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 ترتيب تاریخ اخذ مدرک:ه سوابق تحصيلی دانشگاهی ب -2

مدرک تحصيلی  ردیف

 )ليسانس...(

تاریخ اخذ مدرک  محل دانشگاه نام دانشگاه رشته تحصيلی

 کشور شهر تحصيلی

 1731 ايران اهواز علوم پزشكي جندي شاپور اهواز فيزيوتراپي ليسانس 1

 1731 ايران تهران علوم بهزيستي و توانبخشي فيزيوتراپي فوق ليسانس 2

 1711 ايران تهران علوم پزشكي ايران فيزيوتراپي دکتري تخصصي 7

 
 

 

 سوابق خدمت دانشگاهی و غير دانشگاهی به ترتيب تاریخ: -3

مرتبه  وقت تمام وقت یا پاره

 دانشگاهی

 محل خدمت تاریخ سمت

 تا از

 علوم پزشكي تبريز 73/11/11 71/1/31 عضو هيات علمي مربي تمام وقت

 علوم پزشكي بابل ادامه دارد 1/7/11 عضو هيات علمي استاديار تمام وقت

 علوم پزشكي بابل ادامه دارد 73/1/22 عضو هيات علمي دانشيار تمام وقت 
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 ایجاد )طرح و راه اندازی(   -4

 محل ایجاد نام آزمایشگاه  یا  کارگاه آموزشی  یا بخش بالينی  جدید ردیف

 دانشگاه علوم پزشكي بابل راه اندازي دانشكده توانبخشي 1

 دانشگاه علوم پزشكي بابل راه اندازي رشته فيزيوتراپي 2

 پزشكي بابل دانشگاه علوم راه اندازي رشته گفتار درماني 7

 دانشگاه علوم پزشكي بابل راه اندازي رشته شنوايي شناسي 4

 بيمارستان شهيد بهشتي بابل کلينيك آموزشي درماني فيزيوتراپي  1

 بيمارستان شهيد بهشتي بابل کلينيك آموزشي درماني گفتار درماني 1

 بابلبيمارستان آيت اله روحاني  کلينيك آموزشي درماني گفتار درماني 3

 بيمارستان کودکان اميرکال بابل کلينيك آموزشي درماني فيزيوتراپي 1

 بيمارستان کودکان اميرکال بابل کلينيك آموزشي درماني گفتار درماني 2

 بيمارستان کودکان اميرکال بابل کلينيك آموزشي درماني شنوايي شناسي 13

 شهيد بهشتي بابلبيمارستان  کلينيك آموزشي درماني شنوايي شناسي 11

 دانشگاه علوم پزشكي بابل راه اندازي مرکز تحقيقات اختالل حرک 12

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سرپرستی پایاننامه  -5

 سمت در ارتباط با پایاننامه محل انجام عنوان دورة تحصيلی عنوان پایاننامه

 
 تاثير تمرينات ثبات دهنده در بيماران کمر درد  مزمن غير اختصاصي

 استاد مشاور د ع پ تهران (PHDدکتري تخصصي )

بررسي ريسك فاکتورهاي اختالالت عضالني اسكلتي در جراحان مراکز آموزشي درماني 
 دانشگاه علوم پزشكي بابل

 استاد مشاور د ع پ بابل دکتري عمومي

 استاد مشاور دانشگاه ازاد اسالمي واحد تهران مرکزي کارشناسي ارشد تعيين ويژگي هاي موثر در طبقه بندي سطوح کمر درد با استفاده از سيستم هوشمند

 راهنمااستاد  د ع پ بابل دکتري عمومي ارتباط بين فعاليت فيزيكي، ناتواني عملكردي و کنترل تعادل سالمندان شهر اميرکال

و  اپيدميولوژي دردهاي عضالني اسكلتي و ارتباط آن با ناتواني عملكردي، فعاليت فيزيكي
 فعاليت روزانه در سالمندان

 راهنمااستاد  د ع پ بابل دکتري عمومي

زنان ورزشكار مبتال به آسيب رباط صليبي قدامي در  مفصل زانوي سفتي بندي بر نوار تأثير
 طي فرود

 
 استاد مشاور دانشگاه مازندران کارشناسي ارشد

و زمان اعمال فشار در نواحي  بررسي تغييرات شيب وج پاشنه و پد متاتارس بر روي اوج فشار
 کف پايي بيماران ديابتي

 
 استاد مشاور دانشگاه مازندران کارشناسي ارشد

دامنه  و درد ثبات پاسچرال، بر کمریاثرات تمرینات ثبات دهنده مک گیل و مرسوم مقایسه 

 مزمن غیراختصاصی در بیماران با کمردرد  ستون فقرات حرکتی فعال
 استاد مشاور تبريز د ع پ کارشناسي ارشد

بررسي اثر حاد دو روش مداخله درماني بر درد و گشتاور زانو در زنان مبتال به آرتروز کمپارتمان 

 داخلي زانو حين فاز اتكاي دويدن
 استاد مشاور دانشگاه مازندران (PHDدکتري تخصصي )

 هاي تفريحيو آسيب دونده هاي سفتي پايين تنه در عملكردبررسي پارامتر
 

 استاد مشاور دانشگاه مازندران کارشناسي ارشد

هفته تمرين شنا به همراه مصرف عصاره برگ گياه تلكا )آربوتين( بر وضعيت اکسيداني 1 تأثير
 بافت کبد رت هاي ديابتيو آنتي اکسيداني تام 

 
 استاد مشاور دانشگاه آزاد ساري کارشناسي ارشد

 استاد مشاور د ع پ بابل دکتري عمومي شناختی در سالمندان امیرکال بررسی همراهی فعالیت فیزیکی با اختالالت
تعیین انحراف کشکک و بازوی گشتاوری تاندون کشککی با استفاده از ام آر آی در زوایای 

 مختلف زانو در فاز اتکای دویدن در مبتالیان درد کشککی رانی
 استاد مشاور دانشگاه مازندران (PHDدکتري تخصصي )

 استاد مشاور د ع پ بابل رزيدنتي دندانپزشكي اثر فیزیکال تراپی در دوره تثبیت بین فکی بر حداکثر میزان باز شدگی دهانبررسسی 
 مشاوراستاد  دانشگاه مازندران (PHDدکتري تخصصي )تاثیر دو روش مداخله درمانی بر گشتاور اندام تحتانی در جانبازان با کوتاهی پا طی فاز اتکاء 



    راه رفتن
بررسی نقش سفتی اندام تحتانی در پیش بینی عملکرد و آسیب های پایین تنه: در یک 

 پژوهش آینده نگر
 استاد مشاور دانشگاه مازندران (PHDدکتري تخصصي )

 استاد مشاور مازندراندانشگاه  (PHDدکتري تخصصي ) مفصل زانو در سه نوع فرود تک پا کینامیکننده بر د یرگیشیسه نوع زانوبند پ ریتاث
 بین ارتباط و ارزیابی کمری ناپایداری ستون فقرات بالینی های آزمون تشخیصی بررسی قدرت

در بیماران مبتال به ناپایداری  رادیوگرافی و بالینی های یافته و کمری عضالت مورفولوژی

 سگمنتال کمری
 راهنمااستاد  د ع پ ايران (PHDدکتري تخصصي )

رادیوگرافیک فقرات کمری در مبتالیان به سندروم اختالل حرکت اکستنشن و فلکشن بررسی 

 کمر
 استاد مشاور د ع پ بابل کارشناسي ارشد

طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی خودمراقبتی مبتنی بر موبایل در جهت پیشگیری از فتق 

 دیسک کمر برای پرستاران

 
 استاد مشاور د ع پ تبريز کارشناسي ارشد

پرامترهای الکترومیوگرافی گلوتئوس مدیوس و واستوس لترالیس بر  کیلومبوپلو شنیپولیرمناث

 سندروم دردپتلوفمورال مبتال به مارانیدر ب
 استاد مشاور د ع پ بابل کارشناسي ارشد

مقایسه اثرات کینزیوتیپ  و موبیلیزیشن بر درد ، دامنه حرکتی و ناتوانی عملکردی شانه در 

   گیرافتادگی فضای ساب اکرومیال بیماران دیالیزیسندروم 
 راهنمااستاد  د ع پ بابل کارشناسي ارشد

و سایر کمری  بالینی ناپایداری سگمانی مبتال بهدر بیماران  لومبارمورفولوژی عضالت  مقایسه

 بیماران کمر درد مزمن غیر اختصاصی با افراد بدون کمر درد
 راهنمااستاد  د ع پ بابل کارشناسي ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کتاب   -6
 

 تاريخ انتشار  عنوان کتاب به زبان اصلي رديف

 1711 اصول ارزيابي سيستم عصبي عضالني اسكلتي از ديدگاه توانبخشي 1

 1711 کينزيولوژي و بيومكانيك اندام تحتاني 2

 1711 تبيين نقش فيزيوتراپي در بخش درمان 7

 1727 دستگاه اسكلتي عضالني)جلد اول( ستون فقراتبيومكانيك  4

 1727 بيومكانيك دستگاه اسكلتي عضالني)جلد دوم(اندام فوقاني 1

 1727 بيومكانيك دستگاه اسكلتي عضالني)جلد سوم(اندام تحتاني 1

 1721 بانك جامع سواالت چهار گزينه اي فيزيوتراپي 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 طرح های تحقيقاتی -7

 کد رهگيری محل نوع فعاليت ردیف

  محل اجرا طرح های تحقيقاتی 

1 
تعيين وضعيت شيوه زنددگي )رفتارهدا( مدرتبا بدا     

 ارگونومي ...
 1713 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

2 
 يعضدالن  يو روند اخدتالالت اسدكلت   يوعش يينتع

 يبانددك خصوصدد يددكدو سددال در پرسددنل  يطدد
 شهرستان بابل

 بابلدانشگاه علوم پزشكي 
311212 

7 
بررسي شيوع لكنت زبدان در داندش آمدوزان شدهر     

 بابل
 

 دانشگاه علوم پزشكي بابل
1123173 

4 
 يرمبتال به کمردرد غ يمارانب يزندگ يفيتک يابيارز

بدددددا اسدددددتفاده از پرسشدددددنامه  ياختصاصددددد
WHOQOL-BREF 

 دانشگاه علوم پزشكي بابل
1221123 

1 
 يفيتک يپرسشنامه  يابيو هنجار يمعادلساز

 LEIPADسالمندان  يزندگ
 دانشگاه علوم پزشكي بابل

122131 

1 
پاتال در درمان سندرم درد  Tapingاثر 

 پاتلوفمورال
 دانشگاه علوم پزشكي بابل

2371141 

3 
بررسي مهمترين معيار بهبودي از ديدگاه بيماران 

 کمر دردي.
 2372773 دانشگاه علوم پزشكي بابل

1 
و  يعملكرد يناتوان يزيكي،ف يتفعال ينارتباط ب

 يرکالکنترل تعادل سالمندان شهر ام
 2372473 دانشگاه علوم پزشكي بابل

2 
و ارتباط  ياسكلت يعضالن يدرد ها يدميولوژياپ

 يتو فعال يزيكيف يتفعال ي،عملكرد يآن با ناتوان
 روزانه در سالمندان

 2177723 دانشگاه علوم پزشكي بابل

13 

 يسکشكك و بر ينواربند يدو روش درمان يسهمقا
و  يومكانيكيب يکننده کشكك بر پارامترها يتحما

در افراد مبتال به سندرم درد  ياندام تحتان يعضالن
 يدندو يدر فاز اتكا يران يکشكك

 277132 و دانشگاه مازندران دانشگاه علوم پزشكي بابل

 2271174 دانشگاه علوم پزشكي بابلدر افراد مبتال به  يعملكرد اندام تحتان يابيارز 11



 يپاتلوفمورال با استفاده از آزمون هاسندرم درد 
 يعملكرد

12 
عضالني وابسته -بررسي شيوع اختالالت اسكلتي

به کار در دندانپزشكان )عمومي و متخصص( شهر 
 بابل

 324177143 دانشگاه علوم پزشكي بابل

17 
 يو همراه يعصب يعيطب يرتنشن غ يفراوان يينتع

درد  يدر سندروم ها يعملكرد يآن با ناتوان
 ياندام فوقان ياسكلت يعضالن

 324177421 دانشگاه علوم پزشكي بابل

14 

 يبر پارامترها يكلومبوپلو يپوليشناثر من
و واستوس  يوسگلوتئوس مد يوگرافيالكتروم

مبتال به سندرم درد  يماراندر ب ياليسمد
 پتلوفمورال

 324172321 دانشگاه علوم پزشكي بابل

11 

 يجابجائ يزانم يولوژيكراد يپارامترها يسهمقا
به  ياندر مبتال يکمر يمهره ها يا يهو زاو يخط

 يونو اکستنس يونسندروم اختالل حرکت فلكس
 يکمر

 324172412 دانشگاه علوم پزشكي بابل

11 
 يفك ينب يتدر دوره تثب يتراپ يزيكالاثر ف يبررس

(Intermaxillary fixation ) بر حداکثر
 باز شدن دهان يزانم

 2144717 دانشگاه علوم پزشكي بابل

13 
 ياندر درمان مبتال يدرمان يندو روش تمر يسهمقا

 به سندروم تونل کارپ
 2443713 دانشگاه علوم پزشكي بابل

11 
در  يوسعضله گلوتئوس مد يريپذ يخستگ يبررس

 زانو يمبتال به درد قدام يمارانب
 2443311 بابل دانشگاه علوم پزشكي

12 

از  يكيبه عنوان  يزيكيف يتارتباط فعال يبر رس
در سالمندان  يعوامل موثر بر اختالالت شناخت

  يرکالام

 2772417 دانشگاه علوم پزشكي بابل

23 
 ينعضالت ارکتوراسپا يكيالكتر يتفعال يبررس

 باردار مبتال به کمر درد يکمر در خانم ها
 324177132 دانشگاه علوم پزشكي بابل

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مقاالت در نشریات معتبر داخلی به زبان فارسی و انگليسی – 8

  بررسي مقايسه اي دو روش تمريني دويدن به جلو و دويدن به عقب روي برخي آزمون هاي عملكردي اندام تحتانيعنوان مقاله : 

   22شماره  2دوره ، 1711مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران ،عنوان مجله و شماره مجله : 

 بررسي مقايسه اي دو روش تمريني دويدن به جلو و دويدن به عقب روي تعادل استاتيكعنوان مقاله : 

   73شماره  13، دوره 1712مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران ،عنوان مجله و شماره مجله : 

 افي در ارزيابي ناپايداري قطعه اي فقرات کمريبررسي تكرارپذيري معاينات باليني و شاخص هاي راديوگرعنوان مقاله : 

    2شماره  1، دوره 1711فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي، عنوان مجله و شماره مجله : 

 اکستانسيون ستون فقرات کمري –در اندازه گيري ميزان جابجايي و چرخش مهره ها در راديوگرافي فلكسيون  Dupuisو  Panjabiمقايسه دو روش عنوان مقاله : 

 7شماره  13، دوره 1713بابل،  دانشگاه علوم پزشكي مجله عنوان مجله و شماره مجله : 

 اکستانسيون -هاي کمري در راديوگرافي فلكسيونميزان جابجايي و چرخش مهرهعنوان مقاله : 

   4شماره ، 4، دوره 1711مجله دانش و تندرستي، عنوان مجله و شماره مجله : 

 تكرارپذيري معاينه باليني در بيماران کمر درد مزمن مشكوک به بي ثباتي سگمنتال مهره هاي کمري عنوان مقاله :

   4شماره  13، دوره 1713مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل ،عنوان مجله و شماره مجله : 

 تاثير تمرينات ثبات دهنده بر درد، تحمل عضالني و ناتواني عملكردي بيماران مشكوک به بي ثباتي سگمنتال مهره هاي کمري عنوان مقاله :

 11شماره  11، دوره 1713مازندران، مجله دانشگاه علوم پزشكي عنوان مجله و شماره مجله : 

  ناپايداري سگمنتال مهره هاي کمريپي گيري سه ماهه اثر دو روش تمريني روي عنوان مقاله : 

 12شماره  11، دوره 1711گيالن، مجله دانشگاه علوم پزشكي عنوان مجله و شماره مجله : 

  مشخصات مرکز چرخش مهره هاي کمري مردان سالم در صفحه ساژيتال: يك مطالعه مقدماتي عنوان مقاله :

    7شماره  17، دوره 1723مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل ، عنوان مجله و شماره مجله :

 اثر تعاملي استان سرب و تمرين استقامتي بر ميزان فاکتور نروتروفيك مشتق از مغز و مالون دي آلدهيد قشر مغز موش هاي صحرايي عنوان مقاله :

    2شماره  14، دوره 1723مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل، عنوان مجله و شماره مجله :



 عضالني و عوامل خطر فردي و شغلي مرتبا در جراحان-بررسي اختالالت اسكلتي عنوان مقاله :

    1شماره  1، دوره 1721مجله علوم بهداشتي ايرن، عنوان مجله و شماره مجله :

 1712-23ر دانش آموزان شهر بابل در سال تحصيلي تاثير سن و جنس بر لكنت زبان د عنوان مقاله :

   2شماره  11، دوره 1721مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل، عنوان مجله و شماره مجله :

 مقايسه نتايج دو مرحله ارزشيابي استاد از ديدگاه فراگيران عنوان مقاله :

    1،دوره اول شماره1721دو فصلنامه آموزش پزشكي، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، عنوان مجله و شماره مجله :

 بررسي ميزان شيوع دردهاي عضالني اسكلتي و ارتباط آن با ناتواني عملكردي در سالمندان عنوان مقاله :

  1722فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ،  عنوان مجله و شماره مجله :

 کيفيت زندگي بيماران مبتال به کمر درد غير اختصاصي مزمن عنوان مقاله :

  2شماره  1،دوره 1722فصلنامه دانش و تندرستي ،  عنوان مجله و شماره مجله :

 رت هاي ديابتي شده با آلوکسان کبداثر تعاملي تمرين شنا و عصاره برگ گياه تلكا بر وضعيت اکسيداني و آنتي اکسيداني تام بافت  عنوان مقاله :

 22، شماره 11، سال 1724پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي کاربردي .  عنوان مجله و شماره مجله :

  غيراختصاصي کمردرد مزمن با بيماران در کمري مهرههاي چرخش مرکز جا بجايي بر تمرين درماني اثر عنوان مقاله :

 1724، 2شماره  نوزدهم، سال قزوين، پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله عنوان مجله و شماره مجله :

 پاتلوفمورالتاثير نواربندي اصالحي پاتال بر درد، کيفيت زندگي و يافته هاي راديوگرافيك مبتاليان به سندروم درد  عنوان مقاله :

 1724، دي ماه 1علوم پزشكي بابل، شماره عنوان مجله و شماره مجله :

 بررسي تاثير درمان دستي بر شدت عاليم حسي و تانسيون پذيري عصب مدين در گرفتاران به سندروم تونل کارپ عنوان مقاله :

 1721، 2شماره، 1فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي، دوره عنوان مجله و شماره مجله :

 بررسي شاخص مناسب براي ارزيابي تعادل ورزشكاران در شرايا آزمون اغتشاش ناگهاني عنوان مقاله :

 1721، 1، شماره2مجله بيومكانيك ورزشي، دوره  عنوان مجله و شماره مجله :

 مروري بر پارامتر هاي بيومكانيكي زخم پاي ديابتي عنوان مقاله :

 1721 ،144،شماره27مجله علوم پزشكي رازي،  دوره مجله :عنوان مجله و شماره 

 ارتباط بين فعاليت فيزيكي و تعادل در سالمندان عنوان مقاله :

 24، زمستان 4، شماره 13مجله سالمند، دوره  عنوان مجله و شماره مجله :



 مفصل زانو در سه نوع فرود تك پا يفلكشن و گشتاور آداکشن خارج يهکننده بر زاو يشگيريسه نوع زانوبند پ يرتاث عنوان مقاله :

 14، شماره 3دوره  ي،ورزش يپژوهش در توانبخش عنوان مجله و شماره مجله :

 مزمن ياختصاص يرمبتال به کمر درد غ يمارانب يزندگ يفيتک عنوان مقاله :

 4، شماره 14دوره  ي،توانبخش يوآرش عنوان مجله و شماره مجله :

 خود يشغل يندهو آ يليبابل نسبت به رشته تحص يدانشگاه علوم پزشك يزيوتراپيسال اول رشته ف ياننگرش دانشجو يبررس عنوان مقاله :

 1، شماره  1بابل، دوره  يدانشگاه علوم پزشك يمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشك ي،دو فصلنامه آموزش پزشك عنوان مجله و شماره مجله :

 MRI يبردار يرو افراد سالم با استفاده از تصو يران يمبتال به سندروم درد کشكك يمارانب ينسولكوس ب يهو زاو يانحراف کشكك يزانم يسهمقا عنوان مقاله :

 173، شماره 24سال  ي،دانشور پزشك عنوان مجله و شماره مجله :

 يرکالدر سالمندان ام يبا اختالالت شناخت يكدموگراف يها يژگياز و يو برخ يافسردگ يزيكي،ف يتفعال ينارتباط ب عنوان مقاله :

 117، شماره 23مازندران، دوره  يمجله دانشگاه علوم پزشك عنوان مجله و شماره مجله :

 با زخم پا يابتيد يمارانراه رفتن ب ينپا در ح يكيمكان يپاشنه بر پارامتر ها يو خارج يگوه داخل يبش ييراتاثر تغ عنوان مقاله :

 7، شماره 7دوره  ي،ورزش يومكانيكمجله ب عنوان مجله و شماره مجله :

 نگر يندهپژوهش آ يكدر افراد فعال:  يدرشت ن يوقوع سندروم استرس داخل ينيب يشپا در پ ينقش سفت يبررس عنوان مقاله :

 1، شماره  17سال  ي،پژوهش در علوم توانبخش عنوان مجله و شماره مجله :

 يدندو يدر فاز اتكا يران يزنان مبتال به سندروم درد کشكك يمفصل زانو يسه بعد ينماتيكکشكك بر س يو نوار بند يساثر بر يسهمقا عنوان مقاله :

 (34ياپي)پ2، شماره 21کومش، جلد  عنوان مجله و شماره مجله :
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 نقش و نحوة شرکت محل برگزاری عنوان تاریخ ردیف
 سخنران تهران يازدهمين کنگره فيزيوتراپي ايران 1732ارديبهشت  22-23 1

 سخنران تهران اولين سمينار سراسري فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات 1732شهريورماه  27-22 2

 سخنران تهران دوازدهمين کنگره فيزيوتراپي ايران 1713ارديبهشت  23-11 7

 سخنران تهران سومين کنگره دانشجويي فيزيوتراپي 1717آذرماه  13و11 4

 سخنران تهران فقراتپنجمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون  1717ديماه  13و2 1

 سخنران تهران هفدهمين کنگره فيزيوتراپي ايران 1711ارديبهشت  21-21 1

 سخنران تهران اولين همايش تخصصي دوساالنه فيزيوتراپي در اختالالت اسكلي عضالني 1711آبان ماه  13-11 3

 سخنران تهران هفتمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات 1711ديماه  3و1 1

 همكار تهران نهمين کنگره طب فيزيكي، توانبخشي و الكترودياگنوز ايران 11اسفند  2

 سخنران تهران هشتمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات 1711ديماه  1و1 13

 سخنران کارگاه تهران دومين همايش آزمايشگاه و بالين 1713ارديبهشت  21-27 11

 سخنران تهران نوزدهمين کنگره فيزيوتراپي ايران 1713ارديبهشت  21-24 12

دومين کنگره بين المللي و هفتمين کنگره کشوري ارتقا کيفيدت خددمات آزمايشدگاهي تشدخيص      1711ارديبهشت  2 17
 پزشكي

 سخنران کارگاه تهران

 سخنران تهران دهمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات 1711ديماه  1و4 14

 سخنران سنندج کنفرانس علمي يك روزه : اختالالت ستون فقرات کمر ) رويكردهاي مختلف درماني ( 1712ارديبهشت ماه  11 11

 همكار تهران بيست و يكمين کنگره فيزيوتراپي ايران 1712ارديبهشت ماه  27-21 11

 سخنران بابل سمينار يكروزه نروپاتي فشاري 1712مهر ماه  1 13

7 2313نوامبر  12-2 11
th
 Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain & Pelvic 

Pain 
 سخنران لس آنجلس  آمريكا 

 سخنران تهران يازدهمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات 1712ديماه  2-1 12

 سخنران سنندج سمينار سراسري توسعه آموزش پزشكي 12اسفند ماه  12-11 23

21 
 2311 ژوئن 27-23

 شانزدهمين کنگره بين المللي
WCPT  

 پوستر آمستردام هلند

 سخنراني تهران دوازدهمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات 23ديماه  1-3 22

 پوستر تهران ششمين همايش ملي دانشجويان پيراپزشكي سراسر کشور  23اسفند ماه  1-3 27

 پوستر  ساري کشوري آموزش علوم پزشكي سيزدهمين همايش 21ارديبهشت ماه  14-12 24

 پوستر يونان -تسالونيكي  18th European Congress of Physical & Rehabilitation Medicine 2312ژوئن  1مي لغايت  21 21

 سخنراني بابل اولين سمينار  ملي اختالالت عصبي، عضالني و اسكلتي 21تير ماه  11-14 26

 سخنراني تهران چهاردهمين سمينار ملي و اولين سمينار بين المللي فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات 22ديماه   4-1 27



 سخنراني بابل سمينار اختالل حرکت 22اسفند  28

 پوستر الهيجان کنفرانس ملي دستاوردهاي جديد علمي در توسعه ورزش کشور آذرماه 12-23 29

 پوستر گرگان دستاوردهاي جديد در تربيت بدني و علوم ورزشيسومين هماليش ملي  27بهمن  21 30

 WCPT Congress 2015 2311مي  4الي  1 31

 
 پوستر سنگاپور

32 
 2311سپتامبر  1ت ايلغ 2

9th Congress of the European Federation of IASP® Chapters 

(EFIC®) – PAIN IN EUROPE IX 

 

 پوستر وين اتريش

33 
2311 2311 ESPRM 

 
 پوستر ليسبون پرتغال

34 
 1724ارديبهشت ماه 

 بيست و سومين کنگره ساليانه فيزيوتراپي ايران
 

 پوستر تهران

35 
 24اسفند 

 نهمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
 

 سخنراني تهران

 پوستر کيپ تاون  WCPT Congress 2017 2102جوالی  4-2 71

همایش بین المللی علوم ورزشیدهمین  2-6/2/66 73  رانينسخ تهران 

 رانينسخ بابل سومین همایش ملی اختالالت عصبی عضالنی اسکلتی 22-22/8/62 71

 سخنراني ساري رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب برنامه  02-01/2/68 72

ورزشیکنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم  02-01/2/68 43  سخنراني ساري 

 پوستر پاریس  ISPRM 2018 2108جوالی  02-8 

 WCPT 2019 2106می  02-01 
 

 پوستر ژنو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فعاليت در امور اجرایی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی  -10

 محل نوع فعاليت ردیف
 مشخصات ابالغ

 تاریخ شماره
 12/1/11 73111 پزشكي تبريزدانشگاه علوم  مدير گروه فيزيوتراپي 1

 1/1/11 1341 بيمارستان شهيد بهشتي بابل رئيس بخش فيزيوتراپي بيمارستان شهيد بهشتي 2

 11/4/13 2232 دانشگاه علوم پزشكي بابل مسئول گروه فيزيوتراپي 7

4 
مسئول پي گيري و راه اندازي دانشكده توانبخشي 

 و رشته هاي مربوط در د ع پ بابل
 13/ 12/ 23 13233 علوم پزشكي بابلدانشگاه 

 11/ 4/ 13 7111 دانشگاه علوم پزشكي بابل نماينده شوراي پژوهشي دانشگاه در گروه 1

1 
مسئول تدوين برنامه راهبردي زير گروههاي 

 توانبخشي 
 21/1/12 13211 دانشگاه علوم پزشكي بابل

 12/11/12 1321 دانشگاه علوم پزشكي بابل EDCهمكار واحد طرح درس  3

 24/1/22 7317 دانشگاه علوم پزشكي بابل معاون پژوهشي مرکز تحقيقات اختالل حرکت 1

2 
عضو شوراي پژوهشي تحصيالت تكميلي 

 دانشكده پزشكي
 2/3/27 1133 دانشگاه علوم پزشكي بابل

13 
رئيس گروه تحقيقاتي بيماريهاي عصبي عضالني 

 اسكلتي
 21/3/12 1321 دانشگاه علوم پزشكي بابل

 11/4/23 114 دانشگاه علوم پزشكي بابل نماينده کميته ناظر بر نشريات دانشگاه 11

12 
عضو هيات اجرايي جذب دانشگاه علوم پزشكي 

 بابل
 1/1/23 1141 دانشگاه علوم پزشكي بابل

17 
سرپرست کميته علمي همايش ملي اختالالت 

 عصبي عضالني اسكلتي
 4/13/23 1112 دانشگاه علوم پزشكي بابل

 21/2/21 1142 دانشگاه علوم پزشكي بابل سرپرست امور هيات علمي دانشگاه 14

 3/1/21 1111 دانشگاه علوم پزشكي بابل عضو هيات موسس مرکز تحقيقات اسكلتي  11

11 
عضو هيات موسس مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
 13/1/21 14/73 دانشگاه علوم پزشكي بابل



 21/3/21 1113 دانشگاه علوم پزشكي بابل رياست بيمارستان آيت اهلل روحاني بابل 13

 2/1/27 4471 دانشگاه علوم پزشكي بابل عضو شوراي عالي مرکز تحقيقات اختالل حرکت 11

 2/3/27 1413 دانشگاه علوم پزشكي بابل معاون اداري مالي دانشكده پزشكي 12

 3/3/27 1712 دانشگاه علوم پزشكي بابل دانشكده پزشكيعضو کميته منتخب ارتقائ  23

   دانشگاه علوم پزشكي بابل عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده سالمت 21

22 
دبير علمي اولين سمينار سراسري کمر درد 

 مكانيكال
 4/13/13 3137 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 23/11/11 12231 کردستاندانشگاه علوم پزشكي  دبير علمي کنفرانس تمرين درماني 27

24 
دبير علمي کنفرانس رويكرد هاي مختلف درماني 

 در اختالالت ستون فقرات کمري
 11/1/1712 137 دانشگاه علوم پزشكي کردستان

 21/1/22 2711 دانشگاه علوم پزشكي بابل مدير گروه فيزيوتراپي 

 21/2/22 111 دانشگاه علوم پزشكي بابل عضو کميته تخصصي علوم پايه  

 24/7/22 11 دانشگاه علوم پزشكي بابل معاون پژوهشي مرکز تحقيقات اختالل حرکت 

 21/7/22 117 دانشگاه علوم پزشكي بابل آموزشي دانشكده توانبخشي عضو شوراي 

 

 
 
 
 
 
 
 



 جوايز آموزشي– 17

 توضيحات رديف

    11( سال تحصيلي بهمن PhDرتبه اول آزمون ورودي دوره دکتري تخصصي ) 1

 دانشگاه علوم پزشكي بابل 23استاد نمونه سال  2

 دانشگاه علوم پزشكي بابل 27استاد نمونه سال  7

 دانشگاه علوم پزشكي بابل 24استاد نمونه سال  4

 دانشگاه علوم پزشكي بابل  21سال  فرآيند برتر در جشنواره شهيد مطهري 1

 دانشگاه علوم پزشكي بابل 27سال  شهيد مطهري فرآيند برتر در جشنواره 1

 دانشگاه علوم پزشكي بابل 27سال  فرآيند برتر در جشنواره شهيد مطهري 3

 دانشگاه علوم پزشكي بابل 22استاد نمونه سال  1

 


