و پنجمين کنگره 

ساليانه فيزيوتراپی 

 ايران

تعيين ارتباط  وسترپ تهران

گردن درد با 

 ويژگی های فردی، 

 –مهدی جعفری  کتابچه

 –مريم فرجی 

خدابخش جوانشير 

 علی بيژنی –

 کتابچه

 2-4 دعوت 1

ارديبهشت 

3134 

بيست و ششمين کنگره 

ساالنه فيزيوتراپی 

 ايران

پايش اثر  پوستر تهران

تمرينات عمومی 

بر شيوع و شدت 

 اختالالت ...

ش جوانشير خدابخ کتابچه

 –آرام تيرگر  –

 محمود گرجی زاده

 کتابچه

دی  1-4 دعوت 4

  31ماه 

پانزدهمين سمينار 

فيزيوتراپی تخصصی 

 ستون فقرات

مقاسه اثر  پوستر تهران

موبيليزيشن، 

منيپوليشن و 

 تمرين درمانی 

 –مهدی جعفری  کتابچه

خدابخش جوانشير 

 فاطمه نراقی –

 کتابچه
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 کنگره جهانی 2135 دعوت 5

 فيزيوتراپی

 THE EFFECTS OF پوستر سنگاپور

SCHOOL BAG 

CHARACTERISTICS 

AND INDIVIDUAL 

VARIABLES ON 

NECK PAIN 

AMONG HIGH 

SCHOOL 

STUDENTS OF 

BABOL, IRAN 

مهدی جعفری،  کتابچه

مریم فرجی، آرام 

تیرگر، علی 

بیژنی، خدابخش 

 جوانشیر

 کتابچه

دومين همايش ملی  3135 دعوت 6

الت عصبی، عضالنی، اختال

 اسکلتی

بررسی ميوفاشيال  پوستر بابل  

تريگر پوينت با 

توجه به روشهای 

تشخيصی عاليم 

بالينی و عوارض 

حرکتی، مروری بر 

اساس مستندات 

 علمی

 کتابچه خدابخش جوانشير کتابچه

همايش يکروزه پيشگيری  3135 دعوت 3

از اختالالت اسکلتی 

 عضالنی ناشی از کار

استفاده از  رانیسخن بابل

کامپيوتر و 

اختالالت اسکلتی 

 عضالنی

 کتابچه خدابخش جوانشير کتابچه
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کنفرانس اختالل حرکت  3133 دعوت 1

 در سالمندان

تمرينات ورزشی  سخنرانی بابل

مناسب برای 

 سالمندان

 کتابچه خدابخش جوانشير کتابچه

کاربردها و  سخرانی بابل سمينار اختالل حرکت 3133 دعوت 3

 یتهايزم

 یاولتراسونوگراف

 یها یدر بررس

 یاسکلت ستميس

 یعضالن

 کتابچه خدابخش جوانشير کتابچه

رويکرد پزشکی ورزشی  3131  31

 در آسيب

آسيبهای اسکلتی  سخنرانی ساری

عضالنی در کشتی 

 گيران

 کتابچه خدابخش جوانشير کتابچه
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 لیت در امور اجراییفعا

 

تاریخ انجام  بالغمشخصات ا محل نوع فعالیت ردیف

 فعالیت

از  تاریخ شماره

 تاریخ

تا 

 تاریخ

 3133 3113 2/1/13 8611 دانشگاه سرپرست گروه فيزيوتراپی  3

عضو وابسته مرکز تحقيقات اختالل  2

 حرکت

 تاکنون 3131 6/2/31 338 دانشگاه

مسئول فنی بخش فيزيوتراپی  1

 بيمارستان شهيد يحيی نژاد

 تاکنون  26/8/13 26/8/13 2613 بيمارستان

عضو تدوين برنامه راهبردی زير  4

 گروههای توانبخشی

 تاکنون 24/1/31 24/1/31 1233 دانشگاه

 تاکنون 3134   دانشگاه رييس دانشکده توانبخشی 8

 

  

 


