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-2رشد و تکامل کودکان
 -3توانبخشی عصبی-تکاملی کودکان
 -4مدیریت ،نیازسنجی ،برنامه ریزی ،ارزشیابی
 -5روش تحقیق
سوابق آموزشی
 25 -1سال سابقه تدریس ،راهنمایی و مشاوره پایان نامه در مقاطع مختلف تحصیلی -در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
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 -3دو سال سابقه مدیریت گروه آموزشی علوم بالینی
 -4چندین فعالیت دانش پژوهی
 -5چند پژوهش در حوزه آموزش
فعالیتهای پژوهشی
 25 -1سال سابقه تحقیق در دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی و سایر سازمانها و نهادها
 -2سه سال سابقه معاونت پژوهشی دانشگاه
 -3یک سال سابقه ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
 -4شش سال و نیم سابقه ریاست مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال
 -5دو و نیم سال سابقه سرپرستی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
 -6مجری و/یا همکار اصلی چندین پروژه تحقیقی ملی/در سطح کشوری
مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش ،سمپوزیوم ،کارگاه )..


مسئول صدای مشاور پزشکی ژنتیک -سازمان بهزیستی کشور از نیمه اول سال  1373تا نیمه دوم سال 1374



مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیتها -سازمان بهزیستی کشور -از تیرماه سال 1374تا مهرماه 1380



معاون امور فرهنگی و پیشگیری -سازمان بهزیستی کشور-از مهرماه سال  1380لغایت آذر 1384



معاون پژوهشی -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  -از دی ماه سال  1382لغایت خرداد ماه  1384و از بهمن ماه  1384لغایت خرداد
1386



معاون مرکز توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از نیمه اول سال  1384تا نیمه اول سال 1387



مدیرکل مرکز مطالعات و برنامه ریزی ستاد مبارزه با مواد مخدر –از اردیبهشت ماه  1385لغایت اردیبهشت ماه 1386



سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -از اردیبهشت ماه  1387تا شهریور 1389



مدیر گروه آموزشی "علوم بالینی" دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – از مهرماه  1387تا شهریور 1389



رییس مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-از دی ماه  1389تا خرداد 1396



معاون آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-از بهمن ماه  1392تا اسفند 93

عضویت در مجامع علمی
از سال

تا سال

مجمع علمی

سازمان نظام پزشکی ایران-از سال 1368
انجمن پزشکان کودکان ایران -از سال 1371
انتشارات
 -1انتشار مقاله در ژورنال






«-1برسی تیتر آنتی بادی سرخیجه در دختران دبیرستانی شهر تهران بزرگ »  -نویسنده اول  -مجله حکیم چاپ 1379
«-2بررسی میزان شیوع مصرف سیگار وسن کشیدن اولین در دانش آموزان تهران»-نویسنده سوم  -مجله حکیم  -چاپ 1380
«-3بررسی آگاهی وباوردانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران درباره تأثیرات مصرف سیگار » -نویسند سوم  -مجله اندیشه ورفتار
چاپ 1382
«-4بررسی کیفیت زندگی افراد مبتال به ضایعات نخاعی»  -نویسنده دوم  -مجله دانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات بهداشتی -
چاپ  1383عی.1384 ،)1(1 ،



«-5الیه بندی جمعیت :نیاز به اولویت بندی در نظام رفاه و تامین اجتماعی (پیشنهاد مدل)-نویسنده پنجم-مجله فصلنامه حقوق تامین
اجتماعی.1384 ،)1(1 ،



«. 6جایگاه پیشگیری در نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی»  -نویسنده اول  -مجله فصلنامه حقوق تأمین اجتماعی1384 ،)1(1 ،



 « -7بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت مراجعین به مراکز دولتی و مقایسه آن با مراکز خصوصی درمان اعتیاد استان کردستان»-

نویسنده رابط ) – (correspondentمجله حکیم1388 ،


« -8مقایسه رضایت مشتری در کلینیک های توانبخشی سرپایی خصوصی و دولتی استان کردستان»-نویسنده سوم -فصلنامه علمی-
پژوهشی توانبخشی1387 ،



 " -9تدوین سند ملی کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی" – نویسنده اول و رابط – فصلنامه رفاه اجتماعی.1388 ،)32( 9 ،



 « -10استاندارد سازی و اعتباریابی ابزار غربالگری اختالال تکاملی پرسشنامه سنین و مراحل  -»ASQنویسنده دوم و رابط -در
کودکان تهرانی ،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،سال  ،91دوره  70شماره .7



 « -11طراحی شاخصهای معتبر برای ارزیابی وضعیت آموزش بالینی در رشته های توانبخشی»-نویسنده دوم -توسعه آموزش در علوم
پزشکی ،سال  ،91دوره  5شماره .9



 «-12بررسی تاثیر آموزش  handlingبه مراقبین در منزل ،بر تکامل حرکتی ظریف در کودکان فلج مغزی  72-6ماهه»-نویسنده
سوم و رابط -پژوهش در علوم توانبخشی ،سال  ،91سال  8شماره .3



 «-13کودکان دچار معلولیت و موانع حضور منظم در جلسات توانبخشی»-نویسنده سوم -پژوهش در علوم توانخبشی ،سال  ،91دوره
 8شماره .5



 «-14کودکان دچار معلولیت وانجام تمرینات توانخبشی در منزل :موانع پیروی از توصیه های درمانگران»-نویسنده سوم -فصلنامه
علمی پژوهشی توانبخشی ،سال  ،91دوره سیزدهم شماره اول شماره مسلسل .51



 «-15مقایسه تعامل اجتماعی نوجوانان کم شنوای شاغل به تحصیل در مدارس تلفیقی و استثنایی»-نویسنده سوم -مراقبت های
نوین ،سال  ،91دوره  9شماره .1



 «-16گزارش بررسی ژنتیکی یک بیمار مبتال به نشانگان آنجلمن با استفاده از روشهای  MLPAو -»Array CGHنویسنده
چهارم -ژنتیک در هزاره سوم ،سال  ،91سال دهم شماره .1



«-17شیرخواران در معرض خطر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شمال و شرق تهران و فاکتورهای مرتبط با تاخیر تکامل
حرکتی آنها» -نویسنده دوم -حکیم.1388،)2(12 ،



«-18تحلیل راهبردی وضعیت موجود در خصوص تکامل کودکان خردسال ایرانی (آنالیز  )SWOTو راهبردها و فعالیت های
پیشنهادی»-نویسنده اول-فصلنامه رفاه اجتماعی .1389-35



 «-19میزان پیروی والدین از برنامه های توانبخشی کودکان ناتوان در کلینیک های توانبخشی سرپایی شهر بیرجند»-نویسنده سوم-
فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.1390 ،



«-20بررسی انواع فلج مغزی و اختالالت همراه در مناطق شمالی و شرقی شهر تهران» ،نویسنده دوم ،فصلنامه علمی-پژوهشی
توانبخشی.1390 ،)3(12 ،




-21آیا آزمون غربالگری دنور  2دارای پایایی و اعتبار مناسب برای غربالگری اختالالت تکاملی در کودکان صفر تا  6ساله شهر تهران
هست؟ نویسنده دوم ،فصلنامه پایش ،سال دهم ،شماره چهارم ،پاییز1390 ،
-22غربالگری تکاملی در کودکان  4تا  60ماهه شهر تهران با استفاده از آزمونهای غربالگری تکاملی دنور  IIو -»ASQنویسنده

دوم-فصلنامه علمی-پژوهشی توانبخشی.1390 ،)3(12 ،


-23بررسی نیاز متخصصین توانبخشی برای آموزش تکامل کودکان ( 0تا  8ساله)»-نویسنده اول-مجله علمی پزوهشی پژوهان-
)-11(4سال .92



-24بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی در سالمندان شهری و روستایی-نویسنده دوم-فصلنامه پایش-سال دوازدهم-شماره سوم-سال
.92



-25آیا شدت اضطراب در ماد ران کودکان مبتال به فلج مغزی باالتر از مادران کودکان عادی است؟ فصلنامه توانبخشی ،دوره یازدهم،
شماره پنجم ،شماره مسلسل  ،45زمستان1389 ،



 -26ساخت و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به کم شنوایی نوجوانان ،نویسنده سوم ،فصلنامه توانبخشی ،دوره سیزدهم،
شماره پنجم ،زمستانف شماره مسلسل 1391 ،



-27مقایسه آزمون غربالگر دنور  2و پرسشنامه های سنین و مراحل در بخش تکامل حرکتی کودکان  4تا  60ماهه شهر تهران،
نویسنده دوم ،فصلنامه توانبخشی ،دوره سیزدهم ،شماره پنجم ،زمستان ،شماره مسلسل 1391،



-28روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی ،نویسنده چهارم ،فصلنامه توانبخشی ،دوره سیزدهم،
شماره پنجم ،زمستان1391 ،



 -29عوامل موثر بر تاخیر در مراجعه برای خدمات گفتار درمانی درکودکان ایرانی با اختالالت گفتار و زبان ،نویسنده اول ،فصلنامه
توانبخشی ،دوره چهاردهم ،شماره ششم ،زمستان ،شماره مسلسل 1392 ،61



-30بررسی تاثیر آموزش مراقبت های ویژه روزمره زندگی و تطبیق منزل به والدین بر تکامل کودکان فلج مغزی  15تا  60ماهه،
نویسنده سوم و رابط ،فصلنامه توانبخشی ،دوره چهاردهم ،شماره ششم ،زمستان ،شماره مسلسل 1392 ،61



-31تدوین نسخه فارسی آزمون غربالگر سنجش تکامل کودکان «بیلی» و تعیین اعتبار و روایی آن ،نویسنده چهارم ،فصلنامه
توانبخشی ،دوره  ،14شماره 1392 ،6



-32بررسی تاثیر آموزش مراقبت های ویژه ی روزمره ی زندگی به مراقبین در منزل ،و تطبیق منزل بر عملکرد حرکتی درشت در
کودکان فلج مغزی  72-15ماهه ،نویسنده سوم ،مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین ،دوره  ،8شماره  ،1بهار1393 ،



-33تاثیر درمان زودرس با داروی لیسکانتین یا پریمیدون برا کاهش تاخیر تکاملی کودکان مبتال به سندرم  Drowetو ،GEFS
نویسنده سوم ،فصلنامه توانبخشی ،دوره چهاردهم ،شماره ششم ،زمستان ،شماره مسلسل 1392 ،61



-34معصومه زمانپور ،نیکتا حاتمی زاده ،روشنک وامقی ،عنایت اهلل بخشی ،نیازسنجی وسایل تکنولوژی کمک توانبخشی از نوجوانان
دانش آموز کم شنوا – ناشنوا و والدین ایشان؛ شهر اهواز  ،1392فصلنامه توانبخشی ،دوره  ,15شماره 1393-10 -4



-35مقایسه دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درباره وضعیت آموزش بالینی رشته های
توانبخشی در سال -92نویسنده دوم ،نشریه علمی پژوهشی گام های توسعه در آموزش پزشکی



 -36صدیقه امیرعلی اکبری ،روشنک وامقی* ،فیروزه ساجدی ،حمیرا سجادی ،حمید علوی مجد ،سهیال حاجی قاسمعلی ،ارتباط

وضعیت اقتصادی-اجتماعی ،استرس درک شده ،حمایت اجتماعی و خشونت خانگی با افسردگی زنان در سنین باروری :به کارگیری
مدل تحلیل مسیر ،فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دوره سوم ،شماره چهارم ،زمستان .1394


 -37نادیا آذری ،فرین سلیمانی ،روشنک وامقی ،فیروزه ساجدی ،سهیال شهشهانی ،حسین کریمی و همکاران ،تعیین اعتبار و روایی
آزمون مقیاس های تکاملی شیرخواران و نوپایان  ،Bayleyکومش ،جلد  ،18شماره (1پیاپی  ،)61پاییز .1395



 -38روشنک وامقی ،صدیقه امیرعلی اکبری ،فیروزه ساجدی ،حمیرا سجادی ،حمید علوی مجد ،سهیال حاجی قاسمعلی ،مقایسه
استرس و حمایت اجتماعی دکر شده مادران کودکان  6تا  18ماهه با تاخیر تکاملی و تکامل طبیعی ،مجله دانشکده پرستاری و مامان
دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات) ،دوره  ،21شماره .87-74 ،1394 ،3



 -39فیروزه ساجدی ،روشنک وامقی ،سهیال شهشهانی ،نادیا آذری ،انوشیروان کاظم نژاد ،غربالگری تکامل حیطه فردی-اجتماعی
کودکان  4تا  60ماهه با استفاده از آزمون غربالگری تکاملی دنور  2و پرسشنامه سنین و مراحل ،فصلنامه توانبخشی ،دوره  ،16شماره
 ،2تابستان .1394



 -40روشنک وامقی ،فیروزه ساجدی ،فریبا یادگاری ،طلیعه ظریفیان ،سهیال شهشهانی پور ،نیکتا حاتمی زاده ،مرتضی فرازی ،اکبر
دارویی ،ف رین سلیمانی ،نادیا آذری ،نیره مهدی پور ،عطیه اشتری ،رباب تیموری ،تدوین پروتکل مداخالت به هنگام در تاخیر تکامل
گفتار و زبان کودکان خردسال :یک تجربه منحصر به فرد در کشور ،فصلنامه توانبخشی ،دوره  ،16شماره  ،4زمستان .1394



-41زهره زنگویی ،روشنک وامقی* ،نیکتا حاتمی زاده ،مهشید فروغان ،مهدی رهگذر ،رابطه ویژگیهای شغلی و سالمت روان در
کارشناسان توانبخشی مرکز دولتی و خصوصی تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران ،فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی،
سال پانزدهم ،شماره .58



 -42ساغر قاسمی فیروزآبادی ،روشنک وامقی ،رکسانا کریمی نژاد ،پیام جمالی ،فیروزکوهی مقدم ،دهقانی ،حسنی نجم آبادی ،فرخنده
بهجتی ،بررسی تنوع تعداد کپی ژنومی ( )CNVدر بیماران ایرانی مبتال به اوتیسم اسپورادیک با استفاده از تکنیک های  ،MlPAو
 ،array-CGHژنتیک در هزاره سوم ،جلد  ،14شماره  ،1زمستان  ،2016شماره صفحه .26

1-Soleimani F, Vameghi R. Neuro-developmental outcome in 4-18 month old infants in a
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 «-15تشخیص و مواجهه با بحران توسط پزشکان در خانواده های دارای کودکان استثنایی»-اولین همایش کودکان استثنایی و
خانواده -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران.1388 ،
«-16ویژگیهای برنامه های موفق پیشگیری از مصرف مواد در مدارس-اولین همایش ملی پیشگیری ا ز مصرف مواد» -دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران.1388 ،
«-17تدوین برنامه ملی ارتقاء تکامل در کودکان ایرانی»-همایش پیشگیری از معلولیتها -تهران.1388-
«-18تعیین روایی و استاندارد سازی پرسشنامه غربالگری تکاملی  ASQدر کودکان ایرانی»-همایش ایرانی نوروسایکولوزی ،
تهران.1390 ،
«-19روش «آموزش پاسخگو» به عنوان یک روش مداخله زودرس برای کودکان دچار اختالالت تکاملی» -دومین همایش ساالنه
سندروم داون -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران.1389،
«-20غ ربالگری نوآرایی های ساب تلومریک در کودکان ایرانی دچار عقب ماندگی ذهنی ایدیوپاتیک با استفاده از تکنیک























-»MLPAهمایش ساالنه ژنتیک معلولیتها -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران.1389 ،
«-21غربالگری و ابزارهای غربالگری برای تشخیص زودرس تاخیر تکاملی»-بیست و دومین کنگره بین المللی طب کودکان،
تهران.1389،
«-22روانسنجی و تطبیق بین فرهنگی پرسشنامه سنین و مراحل -»ASQبیست و سومین کنگره بین المللی طب کودکان ،تهران،
.1391
«-23غربالگری تاخیر تکاملی در کودکان ایرانی» ،بیست و سومین کنگره بین المللی طب کودکان ،تهران.1390 ،
«-24غربالگری تکامل گفتار و زبان در کودکان  4تا  60ماهه تهرانی» ،بیست و سومین کنگره بین المللی طب کودکان ،تهران،
.1391
«-25رویکردی نوین به مداخالت زودرس در کودکان دچار اختالالت تکاملی :آموزش پاسخگو» -اولین کنگره ایرانی توانبخشی
عصبی-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.1390 ،
 «-26اختالالت ارتوپدیک در سندروم داون» -سومین همایش ساالنه سندروم داون-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران،
.1390
«-27کودکان و بالیا :چالشها و پیشنهادات برای مراقبت»-پنجمین کنگره بین المللی سالمت و مدیریت بحران در بالیا ،تهران
.1391
«-28دانشگاه سالم چیست؟»-اولیه همایش دانشگاه سالم ،تهران ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.1391 ،
 «-29مراجعه منظم به جلسات درمانی و فاکتورهای مرتبط با آن در کودکان دچار اختالالت حرکتی مراجعه کننده به کلینیک های
کاردرمانی و فیزیوتراپی شهر بیرجند» -همایش تحقیق در توسعه سالمت-بیرجند.1391.
«-30تکامل شناختی کودکان»-دومین همایش ملی پیشگیری از معلولیتها-تهران.1391 ،
«-31تشخیص و مداخله زودرس در اختالالت تکاملی کودکان»-اولین همایش بین المللی تغذیه ،رشد و تکامل نوزادان و کودکان،
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد.1390 ،
«-32تشخیص اختالالت کروموزومی در نواحی ساب تلومریک با استفاده از تکنیک  MLPAدر  100بیمار ایرانی دچار عقب
ماندگی ذهنی ایدیوپاتیک» -بیست و چهارمین کنگره بین المللی طب کودکان ،تهران.1391 ،
«-33تشخیص و مواجهه با بحران در خانواده های کودکان استثنایی توسط پزشک» ،همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران،
 10-7اردیبهشت ماه .91
«-34غربالگری تکامل حیطه فردی-اجتماعی کودکان  60-4ماهه» ،سمینار سراسری آموزش و سالمت کودکان پیش از دبستان،
 27-26اردیبهشت ماه .91
«-35استرسورها در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان ،سمینار توانمند سازی و اصول مراقبت ها و چالش های پزشکی و پرستاری در
 21-19 ،»NICUاردیبهشت ماه .91
«-36بررسی تاثیر آموزش  handlingبه مراقبین در منزل ،بر تکامل حرکتی ظریف کودکان فلج مغزی  72-6ماهه» ،هفدهمین
کنگره کاردرمانی ایران 11-9 ،آبان ماه .91
«-37تاثیر سن ،جنس و چاقی بر مهارتهای حرکتی بنیادی درکودکان  4تا  6سال در شهر تهران» ،هفدهمین کنگره کاردرمانی
ایران 11-9 ،آبان ماه .91
” ،“Down syndrome’s brain dynamics: analysis of fractality in resting stateهفدهمین کنگره
کاردرمانی ایران 11-9 ،آبان ماه .91
«-38تعیین کننده های اجتماعی سالمت :آیا ارتباطی با بیماریهای عفونی وجود دارد؟» ،هشتمین همایش ساالنه انجمن عفونی
اطفال 19-17 ،آبان ماه .91
«-39تاثیر سن ،جنس و چاقی بر مهارت های حرکتی بنیادی در کودکان  4تا  6سال شهر تهران» ،اولین سمینار مدرسه و کودک با
نیازهای ویژه 3-2 ،آبان ماه .91
«-40کیفیت زندگی نوجوانان مبتال به کم شنوایی خفیف و شدید در مدارس تلفیقی و استثنایی» ،اولین سمینار مدرسه و کودک با
نیازهای ویژه 3-2 ،آبان ماه .91


















-41سومین کنگره پزشکی ژنتیک ایران -اردیبهشت -1392مرکز طبی کودکان
 -42بیست و پنجمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان-مهر -1392مرکز طبی کودکان -سه خالصه مقاله ارائه شد.
 -43دوازدهمین همایش گفتار درمانی ایران-اسفند -1392دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 -44بیست و ششمین همایش بین المللی کودکان-مهر -1393مرکز طبی کودکان-دو خالصه مقاله ارائه شد.
 -45ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده-اردیبهشت -1393پژوهشکده خانواده
 -46همایش اختالالت خواب-آذر -1393دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 -47همایش سرگیجه-مهر  -1393دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 -48نوزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی-آبان -1393انجمن علمی کاردرمانی ایران-سه خالصه مقاله ارائه شد.
 -49اولین سمینار کشوری مدیریت توانبخشی-خرداد -94دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -هشت خالصه مقاله ارائه شد.
« -49تکامل هیجانی-اجتماعی»-بیست و هفتمین همایش بین المللی کودکان-مهر  -1394مرکز طبی کودکان
«-50اثربخشی درمان آمبلیوپی در برنامه غربالگری ملی»-بیست و هفتمین همایش بین المللی کودکان-مهر -1394مرکز طبی
کودکان.
«-51تکامل هیجانی-اجتماعی»-سمپوزیوم تکامل و اختالالت آن در کودکان -بهمن -1394دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
« -52توانبخشی کودکان :تشخیص و مداخله به هنگام»-کنگره طب فیزیکی ،توانبخشی ،و الکترودیاگنوز ایران-بهمن -1394
انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی ایران.
-53کارگاه "  "Global Developmental Delay & Cognitive Delay in Childrenبرای پزشکان معین وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از سراسر کشور  -بیست و هشتمین همایش بین المللی کودکان -مهر  -1395مرکز طبی
کودکان.
و موارد متعدد دیگر ....

جوایز و تشویق ها
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