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 سوابق تحصیلی 

 سال  دانشگاه محل تحصيل مقطع و رشته تحصيلی 

 1387 بخشی بهزیستی و توان دانشگاه علوم  کاردرمانی جسمی  ارشد کارشناسی

 1382 بخشی بهزیستی و توان دانشگاه علوم  کارشناسی کاردرمانی 

 

 سال درمانی و  سوابق کاری

 1398-1391 کاردرمانگر نورولوژی کودکان و بزرگساالن )همدان( 

 1391-1390 کودکان )کرج(  نورولوژی  کاردرمانگر

 1390-1382 ( تهران) ی کودکان و نورولوژنورولوژی کاردرمانگر  

 

 سوابق آموزشی 

 98-1391 ( ترم  12) تدریس دروس زیر بعنوان مربی عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ابن سينا همدان 

 جامعه شناسی در کاردرمانی  9 تکنبک های حرکت درمانی  1

 و ارگونومی  توانبخشی حرفه ای 10 )نورولوژی(   ۳کاردرمانی در بيماریهای جسمانی  2

 4  تجزیه و تحليل فعاليتها 11 کاردرمانی در بيماریهای کودکان  3

 1 کارآموزی در عرصه ی بيماریهای جسمانی 12 ۴کاردرمانی در بيماریهای جسمانی  4

 2 کارآموزی در عرصه ی بيماریهای جسمانی 13 رشد کودک  5

 کارآموزی در عرصه ی مستقل 14 مقدمه ای بر روش تحقيق در کاردرمانی  6

 کارآموزی در عرصه ی مشاهده ی بالينی 15 تئوری فعاليت  7

 )گروه گفتاردرمانی(  و بازی درمانی  رشد روانی حرکتیدروس  16 مبانی کاردرمانی  8

 1399 اراک  یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتيعضو ه یبعنوان مرب   ری دروس ز سی تدر

   مانی و اصول توانبخشی کاردرمبانی  17

  



 افتخارات آموزشی 

 1395 همدان دانشگاه علوم پزشکی ابن سينا مدرس نمونه 

 

 ثبت اختراع 

 1397 ی مغزی دستگاه تمرین درمانی دوطرفه همراه با فيدبک بينای برای بيماران سکته

 

 ترجمه/تالیف کتاب 

 سال  ترجمه تاليف/ نام کتاب 

 1399 ترجمه  راهنمای کاردرمانی کودکان 

 

 مقاالت علمی پژوهشی

همبستگی استفاده از زمان با کيفيت زندگی مرتبط با سالمت در  ( 1398)  ، نورانی قرابرقع سحرسرحدی محسن، *حسينی سيد محمد صادق 1

 . ۵۲-۴۶( :۳)  ۸ ، ارتقای سالمتدانشجویان دختر خوابگاهی. فصلنامه مدیریت 

2 , Nurani Gharaborghe S*, Mazdeh M.( 2017) Leisure of People With Multiple Sarhady MHosseini SMS, 
Sclerosis: A Content Analysis. Iranian Rehabilitation Journal. 15(1):23-30 

3 S.(2016) Effect of Object Location on Selecting the Limb in  *, Hosseini SM, Nourani BarghaSarhady M
Unilateral Reaching in 5- to 6-Year-Old Children. Physical Treatments. 5(4):197-204. 

4 , Hosseini SMS*, Mortazavi SS (2015) Quality of Life and Gross Motor Function in Sarhady MQharaborghe SN, 
Children with Cerebral Palsy. Iranian Rehabilitation Journal, Vol. 13, Issue 3,pp 58-62. 

- 4 یزکان فلج مغ ودکتی درشت ک رد حرعملک ودگی زن کيفيت   نارتباط بي( 1394، مرتضوی س س ) *حسينی س م ص ، سرحدی م قرابرقع س ن،  5

 .53- 48، صص 2شماره    37، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی تبریزسال.  12
  ارتباط بين قدرت و تون عضالنی با عملکرد اندام فوقانی در کودکان  (۱۳۹۳)*سرحدی محسننورانی قرابرقع سحر، حسينی سيد محمد صادق،  6

 .۲۱-۱۵( :۳) ۴ ، پلژی. مجله مطالعات ناتوانیهمی

،  سالمندی( بررسی تاثير نوع سطح اتکا و نوع موضع توجه بر تعادل مردان سالمند با سابقه افتادن.  1387ابوطالبی ش، حسينی س ع )  ،*م  سرحدی 7

 .46- 27سال سوم، شماره نهم و دهم. صص 
 

 هیأت علمی  های پژوهشیطرح

 سال  مجری/همکار  عنوان طرح خاتمه یافته  

 1399 همکار  بررسی ارتباط بين اوقات فراغت با خستگی و مشکالت روانی بيماران ام اس  1

 1398 همکار  دستگاه تمرین درمانی دوطرفه همراه با فيدبک در بيماران سکته مغزی  2

 1398 همکار  های ارتباطی کودکان اوتيسمبررسی ارتباط بين شدت اضطراب مادران و مهارت 3

 1397 مجری  بررسی تاثير معناداری فعاليت بر یادگيری حرکتی در افراد بالغ سالم  4

 1397 همکار  بيماران مولتيپل اسکلروزیس   های اوقات فراغتبررسی ساختار عاملی فعاليت 5

 1396 همکار  اوقات فراغت بيماران مولتيپل اسکلروزیس  6

 1396 همکار  1394بررسی رابطه مشارکت اجتماعی و کيفيت زندگی در مادران کودکان فنيل کتونوری در شهر همدان در سال  7

 1393 مجری  تاثير خستگی، افسردگی و اختالالت شناختی بر روی اوقات فراغت افراد مبتال به مولتيپل اسکلروزیس بررسی  8

 

 مقاالت ارائه شده در کنگره ها/سمینارها

 سال  کنگره/سمينار نام  پوستر/سخنرانی  عنوان 

  و فرهنگ با  یکاردرمان  قيتطب یراهکارها  و چالشها : فرهنگ و  یکاردرمان  1

 ی ران یا  ی جامعه

بيست و دومين کنگره سراسری   پنل 

 کاردرمانی 

1396 

بيست و دومين کنگره سراسری   سخنرانی  بررسی روایی تفکيکی پرسشنامه ی اوقات فراغت  2

 کاردرمانی 

1396 

یک  : کاردرمانی به مفهوم آکيوپيشن گونه شناسی نگرش دانشجویان 3

 کمی کيو -کيفی مطالعه با متدولوژی 

بيست و دومين کنگره سراسری   سخنرانی 

 کاردرمانی 

1396 



  ابن  یعصب یتوانبخش شی همادومين  سخنرانی  بررسی روایی محتوایی پرسشنامه اوقات فراغت بيماران ام اس   4

 نايس

1396 

مداخله مبتنی بر فعاليت و تاثير آن بر بازسازماندهی کورتيکال در   5

 بيماران استروک 

  ابن  یعصب یتوانبخش شی همادومين  سخنرانی 

 نايس

1396 

  ابن  یعصب یتوانبخش شی همادومين  پوستر همگرای پرسشنامه اوقات فراغت بيماران ام اس بررسی روایی  6

 نايس

1396 

  ابن  یعصب یتوانبخش شی همادومين  پوستر ارتباط بين اختالالت اسکلتی عضالنی و کيفيت زندگی معلمان  7

 نايس

1396 

تاثير کاردرمانی در عملکردهای روزمره زندگی بيماران  مروری بر  8

 استروک

  ابن  یعصب یتوانبخش شی همادومين  پوستر

 نايس

1396 

9 Leisure time activities of Iranian patients with 
multiple sclerosis 

  ابن یعصب یتوانبخش شی هما نياول سخنرانی 

 نايس

1395 

توانبخشی ایرانی: چارچوبی پيشنهادی برای بومی  نظریه و عمل در  10

 سازی علوم توانبخشی 

  ابن یعصب یتوانبخش شی هما نياول سخنرانی 

 نايس

1395 

بررسی تاثير آینه درمانی بر عملکرد اندام فوقانی بيماران استروک: مرور   11

 سيستماتيک

  ابن یعصب یتوانبخش شی هما نياول پوستر

 نايس

1395 

  ابن یعصب یتوانبخش شی هما نياول پوستر تمرینات ی برای سندرم توراسيک اوتلت  12

 نايس

1395 

  ابن یعصب یتوانبخش شی هما نياول پوستر ارزیابی مشارکت در اوقات فراغت، مطالعه نقادانه  13

 نايس

1395 

  شهر مدارس  ساله 12-7 کودکان  یعملکرد یدسترس تست یاب ی هنجار 14

 همدان 

اولين همایش توانبخشی عصبی ابن   پوستر

 سينا

1395 

ارتباط بين قدرت و تون عضالنی با عملکرد اندام فوقانی در کودکان   15

 همی پلژی 

 1392 هجدهمين کنگره کادرمانی ایران  سخنرانی 

  در  کردن دراز دست حرکت در  اندام انتخاب بر   ئيش مکان ريتاث یبررس 16

 کودکان 

رویکردهای نوین  اسری کنگره سر  سخنرانی 

 اختالالت حرکتیتوانبخشی در 

1389 

  شده اصالح  صورت  به   یاجبار  تی محدود با ی درمان  حرکت ريتأث یبررس 17

    بدن  مهين  ی مغز فلج   درکودکان ICF سطوح  بر  بنا  یدست کارکرد بر

ن  کنگره سراسری رویکردهای نوی  سخنرانی 

 توانبخشی دراختالالت حرکتی  

1389 

چهارمين سميناردانشجویی   سخنرانی  استروک  از  پس ی توانبخش به   نی نو یکردیرو 18

 توانبخشی  

1383 

  کودکان  یتوانبخش به یميت کردیرو سخنرانی  یمغز فلج کودکان   یتوانبخش به یميت کردیبررو   یا  مقدمه 19

 ی مغز فلج

1382 

  کودکان  یتوانبخش به یميت کردیرو سخنرانی  یمغز فلج کودکان  ورک ميت یاب ی ارز 20

 ی مغز فلج

1382 

  کودکان  یتوانبخش به یميت کردیرو سخنرانی  ی مغز فلج  کودکان ورک  ميت درمان 21

 ی مغز فلج

1382 

 

 ها تدریس در کارگاه

 سال  عنوان کارگاه/تدریس  

 1399  ک ینورولوژ   یها ی ماريدر ب  یبازتوان  1

 1399  نقدها و راهکارها   ،یمغزدر فلج یکشش عضالن  2

 1399 نوزادان و کودکان  یحرکت-یرشد حس 3

 1399  ی کنش یادراک کردیبوبت تا رو  کرد ی: از رویفلج مغز یحرکت یتوانبخش 4

 1396  نسون يپارک مارانيدر ب  یتوانبخش 5

 1396 آکيوپيشن در عمل 6

 1395 مغزی مداخله زودهنگام رشته های مختلف توانبخشی در فلج  7

 1395 توانبخشی سکته مغزی  8

 1395 مدل کاوا در کاردرمانی  9



 1395 کاردرمانی مراجع محور  10

 NGST 1392کارگاه رویکرد  11

 1388    حرکتی یادگيری  و کنترل روزه  4 آموزشی کارگاه 12

 1388 بازو- دست ی فشرده  درمان آموزشی کارگاه 13

 1388 ی اجبار تی محدود با یدرمان  حرکت آموزشی کارگاه 14

 

 علمی/اداری  سوابق اجرایی

 سال  محل انجام  سمت  

 1399 دانشگاه علوم پزشکی اراک  دانشکده توانبخشی  EDOمسئول  1

 97-1396 همدان  یپزشک علوم  دانشگاه  دبير مرکز آموزش مجازی دانشگاه  2

 98-1396 همدان  یپزشک علوم  دانشگاه  EDC عضو کميته استدالل بالينی  3

 98-1396 همدان  یپزشک علوم دانشگاه ،یتوانبخش علوم دانشکده اعتباربخشی بين المللی عضو کميته  4

 98-1396 همدان  یپزشک علوم  دانشگاه  ،یتوانبخش علوم  دانشکده EDO دبير کميته آموزش الکترونيکی 5

 1396 همدان  یپزشک علوم  دانشگاه  همایش توانبخشی عصبی ابن سينا  نيدوم ی علم ی تهيکم عضو 6

 1396 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  عضو کميته ی علمی بيست و دومين کنگره سراسری کاردرمانی  7

 1395 همدان  یپزشک علوم  دانشگاه  نا يس ابن یعصب یتوانبخش ش یهما  ن اولي ی علم ی تهيکم عضو 8

 1395 همدان  یپزشک علوم  دانشگاه  EDC آموزش  در پژوهش تهيکم عضو 9

 1395 همدان  یپزشک علوم  دانشگاه  ،یتوانبخش علوم  دانشکده EDO کميته پژوهش در آموزش عضو  10

 1395 همدان  یپزشک علوم  دانشگاه  EDC عضو کميته مهارتهای بالينی 11

 97-1395 همدان  یپزشک علوم دانشگاه ،یتوانبخش علوم دانشکده مدیر فن آوری و اطالعات  12

 97-1395 همدان  یپزشک علوم دانشگاه ،یتوانبخش علوم دانشکده یافته های پژوهشیعضو کميته ی کاربست   13

 97-1395 همدان  یپزشک علوم دانشگاه ،یتوانبخش علوم دانشکده عضو کميته ی پایش استانداردهای اعتبار بخشی  14

   1393 دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان  EDO عضو کميته ارزشيابی اساتيد  15

 1393 دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان  EDO عضو کميته ارزشيابی دانشجویان  16

 

 پژوهشی /عالیق مطالعاتی

 ک ی نورولوژ  اختالالت  باو بزرگساالن    کودکان در یحرکت کنترل و یريادگی  رشد،  1

 ایرانی افراد دارای ناتوانی -المیارتباط بين نظریه ها و فلسفه ی کاردرمانی با فرهنگ و سبک زندگی اس  2

 کاربرد مدلهای کاردرمانی در مداخالت مبتنی بر آکيوپيشن 3

 ت و بيماری و نقش آن در سالم  تعادل اکيوپيشنال 4

 


