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 مشخصات فردي

  محبوبه نخشب

 عضو هيأت علمي گروه گفتار درماني دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

 درمانيگروه گفتار -دانشكده توانبخشي -علوم پزشكي اصفهاندانشگاه  -نشاني محل كار: اصفهان

 31900970633: همراه

 m_nakhshab@rehab.mui.ac.irپست الكترونيك:  

 

 

 

 سابقه تحصيلي

 

 اصفهان –دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  -كارشناسي گفتاردرماني    9033تا  9067

 تهران -دانشگاه علوم پزشكي ايران  -كارشناسي ارشد گفتار درماني  9030تا  9033

 -و سالمت اجتماعي دانشگاه علوم توانبخشي -ی دكتری تخصصي گفتاردرمانيدانشجو -تاكنون 9010

 تهران

 

 
 

 سابقه شغلي

نتاريخ پايا تاريخ شروع شهرستان نوع مسئوليت واحد سازماني نام محل كار  

5/18 اصفهان گفتاردرمانگر گفتاردرماني بيمارستان اميرالمومنين  03/9/18  

555بيمارستان   89/1/15 8/83/18 اصفهان گفتاردرمانگر درمانگاه تخصصي فجر 

اندانشگاه علوم پزشكي اصفه يدانشكده علوم توانبخش   89/1/15 8/4/10 اصفهان مدرس )حق التدريس( 

اندانشگاه علوم پزشكي اصفه يدانشكده علوم توانبخش   03/1/19 03/1/15 اصفهان مدرس )طرح هيات علمي( 

اندانشگاه علوم پزشكي اصفه يم توانبخشدانشكده علو   90/9/1 08/1/19 اصفهان مدرس )هيات علمي قراردادی( 

اندانشگاه علوم پزشكي اصفه يدانشكده علوم توانبخش   ادامه دارد 90/9/1 اصفهان مدرس )هيات علمي پيماني( 

 
 

 

 تجارب آموزشي 

 تاکنون 15از سال -کارشناسي-تدريس درس نابساماني های ويژه ی زبان در دوران رشد-

  يپژوهش -خالصه فعاليتهاي آموزشي 

 محبوبه نخشب

mailto:m_nakhshab@rehab.mui.ac.ir
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 98تا  11از سال  -کارشناسي ارشد-اختالالت زبان در دوران رشدس درس تدري-

 93تا  11از سال -کارشناسي -همكاری در تدريس درس تشخيص افتراقي در اختالالت گفتار و زبان-

 يک دوره -کارشناسي ارشد -همكاری در تدريس درس پژوهش موردی-

 يک دوره-کارشناسي -يدگي شنواييهمكاری در تدريس درس نابساماني های زبان در آسيب د-

 تا کنون 10از سال  -کارشناسي-تدريس واحدهای کارآموزی و کارورزی-

 90-90سال تحصيلي  -کارشناسي -تدريس درس تشخيص افتراقي در اختالالت گفتار و زبان-

 90-90 يليسال تحص -کارشناسي شنوايي شناسي -تدريس درس رشد طبيعي گفتار و زبان -

دانشگاه علوم  -کارشناسي گفتاردرماني -ر تدريس درس تشخيص افتراقي در اختالالت گفتار و زبانمشارکت د -

 94تا  90-بهزيستي و توانبخشي تهران

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  -کارشناسي گفتاردرماني -مشارکت در تدريس درس مديريت در گفتاردرماني -

 تهران

دانشگاه علوم بهزيستي و  -کارشناسي گفتاردرماني -ي گفتار و زبانمشارکت در تدريس درس رشد طبيع -

 توانبخشي تهران

 99و  91سال  -کارشناسي گفتاردرماني -در اختالالت گفتار و زبانتدريس درس روش های باليني  -

 99و  91سال  -کارشناسي گفتاردرماني -يو زبان تخصص ياصطالحات پزشكتدريس درس  -

 99سال  -کارشناسي گفتاردرماني -0ت تكاملي زبان تدريس درس اختالال -

 99و  91 -گفتاردرماني کارشناسي ارشد -پژوهشي-تدريس درس نگارش متون علمي -

 8433سال  -کارشناسي گفتاردرماني -8تدريس درس اختالالت تكاملي زبان  -

 8433 -گفتاردرماني کارشناسي ارشد -تدريس درس گفتاردرماني در اختالل طيف اوتيسم -
 

 

 

 طرحهاي تحقيقاتي مصوب  

 

  همكار - 8059-بررسي ميزان فراواني اختالالت گفتار و زبان در نوآموزان بدو ورود به دبستان -1

ساله شهر  4( در تكليف ناميدن تصوير اسامي در کودکان طبيعي RTبررسي مدت زمان پاسخدهي ) -2

 مجری -8011- اصفهان

اسان گفتار و زبان شهر اصفهان نسبت به فعاليت مبتني بر بررسي نگرش ، دانش و رفتار آسيب شن -3

 مجری -8011- شواهد 

( و ارتباط NAPگويي)گويي بر اساس پروتكل ارزيابي داستانبررسي برخي ساختارهای زباني در داستان -4

 مجری-8093ساله  طبيعي فارسي زبان شهرستان اصفهان در سال  4آن با جنس در کودکان 

 مجری دوم -8098 -شكاف کام یگفتار و زبان کودکان دارا یله زودهنگام رومداخ ريتأث يبررس -5

بررسي روايي و پايايي بخش دستور زبان در فرم دوم )فرم کودکان نوپا( پرسشنامه ی برقراری ارتباط  -6

 The MacArthur–Bates Communicative Developmentبيتس-کودکان مک آرتور

Inventory -8090-مجری دوم 

در کودکان پيش دبستاني فارسي زبان (NAP) روايي همزمان  پروتكل ارزيابي داستانگوييبررسي   -7

  مجری دوم-8090-اصفهاني

 

 



CURRICULUM VITAE,                  MUI O.F.I.S. REPORT 

 3 

 پايان نامه هاسرپرستي 

 

 سمت مقطع عنوان پايان نامه
 راهنما کارشناسي ساله شهر اصفهان 4بررسي مدت زمان پاسخدهي در تكليف ناميدن تصاوير اسامي در کودکان طبيعي 

 راهنما کارشناسي ساله با مادرانشان 4بررسي برخي ويژگيهای تعاملي بين کودکان طبيعي 

 Acquired neurologicalاز کتاب  Acquired childhood aphasia: assessment and treatmentترجمه فصل 

speech/language disorders in childhood (Murdoch, 2007)  
 راهنما کارشناسي

 4( و ارتباط آن با جنس در کودکان NAPگويي)گويي بر اساس پروتكل ارزيابي داستانرخي ساختارهای زباني در داستانبررسي ب

 8093ساله  طبيعي فارسي زبان شهرستان اصفهان در سال 
 مشاور کارشناسي ارشد

 مشاور کارشناسي ساله 5تا  0مقايسه الگوی رشد همخوانها در کودکان طبيعي ونابينای  بررسي و

 راهنما کارشناسي Working with pragmaticsکتاب  9تا  6ترجمه ی فصول 

 راهنمای دوم کارشناسي ارشد ماهه دارای شكاف کام 04-08بررسي تأثير مداخله زودهنگام روی برخي ويژگي های گفتار و زبان کودکان  

 Theتسيب-ارتباط کودکان مک آرتور یبرقرار یپا( پرسشنامه بخش دستور زبان در فرم دوم )فرم کودکان نو ييايو پا ييروا يبررس

MacArthur–Bates Communicative Development Inventory 
 مشاور ارشد يکارشناس

 مشاور ارشد يکارشناس يزبان اصفهان يفارس يدبستان شي(در کودکان پNAP) ييداستانگو يابيپروتكل ارز همزمان ييروا  يبررس

 مشاور ارشد يکارشناس ياختالل ارتباط اجتماع یدر کودکان دارا حياصالح مكالمه و درخواست توض یله متمرکز بر مهارتهامداخ ريتاث يبررس

 يساله دچار اختالل تكامل 6-4درکودکان  مغزینوار تيبا وضع ،ييدر داستانگو يزبان هایساختار يبرخ نيارتباط ب يبررس

 8094هان در سال شهر اصف دبستانيشيپ نيدر سن هيزبان اول
 راهنما ارشد يکارشناس

 مشاور ارشد يکارشناس ارتباط یبرقرار يفارس ستيلچک يافتراق يياعتبار آزمون باز آزمون و روا نييتع

 checklist of pragmatic"زبان به کمک   يفارس يعيساله طب 5تا  0کاربرد زبان در کودکان   تيوضع يبررس

behaviors’' creghead1984’’ 
 راهنمای دوم ارشد يکارشناس

 مشاور ارشد يکارشناس سال 83تا  5ليست فارسي برقراری ارتباط کودکان در بازه سني تعيين اعتبار آزمون باز آزمون و روايي افتراقي چک

ساله استان کرمان: يک مطالعه اوليه )مطالعه محصول  5:5تا  5انطباق آزمون نيمرخ روايت کردن شفاهي در کودکان 

 (محور
 راهنما ارشد يکارشناس

 

 

 

 مطالب چاپ شده

 مقاالت الف(
-مجله ی پژوهش در علوم توانبخشي -ساله شهر اصفهان 5تا  0راهكارهای اصالح مكالمه در کودکان طبيعي -1

6(8)-8019 

-شيمجله ی پژوهش در علوم توانبخ -مدت زمان پاسخدهي در تكليف ناميدن تصاوير اسامي در کودکان طبيعي -0

6(0)-8019 

 8093(،0)5مجله ی پژوهش در علوم توانبخشي، موردی، پژوهش زبان: کاربردشناختي آسيب -0

ساله سالم شهر اصفهان و ارتباط آن با جنس  4توصيف برخي ساختارهای زباني در داستان گويي کودکان  -4

 8098،(4)1مجله ی پژوهش در علوم توانبخشي، براساس پروتكل ارزيابي داستان گويي،

، مجله ی شناسان گفتار و زبان نسبت به فعاليت مبتني بر شواهدبررسي مقدماتي نگرش، دانش و عملكرد آسيب -5

 8098(،8)1پژوهش در علوم توانبخشي،

بررسي مقدماتي تاثير مداخله زودهنگام روی گفتار کودکان شكاف کام، مجله ی پژوهش در علوم -6

 8098(،5)1توانبخشي،
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 . 8090(، 5)83، يعلوم توانبخش پژوهش در، مندمرور نظام کيدر کودکان:  ييگوداستان يابيزار یروشها -5

 .8095(، 4)80 ،پژوهش در علوم توانبخشي،اثربخشي درمان متمرکز بر کاربردشناسي زبان-1
9-Review Paper: A Systematic Review of the Effectiveness of Early Intervention 

and the Role of Parents in Language Development of Hearing Loss Children, 

Iranian Rehabilitation Journal. 2017; 15(1):5-14. 

https://doi.org/10.18869/nrip.irj.15.1.5 

10- Comparing narrative microstructure between bilingual Balochi-Persian and 

monolingual Persian preschoolers, Journal of rehabilitation sciences and research. 

2018; 4. 

 ارتباط کودکان یبخش دستور زبانِ فرم کودکان نوپا از فهرست تكامل برقرار ييايو پا ييروا  -88

-803(:6) 8095، مجله مطالعات ناتواني، زبان شهر اصفهان يماهه فارس 03تا  86در کودکان  تزيب-آرتور مک

806 
12- Koohestani F, Rezaei P, Nakhshab M. [Developing a Persian Version of the 

Checklist of Pragmatic Behaviors and Assessing Its Psychometric Properties: A 

Preliminary Study (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2020; 21(3):358-375. 

https://doi.org/10.32598/RJ.21.3.2923.1 

13- Systematic Analysis of Language Transcripts’ (SALT) transcribing method 

and Narrative Assessment Protocol (NAP) online coding method: are they 

interchangeable?, 2021, accepted. 

 

 ب( كتاب
 8010، توانبخشي کاشت حلزون در کودکان -

-ماهگي )مرحله پيش 81تا  9پرونده ارزيابي زباني کودکان « پانا»بسته پايش نيمرخ ارزيابي زبان در کودکان  -

 8095زباني(، 

-ه شكل)مرحل يماهگ 03تا  81کودکان  يزبان يابيپرونده ارز« پانا»زبان در کودکان  يابيارز مرخين شيبسته پا -

 8095زبان(،  یريگ

 پيشرفت)مرحله  سالگي 5تا  5/0کودکان  يزبان يابيپرونده ارز« پانا»زبان در کودکان  يابيارز مرخين شيبسته پا-

 8095زبان(، 

 

 هاسخنرانیج( 
-يدر اختالالت حرکت يتوانبخش نينو یكردهايرو یکشور شيهما-گفتار در کودکان يتكامل يدرمان آپراکس -8

 19اسفند  -اصفهان

سمينار توانبخشي شنوايي: رويكردها و -نقش گفتاردرماني در روند توانبخشي کودکان کاشت حلزون شده -0

  8093-چالشها

 -کنفرانس علمي يک روزه ی يكپارچگي حسي-کاربرد رويكرد يكپارچگي حسي در درمان اختالالت زباني  -0

 اصفهان-93ارديبهشت 

 -اصفهان-يازدهمين همايش گفتاردرماني ايران-در داستان گويي کودکان برخي ساختارهای زباني  بررسي -4

  98ارديبهشت 

 .90اسفند  -ايران -تهران -دوازدهمين همايش گفتاردرماني ايران -درمان مهارت های کاربردشناختي زبان -5

 -ام در کودکانکنگره ی بين المللي مداخله ی زودهنگ -راهكارهای اصالح مكالمه در کودکان فارسي زبان -6

 .90فروردين  -ترکيه -آنتاليا

https://doi.org/10.18869/nrip.irj.15.1.5
https://doi.org/10.32598/RJ.21.3.2923.1
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 -، سيزدهمين همايش گفتاردرماني ايراندمنمرور نظام کيدر کودکان:  گوييداستان يابيارز یروشها -8

 94ارديبهشت  -ايران -تهران

 

 
 

 تدريس در برنامه هاي آموزش مداوم و سمينارهاي گروه

 93مهر -اصفهان-کارگاه تربيت شنوايي– شنوا کالمي در درمان کودکان کم -کاربرد روش شنوايي-1

 93مهر-تهران -SLIکارگاه دو روزه ی انجمن علمي گفتاردرماني با عنوان  -تكنيک های درمان زبان-0

 How-کارگاه  -شاهد-و مورد يفينقادانه مطالعات توص يابيو ارزش يكينيشواهد مرتبط با سوال کل یجستجو -0

can Evidence Based Practice (EBP) transform my clinical practice – 90اسفند  -تهران 

آموزشي کلينيک جان  مكاتبه ای در درمان کودکان کم شنوا و ارايه ی دروس نيبر والد يمتك كرديرو يمعرف -4

 .90مرداد  -اصفهان -در درمان کودکان کم شنوا نيبر والد يمتك كرديروتريسي: کارگاه 

 .94ارديبهشت  -تهران -کارگاه دو روزه انجمن علمي گفتاردرماني -ودکاندرمان روايت کردن در ک -5

 95آذر -اصفهان -کارگاه يک روزه انجمن علمي گفتاردرماني -پايش نيمرخ ارزيابي زباني در کودکان -6

 95-کرج -يگفتاردرمان يانجمن علم روزه کيکارگاه  -در کودکان يزبان يابيارز مرخين شيپا -5

 95دی ماه  -کارگاه دو روزه برای آموزش و پرورش اصفهان -ردن در کودکانک تيدرمان روا -9

بهمن  -اهواز -يگفتاردرمان يروزه انجمن علم کيکارگاه  -در کودکان يزبان يابيارز مرخين شيپا -11

96 

 95 آذر -سازمان بهزيستي استان -اصفهان -ارزيابي گفتار و زبانکارگاه  -11

 95اسفند  -اصفهان -درمان کاربردشناسي زبان در کودکانکارگاه  -12

 91آبان  04 -شهرستان کرج -استان البرز -ديرگفتارینار سمي -13

اختالالت گفتار و زبان برای در کنفرانس  "الالت ارتباطي در اوتيسماخت"تحت عنوان ارائه  -14

 91آذر  5 -اصفهان -پزشكان معين شهر اصفهان

 99فند اس 8 -ردرمانيرسه گفتامد -آشنايي با حوزه کاربرد زبان در گفتاردرمانيدر وبينار ارائه  -15

دانشگاه علوم پزشكي  -اصفهان- 84/5/99 زبان در کودکان يژورنال کالب اختالل کاربردشناس -16

  طاهره قهيدرمانگاه صد -اصفهان

 99مهر  04 -تكاملي زبان در سمپوزيوم اختالل گفتاری تا اختاللبا عنوان از ديرارائه  -17

در سمپوزيوم اختالل تكاملي  DLDحوزه کاربردشناسي زبان در کودکان با عنوان درمان ارائه  -18

 99آبان  85 -زبان

 8433تير  4 -رسه گفتاردرمانيمد -(8وبينار تحول کاربردشناسي زبان )ارائه  -19

 8433تير 05 -رسه گفتاردرمانيمد -(0وبينار تحول کاربردشناسي زبان )ارائه  -21

 

 
 

 شركت در كارگاه ها و دوره هاي كوتاه مدت آموزشي

 

 محل برگزاری تاريخ نام برنامه رديف

 تهران 8051/ 80/ 83و  9 نار گفتاردرمانيچهارمين سمي 8

 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -تهران 8013/ 80/ 5و 6 ششمين همايش گفتاردرماني ايران 0
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سمينار اختالالت اکتسابي گفتار و زبان  0

 CNSدر ضايعات 

 08/80/13و  03

 

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

هارمين سمينار بازآموزی گروه چ 4

گفتاردرماني )آسيب شناسي، ارزيابي و 

 درمان اختالالت بلعي(

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان  85/5/18

 sensoryکارگاه آموزشي معرفي رويكرد  5

integration  در ارزيابي و درمان فلج

 مغزی

0/1/10 

 

 دانشكده علوم توانبخشي -پزشكي اصفهان دانشگاه علوم -اصفهان

 4/80/10و 0 هفتمين همايش گفتاردرماني ايران 6

 

 دانشگاه علوم پزشكي ايران -تهران

کنفرانس گفتاردرماني توانبخشي در  5

 بيماران پارکينسون

 

  

83/0/10  

 

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

اختالالت زبان در دوران سمينار ارزيابي  1

 کودکي

0/80/14  

 

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

9 Workshop of surgery, 

orthodontic and team 

management of patients with 

cleft lip and palate 

 

2006/11/11-16 

 

 

 رابيمارستان الزه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

کاربرد دستگاههای  برنامه بازآموزی 10

 گفتاردرماني

 06/88/15و  05

 

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

 & Bilngualism  سمينار 11

stuttering 

 

09/8/16 

 

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

و متخصصين همايش ارتباط خانواده ها  12

 در حوزه شكاف لب وکام 

 

09/9/16  

 

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

 

 سمينار گفتاردرماني رشد و تكامل کودك 13

  

04/8/15  

 

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

 تربيت شنوايي کنفرانس 14

 

09/8/15 

 

مجموعه تاالرهای  -نشگاه علوم پزشكي اصفهاندا -اصفهان 

 گسترش
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 سمينار 15

،  VPIتازه های تشخيصي، درماني در  

 آنوماليهای کرانيوفاشيال وشكاف کام

9/0/15  

 

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

16 Workshop of new techniques 

of surgery in cleft lip and 

palate, nasopharyngoscopy and 

fluoroscopy and team 

management in persons with 

cleft lip and palate 

 

18-21/10/2008  

 

 بيمارستان الزهرا -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

 

 اولين همايش کشوری شكاف لب وکام 85

 

  0/1/15و  8

 

االرهای مجموعه ت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

 گسترش

 کنفرانس   81

Evidence Based Practice   و

 کاربرد آن در گفتاردرماني

  

06/8/11  

 

تاالر  -دانشكده پرستاری -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

 انديشه

  Aکنفرانس يک روزه آنفوالنزای نوع  89

 

85/5/11 

 

 تاالر ابن سينا -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

 مهارتهای ارتباطي سمينار 03

 

 80/9/11و88

 

 انجمن علمي آموزش پزشكي -اصفهان

 درمان فلج مغزی سمينار 08

 

89/9/11 

 

 تاالر لقمان -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

ارتقا. نگارش وچاپ  کنفرانس يک روزه 00

 مقاالت

 

06/9/11 

 

های مجموعه تاالر -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

 گسترش

فناوريهای نوين  کنفرانس يک روزه 00

 سمعک و وسايل کمک شنوايي

 

8/88/11 

 

تاالر  -دانشكده پرستاری -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

 انديشه

کنفرانس تشخيص، ارزيابي و درمان  04

 اختالالت صوت

ر تاال -دانشكده پرستاری -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 89/1/19

 انديشه

سمينار يک روزه توانبخشي شنوايي:  05

 رويكردها و چالش ها

مجموعه تاالرهای  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 03/83/19

 گسترش

همايش کشوری رويكردهای نوين علوم  06

 توانبخشي در اختالالت حرکتي

مجموعه تاالرهای  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 88-80/80/19

 گسترش

مجموعه تاالرهای  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 09/0/93 کنفرانس يكپارچگي حسي 05
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 گسترش

طرح دانش افزايي و توانمندسازی اعضای  01

هيات علمي در حوزه معرفت ديني )طرح 

 ضيافت(

 دانشكده داروسازی-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 85-03/5/93

مجموعه تاالرهای  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 0/80/93 ق پزشكي در نظام سالمتبرنامه ی اخال 09

 گسترش

مجموعه تاالرهای  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 88/80/93 کنفرانس بازی درماني در اوتيسم 03

 گسترش

مجموعه تاالرهای  -پزشكي اصفهان دانشگاه علوم -اصفهان 08/0/98-89 يازدهمين همايش کشوری گفتاردرماني 08 

 گسترش

سالن شهيد احمدی  -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -تهران 1/80/90-6 دوازدهمين همايش کشوری گفتاردرماني 00

 روشن

 یاحمد ديسالن شه -يو توانبخش يستيدانشگاه علوم بهز -تهران 85/0/94-85 سيزدهمين همايش گفتاردرماني ايران 00

 روشن

 -المللي بيمارستان امام خمينيهای بينمرکز همايش -تهران 00/0/95-08 چهاردهمين همايش گفتاردرماني ايران 04

 سالن عقيق

 کز آموزش مداوممر -اصفهان 99و آبان مهر  اختالل تكاملي زبان روزه 5سمپوزيوم   05

 

 كارگاه ها:
 محل برگزاری تاريخ نام کارگاه رديف

مباني کامپيوتر و  سيستم عامل  8
Windows XP 

تا  88/88/59

4/0/13 

 مرکز آموزشي شهرداری اصفهان -اصفهان

تا  Power Point 00/83/15کارگاه آموزشي  0

1/88/15 

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

 آموزش پزشكي

تا  Photoshop 80/88/15کارگاه آموزشي  0

85/80/15 

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

 آموزش پزشكي

شي آشنايي با کتابخانه ملي کارگاه آموز 4

 (INLMديجيتال پزشكي ايران )

دانشكده مديريت و اطالع  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 08/0/11

 رساني پزشكي

تا  Word 89/0/11کارگاه آموزشي  5

5/4/11 

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

 آموزش پزشكي

کارگاه آموزشي آشنايي با شيوه ی  6

 نگارش مقاالت علمي در علوم پزشكي

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 8/4/11تا  08/0

 آموزش پزشكي

ه ی مديريت مطالعات و توسع -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 05/4/11و  04 کارگاه آموزشي مرور سيستماتيک 5

 آموزش پزشكي

کارگاه آموزشي جستجوی منابع  1

 الكترونيک

تا  0/5/11

5/5/11 

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

 آموزش پزشكي

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 06/6/11و  05 کارگاه آموزشي روش تدريس مقدماتي 9

 زش پزشكيآمو

کارگاه آموزشي آشنايي با نرم افزار  83
EndNote & EndNote Web 

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 88/9/23,24

 آموزش پزشكي
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الع دانشكده مديريت و اط -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 1/88/8011 کارگاه آموزشي برنامه ريزی استراتژيک 88

 رساني پزشكي

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 1/4/19-6 کارگاه آموزشي طراحي پرسشنامه 80

 آموزش پزشكي

تا    Excel 89/5/17کارگاه آموزشي  80

5/6/19 

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

 آموزش پزشكي

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان Letter writing 03/9/19آموزشي  کارگاه 84

 آموزش پزشكي

کارگاه آموزشي ژورناليسم پزشكي  85
Medical Journalism 

تا  4/83/19

1/83/19 

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان

 آموزش پزشكي

ه آموزشي تدوين شرح فعاليت کارگا 86

های اساتيد دانشگاه علوم پزشكي در 

 حيطه های شش گانه

 skill lab -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 0/6/93

 Lessonکارگاه آموزشي آشنايي با  86

Plan  وCourse Plan 

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 5/6/93و5

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 5/5/93-6 ييشنوا تياه تربکارگ 85

کارگاه آموزشي آشنايي با مباني جنگ  81

 نرم

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 86/5/93

 آموزش پزشكي

 دانشكده توانبخشي -شگاه علوم پزشكي ايراندان-تهران 01/5/93و 05 کارگاه اختالالت زباني ويژه 89

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 5/1/93و  4 کارگاه آموزشي روش تحقيق پيشرفته 03

 آموزش پزشكي

 How to present“کارگاه آموزشي  08

an academic paper” 

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 05/83/93

 آموزش پزشكي

 -کارگاه آموزشي روش شنيداری 00

 کالمي

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 03/0/98

 search skillsکارگاه آموزشي  00

 پيشرفته 

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 1-9/6/98

 زشكيآموزش پ

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 83/88/90 اخالق آموزش 04

 آموزش پزشكي

05 Parents and early 
interventionists as partners 

in Enhanced Milieu 
Teaching  

 آنتاليا -ترکيه 84/8/90

مديريت مطالعات و توسعه ی  -هاندانشگاه علوم پزشكي اصف -اصفهان 0/4/90 متاآناليز 06

 آموزش پزشكي

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 09/0/90 نيازسنجي 05

 آموزش پزشكي

دانش افزايي استادان با موضوع ضيافت  01

 (0انديشه اساتيد )سطح 

 وانبخشيدانشكده علوم ت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 08-05/5/90

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 05/8/94 تحليل نمونه گفتار 09

 مرکز آموزشي جهاد دانشگاهي -دانشگاه اصفهان 6/88/94 اجتماعيارزيابي تأثيرات فرهنگي و  03
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 يجهاد دانشگاه يمرکز آموزش -دانشگاه اصفهان 5/88/94 روش تحقيق کيفي 08

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 4/0/95 دريس مبتني بر هوش هيجانيت 00

 آموزش پزشكي

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 5/0/95 های تحول در آموزشآشنايي با بسته 00

 آموزش پزشكي

 امام حسين )ع(فوق تخصصي کودکان بيمارستان  -اصفهان 05-06/5/95 (ISIنويسي انگليسي پيشرفته )مقاله 04

نامه طراحي، روايي و پايايي پرسش 05

 الكترونيک

مديريت مطالعات و توسعه ی  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 80-80/1/95

 آموزش پزشكي

مديريت مطالعات و توسعه ی  -ي اصفهاندانشگاه علوم پزشك -اصفهان STATA 6-5/83/95افزار آشنايي با نرم 06

 آموزش پزشكي

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 80/4/96 اصول ابزارسازی در پژوهش 05

 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -تهران 1/9/96 اخالق در نشر 09

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 86/5/91 فكری و ثبت اختراعبا مالكيت آشنايي   43

 دانشكده علوم توانبخشي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -اصفهان 04/83/91 اطالعات به سامانه پژوهشيارورود  48

40    

 

 :وبينارها
 رگزارکنندهب اريخت بينارونام  رديف

مفاهيم آموزش مجازی بيشتر آشنا با  8

 .شويم

 EDC -علوم پزشكي اصفهاننشگاه دا 85/0/99

محتوای يک رايج در توليد اشتباهات  0

 مجازی

 EDC -علوم پزشكي اصفهاننشگاه دا 00/0/99

يک پادکست صوتي تهيه چگونه  0

 کنيم؟

 EDC -علوم پزشكي اصفهاننشگاه دا 09/0/99

 EDC -علوم پزشكي اصفهاننشگاه دا 03/0/99 دريس پرسش و پاسختروش  4

 EDC -علوم پزشكي اصفهاننشگاه دا 80/0/99 آموزش مجازیدرس در طرح  5

مطالعات و تعيين حجم نمونه انواع  6

 برای هر يک از مطالعات

با همكاری  معاونت تحقيقات و فناوری -علوم پزشكي اصفهاندانشگاه  89/0/99

 ه توانبخشيدانشكد

5  
Moscow Summer 

School 

 june 00تا  08

2020 

Moscow State University 

1  Perspectives on 
language in children with 

hearing loss workshop 

 آگوست 03

0303 

Macqurie university- Sydney-Australia 

مجله مقاله خود را در يک چگونه  9

 کنيم؟ معتبر علوم پزشكي منتشر

  معاونت تحقيقات و فناوری -علوم پزشكي اصفهاندانشگاه  1/5/99

 EDC -علوم پزشكي اصفهاننشگاه دا 08/5/99 ازخوردبارائه  83

با همكاری  معاونت تحقيقات و فناوری -علوم پزشكي اصفهاندانشگاه  88/9/99 حوزه توانبخشياستارتاپ های معرفي  88
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 ه توانبخشيدانشكد

با همكاری  معاونت تحقيقات و فناوری -علوم پزشكي اصفهاندانشگاه  00/9/99 تا نگارش مقالهپژوهش  ايدهاز  80

 ه توانبخشيدانشكد

با همكاری  معاونت تحقيقات و فناوری -علوم پزشكي اصفهاندانشگاه  06/9/99 بين المللي و تيم سازیارتباطات  80

 ه توانبخشيدانشكد

 گفتاردرماني شيرازانجمن  8/83/99 گفتمان علمي با پروفسور ريا پائول 84

 معاونت تحقيقات و فناوری -علوم پزشكي اصفهاندانشگاه  81/88/99 سازی در تحقيقات حوزه سالمتشبكه  85

ر سامانه گزاری دسؤال و بارطراحي  86

 سبا

 EDC -علوم پزشكي اصفهاننشگاه دا 80/80/8433

 EDC -علوم پزشكي اصفهاننشگاه دا 5/0/8433 های رشد و توسعه فردیارت مه 85

 EDC -علوم پزشكي اصفهاننشگاه دا 1/0/8433 استاد مشاور و دانشجوارتباط  81

کالب زبان کودکان با موضوع ورنال ژ 89

 narrationدرمان 

 گفتاردرماني اراكويي جدانش انجمن 06/5/8433

 

 

 

 عضويت ها

 

 586گ -عضو سازمان نظام پزشكي

 193838شماره عضويت  -لمي گفتاردرمانيعضو انجمن ع

 بازرس انجمن علمي گفتاردرماني شعبه اصفهان

 

 
 

 

 الين تحقيقاتي و عالئق پژوهشي

 

 سال 6الين تحقيقاتي: اختالالت زبان در کودکان زير 

 

 عاليق پژوهشي:

 کودکانتحول کاربردشناسي زبان در -

 ارزيابي و درمان اختالالت کاربردشناختي زبان -

 گويي در کودکانداستاندرمان  -

 مشاوره در اختالالت زباني -

 


