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 كارشناسی ارشد:
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 فعاليت هاي آموزشی:

 سوابق تدريس الف( 

 )دانشگاه بوعلی سينا همدان(در مقطع كارشناسی ارشد:

 .بيومکانيک توصيفی و كمی7

 . بيومکانيک ورزشی2

 ی سينا همدان()دانشگاه كاشان و دانشگاه بوعل در مقطع كارشناسی:

 . بيومکانيک وزرشی7

 . حركت شناسی وزرشی2

 .آسيب شناسی5



 . حركت درمانی4

 .حركات اصلاحی3

 . زبان تخصصی6

 .كامپيوتر1

 

 

 فعاليت هاي پژوهشی:

 الف( تاليف كتاب:

 كتاب اردوهاي تربيتی، انتشارات مفتون همدانی، نفر اول           

 

 

 

 ب( مقالات علمی پژوهشی

زمان 

 انتشار

نمايه هاي 

 مجله

اعتبارعلمی 

 پديدآورندگان عنوان مقاله نفر اول عنوان مجله مجله

2016-
10 

ISC 
,IranMedex 

علمی 

پژوهشی 

 وزارتين
PHYSICAL 
TREATMENT 

كيوان شريف 

 مرادي

The Effects of Negative Heel Rocker 
Shoes on the Moment and the 
Contact Forces Applied on Lower 
Limb Joints of Diabetic Patients 
During Walking 

كيوان شريف مرادي,محمد تقی كريمی,زينب 

 رضاييان

2017-9 
ISC ,SID 
,IranMedex 

علمی 

پژوهشی 

 توانبخشی وزارتين

 كيوان شريف

 مرادي

اثر قطع عضو هميپلويکتومی بر كينماتيک و 

نيروي توليدي عضلات اندام تحتانی حين راه 

 رفتن با پروتز كانادين؛ گزارش موردي

كيوان شريف مرادي,مصطفی كمالی,محمد تقی 

 كريمی

2017-6 ISC ,SID 

علمی 

پژوهشی 

 وزارتين

پيراپزشکی و 

 null توانبخشی مشهد

اثر استفاده از بريس بر طول تار عضلات تنه و 

 كمر بيماران اسکوليوز ايديوپاتيک حين راه رفتن

آزاده نادي,محمد تقی كريمی,كيوان شريف 

مرادي,فاطمه جعفري سرو عليا,پرستو 

 سلجوقيان

2017-5 ISC ,SID 

علمی 

پژوهشی 

 ثبت نشده طب جانباز وزارتين

يدي عضلات و تاثير پروتز زير زانو بر نيروي تول

نيروي تماس مفصلی زانو و ران حين راه رفتن 

 در افراد با قطع عضو

مصطفی كمالی,كيوان شريف مرادي,علی 

 طهماسبی,خشايار جبل عاملی

2017-4 ISI 

نشريات 

 خارجی

Technology 
and Health 
Care null 

A comparative study on the 
mechanical 1 energy of the normal, 
ACL, osteoarthritis, 2 and Parkinson 
subjects 

حسين بحرينزاد,ميلاد سليمی بانی,مجتبی 

حسنی,محمد تقی كريمی,كيوان شريف 

 مرادي,عليرضا كريمی

2016-6 null 

نشريات 

 خارجی
Health and 
Rehabilitation 

كيوان شريف 

 مرادي

An Assessment of Gait 
Spatiotemporal and GRF of 
Parkinson Patients كيوان شريف مرادي,نادر فرهپور 

0-0 
ISC 
,IranMedex 

علمی 

پژوهشی 

 وزارتين
physical 
treatment null 

The Effect of Boston Brace on 
Muscle Length of Patients with 
Idiopathic Scoliosis 

و عليا,محمد تقی فاطمه جعفري سر

كريمی,كيوان شريف مرادي,ازاده نادي,پرستو 

 سلجوقيان



2016-4 ISC ,SID 

علمی 

پژوهشی 

 طب جانباز وزارتين

كيوان شريف 

 مرادي

مقايسه اجزاي نيروي عکس العمل زمين در پاي 

هاي سالم و پروتزي در افراد قطع عضو يکطرفه 

 زير زانو

قی كيوان شريف مرادي,مصطفی كمالی,محمد ت

 كريمی

2016-4 
ISC ,SID 
,IranMedex 

علمی 

پژوهشی 

 null فيض وزارتين

اثر برنامه تمرين در آب و خشکی بر تعادل 

 قامتی زنان مبتلا به سکته مغزي

مصطفی كمالی,بهنمام قاسمی,محمد علی 

 صالحی,كيوان شريف مرادي,منصور صياح

2015-9 null 

علمی 

پژوهشی 

دانشگاه 

 null بيومکانيک ورزشی آزاد

تأثير كانون توجه در فعاليت عضلات شانه هنگام 

 ضربه فورهند درايو تنيس روى ميز

محمدرضا حاتمی,كيوان شريف مرادي,مهدي 

 مجلسی,نادر فرهپور

2014-
12 null 

علمی 

پژوهشی 

دانشگاه 

 null بيومکانيک ورزشی آزاد

و  Polyganمقايسه خروجی هاي دو نرم افزار 

Visual 5D  متغيرهاي كينماتيکی براي تحليل

 رفتنو كينتيکی راه

كيوان شريف مرادي,نادر فرهپور,محمد تقی 

 كريمی,مصطفی كمالی

2015-3 null 

علمی 

پژوهشی 

دانشگاه 

 null بيومکانيک ورزشی آزاد

طراحی اورتز جديد و ارزيابی اثر آن بر 

متغيرهاي كينتيکی و كينماتيکی مفصل زانو 

 حين راه رفتن

مصطفی كمالی,كيوان شريف مرادي,محمد تقی 

 كريمی,مهشيد مشرف

0-0 
ISC ,SID 
,IranMedex 

علمی 

پژوهشی 

 null توانبخشی نوين وزارتين

تاثير نوع پنجه پروتز بر تعادل ايستاي افراد با 

 امپوتيشن اندام تحتانی

مصطفی كمالی,محمد تقی كريمی,علی 

 طهماسبی,كيوان شريف مرادي

0-0 ISC ,SID 

علمی 

پژوهشی 

 null مطالعات ناتوانی وزارتين

دار بر كاهش گشتاور  flareررسی تاثير كفش 

اداكتوري افراد مبتلا به استئوآرتريت كمپارتمنت 

 داخلی زانو

بهنام سليمانی,مصطفی كمالی,محمد تقی 

 كريمی,كيوان شريف مرادي

2015-1 
ISC 
,IranMedex 

علمی 

پژوهشی 

 وزارتين
physical 
treatment 

كيوان شريف 

 مرادي

Analysis of Dynamic Balance during 
Walking in Patients with 
Parkinson's Disease & Able-Bodied 
Elderly People 

كيوان شريف مرادي,نادر فرهپور,محمد تقی 

 كريمی,عباس بهرام

6831 

 

علمی 

پژوهشی 

 وزارتين

 نفر اول حركت

مولف 

 مسئول

بررسي اثرات برنامه ورزش درماني ويژه در 

بهبود ناهنجاريهاي تعادلي كودكان مبتلا به 

نادر فرهپور، كيوان شريف مرادي، محمد صادق  فلج مغزي اسپاستيك

 صبا، محمد مهدي تقديري

 38بهار 

 

علمی 

پژوهشی 

 وزارتين

نشريه علمي 

شي پژوه

توانبخشي 

دانشگاه علوم 

بهزيستي و 

 توانبخشي تهران

 نفر اول

مولف 

 مسئول

مقايسه وضعيت تعادل كودكان مبتلا به فلج 

مغزي اسپاستيك قبل و پس از يك برنامه 

 ورزش درماني

، محمد صادق كيوان شريف مرادي نادر فرهپور

 صبا، محمد مهدي تقدريري

 38تابستان

 

علمی 

پژوهشی 

 وزارتين

نشريه علمي 

پژوهشي 

توانبخشي 

دانشگاه علوم 

بهزيستي و 

 توانبخشي تهران

نفر اول 

مولف 

 مسئول

توزيع نيروي وزن بر پنجه و پاشنه در قبل و 

پس از ورزش درماني در كودكان مبتلا به فلج 

 مغزياسپاستيك داي پلژي

 كيوان شريف مرادي نادر فرهپور



 38تابستان

 

علمی 

پژوهشی 

 وزارتين

نشريه علمي 

پژوهشي دانشگاه 

علوم پزشکي و 

خدمات بهداشتي 

  درماني همدان

 نفر دوم

مولف 

 مسئول

 صدمات ناشي از فلج مغزي اسپاستيك

يكودكان بر ويژگيهاي تعادل ديناميک  
، محمد صادق كيوان شريف مرادي نادر فرهپور

 صبا، محمد مهدي تقدريري

 

 

 

 

 (مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي داخلی و خارجی:پ

 تاريخ برگزاري همايش نام همايش عنوان مقاله

اندامهاي فوقانی بررسی اثرات برنامه ورزش درمانی ويژه در بهبود دامنه حركتی 

 كودكان مبتلا به فلج مغزي اسپاستيک

همايش بين اللملی تربيت بدنی و 

 علوم ورزشی دانشگاه شهيد بهشتی

  44اسفند ماه  4

بررسی اثرات يک برنامه ورزش درمانی ويژه در بهبود ناهنجاريهاي تعادلی كودكان 

  مبتلا به فلج مغزي اسپاستيک

ی همايش  بين المللی علوم ورزش

 دانشگاههاي حاشيه درياي خزر. 

 7545شهريور  73

تأثير يک برنامه توانبخشی ورزشی بر شدت ورزش زير بيشينه و كارايی مکانيکی 

 بيماران فلج مغزي اسپاستيک

 

 

همايش  بين المللی علوم ورزشی 

  دانشگاههاي حاشيه درياي خزر

  7545شهريور  73

هفتمين همايش ملی تربيت بدنی   اناثر تحليل رفتگی روانی بر عملکرد داور

  و علوم ورزشی دانشگاه تبريز

  43اسفند 

اولين همايش ارتقاي سلامت و   بررسی صدمات ناشی از فلج مغزي اسپاستکی بر ويژگيهاي تعادل ديناميکی

  آموزش بهداشت

  41خرداد

 
The dynamic equilibrium control of children with cerebral 

palsy compared with normal subjects 

Greek congress 2005 

 

 

 

 

 

 

 ت( مقالات علمی پژوهشی در نشريات معتبر علمی تخصصی و دانشگاهی

 تاريخ  شماره  نام نشريه عنوان مقاله

نشريه دانشگاه علمی  ملاک كارآمدي فردي بهداشتی

 كاربردي تهران

 45اسفند ماه   هفتاد و شش 



نشريه دانشگاه علمی  در خود تصويري دختران و پسران نقش ورزشها و بازيها

 كاربردي تهران 

 7545مرداد چهل و نه

مقايسه و بررسی دو روش تمرينی قدرتی ايزوتونيک در آب و خشکی 

 بين دانشجويان دانشگاه بوعلی سينا همدان

نشريه دانشگاه علمی 

 كاربردي تهران

  45بهمن   هفتاد و جهار 

 

 ی كارگاه هاي آموزش

 تاريخ عنوان كارگاه 

 35خرداد  4و1 مقاله نويسی پيشرفته با تاكيد بر روشهاي نوشتاري و تکنيک هاي آماري 

 4/4/44/لغابت 5/4 روش تحقيق

 32 كارگاه فرهنگی ويژه دانشجويان دكتري

 1/4/30 بيومکانيک منيسک زانو و نحوه توانبخشی آن

 50/3/41 روشها و فنون تدريس

Low Back Pain 8/4/90 

Lyonnaise Brace Workshop Sep2014 

 دانشگاه كاشان 35اسفند  24و25 فراتحليل

 دانشگاه كاشان 7535ديماه  25 تکنيک هاي تدريس

 دانشگاه كاشان 7535ديماه  5 فرماندهان جنگ نرم

 دانشگاه كاشان 35دي ماه  PLS 23نرم افزار 

 اه كاشاندانشگ35دي ماه  24و  AMOS 21نرم افزار 

 دانشگاه كاشان 34اذر  2 اخلاق حرفه اي در پژوهش

Letter writing workshop 7may 2015 

Isfahan university of 

medical science 



 دانشگاه كاشان 34دي  26 ارزيابی فعاليت هاي آموزشی و پژوهشی: انواع روشهاي ارزابی از آموخته ها

 34ارديبهشت  24 ی و پژوهشیآشنايی با قوانين و مقررات استخدام

 دانشگاه الزهرا 34ارديبهشت  24 دوره ورزش در آب با رويکرد بازتوانی 

 

 طرح پژوهشی:

 بررسی نيروهاي فعال و غير فعال ، طول فيبر و طول تاندن عضلات منتخب و نيروهاي تماس مفصلی اندام تحتانی بيماران پاركينسون 

 
 

 ي انجام شده  و عناوين اكتسابی در اين حوزهج(ساير فعاليت ها

 

 

 
 

 


