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  تحصیلیسوابق 

 

  دکتری تخصصی اخذ مدرک(PhD)  3194سال  دانشگاه علوم پزشکی تهران  فیزیوتراپی 

 )رتبه اول دوره(

 

  با  3119سال  تهراناخذ مدرک کارشناسی ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی

 )رتبه اول دوره( 31.83معدل

 

  با  3115سال  سمناناخذ مدرک کارشناسی فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی

 )رتبه اول دوره( 31.18معدل
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 :افتخارات آموزشی 

 

  رتبه اول دوره کارشناسی  دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

  15دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 

  18کشوری آزمون ورودی کارشناسی ارشد در سال   1رتبه 

 تهران رتبه اول دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی 

  کشوری آزمون ورودی دکتری تخصصی 2رتبه  

  عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصیرتبه اول دوره 
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 فعالیت پژوهشی 

 عنوان مقاله عنوان مجله سال نوع مقاله

 مقاالت انگلیسی

2102 
Medical Journal of 

the Islamic Republic 

of Iran 

Changes in the Muscle Strength and Functional 

Performance of Healthy Women with Aging" 

2102 
European Spine 

Journal 
 

A comparative investigation of flexion 

relaxation phenomenon in healthy and 

chronic neck pain subjects 

2102 
Journal of Bodywork 

and Movement 

Therapies 

Effect of static neck flexion in cervical flexion-

relaxation phenomenon in healthy males and 

females  

2102 
Journal of 

Electromyography and 

Kinesiology 

 

Disturbance of neck proprioception and feed-

forward motor control following static neck 

flexion in healthy young adults 

2102 
Journal of 

Biomechanics 

 

The effect of static neck flexion on mechanical 

and neuromuscular behaviors of the cervical 

spine 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13608592
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13608592
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13608592
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13608592
https://www.researchgate.net/publication/282563283_Effect_of_static_neck_flexion_in_cervical_flexion-relaxation_phenomenon_in_healthy_males_and_females
https://www.researchgate.net/publication/282563283_Effect_of_static_neck_flexion_in_cervical_flexion-relaxation_phenomenon_in_healthy_males_and_females
https://www.researchgate.net/publication/282563283_Effect_of_static_neck_flexion_in_cervical_flexion-relaxation_phenomenon_in_healthy_males_and_females
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10506411
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10506411
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10506411
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00219290
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00219290
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021929018301568
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021929018301568
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021929018301568
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 عنوان مقاله عنوان مجله سال نوع مقاله

 پژوهشی -علمی مقاالت

 فارسی

0821 

مجله علمی پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 مازندران

بررسی ارتباط قدرت عضالنی اندام های  پایینی با 

 سن در زنان سالم

0811 

مجله علمی پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 مازندران

افراد سالم و  مقایسه فعالیت عضالت گردن بین

بیماران گردن درد مزمن با استفاده از 

 الکترومیوگرافی

0811 
فصلنامه علمی پژوهشی 

 لیزر در پزشکی

 بیماران درمان در الکتریکی تحریکات اثر بررسی

 بلز فلج

 عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نوع مقاله

مقاله کنفرانس داخلی 

 (و پوستر )سخنرانی

0821 
ره تخصصی یازدهمین کنگ

 ستون فقرات )سخنرانی(

مقایسه پدیده فلکشن ریلکسیشن گردن در افراد سالم و بیماران 

 گردن درد مزمن 

0821 
یازدهمین کنگره تخصصی 

 ستون فقرات )پوستر(

بررسی تغییرات فعالیت الکتریکی عضالت گردن در افراد گردن 

 درد مزمن

0821 
یازدهمین کنگره تخصصی 

 تر(ستون فقرات )پوس
Spinal Stability and Low Back Pain 

0811 

دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی 

  تخصصی ستون فقرات

 )پوستر(

 تمرین درمانی فعال در درمان گردن درد مزمن

0812 
بیست و چهارمین کنگره 

 فیزیوتراپی ایران )سخنرانی(

بررسی تاثیر سن و جنسیت بر توانایی عملکردی در مردان و زنان 

 لمسا

0811 
بیست و هفتمین کنگره 

 فیزیوتراپی ایران )سخنرانی(

 ریلکسیشن فلکشن پدیده بر گردن استاتیک فلکشن تاثیر بررسی

 زنان و مردان سالم در

0811 

دومین همایش ملی اختالالت 

 عصبی عضالنی اسکلتی 

دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 )پوستر(

 تمرین درمانی بعد از جراحی دیسک کمر

0811 
سمینار فیزیوتراپی  هفدهمین

  تخصصی ستون فقرات

سردرد گردنی: مروری بر مکانیسم های ایجاد و استراتژی های 

 درمانی -تشخیصی
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 )سخنرانی(

0811 

سمینار فیزیوتراپی  نوزدهمین

  تخصصی ستون فقرات

 )سخنرانی(
Differential Diagnosis of cervicogenic dizziness 

 0811 

ملی اختالالت  سومین همایش

 عصبی عضالنی اسکلتی

دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 )پوستر(

 

های سردرد و سرگیجه گردنی: مروری بر علل ایجاد و استراتژی

  تشخیصی و درمانی

 

 0812 
ششمین سمینار تازه های 

 )سخنرانی(الکتروتراپی
 بررسی اثر شاک ویو در بیماران مبتال به استئوآرتریت مفصل زانو

 عنوان مقاله کشور عنوان کنفرانس سال مقالهنوع 

 مقاله کنفرانس بین المللی

 

 

2100 
5TH ISN International 
Sports Medicine and 
Sports Science(poster) 

 مالزی

Flexion relaxation 
phenomenon in chronic 

cervical pain patients and a 
control group 

2016 

20th European 

Congress of 

PHYSICAL and 

REHABILITATION 

MEDICINE(poster) 

Lisbon 

The effects of age and 

gender on functional 

ability of healthy women 

and men 

2101 

1 international and 

28 anuual congress 

of the Iranian 

physiotherapy 

Association (Oral) 

Tehran  

The influence of static 

neck flexion on cervical 

joint position sense in 

healthy males and females 

2019 

3 international and 

31 anuual congress 

of the Iranian 

physiotherapy 

Association (Oral) 

Tehran 

The effects of dry 

needling With routine 

physiotherapy in 

comparison with routine 

physiotherapy in patients 

with cervicogenic headach 
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 طرح تحقیقاتی مستقل 

 

 

 سال طرح تحقیقاتی مستقل

 0821 بررسی اثر افزایش سن بر قدرت عضالنی و توانایی عملکردی زنان سالم

 0822 اثر افزایش سن بر قدرت عضالنی و توانایی عملکردی زنان سالمبررسی 

 0811 های ویسکواالستیک ستون فقرات گردن  در پاسخ به فلکشن استاتیكبررسی رفتار بافت

پی روتین و سوزن پالسبو در درمان بیماران سردرد بررسی تاثیر سوزن خشک در مقایسه با فیزیوترا

 مطالعه کارآزمایی بالینی -گردنی

0811 

مقایسه اثر تحریک الکتریکی عصب تیبیال خلفی با بازآموزی عضالت کف لگن به کمک بیوفیدبک 

 اد دفعات دفع ادرار درزنان مبتال به بیش فعالی مثانهبر کیفیت زندگی و تعد

0811 

بر شدت درد و پارامترهای  switch و point مقایسه اثر دو روش انجام شاک ویورادیال به صورت

 به سندرم تونل کارپ الکتروفیزیولوژیکال عصب مدین در بیماران مبتال

0812 

 0811 فراوانی اختالالت عضالنی اسکلتی و بررسی عملکرد فیزیکی و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیز

ی ¬ماران رادیکولوپاتی یکطرفههای بالینی و الکتروفیزیولوژیکال بی¬بررسی اثر لیزر پرتوان بر یافته

 گردنی ناشی از پروتروژن دیسک؛ مطالعه کارآزمایی بالینی سه سویه کور

0811 

 0811 ی سقوط و تعیین کننده های آن در سالمندان با و بدون استئوآرتریت زانو¬مقایسه

ی اثرات لیزر پرتوان، فونوفورزیس هیدروکورتیزون و اولتراسوند در درمان سندروم ¬مقایسه

 گیرافتادگی ساب آکرومیال یکطرفه

0811 

 0111 ی سقوط و عوامل مربوط به آن در سالمندان دیابتی و غیردیابتی¬همقایس

http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
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 فعالیت های اجرایی 

 

 1411- 1396معاون آموزشی گروه از سال  -1

 1399لغایت   1395ال دانشکده از س EDOمدیر  -2

3- EDO  برتر دانشگاه در یازدهمین جشنواره شهید مطهری 

 گاه علوم پزشکی بابلعضئ کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات دانش -4

 مسئول پیگیری و راه اندازی کلینیک فیزیوتراپی امید دانشگاه -5

 مسئول راه اندازی آزمایشگاه بیومکانیک دانشکده توانبخشی -6
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 تدریس

o دانشگاه علوم پزشکی تهران 

o  3191دانشگاه علوم پزشکی بابل از  سال 

-  

 

 برگزاری کارگاههای آموزش مداوم 

 

 

 

 سال گاهنام کار محل برگزاری

کارگاه یک روزه ارزیابی و درمان اختالالت  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 ستون فقرات گردن

0812 

کارگاه یک روزه لیزر و شاک ویو تراپی در  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 فیزیوتراپی 

0811 

آشنایی با آناتومی سطحی برای  دانشگاه علوم پزشکی ساری

 ها فیزیوتراپیست

0811 

 0812 کاربرد بیوفیدبک در فیزیوتراپی ه علوم پزشکی بابلدانشگا

 0812 کارگاه آموزشی مدیریت حاد سکته مغزی بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل
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 کتاب 

 

 سال کتابنام  انتشارات

 0812 ارزیابی و فیزیوتراپی اختالالت مفصل هیپ دانشگاه علوم پزشکی بابل

 0811 اختالالت ستون فقرات گردن ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 0811 ارزیابی اختالالت ستون فقرات کمری ستایش هستی

 0111 خود مدیریتی در سکته مغزی دانشگاه علوم پزشکی بابل


