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همکار
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بررسی مقایسه ای الگوهای عملکرد

دانشکده توانبخشی

همکار

خاتمه یافته

31-31

حرکتی کودکان اوتیسم با عملکرد باال با
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کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

راهنمای دوم

بهار 31

حرکتی کودکان اوتیسم با عملکرد باال با
همتایان عادی  12 - 7سال
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی

راهنمای دوم
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دانشکده توانبخشی

راهنمای دوم
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دانشکده توانبخشی

کارشناسی ارشد

زمستان 30

راهنمای دوم

آموزان پایه دوم تا پنجم مدارس ابتدایی
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راهنمای دوم

کودکان مبتال به اُتیسم با عملکرد باال در
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پاشازاده؛ کریملو؛

ارزیابی مهارتهای حرکتی

حکیم

1

1

173-131

زمستان 30

یاریاری؛ رصافیانی

وعملکرد عصبی_عضالنی
دانش آموزان مبتال به اختالل
کمبودتوجه وبیش فعالی
وعادی

مهدوی غروی؛ رضایی؛
پاشازاده؛ حسن زاده

طب توانبخشی
مقایسه یادگیری حرکتی
صریح و ضمنی در بیماران

پنجم

سوم

313-317

پاییز 91

مبتال به اسکیزوفرنی
جوانتاش؛ میرزاخانی؛

هنجاریابی سرعت دست

پاشازاده

نویسی دانش آموزان پایه دوم

طب توانبخشی

اول

اول

71-33

بهار 33

تا پنجم مدارس ابتدایی شهر
تهران
امیریان؛

بررسی روایی و پایایی نسخه

رضایی؛

فارسی پرسشنامه CAPE

پاشازاده؛
طباطبایی

طب توانبخشی

چهارم

اول

17-11

بهار 31

)مشارکت کودک در اوقات

فراغت وسرگرمی ( در افراد
ناتوان  17 - 7سال

میرزاخانی؛ دبیری؛

بررسی پایایی نسخه ی فارسی

رضایی؛ طباطبایی؛ دبیری؛

آزمون چیپا جهت سنجش

استگنیتی؛ پاشازاده

بازی وانمودین کودکان

میرزاخانی؛ زاهدی باروق؛
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علیزاده زارعی؛ اکبرزاده

خنثی بین کودکان دارای

باغبان ؛ پاشازاده ؛ رضایی ؛

اُتیسم عملکرد باال در مقایسه با

اورکی

همتایان بهنـجار  7تا  11ساله

کالنتری ؛

تاثیر استفاده از جلیقه وزین بر

پژوهنده

طب توانبخشی

طب توانبخشی

محمدجانی ؛

توجه و مهارت های حرکتی

پاشازاده آذری ؛

کودکان مبتال به اختالالت

طباطبایی ؛ قرباغی

یادگیری

میرزاخانی عراقی ؛

مقایسه یادگیری حرکتی

پژوهش در علوم

ایزدی ؛

صریح و یادگیری حرکتی

توانبخشی

نجاتی؛

ضمنی در کودکان مبتال به

پاشازاده آذری؛

اوتیسم با

شکوهنده ؛

عملکرد باال و آسپرگر با

پیروز

همتایان عادی

ایزدی نجف آبادی؛

اختالل حرکتی در کودکان

دو ماهنامه

نجاتی؛

مبتال به اوتیسم با عملکرد باال و

علمی –پژوهشی فیض

میرزاخانی ؛

آسپرگر :شواهدی از یادگیری

پاشازاده آذری
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37-31

11-11

16-13

3-36

33-33

خرداد و تیر 31

پاییز31

پاییز 31

مهر و آبان91

فروردین و
اردیبهشت
1392

توالی حرکتی

لطفی؛ رضائی ؛ پاشازاده

ساخت وروایی پرسشنامه

آذری؛ یزدانی؛ رصافیانی؛

بررسی وظایف نقش والدینی

ایزدی؛ نجاتی؛ میرزاخانی؛

انتقال بین دستی یادگیری

پاشازاده

حرکتی در کودکان مبتال به

طب توانبخشی

سوم

دوم

60-67

تابستان 31

اکبرزاده باغبان
فصل نامه افق دانش

33

1

37-301

تابستان 31

اختالالت طیف اوتیسم
میناز اسالم دوست

مقایسه الگوهای عملکرد

طب توانبخشی

مهدی رضایی

حرکتی کودکان اوتیسم با

زهرا پاشازاده آذری

عملکرد باال با همتایان عادی

علیرضا اکبرزاده باغبان

12 - 7سال

نوید میرزاخانی عراقی

مقایسه یادگیری حرکتی

پژوهش در علوم

مرضیه خوشحالی پناه

صریح و یادگیری حرکتی

توانبخشی

وحید نجاتی

ضمنی توالی حرکتی در

زهرا پاشازاده آذری

کودکان مبتال

سید مهدی طباطبایی

به اختالل کمبود توجه و بیش

پنجم

30

دوم

3

36-301

31-11

تابستان 31

فروردین و
اردیبهشت 31

فعالی با همتایان عادی
پاشازاده؛

بررسی تاثیر استفاده از

اسدی؛

بالشتک های بادی جهت

میرزاخانی؛

نشستن در کالس  ،بر حرکات

رصافیانی

کلیشه ای

در نوبت چاپ

طب توانبخشی

کودکان اتیسم
اسماعیل پور؛

مقایسه مشارکت کودکان

رضایی؛

سندرم داون درعادات زندگی

پاشازاده؛

درنوبت چاپ

مطالعات ناتوانی

با گروه همتایان سالم

میرزاخانی؛
طباطبایی
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عنوان مقاله

پاشازاده؛ رصافیانی

A Review of
interventions for
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& Fidelity
Effectiveness of
Sensory
interventions
مهارتهای حرکتی و

پاشازاده؛ رصافیانی؛
حسینی
پاشازاده؛ یاریاری

عنوان همایش ،کنفرانس
وغیره
کنگره بیستم کاردرمانی

محل برگزاری
مرکز همایشهای

نحوه ارائه مقاله
(سخنرانی یا پوستر)
پوستر

سال ارائه
31

رازی
کنگره بیست و یکم

دانشگاه علوم

کاردرمانی

بهزیستی و

سخنرانی

31

توانبخشی
کنگره هشتم کاردرمانی

دانشگاه علوم

عملکرد عصبی_عضالنی

بهزیستی و

دانش آموزان مبتال به

توانبخشی

سخنرانی

33

اختالل کمبودتوجه وبیش
فعالی
پاشازاده

ایزدی؛ میرزاخانی؛ نجاتی؛
پاشازاده

Differentiation
between
sensorimotor
approaches

سمینار تازه های توانبخشی

مرکز همایش

سخنرانی

36

های رازی

مقایسه یادگیری توالی

شانردهمین کنگره طب

دانشگاه علوم

حرکتی صریح و ضمنی با

فیزیکی ،توانبخشی و

پزشکی ارتش

دست غالب و غیر غالب

الکترودیاگنوز

سخنرانی

33

در کودکان اوتیسم با
عملکرد باال و سندرم
اسپرگر
پاشازاده

ارزیابیهای مدل

باز آموزی برای کارشناسان

دانشگاه علوم

یکپارچگی حسی

سازمان بهزیستی

بهزیستی و

ارزیابیهای مدل

بازآموزی یکپارچگی حسی

سازمان آموزش و

یکپارچگی حسی؛

برای کارشناسان کاردرمانی

پرورش استثنایی

ادراک بینایی؛

شاغل درآموزش وپرورش

تهران

سخنرانی

37

توانبخشی
پاشازاده

مهارتهای دست نویسی

سخنرانی
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