به نام خدا
برنامه اولین همایش توانبخشی ابن سینا (توانبخشی عصبی)  9-8مهر 5991

روز اول 91/7/8
زمان

سخنران

عنوان

 851:تا 855:

مراسم افتتاحیه همایش

 855:تا 9

سخنرانی افتتاحیه و مقدمه ای بر مباحث رشدی عصبی

تالوت آیات قرآن ،سخنرانی5
دکتر موسوی بهار ،دکتر سعید
بشیریان،دکتر کارخانه ای ،دکتر محمد
صادق سیف پناهی
دکترمحمد تقی جغتایی (رئیس سمینار و
مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی)

جلسه اول -هیات رئیسه 5دکتر اسماعیل ابراهیمی ،دکتر جغتایی  ،آقای قربانی ،دکتر سید علی حسینی ،دکتر یونس لطفی  ،دکتر
محمد رضایی
محور سخنرانیها :اصول توانبخشی عصبی در اختالالت تکاملی
آقای دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

 9تا 951:

تشریح ابعاد توانبخشی عصبی

 951:تا 95:9

مدلهای توانبخشی عصبی در اختالالت تکاملی

 95:9تا 955:

گفتاردرمانی مبتنی بر شواهد در اختالالت تکاملی

دکتری تخصصی فیزیوتراپی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر مهدی علیزاده
دکتری تخصصی کاردرمانی ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کودکان

دکتر یلدا کاظمی
دکتری تخصصی گفتاردرمانی ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان

 955:تا 19

 Evaluation of the Young Children withدکتر افشین فیاضی
Neurodevelopmental Disability:
A Prospective Study at Hamadan
فوق تخصص اعصاب اطفال ،عضو هیات
University of Medical Sciences Clinics
1

علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 51تا 51:91

استراحت و پذیرایی

جلسه دوم -هیات رییسه 5دکتر اکبر دارویی ،دکتر سعید فراهانی ،دکتر یلدا کاظمی ،دکتر محمد صادق سیف پناهی ،دکتر
مهدی علیزاده ،آقای دکتر خاتون آبادی.
محورهای سخنرانی :توانبخشی عصبی در اختالالت ارتباطی
 195:9تا 1955:

خطاهای بالینی در ارزیابی ،تشخیص و درمان

 1955:تا 11

طراحی مدل فردی درمان آفازی براساس ارزیابی

جناب آقای علی قربانی
کارشناس ارشد گفتاردرمانی ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نوروسایکولوژی شناختی

دکتر فریبا یادگاری
دکتری تخصصی گفتاردرمانی ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

 11تا 1151:

توانبخشی گفتار در توتال الرینژکتومی

 1151:تا 115:9

اوتیسم و کم شنوایی

دکتر فرهاد ترابی نژاد
دکتری تخصصی گفتاردرمانی ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر سعید فراهانی
دکتری تخصصی شنوایی شناسی ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2

 115:9تا 1155:

مدیریت استفاده از زمان در مادران دارای کودک

سرکار خانم فاطمه بهنیا

اوتیستیک 5یک مطالعه مقایسه ای
 1155:تا 115::

تاثیر مداخالت گفتاردرمانی قبل از عمل کاشت حلزون،
بر مهارت نظریه ذهن کودکان کاشت حلزون  :تا 6سال و

دکتر زهرا سلیمانی ،زیبا دلخواه ،دکتر
هوشنگ دادگر ،اشکان دلخواه

 8تا  9سال فارسی زبان
 115::تا 1059:

kowsar Esfandeh, Dr Hashem
Attentional Functions Of School-Aged
Farhangdoosth, Dr
Children Who Do And Do Not Stutter
Mohammad Ali Nazari, Dr
Shohreh Jalaie
Faezeh Asadollahpour ,
مقایسه پاسخ دهی تکلیف تکرار ناکلمه در کودکان لکنتی
Mahmood N. Hoseini,
و غیرلکنتی  7تا  1:ساله
Mahyar Mir

 51:51تا 59:51

نماز و ناهار

 1059:تا 1051:

جلسه سوم -هیات رئیسه 5دکتر اکرم پوربخت ،دکتر فریبا یادگاری ،دکتر فرنوش جاراللهی  ،دکتر فرهاد فراهانی ،دکتر قاسم
محمد خانی ،خانم دکتر امامی  ،دکتر یونس امیریشوکی.
محور سخنرانیها :توانبخشی عصبی در اختالالت شنیداری و کاشت حلزون
دکتر قاسم محمدخانی

 1:55:تا 15

اختالل پردازش شنیداری مرکزی

 15تا 1551:

Early intervention in hearing impaired
children

دکتری تخصصی شنوایی شناسی ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر اکبر دارویی
دکتری تخصصی گفتاردرمانی ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

 1551:تا 155:9

آیا میتوان برای یادگیری گفتار ناشنوایان ،ضرورت
شنوایی را زیر سؤال برد؟
3

دکتر یونس امیریشوکی ،دکتر
سیدعبداهلل موسوی ،محمدصادق جنابی

 155:9تا 15559

 15559تا 155:9

مقایسه مهارتهای کاربردشناختی کودکان کمشنوای

دکتر مریم سادات غیاثیان ،دکترمرتضی

کاشت حلزون با همساالن شنوا

فرازی ،خانم لیال احمدزاده

تاثیر مداخله درمانی گالوانیک وستیبوالر بر عملکرد

دکتر مسلم شعبانی

حرکتی موشهای صحرایی دچار ضعف وستیبوالر یکطرفه
و نوروژنز در هسته های وستیبوالر داخلی

 155:9تا 1:

بررسی نقش آزمون فاصله در نویز در تعیین شدت اختالل

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

مرتضی حمیدی نهرانی

خواندن و درک در کودکان دچار اختالل خواندن
 1:تا 1:519

بهاره خاورغزالنی

مقایسه ظرفیت حافظه ی فعال شنیداری کودکان دچار
اختالل پردازش شنوایی وکودکان هنجار 8تا  19ساله

 1:519تا 1:509

 1:509تا 1:5:9

بررسی دستاوردهای آموزشی و عملکرد مدرسه ای

مهدی گاللی تراب ،زینب

کودکان دارای کاشت حلزون

نجفی ،دکترحسین طالبی

پانل  :5کاربرد آزمونهای الکتروفیزیولوژی در تشخیص

رئیس پانل 5خانم دکتر پوربخت

و توانبخشی اختالالت شنیداری سالمندان

اعضای پانل 5دکتر یونس لطفی ،دکتر
محمدخانی ،دکتر سعید فراهانی ،خانم
دکتر فرنوش جاراللهی

روز دوم 91/7/9
جلسه اول -هیات رئیسه 5دکتر محمد صادق حسینی ،دکتر کامیار قصیری ،دکتر حسن سعیدی ،دکتر فرهادترابی نژاد ،خانم
دکتر مهربان ،دکتر سید علی حسینی ،آقای مرتضی حمیدی نهرانی
محور سخنرانیها :مباحث بین رشته ای در توانبخشی عصبی
 85:9تا 855:

دکتر سید علی حسینی

ارگنومی در توانبخشی

دکتری تخصصی ارگنومی  ،رئیس امور
هیات علمی وزارت بهداشت ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

4

 855:تا 9

AUDITORY PERFORMANCE AND SPEECH
INTELLIGIBILITY RESULTS IN PATIENTS
WITHCOCHLEAR IMPLANTS IN
HAMADAN UNIVERSITY

دکتر فرهاد فراهانی ،دکتر الناز شریعت
پناهی ،خانم سهیال قدیمی

 9تا 951:

نقش ویتامین  Dدر توانبخشی دهلیزی

 951:تا 95:9

اصول بازتوانی عصبی

 95:9تا 9559

Management of low back pain

 9559تا 95:9

Rehabilitation team

 95:9تا 19

استفاده از یک عصب حسی کالسیک برای بازآموزی

دکتر محمد صادق سیف پناهی ،دکتر

پاسخهای حرکتی یک عصب حرکتی آسیب دیده

علی اشرف جمشیدی ،دکتر فرزاد

دکتریونس لطفی
متخصص گوش و حلق و بینی ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

دکترنورالدین نخستین انصاری
دکتری تخصصی فیزیوتراپی ،عضو هیات
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علی عبدلی
جراح مغز و اعصاب
دکتر محمد رضا نیکو

متخصص طب فیزیکی

ایزدی ،دکتر فرهادترابی نژاد ،دکتر جواد
صراف زاده ،سیاوش محمدی

 19تا 19519

نظریه و عمل در توانبخشی ایرانی 5چارچوبی پیشنهادی برای
بومی سازی علوم توانخشی

5

آقای محسن سرحدی

 51:51تا 51:51

استراحت و پذیرایی

جلسه دوم -هیات رئیسه 5دکتر مختار عراضپور ،دکتر علی عبدلی ،خانم مریم عمادی  ،خانم نسرین گوهری ،دکتر فرزاد فرمانی،
دکتر حسن سعیدی
محورهای سخنرانی :توانبخشی عصبی در سالمندی
 19559تا 195::

مداخالت ارتوزی به منظور کاهش خطر زمین خوردن در
سالمندان

دکتر مجتبی کامیاب
دکتری تخصصی ارتوز و پروتز ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 195::تا 55:51

توانبخشی شنوایی در سالمندان

 55:51تا 55:11

ارتوز کمری مرتعش 5وسیله ای کمکی جهت بهبود تعادل

دکتر کامیار قصیری

و سرعت راه رفتن در افراد مسن و افراد مبتال به بیماری

دکتری تخصصی ارتوز و پروتز ،عضو

دکتر فرنوش جاراللهی
دکتری تخصصی شنوایی شناسی ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

پارکینسون

جلسه سوم-هیات رئیسه :دکتر مجتبی کامیاب ،آقای محسن سرحدی ،خانم مرتضوی ،خانم سحر نورانی ،خانم احمدی ،دکتر
بهاره رضایی
محور سخنرانیها :توانبخشی عصبی در کودکان و بزرگساالن دچار اختالالت نورولوژیک و روانپزشکی
 55:11تا 55:91

عصبشناسی کارکرد اجرایی و مداخالت کاردرمانی

 55:91تا 55:51

بررسی اثر اسپلینت نئوپرنی دست بر قدرت گرفتن ،پینچ و

دکتر سمانه اسماعیلی،
دکتری تخصصی کاردرمانی

6

خانم صدیقه سادات میرباقری ،خانم ثریا

مهارت حرکتی دست کودکان فلج مغزی
 55:51تا 55:11

Leisure time activities of Iranian patients
with Multiple Sclerosis

 55:11تا 51:11

مقایسه اثربخشی درمان  tDCSبا گروه درمانی شناختی

قرباغی
دکتر محمد صادق حسینی
عرفان ایزدپناه

رفتاری بر کاهش عالیم خستگی و بهبود کیفیت زندگی
در بیماران  MSدر شهرستان سقز
 51:11تا 51:51

 51:51تا 59:91

بازتوانی شناختی حافظه کاری و توجه در اختالل

خانم اناهیتا خرمی بنارکی ،خانم آذر

دوقطبی -مطالعه موردی

محمدزاده ،اقای محمد قدیری

نماز و ناهار

جلسه چهارم :هیات رئیسه 5دکتر غالمرضا امینیان ،دکتر نورالدین نخستین انصاری ،خانم فرخنده جمشیدی ،دکتر سولماز رهبر،
آقای غالمرضا حاج ولیئی
محور سخنرانیها :روشهای درمانی و تکنولوژیهای نوین در توانبخشی عصبی
 1:5:9تا 1:55:

ارتز و پروتزهای نوین با

دکتر حسن سعیدی5

Brain control

دکتری تخصصی ارتوز و پروتز ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 1:55:تا 15

کاربرد ارتزهای اندام تحتانی برای بیماران همی پلژی
ناشی از سکته مغزی

دکتر غالمرضا امینیان
دکتری تخصصی ارتوز و پروتز  ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

 15تا 1551:

 The influence of new medial linkageدکتر مختار عراض پور
orthosis on walking and independence in
 spinal cord injury patientsدکتری تخصصی ارتوز و پروتز ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

 1551:تا 1550:

صدا ،اولین عنصر ارتباط بشر با هستی

دکتر سیده فرانک امامی
استادیار گروه شنوایی شناسی دانشگاه

7

علوم پزشکی همدان
 1550:تا 155::

Evaluation the influence of trunk bracing
in joint contact forces in subjects with
scoliosis

 155::تا 1555:

The influence of rocker modification on
spatiotemporal characteristics in patients
suffering from hemiplegia using Ankle Foot
Orthosis

 1555:تا 155::

بررسی اثر تحریک جریان مستقیم از روی جمجمه بر

دکتر محمد کریمی

دکتری تخصصی ارتوز و پروتز ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان

روی یادگیری مهارت حرکتی افراد سالم

دکتر فرزاد فرمانی

دکتری تخصصی ارتوز و پروتز ،عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
آیلین

طلیم

خانی،

ایرج

عبدالهی ،الهه طالبی قانع ،بهاره
رضایی ،غالمرضا حاجی ولی

 155::تا 1:59:

بررسی تاثیر تمرینات کششی فانکشنال بر روی پارامترهای

فیزیوتراپیست احسان قاسمی ،دکتر

عصبی و مکانیکال عضله گاستروکنمیوس داخلی

خسرو خادمی کالنتری ،دکتر مینو

اسپاستیک و عملکرد فانکشنال بیماران مبتال به سکته

خلخالی زاویه ،دکتر اصغر رضا

مغزی.

سلطانی ،دکتر مهری قاسمی ،دکتر
علیرضا اکبرزاده باغبان ،دکتر مجید
قاسمی

 1:59:تا 1:51:

بررسی تاثیر آنی سوزن خشک بر روی اسپاستیسیته عضله

هادی سرافراز ،خدیجه اوتادی ،محمد

گاستروسولئوس در بیماران مبتال به سکته مغزی با استفاده

رضا هادیان ،غالمرضا علیایی ،حسین

از اولتراسونوگرافی توانبخشی مطالعه مقدماتی کار ازمایی

باقری ،علی شجاع

بالینی
 1:51:تا 1:55:

پانل  :1مسایل و آموزه های حقوقی و قانونی مرتبط با بیمه های
درمانی در رشته های مختلف توانبخشی

رئیس پانل 5دکتر محمد تقی جغتایی
اعضای پانل 5دکتر سید علی حسینی ،آقای
قربانی ،دکتر فریبا یادگاری ،دکتر اسماعیل
ابراهیمی ،دکتر مجتبی کامیاب ،دکتر اکبر
دارویی ،دکتر عبدلی ،دکتر سعید فراهانی
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 1:55:تا 1651:

مراسم اختتامیه همایش
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