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 1393سال گروه فیزیوتراپی اولویت های پژوهشی 
1 

 فیزیوتراپی بررسی اثر ورزشهای اکسنتریک بر میزان خستگی پذیری بیماران مولتیپل اسکلروزیس
دكتر امیر هوشنگ 

 بختیاري

2 
 فیزیوتراپی بررسی اثر ورزشهای کانسنتریک بر میزان خستگی پذیری بیماران مولتیپل اسکلروزیس

امیرهوشنگ دكتر 
 بختیاري

3 
 فیزیوتراپی بررسی اثر تمرینات ایزوکینتیک بر فعالیتهای عملکردی بیماران مولتیپل اسکلروزیس

دكتر امیرهوشنگ 
 بختیاري

4 
 فیزیوتراپی بررسی اثر تمرینات ایزوکینتیک بر میزان خستگی پذیری بیماران مولتیپل اسکلروزیس

دكتر امیرهوشنگ 
 بختیاري

5 
 فیزیوتراپی تمرینات تعادلی بر فعالیتهای عملکردی بیماران مولتیپل اسکلروزیس بررسی اثر

دكتر امیرهوشنگ 
 بختیاري

 الهام فاطمي فیزیوتراپی بررسي تاثیر ويبریشن بر ضخامت بافت چربي ناحیه شكم 6

 الهام فاطمي فیزیوتراپی ديسكوژنیكمقايسه تاثیر لیزر كم توان و درمانهاي معمول فیزيوتراپي در بهبود عالئم كمردردهاي  7

بر بهبود حس عمقي و پوسچر دربیماران مبتال به  Whole body vibrationبررسي تاثیر  8
 استئوارتريت زانو

 الهام فاطمي فیزیوتراپی

بر روی انعطاف پذیری عضالت اندام تحتانی و بهبود تعادل  Whole Body Vibrationبررسی تاثیر  9
 در افراد سالم

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

10 
 فیزیوتراپی بر مصرف اکسیژن و انرژی در افراد سالم Whole Body Vibrationبررسی تاثیر پارامترهای 

دكتر عاطفه امینیان 
 فر

بر مصرف اکسیژن و انرژی بین افراد  Whole Body Vibrationمقایسه بررسی تاثیر پارامترهای  11
 سالم و ورزشکار

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

و تمرینات پلیومتریک بر روی میزان ارتفاع پرش  Whole Body Vibration Trainingمقایسه تاثیر  12
 عمودی در ورزشکاران

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

بر روی سرعت هدایت عصبی حسی اندام تحتانی بیماران  Whole Body Vibrationبررسی تاثیر  13
 مبتال به نوروپاتی دیابتیک

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

بر روی کاهش درد و بهبود تعادل بیماران مبتال به کمر درد  Whole Body Vibrationبررسی تاثیر  14
 مزمن

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

15 
 فیزیوتراپی بر بهبود تعادل بیماران مبتال به پارکینسون Whole Body Vibrationبررسی تاثیر 

دكتر عاطفه امینیان 
 فر

16 
 فیزیوتراپی بر بهبود تعادل بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس Whole Body Vibrationبررسی تاثیر 

دكتر عاطفه امینیان 
 فر

17 
 فیزیوتراپی پلیومتریک بر تعادل افراد سالم و ورزشکاربررسی مقایسه ای تاثیر تمرینات 

دكتر امیرهوشنگ 
 بختیاري

بر بهبود تعادل و عملکرد بیماران مبتال به پیچ خوردگی مکرر  Whole Body Vibrationبررسی تاثیر  18
 مچ پا

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی

بر بهبود عملکرد و ثبات پوسچرال در افراد  Whole Body Vibrationبررسی مقایسه ای تاثیر  19
 سالم و ورزشکار

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

بر ثبات پوسچرال و جابجایی مرکز ثقل افراد  Whole Body Vibration Trainingبررسی تاثیر  20
 سالم

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی

بر بهبود قدرت  Weight Trainingو  Whole Body Vibration Trainingبررسی مقایسه ای  21
 عضالت اندام تحتانی 

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

بر بهبود قدرت  Whole Body Vibrationبررسی مقایسه ای انجام تمرینات با وزنه با و بدون  22
 عضالت اندام تحتانی

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی ( در کنترل تعادل افراد با صافی قوس کف پاAttentionبه توجه ) بررسی میزان وابستگی 23

و تمرینات ثباتی در بهبود وضعیت و تعادل در  tapingبررسی مقایسه ای تاثیر دو روش درمانی  24
 افراد با وضعیت جلو آمده سر

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

عضالت شکمی در بهبود تعادل و  Hallowingو  Bracingبررسی مقایسه ای دو تمرین درمانی  25
 ضخامت عضله عرضی شکمی در بیماران مبتال به کمردرد غیر اختصاصی 

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی بررسی مقایسه ای تاثیر روشهای افزایش انعطاف پذیری در افزایش طول عضله همسترینگ 26

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی Over Head Activityبررسی وضعیت ربع فوقانی در ورزشکاران با فعالیتهای  27

28 
 فیزیوتراپی بررسی تاثیر انجام تمرینات کانسنتریک بر روی تغییرات متابولیک بیماران مبتال به دیابت

عبدالحمید حاجي 
 حسني

29 
 فیزیوتراپی بررسی تاثیر انجام تمرینات اکسنتریک بر روی تغییرات متابولیک بیماران مبتال به دیابت

عبدالحمید حاجي 
 حسني
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30 
 فیزیوتراپی بررسی تاثیر انجام تمرینات ایزوکینتیک بر روی تغییرات متابولیک بیماران مبتال به دیابت

عبدالحمید حاجي 
 حسني

31 
 فیزیوتراپی تمرینات کانسنتریک بر روی تغییرات متابولیک افراد با چربی خون باالبررسی تاثیر انجام 

عبدالحمید حاجي 
 حسني

32 
 فیزیوتراپی بررسی تاثیر انجام تمرینات اکسنتریک بر روی تغییرات متابولیک افراد با چربی خون باال

عبدالحمید حاجي 
 حسني

33 
 فیزیوتراپی روی تغییرات متابولیک افراد با چربی خون باال بررسی تاثیر انجام تمرینات ایزوکینتیک بر

عبدالحمید حاجي 
 حسني

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی بر بهبود گردش خون بیماران مبتال به واریس وریدی Whole Body Vibrationبررسی تاثیر  34

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی بر روی تعادل و حس عمقی افرادی با صافی قوس کف پا WBVTبررسی تاثیر  35

36 
 فیزیوتراپی بررسی تاثیر تکنیک آکوپانکچر بر درمان تون عضالنی در افراد مبتال به اسپاستیسیتی

دكتر محمد عموزاده 
 خلیلي

37 
 فیزیوتراپی در کودکان کم توان ذهنی شناختی بر مهارتهای حرکتی-بررسی تاثیرات بهبود توانایی درکی

دكتر محمد عموزاده 
 خلیلي

38 
 فیزیوتراپی بررسی تاثیر درمانهای مبتنی بر خانواده بر بیماران استروک )همی پلژی( 

دكتر محمد عموزاده 
 خلیلي
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39 
 فیزیوتراپی هماهنگي عصبي عضالني در بیماران استروك. مقايسه اثر تمرينات درماني بر تعادل و 1

دكتر امیرهوشنگ 
 بختیاري

40 
 فیزیوتراپی . مقايسه اثر انواع تمرينات درماني بر تعادل و میزان ريسك افتادن در افراد مسن2

دكتر امیرهوشنگ 
 بختیاري

و توانائي عملكرد . مقايسه اثر انواع تمرينات درماني بر هماهنگي عصبي عضالني و تحرك 3 41
 افراد مسن

 فیزیوتراپی
دكتر امیر هوشنگ 

 بختیاري

. مقايسه اثر تمرينات درماني و تحريكات الكتريكي بر عملكرد عصبي عضالني بیماران مبتال به 4 42
 آرتروز مفاصل

 فیزیوتراپی
دكتر امیر هوشنگ 

 بختیاري

43 
 فیزیوتراپی مبتال به كمردرد مزمن. مقايسه اثر تمرين درماني بر بهبود عملكرد بیماران 5

دكتر امیر هوشنگ 
 بختیاري

. مقايسه اثر تمرين درماني و تحريك الكتريكي بر بهبود عملكرد عصبي عضالني در بیماران 6 44
 مبتال به آسیب لیگامنتهاي زانو

 فیزیوتراپی
دكتر امیر هوشنگ 

 بختیاري

45 
 فیزیوتراپی بر كنترل دردهاي با منشا عصبي TENS. مقايسه اثر انواع تحريكات الكتريكي 7

دكتر امیر هوشنگ 
 بختیاري

46 
 فیزیوتراپی مقايسه اثر لیزر درماني و تحريكات الكتريكي بر كنترل دردهاي با منشا عصبي 

دكتر امیر هوشنگ 
 بختیاري

47 
 فیزیوتراپی بررسي روش هاي سونوگرافي در تشخیص سندرم تونل كارپ

دكتر امیر هوشنگ 
 بختیاري

48 
 فیزیوتراپی مقايسه اثر تكنیكهاي تمرين درماني و الكتروتراپي در درمان سندرم تونل كارپ

دكتر امیر هوشنگ 
 بختیاري

49 
 فیزیوتراپی بررسي روش هاي سونوگرافي در تشخیص سندرم آرنج تنیس بازان

دكتر امیر هوشنگ 
 بختیاري

50 
 فیزیوتراپی الكتروتراپي در درمان سندرم آرنج تنیس بازانمقايسه اثر تكنیكهاي تمرين درماني و 

دكتر امیر هوشنگ 
 بختیاري

51 
 فیزیوتراپی مقايسه اثر بريسینگ و تیپینگ بر درمان سندرم آرنج تنیس بازان

دكتر امیر هوشنگ 
 بختیاري

بررسي اثر تمرينات درماني اكسنتريك و كانسنتريك و پاليومتريك بر كنترل تعادل و عملكرد عصبي  52
 Ankle Sprainعضالني در بیماران مبتال به 

 فیزیوتراپی
دكتر امیر هوشنگ 

 بختیاري

53 
 فیزیوتراپی Ankle Sprainمقايسه اثر تمرينات درماني و الكتروتراپي بر عملكرد تعادل در بیماران مبتال به 

دكتر امیر هوشنگ 
 بختیاري

54 
 فیزیوتراپی مقايسه اثر تمرينات درماني و بريسینگ زانو در درمان سندرم درد پاتلوفمورال

دكتر امیر هوشنگ 
 بختیاري

55 
 فیزیوتراپی Hypertensionمقايسه اثر انواع تمرينات درماني بر كنترل فشار خون در بیماران مبتال به 

هوشنگ دكتر امیر 
 بختیاري

56 
 فیزیوتراپی و مدالیتی ها بر بیماران مبتلبا به درد در ناحیه ستون فقرات کمری  Cuppingبررسی اثر 

دکتر عبدالحمید 
 حاجی حسنی

57 
 فیزیوتراپی و مدالیتی ها بر بیماران مبتلبا به درد در ناحیه ستون فقرات گردنی Cuppingبررسی اثر 

دکتر عبدالحمید 
 حسنیحاجی 
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58 
 فیزیوتراپی بررسی اثر تمرینات ثباتی ستون فقرات بر بیماران مبتال به درد ناحیه کمر

دکتر عبدالحمید 
 حاجی حسنی

59 
 فیزیوتراپی بررسی اثر تمرینات ثباتی ستون فقرات بر بیماران مبتال به درد ناحیه گردن

دکتر عبدالحمید 
 حاجی حسنی

فقرات بر فعالیت های عملکردی بیماران مبتال به درد در ناحیه  بررسی اثر تمرینات ثباتی ستون 60
 کمر

 فیزیوتراپی
دکتر عبدالحمید 
 حاجی حسنی

بررسی اثر تمرینات ثباتی ستون فقرات بر فعالیت های عملکردی بیماران مبتال به درد در ناحیه  61
 کردن

 فیزیوتراپی
دکتر عبدالحمید 
 حاجی حسنی

اکسنتریک و کانسنتریک بر سیستم قلبی و عروقی بیماران مبتال به بررسی اثرات تمرینات  62
 دیابت

 فیزیوتراپی
دکتر عبدالحمید 
 حاجی حسنی

بررسی اثرات تمرینات اکسنتریک و کانسنتریک بر سیستم قلبی و عروقی بیماران مبتال به فشار  63
 خون

 فیزیوتراپی
دکتر عبدالحمید 
 حاجی حسنی

64 
 فیزیوتراپی اکسنتریک و کانسنتریک بر سیستم قلبی و عروقی بیماران تنفسیبررسی اثرات تمرینات 

دکتر عبدالحمید 
 حاجی حسنی

65 
 فیزیوتراپی بررسی اثرات تمرین درمانی بر بیماران مبتال به بیماری های قلبی و عروقی

دکتر عبدالحمید 
 حاجی حسنی

66 
 فیزیوتراپی بیماری های تنفسیبررسی اثرات تمرین درمانی بر بیماران مبتال به 

دکتر عبدالحمید 
 حاجی حسنی

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی بررسی کنترل حرکت در بیماران مبتال به کمردرد 67

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی بررسی کنترل وضعیت در بیماران مبتال به کمردرد 68

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی وضعیت در بیماران مبتال به کمردردبررسی تاثیر انجام فعالیت دوگانه در کنترل  69

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی بررسی فعالیت الکترومیوگرافیکی عضالت تنه در بیماران مبتال به کمردرد 70

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی مقایسه فعالیت الکترومیوگرافیکی عضالت پس از بروز خستگی 71

72 
 فیزیوتراپی بررسی کنترل وضعیت در بیماران مبتال به استوآرتریت یکطرفه و دوطرف زانو

دكتر عاطفه امینیان 
 فر

بررسی قدرت عضالنی و کوتاهی بافت نرم در بیماران مبتال به استئوآرتریت یکطرفه و دوطرف  73
 زانو

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

عضالنی عضالت ناحیه هیپ در ارزیابی فانکشنال بیماران مبتال به بررسی تاثیر برنامه تقویت  74
 استئوآرتریت یکطرفه و دوطرف زانو

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

75 
 فیزیوتراپی بررسی الگوی راه رفتن در بیماران مبتال به استئوآرتریت یکطرفه و دوطرف زانو

دكتر عاطفه امینیان 
 فر

بستن در اصالح الگوی فعالیت عضالنی در بیماران مبتال به استئوآرتریت یکطرفه بررسی تاثیر نوار  76
 و دوطرف زانو

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

بررسی تاثیر نوار بستن در اصالح الگوی فعالیت عضالنی در بیماران مبتال به پیچ خوردگی مکرر  77
 مچ پا

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

78 
 فیزیوتراپی بررسی تاثیر نوار بستن در اصالح الگوی فعالیت عضالنی در بیماران مبتال به گردن درد 

دكتر عاطفه امینیان 
 فر

و نوار بستن در اصالح الگوی فعالیت عضالنی در بیماران مبتال به  WBVمقایسه تاثیر  79
 استئوآرتریت یکطرفه و دوطرف زانو

 فیزیوتراپی
امینیان دكتر عاطفه 

 فر

و نوار بستن در اصالح الگوی فعالیت عضالنی در بیماران مبتال به پیچ  WBVمقایسه تاثیر  80
 خوردگی مکرر مچ پا

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

 pressureمقایسه فعالیت الکترومیوگرافیکی عضله تراپزیوس بدنبال نوار بستن و انقباض بکمک  81
biofeedback 

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

مقایسه فعالیت الکترومیوگرافیکی عضله عرضی شکم بدنبال اعمال ویبراسیون موضعی و  82
 pressure biofeedbackانقباض بکمک 

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

در انقباض عضالت فلكسور عمقي گردن در  pressure biofeedbackبررسي تكرارپذيري دستگاه  83
 افراد سالم و مبتال به گردن درد

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

 الهام فاطمي فیزیوتراپی در بهبود نشانه های بیماران مبتال به استئوآرتریت زانوWBVمقایسه تاثیر تمرین درمانی مرسوم و 84

 الهام فاطمي فیزیوتراپی Body compositionبر ضخامت چربی موضعی وWBVبررسی تاثیر 85

 الهام فاطمي فیزیوتراپی بررسی تاثیر لیزر کم توان در ضایعات اعصاب محیطی 86

 الهام فاطمي فیزیوتراپی بررسی تاثیر لیزر کم توان بربهبود نشانه ها در بیماران مبتال به کمر درد 87

 الهام فاطمي فیزیوتراپی در بیماران مبتال به استئوآرتریت انگشتان دست بررسی تاثیر لیزر کم توان بربهبود نشانه ها 88

 الهام فاطمي فیزیوتراپی روشهای نوین آموزشی در حیطه آموزش بالینی وتئوری 89

 الهام فاطمي فیزیوتراپی Hallux valgusمقایسه تاثیرتحریک الکتریکی وتجویز اسپلینت بر کاهش درد وبهبود دفرمیتی در 90

 الهام فاطمي فیزیوتراپی بربهبود نشانه ها در بیماران مبتال به کمر درد WBVبررسی تاثیر  91
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 الهام فاطمي فیزیوتراپی بررسی تاثیر اختالالت پوسچرال ستون فقرات بر شاخص های تعادل ایستا وپویا 92

 فاطميالهام  فیزیوتراپی بررسی تاثیرانجام ورزش بر کاهش کمردرد درزنان باردار 93

 الهام فاطمي فیزیوتراپی در بیماران دیابتیک WBVبررسی تاثیر  94

بررسی روائی و پایائی ابزار ساخته شده برای دستگاه ایزوکینتیک بایودکس در ارزیابی گشتاور  95
 چرخشی تنه

 امیر هوشنگ بختیاري فیزیوتراپی

 خانم الهام فاطمی فیزیوتراپی در مردان جوان سالم بررسی تاثیر کوتاهی عضله همسترینک بر تعادل ایستا و پویا 96

و مواد مرطوب کننده، اولتراسوند و  C ،Eبررسی مقایسه ای کاربرد موضعی ترکیبات ويتامین  97
 فونوفورزیس در بهبود استريا در زنان جوان سالم

 دکتر امینیان فر فیزیوتراپی

تعادل استاتیک و دینامیک در افراد ورزشکار و بررسی تاثیر تمرینات پالیومتریک بر شاخصهای  98
 غیرورزشکار

 دکتر امینیان فر فیزیوتراپی

و ترکیب هر دو در بهبود وضعیت و  tapingبررسی مقایسه ای تاثیر جداگانه تمرینات ثباتی و  99
 1391شاخص های تعادلی در افرادی با وضعیت جلو آمده ی سر در شهر سمنان درسال 

 دکتر امینیان فر فیزیوتراپی

در تغییر طول عضالت  PNFبررسی مقایسه ای تأثیرسه روش کشش ایستا ،کشش بالستیک و  100
 همسترینگ در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 دکتر هدایتی فیزیوتراپی

والیبال و فشار بررسي مقایسه ای موقعیت اسكاپوال در سه حركت ابداكسیون، سرويس آرام در  101
 (بین والیبالیست های حرفه ای وافرادغیرورزشکارسالمwall pressروي ديوار )

 دکتر هدایتی فیزیوتراپی

مقایسه تركیب ارتعاشات عمومی بدن و تمرینات تقویتی با تمرینات تقویتی تنها در درمان عوارض  102
 استئوآرتریت در بیماران مبتال به استئوارتریت زانو

 دکتر بختیاری فیزیوتراپی

بر ضخامت عضله عرضي  Abdominal Bracingو  Abdominal Hollowingمقايسه تاثیر تمرينات 103
 شكمي و تعادل در بیماران مبتال به كمردرد غیراختصاصي تكرار شونده

 دکتر هدایتی فیزیوتراپی

 1395سال گروه فیزیوتراپی اولویت های پژوهشی 

104 
 فیزیوتراپی مقايسه تمرينات اكسنتريك و كانسنتريك بر فشار خون بیماران مبتال به فشار خون باال 

دكتر امیر هوشنگ 
 بختیاري

105 
 فیزیوتراپی ب شاخصهاي تعادل در بیماران مبتال به پیچ خوردگي مچ پا tapingبررسي اثر 

دكتر امیر هوشنگ 
 بختیاري

106 
 فیزیوتراپی ناتواني بیماران مبتال به ملتیپل اسكلروزيس سطح شهر سمنانبررسي سطح كیفیت زندگي و 

دكتر امیر هوشنگ 
 بختیاري

بر كمردرد ناشي از دوران قاعدگي در دانشجويان دختر دانشگاه علوم  tapingبررسي اثر  107
 پزشكي سمنان

 فیزیوتراپی
دكتر امیر هوشنگ 

 بختیاري

بررسی الگوی فعالیت و هم انقباضي عضالت کوادریسپس و گاستروکنمیوس در افراد مبتال به  108
 استئوآرتریت در مقایسه با گروه کنترل حین باال و پایین رفتن از پله 

 فیزیوتراپی
دكتر عبدالحمید 
 حاجي حسني

فقرات در زنان اثر مقایسه ای تمرینات حس عمقی و ویبریشن بر روی انعطاف پذیری ستون  109
 شهر سمنان

 فیزیوتراپی
دكتر عبدالحمید 
 حاجي حسني

110 
 فیزیوتراپی شهر سمنان 2بر روی تعادل بیماران دیابتیک نوع core stabilityبررسی اثر تمرینات 

دكتر عبدالحمید 
 حاجي حسني

در بیماران مبتال بررسي تاثیر دفرمیتي هاي زانو بر افزايش نوسانات پوسچر وافزايش خطر افتادن  111
 به استئو آرتريت زانو

 الهام فاطمي فیزیوتراپی

 الهام فاطمي فیزیوتراپی ( دربهبود درد وساير عالئم دربیماران مبتال به تاندونیت هاي شانهTappingتاثیر نوار بستن) 112

 الهام فاطمي فیزیوتراپی بررسي تاثیر تمرينات ثباتي بر پیامد هاي عیني بیماران مبتال به كمردرد اختصاصي 113

 الهام فاطمي فیزیوتراپی بررسي تاثیر تمرينات ثباتي ستون فقرات كمري بر پیامد هاي عیني در افراد سالم 114

 الهام فاطمي فیزیوتراپی مقايسه تاثیر لیزر كم توان ودرمانهاي معمول فیزيوتراپي در كمردرد هاي ديسكوژنیك 115

بر بهبود نشانه ها در بیماران مبتال به استئوآرتريت WBVدرماني مرسوم ومقايسه تاثیر تمرين  116
 زانو

 الهام فاطمي فیزیوتراپی

 الهام فاطمي فیزیوتراپی بررسي تاثیر لیزر كم توان در بیماران مبتال به استئوآرتريت انگشتان دست 117

 الهام فاطمي فیزیوتراپی بررسي تاثیر ورزش بر كاهش درد كمر در زنان باردار 118

 الهام فاطمي فیزیوتراپی در بیماران مبتال به ديابت WBVبررسي تاثیر  119

 الهام فاطمي فیزیوتراپی روشهاي نوين آموزش پزشكي در حیطه تئوري وعملي 120

بررسی اثر تمرینات ثباتی بر مکانیسم پیش بینی کننده و سطح فعالیت اتوماتیک عضله عرضی  121
 کمردرد اختصاصی با منشا دیسکوپاتیشکمی در افراد 

 فاطمه احساني فیزیوتراپی

بررسی اثر درد دوران قاعدگی بر سطح فعالیت اتوماتیک عضله عرضی شکمی در زنان جوان  122
 ورزشکار

 فاطمه احساني فیزیوتراپی

بررسی مقایسه ای همزمانی عملکرد عضالت عرضی شکمی و مولتی فیدوس در افراد کمردرد  123
 مزمن غیراختصاصی و افراد سالم 

 فاطمه احساني فیزیوتراپی
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مقايسه اولتراسونوگرافي فعالیت عضالت تنه حین انجام تمرينات يكطرفه و دو طرفه اندام فوقاني  124
 و تغییر در سطح ثبات در افراد سالم و بیماران مبتال به كمر 

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی

مقايسه اولتراسونوگرافي فعالیت عضالت تنه حین انجام تمرينات يكطرفه و دو طرفه اندام فوقاني  125
 و تغییر در سطح ثبات در افراد سالم و بیماران مبتال به گردن درد 

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی

پرتابي فاقد ارزيابي حس عمقي در ورزشكاران پرتابي هايپرموبايل در قیاس با ورزشكاران  126
 هايپرموبیلیتي

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی

بررسي مقايسه اي تمرينات ثباتي با تركیب تمرينات ثباتي همراه با درمانهاي شناختي رفتاري  127
 در درمان بیماران مبتال به كمر درد

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی

 دكتر رزيتا هدايتي فیزیوتراپی استاتیك و دينامیكاعتبارسنجي تصاوير سونوگرافي در شرايط  128

بر بهبود نقص حس عمقي ناشي از خستگي در زانوي افراد ورزشكار و  tapingبررسي تاثیر  129
 غیرورزشكار

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

ديده و پاي بررسي تاثیر تمرينات تعادلي يك پا بر میزان تعادل استاتیك و دينامیك پاي آموزش  130
 آموزش نديده

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

131 
 فیزیوتراپی بررسي تاثیر تمرينات ايزوله عضالت اطراف شانه بر بهبود حس عمقي شانه

دكتر عاطفه امینیان 
 فر

بررسي تاثیر تمرينات پاليومتريك اندام فوقاني و تمرينات ثباتي كل بدن بر بهبود حس عمقي  132
 شانه افراد ورزشكار 

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

بررسي تاثیر تمرينات پاليومتريك اندام فوقاني و تمرينات ثباتي كل بدن بر بهبود تعادل ايستا و  133
 پوياي افراد ورزشكار 

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

بررسي اولتراسونوگرافي ضخامت عضله عرضي شكم پس از انجام تمرينات ثباتي و تمرينات  134
 روتین كمردرد در بیماران مبتال به كمردرد 

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

مقايسه اولتراسونوگرافي فعالیت عضالت گردن حین انجام تمرينات يكطرفه و دو طرفه اندام  135
 فوقاني در افراد سالم و بیماران مبتال به گردن درد 

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

136 
 فیزیوتراپی بررسی اثر درمانهای توانبخشی بر کاهش شاخص های هزینه ای کمردرد برای بیماران و جامعه

دکتر محمد عموزاده 
 خلیلی

بررسی مقایسه ای دو روش درمانهای رایج برای بهبود کمر و درمانهای رایج بهمراه بسته  137
 آموزشی تغییر رفتار و شیوه زندگی برای بیماران مبتال به کمردرد

 فیزیوتراپی
دکتر محمد عموزاده 

 خلیلی

و آموزش های استاندارد توانبخشی در مقایسه با شیوه بررسی کاربرد ارتزهابر اساس ارزیابی  138
 رایج تجویز ارتز در ایران

 فیزیوتراپی
دکتر محمد عموزاده 

 خلیلی

بررسی مقایسه ای درمانهای رایج فیزیوتراپی در مقایسه با درمانهای رایج بهمراه اکوپانچر بر  139
 بهبود دردهای اندام های فوقانی ناشی از عالئم ریشه عصبی 

 فیزیوتراپی
دکتر محمد عموزاده 

 خلیلی

بر روی حس عمقی و شاخص های عملکردی در بیماران مبتال به سندروم  WBVبررسی تاثیر  140
 درد قدامی زانو

 فیزیوتراپی
دکتر سید ضیاءالدین 

 صفوی فرخی

افراد  بررسي مقايسه اي تاثیر تمرينات قدرتي و تعادلي پويا بر روي شاخص هاي تعادل پويا در 141
 سال( 50سالمند )باالي 

 فیزیوتراپی
دكتر محمد عموزاده 

 خلیلي

بر پارامتر هاي الكترودياگنوستیك در بیماران مبتال به سندروم تونل  Dry needlingبررسي تاثیر  142
 كارپ

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

143 
 فیزیوتراپی بر پارامتر هاي الكترودياگنوستیك در بیماران مبتال به سندروم تونل كارپ tapingبررسي تاثیر 

دكتر عاطفه امینیان 
 فر

بر ويژگي هاي اولتراسونیك عضله سوپرااسپیناتوس در بیماران مبتال  Dry needlingبررسي تاثیر  144
 به سندروم گیرافتادگي شانه

 فیزیوتراپی
دكتر عاطفه امینیان 

 فر

بررسي اوتراسونگرافي عضالت فلكسور عمقي گردن در افراد سالم و افرادي با وضعیت جلوآمده  145
 سر

 عاطفه امینیان فر فیزیوتراپی

 6139سال گروه فیزیوتراپی اولویت های پژوهشی 

بررسي اثربخشي تمرينات ثباتي بر روي فعالیت عضالت شكمي در طي تكالیف پاسچرال ايستا  146
 افراد مبتال به كمر درد مزمن غیر اختصاصي و پويا در

 فیزیوتراپی
دکتر سید ضیاالدین 

 صفوی فرخی 

147 
 فیزیوتراپی تاثیر سرما در قدرت عضالت اکستنسور زانو وحس عمقی مفصل زانو در افراد جوان سالم

دکتر سید ضیاالدین 
 صفوی فرخی

148 
 فیزیوتراپی فشار کف پا و جابجایی مرکز فشارتاثیر هالوکس والگوس شدید ومتوسط بر شدت درد پا، 

دکتر سید ضیاالدین 
 صفوی فرخی

149 
 

تاثیر درمان ترکیبی فیزیوتراپی و درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر درد، فعالیت های 
عملکردی و تغییرات سونوگرافیک سایز عضله مولتی فیدوس در بیماران مبتال به کمردرد مزمن 

 غیر اختصاصی
 فیزیوتراپی

دکتر سید ضیاالدین 
 صفوی فرخی

 عاطفه امینیان فر فیزیوتراپی بر پیشگیری از بروز آزردگی عضالنی تاخیر در موشهای نر سالم  vibration thrapyبرسی تاثیر  150

بر حس عمقی ناحیه کمر در افراد مبتال به کمر درد  WHOLE BODY VIBRATIONبررسی تاثیر  151
 مزمن غیر اختصاصی 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر عاطفه 

 امینیان فر 
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152 
 فیزیوتراپی بر پیشگیری از بروز آزردگی عضالنی تاخیر در موشهای نر سالم  vibration therapyبررسی تاثیر 

خانم دکتر عاطفه 
 امینیان فر 

153 
 فیزیوتراپی بررسی تاثیر بروز آزردگی عضالنی تاخیری در سنتز پروتئین داخل عضالنی در موشهای نر سالم 

خانم دکتر عاطفه 
 امینیان فر 

بررسی تاثیر کینزیوتیپ عضالت ابدومینال وپاراورتبرال بر لوردوز کمری دانشجویان مبتال به هایپر  154
 لوردوز

 فیزیوتراپی
خانم دکتر عاطفه 

 امینیان فر 

بررسی تاثیر تمرینات حس عمقی ناحیه کمر بر بهبود شدت درد وناتوانی بیماران مبتال به کمر  155
 درد مزمن غیر اختصاصی 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر عاطفه 

 امینیان فر 

بررسی تاثیر درای نیدلینگ عضالت گاسترو کنمیوس خارجی بر میزان درد وناتوانی در افراد مبتال  156
 به ژنو واروم 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر عاطفه 

 امینیان فر 

بررسی تاثیر درای نیدلینگ عضله همسترینگ بر میزان لوردز ناحیه کمری در افراد مبتال به هایپر  157
 لوردوز 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر عاطفه 

 امینیان فر 

بررسی ارتباط بین ساعات کار با کامپیوتر ،لب تاپ وتبلت با میزان جلوآمدگی سر در دانش آموزان  158
 مدارس سطح شهر سمنان 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر عاطفه 

 امینیان فر 

بررسی ارتباط بین ساعات کار با کامپیوتر ، لب تاپ وتبلت با میزان کایفوز پشتی در دانش آموزان  159
 مدارس سطح شهر سمنان 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر عاطفه 

 امینیان فر 

160 
 فیزیوتراپی بررسی نیازهای توجهی کنترل راه رفتن در افراد مبتال به کمر درد غیر اختصاصی مزمن 

آقای دکتر عبد الحمید 
 حاجی حسنی 

161 
 فیزیوتراپی بررسی میزان وابستگی به توجه در کنترل تعادل بیماران مبتال به کمر درد 

خانم دکتر رزیتا 
 هدایتی 

162 
 فیزیوتراپی بررسی ضخامت عضالت تنه در بیماران مبتال به کمر درد با سطوح متفاوت ترس از درد 

خانم دکتر رزیتا 
 هدایتی 

بعدی در بیماران مبتال به کمر درد  5استاندارد سازی وبومی سازی پرسشنامه کیفیت زندگی  163
 مزمن 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر رزیتا 

 هدایتی 

بررسی مقایسه ای روشهای درمانی تیپینگ وتمرینات زنجیره حرکتی بسته در تعادل وحس  164
 عمقی بیماران با بی ثباتی عملکردی مچ پا 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر رزیتا 

 هدایتی 

تاثیر درمانها وتمرینات ومداخالت مختلف به راه رفتن ، فانکشن فحرکات اندامهای فوقانی  165
 ،تحتانی وتعادل بیماران مبتال به سکته مغزی 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر رقیه 

 محمدی 

بررسی کینماتیک وکینتیک مفاصل اندامهای فوقانی وتحتانی وتنه بیماران مبتال به سکته مغزی  166
 در وضعیتهای مختلف در افراد سالم 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر رقیه 

 محمدی 

تاثیر درمانها وتمرینات ومداخالت مختلف بر راه رفتن وفانکشن وتعادل سایر بیماران با اختالالت  167
 عصبی مرکزی ومحیطی 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر رقیه 

 محمدی 

168 
 فیزیوتراپی بررسی کینماتیک وکینتیک سایر بیماران با اختالالت عصبی مرکزی ومحیطی 

خانم دکتر رقیه 
 محمدی 

 خانم الهام فاطمی  فیزیوتراپی پژوهش در آموزش پزشکی  169

 خانم الهام فاطمی  فیزیوتراپی لیزر درمانی در ضایعات موسکلو اسکلتکال  170

171 
 فیزیوتراپی تاثیر متقابل ذهن آگاهی وتمرینات ثباتی در بیماران مبتال به کمر درد 

آقای دکتر سید 
ضیاءالدین صفوی 

 فرخی 

تاثیر درای نیدلینگ بر فعالیت های عملکردی پا وضخامت فاسیای کف پا در افراد مبتال به  172
plantar fascitis 

 فیزیوتراپی
آقای سید ضیاءالدین 

 صفوی فرخی 

173 
در افراد مبتال به صافی قوس mechanical correction,muscle correctionمقایسه دو نوع تیپینگ 

 کف پا 
 فیزیوتراپی

آقای دکتر سید 
ضیاءالدین صفوی 

 فرخی 

174 
در افراد مبتال به پیچ  mechanical correction ,mucle correctionمقایسه دو نوع تیپینگ 

 خوردگی مکرر مچ پا 
 فیزیوتراپی

آقای دکتر سید 
ضیاءالدین صفوی 

 فرخی 

175 
 فیزیوتراپی بررسی تغییرات فعالیت الکتریکی عصبی عضالنی در آسیب های ارتوپدی 

آقای دکتر سیروس 
 تقی زاده 

176 
 فیزیوتراپی بررسی تغییرات فعالیت الکتریکی عصبی عضالنی در آسیبهای ارتوپدی 

آقای دکتر سیروس 
 تقی زاده 

177 
 فیزیوتراپی بررسی کارایی درمانها ورویکرد های نوین فیزیوتراپی در آسیبهای ارتوپدی 

آقای دکتر سیروس 
 تقی زاده 

بررسی اثر کوتاه مدت وبلند مدت تحریک الکتریکی مخچه بر تعادل وثبات پاسچرال در افراد  178
 سالمند 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر فاطمه 

 احسانی 
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بررسی اثر تمرینات ثباتی به همراه تحریک الکتریکی چند جلسه ای مخچه بر تعادل وثبات  179
 پاسچرال در افراد سالمند 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر فاطمه 

 احسانی 

بررسی اثر تمرینات ثباتی به همراه تحریک الکتریکی چند جلسه ای مخچه بر تعادل وثبات  180
 پاسچرال در افراد مبتال به کمر درد مزمن 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر فاطمه 

 احسانی 

بررسی اثر تمرینات ثباتی با تاکید بر عضالت عملی تنه وکف لگن بر فعالیت عضالت عملی  181
 شکمی وکف لگن در خانم های مبتال به کمر درد مزمن بدنبال بارداری 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر فاطمه 

 احسانی 

بررسی اثر تمرینات ثباتی بر فعالیت عضالت عملی شکمی طی فعالیت های عملکردی در افراد  182
 مبتال به کمر درد مزمن بدنبال جراحی دکامپرشن ستون فقرات کمری 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر فاطمه 

 احسانی 

183 
 فیزیوتراپی بررسی اعتبار وتکرار پذیری پرسش نامه ترس از افتادن در افراد سالمند 

خانم دکتر فاطمه 
 احسانی 

بررسی اثر تحریک الکتریکی مغز بر ترس از درد وترس از حرکت در افراد مبتال به کمر درد مزمن  184
 طی کنترل پاسچر داینامیک 

 فیزیوتراپی
خانم دکتر فاطمه 

 احسانی 

185 
 فیزیوتراپی بررسی اثر تحریک الکتریکی مغز بر ترس افتادن در افراد سالمند طی کنترل پاسچر داینامیک 

خانم دکتر فاطمه 
 احسانی 

 1398سال گروه فیزیوتراپی اولویت های پژوهشی 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


