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   :نشاني
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده علوم توانبخشي ، گروه گفتاردرماني

  
  :تحصيالت دانشگاهي

  1368تاردرماني از دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال كارشناسي گف
  1375كارشناسي ارشد گفتاردرماني از دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 

  1394 در سال دانشگاه علوم پزشكي تهراناز دكتراي گفتاردرماني 
  

  :طرح هاي تحقيقاتي
  

 شهر اصفهان ◌ٔ ساله 6تا  4نيزاالنس در كودكان  ◌ٔ نمرهتعيين هنجار  -

 بر ويژگي هاي توليد و تشديد گفتار بيماران با شكاف كام ترميم شده CPAP therapyتاثير  -

  6تا  3ن كادكوم در كاي ليه  او جراحي سن ف و شكاع با نور پرخيشومي شدگي گفتا بين ط تباارسي  ربر -
 اصفهانشهر  م كاف شكار چال دسا

 تحريكات ◌ٔ كننده ستقل در نوزادان نارس دريافتم يدهان ◌ٔ يابي به تغذيه بررسي تأثير موسيقي بر زمان دست -
 نوزادان ◌ٔ ويژه هاي مراقبت بخش در بستري اي تغذيه پيش دهاني

 مقايسه و ساله 8 تا 4 حلقي –بررسي ويژگي هاي آكوستيكي صوتي كودكان داراي بي كفايتي دريچه كامي  -
  .طبيعي ساالن هم با آن

  ماهه 30تا  14ن كودكان داراي شكاف كام بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي والدي  -
   تأثير مداخله زودهنگام روي گفتار و زبان كودكان داراي شكاف كام بررسي -
تهيه و تعيين روايي و پايايي آزمون گفتاري فارسي براي ارزيابي پارامترهاي جهاني گفتار در افراد داراي  -

  شكاف كام
 9تا  5ي در كودكان مبتال به شكاف كام و كودكان طبيعي بررسي و مقايسه ميانگين نمره استريوگنوز دهان -

  ساله
  ساله فارسي زبان 6تا  3گفتار در كودكان /نرم سازي پروتكل كنترل حركتي دهان -
  بررسي فراواني اختالالت گفتاري و ارتباط آن با ازدواج فاميلي در كودكان دبستاني شهر زواره -
  ديدگاه فرايندهاي واجي ساله از 8و 7بررسي گفتار كودكان كم شنواي  -
 ساله 7تا  5هنجاريابي سرعت اندامهاي گفتاري در تلفظ هجاها در كودكان طبيعي  -

  
  
  
  
  



  :علمي پژوهشي در مجالت مقاالت چاپ شده
  

- M Golabbakhsh, et al. Automatic identification of hypernasality in normal and 
cleft lip and palate patients with acoustic analysis of speech. The Journal of 
the Acoustical Society of America (2016). 

- Z Ghayoumi Anaraki, et al. Language Parameters of 4‐to 7‐Year‐Old Persian‐
Speaking Children with Cleft Lip and Palate. Folia Phoniatrica et Logopaedica 
(2016). 

- S Soheilipour, et al. Comparison of patients’ age receiving therapeutic 
services in a cleft care team in Isfahan. Dental research journal (2016). 

- N. Nouri, et al. Prevalence of 22q11. 2 microdeletion syndrome in Iranian 
patients with cleft palate. Advanced Biomedical Research.(2016). 

- F. Derakhshandeh, et al., Speech characteristics after articulation therapy in 
children with cleft palate and velopharyngeal dysfunction – A single case 
experimental design. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. (2016). 

- H.H. Hosseinabad, F.Derakhshandeh, et al., Incidence of velopharyngeal 
insufficiency and oronasal fistulae after cleft palate repair: A retrospective 
study of children  referred to Isfahan Cleft Care Team between 2005 and 
2009, Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. (2015). 

- ‐Poorjavad,M. Derakhshandeh,F.et.al.Oropharyngeal dysphagia in multiple 
sclerosis.Multiple sclerosis.2009 

. بررسي مروري تأثير سن و جنس بر نمرات نيزاالنس افراد طبيعي .و ديگران . درخشنده ، ف. صادقي، ص -
 )1395(پژوهش در علوم توانبخشي 

 4-6ررسي هنجار نمره نيزاالنس در پسران فارسي زبان ب. .درخشنده، ف. حيدري، ز. رضايي، پ. صادقي، ص -
 )1395(پژوهش در علوم توانبخشي .  ساله شهر اصفهان

 به ستيابيد نماز بر موسيقي تأثير سيربر. نيلفروش، م. بديعي، ز. غالميان، م. درخشنده، ف. معروفي، م -
 بخشدر  يبستر ياپيشتغذيه هانيد تتحريكا ةيافتكننددر رسنا زاداننودر  مستقل هانيد تغذية

 .1393، پاييز 9، شماره 4مجله مطالعات ناتواني ، دوره. زاداننو ةيژو يقبتهاامر
بررسي ارتباط بين پرخيشومي .معمارزاده، م. درخشنده، ف. ، ميزدي. ساماني، م. صادقي، ص. رضايي، پ -

 .سال دچار شكاف كام شهر اصفهان 6تا  3با نوع شكاف و سن جراحي اوليه كام در كودكان  شدگي گفتار
  1393خرداد و تير2/شماره 10/سال /پژوهش در علوم توانبخشي

تعيين روايي و اعتبار آزمون  اطالعات  .درخشنده، ف. معظم، م. مستاجران، ف. احمدي، ط. قسيسين، ل -
 .1392خرداد و تير / 2شماره / 9سال /پژوهش در علوم توانبخشي. ساله شهر اصفهان 6تا  3آوايي در كودكان 

بررسي مقدماتي تاثير مداخله . حسن زاده، الف. كاظمي، ي. نخشب، م. مستاجران، ف. درخشنده، ف -
 1391  /8شماره/7سال/توانبخشي علوم در پژوهش. كام زودهنگام روي گفتار كودكان داراي شكاف

مجله .در درمان پرخيشومي (CPAP)  معرفي كاربرد فشار هواي مثبت مداوم.درخشنده،ف. طهماسبي،ن -
 1391خرداد و تير /2شماره /8سال/پژوهش در علوم توانبخشي



شكاف كام در كودكان مبتالي شيوع هايپرنيزاليتي بعد از جراحي اوليه . درخشنده، ف. زاهدي، م. داوري،ح -
هفته اول /174شماره /سال سي ام /مجله دانشكده پزشكي اصفهان .متولد شده مراجعه كننده به تيم شكاف كام

  1391فروردين ماه 
بررسي ويژگي هاي آكوستيكي صوتي كودكان . حسيني، م. نوري،ن. درخشنده، ف. موذني، ع. مجيري،ف -

 علوم در پژوهش. طبيعي ساالن هم با آن مقايسه و ساله 8 تا 4 لقيح –داراي بي كفايتي دريچه كامي 

 1390اسفند و بهمن   /4شماره/7سال/توانبخشي

بررسي مقايسه اي سن دريافت خدمات درماني مختلف در بيماران  .معمارزاده،م. هاشمي،ه. درخشنده،ف -
 1390دي  و آذر  /7 شماره/3 سال/توانبخشي علوم در پژوهش. مراجعه كننده به تيم شكاف كام اصفهان

آزمون ارزيابي " تعيين اعتبار درون و بين ارزياب. سليماني، ب. صالحي،ا. درخشنده، ف. اميريان، آ  -
علوم  پژوهش درمجله  . "نسخه فارسي-گفتارافراد مبتال به شكاف كام بر اساس سيستم پارامترهاي جهاني

 .1390بهمن واسفند / 4شماره/ 7سال/توانبخشي

اختالالت گفتاري و بيماريهاي گوش مياني بعد از پاالتوپالستي اوليه در كودكان . پورجواد،م. ده،فدرخشن -
 1390ارديبهشت /130شماره /29سال -مجله دانشكده پزشكي اصفهان.مبتال به شكاف كام

ن مبتال به بلع در بيمارااختالالت عوامل مرتبط با انواع .سليماني،ب. اعتمادي فر،م. فدرخشنده،. پورجواد، م -
 104/1389شماره /سال بيست وهشتم-مجله دانشكده پزشكي اصفهان.مولتيپل اسكلروزيس

 5كودكان طبيعي  هنجاريابي سرعت حركت اندامهاي گفتاري هنگام تلفظ هجاها در.موذني،ع. درخشنده،ف -
  1388.ساله 7تا 

مجله . "رخجه مادرزادي گزارش موردي يك كودك مبتال به ديسفاژي دهاني با منشاء س .درخشنده،ف  -
 1386علمي پژوهشي توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،

ساله فارسي  6تا  3گفتار در كودكان /سازي پروتكل كنترل حركتي دهانهنجار .درخشنده،ف. كاظمي،ي -
                    .1386تابستان /2شماره/8دوره /توانبخشي"مجله ."زبان

در كودكان دبستاني شهر ي اختالالت گفتاري و ارتباط آن با ازدواج فاميلي بررسي فراوان ". درخشنده،ف -
 . 1سال هشتم، شماره.ژوهش در علوم پزشكيپ "مجله. زواره

بررسي و مقايسه ميانگين نمره استريوگنوز دهاني در كودكان مبتال به شكاف كام و  .وهمكاران.درخشنده،ف  -
 . 1382بهار /1شماره/4دوره /توانبخشي مجله .ساله 9تا  5كودكان طبيعي 

ساله از ديدگاه فرايندهاي  8و 7بررسي گفتار كودكان كم شنواي  .غالميان،ا. يوسفي،ن. درخشنده،ف  -
   . 2سال دوم، شماره .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان "پژوهش در علوم توانبخشي "درمجله "واجي

  
  :كتاب ها

 1390 "ردي كامي حلقيكاربرد ويديوفلوروسكوپي در بدعملك "تاليف كتاب  -

 1389 "مداخله زودهنگام گفتار و زبان در كودك داراي شكاف كام"تاليف كتاب  -

 1388."اطالعاتي براي نوجوانان با شكاف لب و كام "ترجمه كتابچه  -

 1387."بلع و اختالالت آن "ترجمه كتاب -



 1384."گفتار در شكاف لب و كام "تاليف كتاب -

  
  :كنگره هاي بين المللي 

 

  2012امين همايش ساالنه انجمن شكاف كام امريكا  64ارائه مقاله در  -
       2007در كنگره آسيا اقيانوسيه شكاف لب و كام در كشور هندوستان  هشركت و ارائه مقال  -
 2004ارائه دو مقاله در كنگره آواشناسي و گفتاردرماني در كشور استراليا در سال شركت و  -

كنگره جهاني انجمن بين المللي پزشكي توانبخشي و فيزيكي در كشور جمهوري  شركت و ارائه دو مقاله در -
 2003چك در سال 

 2005ارائه مقاله در كنگره زبان كودكان در انگلستان در سال  -

   2007ارائه مقاله در كنگره آواشناسي و گفتاردرماني در كشور دانمارك  -

 2009ي توانبخشي و فيزيكي در كشور تركيه ارائه مقاله در كنگره جهاني انجمن بين المللي پزشك -

 2006ارائه مقاله در كنگره زبان كودكان آلمان -

 1387تهران   MSارائه مقاله در كنگره بين المللي  -

 

   :كنگره هاي ملي
  1394سخنران ويژه در كنگره گفتاردرماني ايران   ‐
  1392سخنران مدعو در كنگره بين المللي ارتودنسي تهران  - 

  1391ويژه در كنگره گفتاردرماني ايران  سخنران -
  1390نه جراحان اارائه دو مقاله در كنگره سالي -
   1389سخنران ويژه در دهمين كنگره گفتاردرماني دانشگاه اهواز دي ماه  -
  1389ارائه سه مقاله در دومين كنگره كشوري شكاف كام اصفهان مهر  -
  1387علوم پزشكي اصفهان  ارائه مقاله دركنگره سا لمندي در دانشگاه -
  1387كنگره كشوري شكاف كام اصفهان اولين مقاله در  6ارائه  -
 1387ارائه مقاله در نهمين كنگره گفتاردرماني تهران  -

  1386كنگره سا لمندي در دانشگاه علوم پزشكي كاشان  ارائه مقاله در -
 1385ارائه مقاله در هشتمين كنگره گفتاردرماني تهران  -

 1382ائه مقاله در هفتمين كنگره گفتاردرماني تهران ار -

   1382اولين سمپوزيوم سراسري جامعه، خانواده و كودك ناشنوا در مشهد ارائه مقاله در  -
 1380ارائه مقاله در ششمين كنگره گفتاردرماني تهران  -

 

  :بازآموزي هاي و سمينارها ارگاه ك
دانشگاه علوم پزشكي شيراز خرداد  "ني در شكاف كامتشخيص و درمان خطاهاي جبرا "مدرس كارگاه  -

1394  
   1393دانشگاه علوم پزشكي قم اسفند  "درمان خطاهاي جبراني در شكاف كام "مدرس كارگاه  -



   1393دانشگاه علوم پزشكي وارستگان مشهد آبان  "درمان خطاهاي جبراني در شكاف كام "مدرس كارگاه  -
   1393دانشگاه علوم پزشكي قم شهريور  "ي در شكاف كامتشخيص خطاهاي جبران "مدرس كارگاه  -
  1392دانشگاه علوم پزشكي وارستگان مشهد آذر "تشخيص خطاهاي جبراني در شكاف كام "مدرس كارگاه  -
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مرداد  "تشخيص و درمان خطاهاي جبراني در شكاف كام "مدرس كارگاه  -

1392 

 1391دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  "ي جبراني در شكاف كامتشخيص خطاها "مدرس كارگاه  -

 1390مدرس سمينار بازآموزي در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي  -

  1389دانشگاه علوم پزشكي تهران  "تشخيص خطاهاي جبراني در شكاف كام "مدرس كارگاه يك روزه  -
دانشگاه جندي شاپور اهواز دي ماه  "كامتشخيص خطاهاي جبراني در شكاف  "مدرس كارگاه يك روزه  -

1389 

  1388مشهد بيمارستان شيخ آموزشي شكاف لب و كام در سمينار يك روزه مدرس   -
 1387دانشگاه مازندران  سمينار بازآموزي شكاف كام در  سخنران مدعو -

 1386 "جراحي پالستيك در ناهنجاريهاي اطفال"موزي آارائه مقاله در كنفرانس باز -

 سمينار بازآموزي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پنج نراني در ارائه سخ -

  1384در سمينار بازآموزي دانشگاه جندي شاپور اهواز مدعو  سخنران -
  

  :جوائز و نشانها
  82-83در سال  "محقق برتر دانشكده توانبخشي  "كسب عنوان -
  83-84در سال  "محقق نمونه دانشكده توانبخشي  "كسب عنوان  -
  1385در سال  "كتاب برتر سال دانشگاه علوم پزشكي اصفهان "نوان كسب ع -
  1389كسب عنوان پژوهشگر برتر دانشكده توانبخشي  -
 1390كسب عنوان رتبه دوم در بيشترين ارجاع به مقاالت علمي  -

  2012نويسنده مسئول دو مقاله برگزيده در كنگره بين المللي شكاف كام در امريكا در سال  -
  

  :در مجامع و انجمن هاعضويت 
  تاكنون 2004از  عضو انجمن شكاف كام امريكا -
  ايران عضو انجمن علمي گفتاردرماني -
  82- 84عضو شوراي پژوهش دانشگاه از  -
  84- 85عضو شوراي انتشارات دانشگاه  -
   13881384 ‐ و هماهنگ كننده تيم شكاف كام اصفهان از  دبير علمي -
   1385- 1386 شكده توانبخشيعضو كميته علمي نشر دان -
  تا كنون 1384عضو تيم شكاف كام اصفهان  -
  

 :راهنمايي پايان نامه



 كارشناسي پايان نامه تحقيقاتي 10راهنمايي  -

 پايان نامه كارشناسي ارشد 14 نماييراه -

  پايان نامه دكتراي عمومي 2راهنمايي  -
 پايان نامه تاليف و ترجمه 4راهنمايي  -

  
  :راه اندازي

  1387ازي اولين كلينيك شكاف كام در اصفهان راه اند -
 1384 اصفهان در تيم شكاف كام اولين راه اندازي -

  راه اندازي اولين وب سايت شكاف كام -
 1389همكاري در راه اندازي تيم شكاف كام بيمارستان مفيد تهران  -

-  
  :مسئوليت هاي اجرايي

  
 تاكنون 1395از فروردين   مدير گروه گفتاردرماني -

 تاكنون 1394احد تحقيقات شكاف كام مسئول و -

 تاكنون 1395رييس هيئت مديره انجمن شعبه اصفهان  -

 تاكنون 1387مسئول كلينيك شكاف كام اصفهان -

با حضور  1385 تازه هاي تشخيصي و درماني در بيماران شكاف كامروزه  6 مدير كارگاه آموزشي  -
 متخصصيني از كشور امريكا

 1387 شكاف كامي كشوردبير اجرايي اولين كنگره  -

 1388و  1386 دبير اجرايي اولين و دومين همايش خانواده هاي مبتاليان به شكاف كام -

 سمينار آموزشي مداخله زودهنگام در شكاف كام 12دبير اجرايي  -

با حضور  "در شكاف كام VPIراهكارهاي نوين در تشخيص و درمان  "روزه  4بير سمينار آموزشي د -
 1387يلينويز امريكا متخصصيني از دانشگاه ا

  1389دبير چهارمين كارگاه شكاف كام با حضور دكتر سامرلد از انگلستان  -
 1390شكاف كام اصفهان كارگاه بين المللي پنجمين دبير  -

 1391دبير اجرايي سومين همايش كشوري شكاف كام  -

 

  :پزشكي جامعه نگرفعاليت در حوزه ي 
هاي داراي كودك شكاف كامي و توزيع آن در مراكز  پوستر آموزشي براي خانواده دوتهيه و چاپ  -

   1388و 1385بهداشتي درماني 
و مطرح نمودن  به صورت هفتگي تيمي با حضور متخصصين مختلف پزشكي و پيراپزشكي  اتبرگزاري جلس -

 ونتا كن 1384در اين جلسات به منظور ارائه مناسبترين و كم هزينه ترين خدمات درماني به بيماران  انبيمار

سمينار آموزشي مداخله زودهنگام براي والدين كودكان زير دو سال شكاف   20 بيش از برگزاري -
 1386-1394كامي



 1388و  1386برگزاري دو همايش براي همه ي بيماران شكاف كامي و خانواده هاي آنان   -

 

  :تدريس
 تدريس واحد شكاف كام دوره كارشناسي ارشد  -

در  تا كنون 1376از سال  )شكاف كام(، اختالل در تشديد 2ل در توليد تال، اخ 1واحدهاي اختالل در توليد -
 دانشگاههاي علوم پزشكي اصفهان و ايران

  1395و  1383-1385مديريت در گفتاردرماني  واحد -
 ADHD " 1385تشخيص ، ارزيابي و درمان  "واحدهاي -

 تاكنون 1385) كارشناسي ارشد( آزمايشگاه گفتار و زبان واحدبخشي از  تدريس -

 1387- 88) ارشد كارشناسي( "واجشناختي – آواشناختي اختالالت "واحد  -

  تاكنون 1376مربي كارآموزي و كارورزي دانشجويان  -


