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پژوهشي هايمقاله
 

     939                      سالمندان در استاتیک باالنس بر پایی کف و پاشنه داخلی گوه ارتز و پا پرونیتوری پوسچر تاثیر

    فرقانیسعید،همتیفاطمه

  

 950                                                     مرکزی شنوایی پردازش بر آلی های حالل مخلوط با مواجهه تأثیر بررسی

    کمالیمحمد،نیلفروشحسینمحمد،طاهاییاکبرعلی،ثامنیجالل،باستینعلی

 956                                         ذهنی توانی کم با نوجوانان نفس عزت بهبود بر اجتماعی های مهارت آموزش تأثیر

 پورحبیبسمیه،بنابغباریباقر،آبکنارجلیلسمیهسیده،عاشوریمحمد

 و خطی رویکردهای از استفاده با عضالنی اسکلتی و عصبی اختالالت به مبتال بیماران در ایستایی تعادل بررسی

 969                                                                                                                                                       غیرخطی

    مستمندجاوید،کریمیتقیمحمد،میراحمدیمینا

    978       مقدماتی مطالعه یک: پرتابی تکلیف یک در اجرا کینماتیکی متغیرهای بر پرخطا و خطا کم یادگیری تأثیر

     فارسیعلیرضا،عبدلیبهروز،بارانیحسنفریبا

    991                                                                         اتستیک کودکان مادران توانبخشی آموزشی نیازهای بررسی

 نژادباقریمینا،نکاحاصغریمحسنسید

              1006         غیراختصاصی مزمن درد کمر به مبتال بیماران در وضعیتی متغیرهای و ناتوانی با درد از وترس درد ارتباط بررسی

  سعیدیمرضیه،کریمیعبدالکریم

    1019           سال 11 تا 6 عمیق تا شدید شنوایی کم به مبتال کودکان صوت آکوستیکی های شاخص برخی بررسی

 اشرفیمجید،نورالدینیزینبسیده،محمدزادهعلی

    1029                                              دویدن حین ساق فراکچر استرس آسیب با مرتبط متغیرهای بر کفش نوع تأثیر

 گندمکارالهام،جاهدیوحید،نژادحسینیاسماعیلسید،گندمکارامین،اسالمیمنصور

 1038   اصفهان شهر ابتدایی مقطع معلمان ویژه صدا، اختالالت سنجش نامه پرسش سنجی روان های ویژگی بررسی

    عشوریونوحید،شکاریاحسان،مجیریفریبا

                                    1050                                        پذیر آموزش ذهنی توان کم کودکان پویای و ایستا تعادل بر ریباند تمرینات تاثیر

 فرامرزیساالر،قاسمیغالمعلی،طهماسبیخلیلرسول

 1063                                           اصفهان شهر مردان و زنان مختلف سنی مقاطع در پا کف قوس شاخص تعیین

    آقایاریآذر،رجبیرضا،مهدیهفرزانه



 ب

 

  1077                                                               ایرانی ساله 11 تا 3 کودکان در رشدی هماهنگی اختالل شیوع

 باقرنیارحمان

 1100                                    پذیر آموزش ذهنی توانی   کم کودکان در جسمانی پرخاشگری با زبان رشد رابطۀ

 سلمانیلیلی،شهیمسیما،رزمجوئیمریم

 بعد به سوم سال دانشجویان دیدگاه از عملی های مهارت یادگیری بازدارنده و کننده تسهیل عوامل بررسی

 1110                                                                                                                   توانبخشی های رشته

 زراعتجعفر،فرقانیسعید،طاهریعلیرضا

   1122           سالم و پاتلوفمورال درد سندرم به مبتال فعال دختر دانشجویان در تیبیا تورشن و ناوی افت بررسی

 داوودیفاطمه،امیریحسین

 1131                       زانو داخلی ناحیه در استئوآرتریت به مبتال افراد استاتیک باالنس بر خارجی گوه ارتز تأثیر

 فرقانیسعید،احمدیفریبا

يرورمياهمقاله
 

        1140      ها آن نتایج توصیفی گزارش و( Hippotherapy) درمانی اسب زمینه در گرفته انجام مطالعات بر مند نظام مروری

 زمانیسالکیعقوب،بازرگانیصادقیهمایون،شکوریکاظمسید،آغداشاعظمیصابر

    1153            پیرامون محیط با ارتباط بازتوانی رویکرد با بخشی توان علم در BCI سیستم کاربردهای بر مروری

 گرایلوهادی،زرشناسهمایون،بامدادمهدی

موردگزارش
 

 1167                        موردی گزارش: زانو زیر آمپوته فرد یک ایستگاهی تعادل بر الینر سیلیکون تأثیر بررسی

 کمالیمصطفی،طهماسبیطهمورث


