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بررسی اثرات برنامه ورزش درمانی ویژه در بهبود دامنه حرکتی  7

 اندامهای فوقانی کودکان مبتال به فلج مغزی اسپاستیک

کیوان شریف مرادی، نادر فرهپور، محمد صادق 

 صبا، محمد مهدی تقدیری

همایش بین اللملی 

تربیت بدنی و علوم 

ورزشی دانشگاه 

 شتیشهید به

اسفند  4

  84ماه 

بررسی اثرات یک برنامه ورزش درمانی ویژه در بهبود ناهنجاریهای  1

  تعادلی کودکان مبتال به فلج مغزی اسپاستیک

کیوان شریف مرادی، نادر فرهپور، محمد صادق 

 صبا، محمد مهدی تقدیری

همایش  بین 

المللی علوم 

ورزشی 

دانشگاههای 

 حاشیه دریای خزر. 

32 

شهریور 

3989 

تأثیر یک برنامه توانبخشی ورزشی بر شدت ورزش زیر بیشینه و  5

 کارایی مکانیکی بیماران فلج مغزی اسپاستیک

 

 

مجتبی ایزدی، فرزاد ناظم، نادر فرهپور، محمد 

 مهدی تقدیری، کیوان شریف مرادی

همایش  بین 

المللی علوم 

ورزشی 

دانشگاههای 

  حاشیه دریای خزر

32 

شهریور 

3989  

هفتمین همایش  کیوان شریف مرادی  اثر تحلیل رفتگی روانی بر عملکرد داوران 4

ملی تربیت بدنی و 

علوم ورزشی 

  دانشگاه تبریز

  82اسفند 

بررسی صدمات ناشی از فلج مغزی اسپاستکی بر ویژگیهای تعادل  6

  دینامیکی

کیوان شریف مرادی، نادر فرهپور، محمد صادق 

 صبا، محمد مهدی تقدیری 

اولین همایش 

ارتقای سالمت و 

  آموزش بهداشت

  87خرداد

1  
The dynamic equilibrium control of children 

with cerebral palsy compared with normal 

subjects 

Sharifmoradi Farahpour N, Allard P. 

Taghdiri MM, SSaba M ,K 

Greek 

congress 
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 خاتمه یافته پژوهشیهای  رحط

 کننده حمایت موسسه نقش  عنوان ردیف

7    

1    

5    

4    

3    

6    

1    

3    

7    

75    

 ترویجی -پژوهشی و علمی  –علمی معتبر مجالت فصلنامه ها و در شده چاپ مقاالت

 سال انتشار رتبه نشریه  نشریه نام نام نویسندگان عنوان ردیف

7 Analysis of dynamic balance during 

walking in patients with Parkinson 

disease & able-bodied elderly people 

Keyvan Sharifmoradi 1, 

Nader Farahpour, 

Mohammad Taghi Karimi, 
Abbas Bahram 

Physical treatment 

 
ISC ,IranMedex 

 علمی پژوهشی

6-2015 

وه خارجی بر اثر کفی طبی قوس دار به همراه گ 1

گشتاور اداکتوری بخش داخلی زانوی بیماران مبتال به 

 استئوآرتریت

، کیوان شریف مرادی

مصطفی کمالی، محمد تقی 

 ،علی طهماسبی، کریمی

توانبخشی و پیراپزشکی 

 مشهد

ISC ,SID,Iran 

Medex 
 علمی پژوهشی 

 پذیرش

کی یاثر کفش فلیر دار بر متغیرهای کینماتیکی و کینت 5

انو حین راه رفتن در مقایسه با راه رفتن با پای مفصل ز

 برهنه

، ، محمد تقی یبهنام سلیمان

کیوان شریف کریمی، 

 مرادی

مجله پزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایالم

 

ISC ,SID 
 علمی پژوهشی

 پذیرش

اثر برنامه تمرین در آب و خشکی بر تعادل قامتی زنان  4

 مبتال به سکته مغزی

 بهنام کمالی، مصطفی

، صالح محمدعلی قاسمی،

 ،مرادی شریف کیوان

 سیاح منصور

مجله فیض دانشگاه علوم 

 پزشکی کاشان

ISC ,SID 
 علمی پژوهشی

 73اردیبهشت 

دار بر کاهش گشتاور  flare ررسی تاثیر کفشب 3

اداکتوری افراد مبتال به استئوآرتریت کمپارتمنت 

 داخلی زانو

، مصطفی یبهنام سلیمان

کریمی، کمالی، محمد تقی 

 کیوان شریف مرادی

 ISC ,SID مطالعات ناتوانی 
 علمی پژوهشی

 

تاثیر نوع پنجه پروتز بر تعادل ایستای افراد با امپوتیشن  6

 اندام تحتانی

مصطفی کمالی، محمد تقی 

، علی طهماسبی، کریمی

 کیوان شریف مرادی

 ISC توانبخشی نوین  

,SID,IranMedex 
 علمی پژوهشی

 

جدید و ارزیابی اثر آن بر متغیرهای طراحی اورتز  1

 کینتیکی و کینماتیکی مفصل زانو حین راه رفتن

 کیوان ،کمالى مصطفى

 محمدتقى ،شریف مرادی

 مشرف مهشید کریمى،

 ISC 5-1573 بیومکانیک ورزشی  

 و Polygan مقایسه خروجی های دو نرم افزار 3

Visual 3D  برای تحلیل متغیرهای کینماتیکی و

 رفتن راهکینتیکی 

، کیوان شریف مرادی

نادر فرهپور، محمد تقی 

 کریمی، مصطفی کمالی

 ISC 71-1574  بیومکانیک ورزشی
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بررسی اثرات برنامه ورزش درمانی ویژه در بهبود  7

ناهنجاریهای تعادلی کودکان مبتال به فلج مغزی 

 اسپاستیک

، نادر کیوان شریف مرادی

فرهپور، محمد صادق صبا، 

 دیریمحمد مهدی تق

 7536 علمی پژوهشی حرکت

مقایسه وضعیت تعادل کودکان مبتال به فلج مغزی  75

 اسپاستیک قبل و پس از یک برنامه ورزش درمانی

نادر  کیوان شریف مرادی،

 فرهپور
نشریه توانبخشی دانشگاه 

علوم بهزیستی و توانبخشی 

 تهران

 33بهار  علمی پژوهشی

در قبل و پس از  توزیع نیروی وزن بر پنجه و پاشنه 77

ورزش درمانی در کودکان مبتال به فلج 

 مغزیاسپاستیک دای پلژی

، نادر کیوان شریف مرادی

 فرهپور
نشریه توانبخشی دانشگاه 

علوم بهزیستی و توانبخشی 

 تهران

 34تابستان علمی پژوهشی

صدمات ناشی از فلج مغزی اسپاستیک کودکان بر  71

  ویژگیهای تعادل دینامیکی

کیوان دق صبا، محمد صا

، نادر فرهپور، شریف مرادی

 محمد مهدی تقدیری

نشریه دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی 

  همدان

 33تابستان علمی پژوهشی

و نیروی  ارزیابی متغیر های فضایی زمانی 75

العمل زمین هنگام راه رفتن در بیماران  عکس

 افراد سالم پارکینسون و

 کیوان شریف مرادی

، نادر کیوان شریف مرادی

فرهپور، عباس بهرام ، محمد 

 تقی کریمی

نشریه  توانبخشی دانشگاه 

 علوم پزشکی اصفهان

 7575 علمی پژوهشی

74 How therapeutic exercise does 

modifies proprioception performance 

on dynamic postural control and 

mobility in children with cerebral 

palsy  
 

Farahpour N, Allard 

Sharifmoradi KP.  

from basic motor 

control to 

functional recovery 

 2007 

 کیوان شریف مرادی، مالک کارآمدی فردی بهداشتی 73
جعفر نادری علیرضا خادمی، 

 فر

نشریه دانشگاه علمی 

 کاربردی تهران

 35اسفند ماه   هفتاد و شش 

ا در خود تصویری دختران و نقش ورزشها و بازیه 76

 پسران

کیوان علیرضا خادمی،

جعفر  شریف مرادی،

 نادری فر

نشریه دانشگاه علمی 

 کاربردی تهران 

 7535مرداد چهل و نه

      

  شده چاپ کتب
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 اردوهای تربیتی
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