
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 زندگینامه علمی

(CV) 
 دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
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 (CVعلمی )زندگینامه  
 

 مشخصات فردی 

  :دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانینام و نام خانوادگی  

 ایرانعلوم پزشکی  عضو هیأت علمی دانشگاه: شغل                             

 4331: تاریخ تولد  

 رودسر: محل تولد 

  :32استادرتبه دانشگاهی 

  :وانبخشی تعلوم دانشکده  - ایرانو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی محل اشتغال 

 وضعیت تأهل: متأهل 

  م توانبخشی علوآدرس: میرداماد ـ میدان مادر ـ خیابان شاه نظری ـ خیابان نظام ـ دانشکده 

 :99992222تلفن 

  :99992212دورنگار 

 

 تحصیالت دانشگاهی 

 (4321)سال  گاه گالسکو ـ بریتانیادانشاز  دکتری تخصصی فیزیوتراپی  

 (4322)سال  دانشگاه علوم پزشکی ایران ـ دانشکده علوم توانبخشیاز  فیزیوتراپی کارشناسی ارشد  

 (4324)سال  توانبخشی و رفاه اجتماعی دانشکدهاز  فیزیوتراپی کارشناسی  

 

 سوابق کاری و اجرایی 

  گاه علوم پزشکی ایران  رئیس دانشکده علوم توانبخشی دانش    92/9/29از 

  ایرانعضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی  تاکنون: 4323از سال   

  دانشگاه علوم پزشکی ایران   رئیس دانشکده علوم توانبخشی :92/4/4322 الی 4322از سال 

  اعضاء مصنوعیمدیر گروه دکتری تخصصی فیزیوتراپی و کارشناسی ارشد  :4321الی  4322از سال 

  کاردرمانی جسمانیفیزیوتراپی و کارشناسی ارشد مدیر گروه  :4322الی 4321از سال 
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  آموزشی فیزیوتراپی مدیر گروه  :4322الی  4321از سال 

  ران تهران اواحد بهداری سپاه پاسد :4323الی  4332از سال 

  رئیس دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران   : 42/4/29از 

  و دبیر هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی کشور: عضو 29از سال 

  تا کنون: دبیر هیأت ممتحنه و ارزشیابی فیزیوتراپی 4321از سال 

  کشورتا کنون: رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی  4321از سال 

  بهداشت و تخصصی : عضو شورای آموزش علوم پایه پزشکی،به مدت دو سال 44/49/4322سال از 

  هیات ممیزه دانشگاه  : عضو92/3/4329سال از 

  

 فعالیتهای آموزشی و تدریس دروس 

 بیومکانیک و فیزیولوژی اندامها و ستون فقرات 

 فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی و روماتیسمی 

 فیزیوتراپی در بیماریهای جراحی و زنان 

 فیزیوتراپی در بیماریهای تنفسی و قلبی عروقی 

 رولوژیوفیزیوتراپی در بیماریهای ن 

 تروتراپی و مدالیتهای فیزیکیالک 

  کنترل حرکتی(Motor Control) 

 مبانی فیزیولوژیکی تمرینات درمانی 

 فیزیولوژی پشرفته عصب و عضله 

 روماسکولواسکتالوروشهای نوین درمان توانبخشی در بیماریهای ن 

  

   فعالیتهای علمی ـ پژوهشی 

 ام توانبخشیالف( مدير مسئول نشريه پي

 )به زبان انگليسی( Shafa orthopaedic journalه ب( عضو هيأت تحريري

 ( نگارش مقاالت به زبان فارسیج
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دانشگاه . فصلنامه علمی پژوهشی تأثیر تابش لیزر کم توان هلیوم نئون بر التیام نقص استخوانی جزیی در تیبیا خرگوش -1

 سوم.شماره  ،سال دوم، 4322پائیز علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، 

پائیز  کوثر،پزشکی  مجله. بر بقای فالپ پوستی در موش صحراییبررسی اثرات تابش لیزر کم توان هلیوم نئون  -2

4322. 

پائیز  ،نشریه پزشکی یاخته. مطالعه بافت شناسی آثار تابش لیزر کم توان بر بقای فالپ پوستی در موش صحرایی -3

 .سوم،  شماره 4322

در حین  VMO/VLسبت فعالیتهای الکتریکی عضالنی  پهن داخلی مایل بررسی تأثیر اصالح راستای کشکک بر ن -4

 ، سال دوم، شماره پنجم.4322انقباض ایزومتریک در دو زنجیره حرکتی باز و بسته. نشریه پزشکی یاخته. بهار 

علمی  مقایسه اثر راه رفتن و دویدن به جلو با راه رفتن و دویدن به عقب بر روی عملکرد اندام تحتانی. فصلنامه -5

 ، سال چهارم، شماره چهاردهم. 4322پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، تابستان 

مقایسه تأثیر زاویه های مختلف مفصل زانو در دو زنجیره حرکتی باز و بسته بر نسبت فعالیتهای الکتریکی عضالت  -6

پژوهشی دانشگاه علوم . مجله علمی ک( در حین انقباض ایزومتریVL( به پهن خارجی )VMOپهن داخلی مایل )

 ، سال هفتم، شماره بیستم. 4322پزشکی ایران، تابستان 

اطالعات حسی بر کنترل تعادل در وضعیت ایستاده در سنین مختلف. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم بررسی تأثیر  -7

 یکم. و، سال هفتم، شماره بیست4322پزشکی ایران. پائیز 

های عملکردی اندام تحتانی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، آزمون مقایسه تأثیر دو روش تمرینی روی -8

 ، سال دوم، شماره ششم.4322پائیز و زمستان 

سیته اندام تحتانی ت در کاهش اسپاستیاتراپی همراه با روش بوبکننده روش کرانیوساکرالبررسی نقش تسهیل -9

 ، زمستانوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیفصلنامه علمی پژ. سال 3-2کودکان دایپلژی اسپاستیک 

 .سال اول، شماره سوم، 4322

مجله علمی . بررسی تأثیر لیزر کم توان مادون قرمز بر متغییرهای الکترونروگرافی حسی و حرکتی عصب مدین -11

 دوم.وتبیسسال هفتم ـ شماره  ،4322. زمستان پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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مجله پزشکی کوثر )علمی ـ . ارائه یک پروتکل جدید برای تقویت الکتریکی عضله دو سر بازویی تا مرز خستگی -11

 پنجم.شماره ، 4322بهار ، پژوهشی( دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

 .(1)3، شماره 4322زمستان  ،مجله پزشکی کوثر .بررسی علل زمین خوردگی در افراد سالمند -12

مجله علمی دانشگاه علوم . هوازی بر اندکسهای آهن بدن در افراد سالم و بیماران مبتال به تاالسمی ماژور اثر ورزش -13

  هجدهم.سال پنجم، شماره ، 4322زمستان پزشکی کردستان، 

فصلنامه علمی . سال 42-92ای آزمون تشخیص بین دونقطه در دست افراد بینا و نابینا در دهه سنی بررسی مقایسه -14

 .شماره سوم، 4322زمستانی توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، پژوهش

سال. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و 1-2بررسی قدرت گرفتن کروی و سه انگشتی در کودکان   -15

 های چهارم و پنجم. ، سال دوم، شماره4322توانبخشی، بهار و تابستان 

به جلو و عقب دربرنامه تمرینی تخته تعادل برروی تعادل استاتیک. مجله علمی بررسی مقایسه ای تأثیر دویدن  -16

 ، سال هشتم، شماره بیست و چهارم.4322پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تابستان 

سال دوم ، 4322پائیز و زمستان فصلنامه پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، . تطابق یا سازگاری عصبی -17

  .م و هفتمشماره شش

ای تغییرات الگو و بازده حرکتی ستون فقرات افراد سالم و بیماران کمردردی قبل و بعد از فیزیوتراپی بررسی مقایسه -18

 ، شماره هفتم.4324مجله پزشکی کوثر، بهار  . Isostation B200با استفاده از دینامومتر ایزواینرشیال موسوم به 

ن به جلو و دویدن به عقب. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بررسی مقایسه ای دو روش تمرینی دوید -19

 ونهم. ، سال نهم شماره بیست4324ایران، تابستان 

مقایسه اثر تمرین با تخته تعادل به تنهایی و تمرین با تخته تعادل به اضافه دویدن به جلو عقب روی تعادل استاتیک  -21

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، . ارجی مچ پارباطهای خ 9و 4افراد با ضایعه کشیدگی درجه 

  ویکم.سیسال نهم، شماره ، 4324زمستان 

مجله . آزمون عملکردی اندام تحتانی در بیماران با پارگی لیگامان متقاطع قدامی و افراد سالم 3بررسی مقایسه ای  -21

 ودوم.سیشماره  ه نهم،دور ،4324، فوق العاده علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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آزمونهای تعادلی و محدوده ثباتی پویا در افراد سالم و بیماران مبتال به کمردرد مزمن با استفاده از سیستم مقایسه  -22

 ودوم.شماره سی م،نه دوره، 4324فوق العاده  ،ه علوم پزشکی ایرانمجله علمی پژوهشی دانشگا. تعادلی بایودکس

پیام  4فصلنامه . حسی عمقی از اندام تمرین کرده به اندام تمرین نکرده در افراد سالمبررسی انتقال اثر تمرینات  -23

  یکم.اول، شماره  ، دوره4329توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بهار و تابستان 

نامه فصل. ای تأثیر خستگی عضالت پروگزیمال و دیستال اندام تحتانی بر کنترل پاسچرال مردان سالمبررسی مقایسه -24

  .شماره سیزدهم چهارم، ، دوره4329علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تابستان 

بررسی زمانبندی و سطح فعالیت الکتریکی عضالت اطراف مفصل زانو در الگوهای حرکتی فعال و واکنشی در  -25

 دهم، شماره دوره ،4329یز پائ، مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران. مردان سالم

  وپنجم.سی

خطای ناشی از جابه جا شدن مارکرهای آنالیز حرکتی از روی نقاط استخوانی در هنگام اندازه گیری وضعیت و  -26

، 4329پاییز و زمستان ، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیراستای سه بعدی استخوان کتف. 

 .ردهم و پانزدهمچهاشماره  چهارم، دوره

مجله . مقایسه اثر دو روش درمانی رایج و جدید روی شاخصهای درمانی در بیماران مبتال به استئوآرتریت اولیه زانو -27

  وهفتم.سیدهم، شماره  دوره، 4329زمستان  ،علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

پژوهشی دانشگاه علوم مجله علمی . اولیه زانو بررسی حس عمقی در مفصل زانوی بیماران مبتال به استئوآرتریت -28

  وهشتم.سیدهم، شماره  دوره، 4329فوق العاده دو پزشکی ایران، 

مجله علمی پژوهشی . بررسی مقایسه ای دو روش تمرینی دویدن به جلو و دویدن به عقب روی تعادل استاتیک -29

 هفتم.وسیشماره دهم،  دوره، 4329زمستان دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

مجله علمی پژوهشی دانشگاه . روی حس عمقی افراد سالم و بیماران مبتال به درد پاتلوفمورال Tapingبررسی اثر  -31

 چهلم.یازدهم، شماره  ، دوره4323علوم پزشکی ایران، تابستان 
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در صفحه  بیرونی ناگهانی بررسی تکرار پذیری مقادیر زمان تأخیری فعالیت واکنش عضالت مچ پا در مقابل اغتشاش -31

شماره  ،شماره سوم ،دوره پنجم ،4323پائیز ، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیفرونتال. 

  .42مسلسل 

نشریه رسمی  ،مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران. بررسی حس عمقی بیماران مبتال به سندروم ایمپینجمنت شانه  -32

 .2شماره مسلسل  یکم،شماره  ،دوره سوم ، 4323پائیز ، علمی پژوهشی( )نشریه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

بررسی مسیر حرکتی استخوان کشکک در زوایای متوالی دامنه حرکتی زانو در بیماران مبتال به جابجایی خارجی  -33

 هدور، 4323پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،  مجله علمی پژوهشی دانشکده. استخوان کشکک  و افراد سالم

 .سوم، شماره مشصت و دو

 3و  9گیری کوتاه ساق بر متغیرهای راه رفتن در افراد مبتال به کشیدگی درجه مقایسه اثر بریس عمل کردی و گچ -34

 دوره ،4323فوق العاده یک ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. مجموعه لیگامانی خارجی مچ پا

   ویکم.چهلیازدهم، شماره 

ای در بیماران شانه –اثیر تمرینات ثبات دهنده و تمرینات معمول بر شاخص های عملکردی کمربند گردنی بررسی ت -35

. مجله پزشکی کوثر )علمی ـ پژوهشی( دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، زن دارای اختالل وضعیت در ربع فوقانی

 نهم.، شماره 4323زمستان 

مجله علمی پژوهشی دانشگاه . امت دینامیک و استاتیک عضالت پشتیبررسی تأثیر تمرین های استقامتی روی استق -36

  .وپنجمچهلدوازدهم، شماره  ، دوره4321علوم پزشکی ایران، بهار 

مجله علمی پژوهشی . گیری پروتزروش قالب 3مقایسه میزان رضایت بیماران از اندازه های ابعادی سوکت در  -37

  .وششمچهلدوره دوازدهم، شماره ، 4321دانشگاه علوم پزشکی ایران، تابستان 

بررسی زمانبندی و سطح فعالیت عضالت ستون فقرات و کمربند لگنی به دنبال بارگذاری در حالت تعادل استاتیک  -38

مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی . مختلف وضعیت ایستاده بر روی سطوح اتکاء در

 دوم. رهشما، دوره شصت وسه، 4321ان، سال تهر
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های ثباتی دینامیک در افراد مبتال به درد پاتلوفمورال. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی ای شاخصبررسی مقایسه -39

 .99، دوره ششم، شماره سوم، شماره مسلسل 4321دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، پائیز 

دانشگاه علوم فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی  .وابستگی به بینایی در طی کنترل تعادل در بیماران مبتال به کمردرد -41

 بهزیستی و توانبخشی.

ه مجل .سولئوسعضله  Hبررسی مالش پماد سرد بر روی پوست ستون فقرات بر پارامترهای منحنی فراخوانی رفلکس  -41

 .4321سال فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، 

. پذیری عضله چهارسرران شاخصهای انعطافره روشهای هارمونیک و پی.ان.اف بکشش بثربررسی مقایسه ای ا -42

شماره مسلسل  دوره ششم، شماره چهارم، ،4321فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، زمستان 

93. 

مجله فیزیک پزشکی ایران، زمستان . اثر لیزر کم توان بر ترمیم آسیب غضروفی ـ استخوانی مفصل زانوی خرگوش -43

 شماره نهم. ، دوره دوم،4321

و باالی  33-23بررسی میزان همبستگی بین قدرت عضالنی اندامهای پایینی با آزمون های تعادلی در دو گروه سنی  -44

 .سیزدهم دوره، ویکمشستشماره ، 4321اسفند ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، دانشکده پزشکی، . سال 23

. بیماران مبتال به سندرم گیر افتادگی شانه با افراد سالم مقایسه وضعیت و راستای قرارگیری سه بعدی کتف در -45

 .91شماره مسلسل  ،دوره هفتم، شماره اول، 4323فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، بهار 

م تعادلی بررسی تأثیر تمرینات تعادلی بر آزمونهای تعادلی و محدوده ثباتی پویا در مردان سالم با استفاده از سیست -46

دوره هفتم، شماره دوم، شماره ، 4323فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تابستان . بایودکس

 .93مسلسل 

. کشش به روشهای هارمونیک و پی.ان.اف برشاخصهای انعطاف پذیری عضله همسترینگ ای اثربررسی مقایسه -47

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 42و42الت اسکلتی ـ عضالنی همایش تخصصی دو ساالنه فیزیوتراپی در اختال

 .4323معاونت پژوهشی، آبان ماه 
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همایش تخصصی دو ساالنه . اسکلتی -های تطابقی در زنجیره بسته در ضایعات عضالنی عکس العملبررسی  -48

معاونت پژوهشی، آبان ماه  یدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخش ،42و42فیزیوتراپی در اختالالت اسکلتی ـ عضالنی 

4323. 

همایش تخصصی . بررسی وضعیت و راستای قرارگیری سه بعدی کتف در بیماران مبتال به سندروم گیرافتادگی شانه -49

معاونت پژوهشی،  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 42و42دو ساالنه فیزیوتراپی در اختالالت اسکلتی ـ عضالنی 

 .4323آبان ماه 

همایش . رارپذیری معاینات بالینی و شاخصهای رادیولوژی در ارزیابی ناپایدار سگمنتال فقرات کمریبررسی تک -51

معاونت  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 42و42تخصصی دو ساالنه فیزیوتراپی در اختالالت اسکلتی ـ عضالنی 

 .4323پژوهشی، آبان ماه 

مجله علمی پزشکی . زه گیری حس وضعیت مفصل زانو در مردان سالمبررسی تأثیر زاویه شروع و زاویه هدف بر اندا -51

 .32، شماره مسلسل سومدوره پنجم، شماره  ،4323پاییز  ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی . بررسی تکرار پذیری مقادیر زمان بندی فعالیت واکنشی عضالت مچ پا -52

 ، دوره سیزدهم.33ماره ش، 4323 زمستانایران، 

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم . بررسی حداکثر قدرت ایزومتریک تولید شده در سه وضعیت استاتیک باربرداری -53

 دوازدهم.شماره وچهارم، شصت، دوره 4323اسفند پزشکی ایران، 

فصلنامه علمی پژوهشی . دست مبتالیادگیری صریح یک مهارت ادراکی ـ حرکتی به دنبال سکته مغزی با استفاده از  -54

 .32دوره هشتم، شماره دوم، شماره مسلسل ، 4322تابستان  انشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،د

 . بررسی تکرار پذیری معاینات بالینی و شاخص های رادیوگرافی در ارزیابی ناپایداری قطعه ای فقرات کمری -55

شماره مسلسل ، دوم شمارهدوره هشتم، ، 4322تابستان  ،توانبخشی فصلنامه علمی  پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و

32. 

می فصلنامه عل .کته مغزی با استفاده از دست مبتال حرکتی به دنبال س –یادگیری صریح یک مهارت ادراکی  -56

 .32شماره مسلسل ، دوره هشتم، سال دوم، 4322تابستان  پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی، 
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ه کوتاه مدت از دو نوع زانوبند نئوپرن نرم و سخت بر درک حس وضعیت مفصل زانو متعاقب بررسی تاثیر استفاد -57

 .33شماره  ،حرکتمجله  ، 4322پاییز . جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی

های اینفراپاتالر و چوپات در قدرت و دامنه حرکتی زانو در بیماران مبتال به سندرم درد ثیر استرپأتعیین میزان ت -58

، دوره سوم، 4322می زانو. دو فصلنامه علمی و پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پاییز و زمستان قدا

 .3شماره دوم ، شماره مسلسل 

59- .Quantification of rigidity in Parkinson disease, an objective evaluating method پژوهشی  -نشریه علمی

 مهندسی برق ، پزشکی، کامپیوتر. ،گروه22-سال هجدهم، شماره آ، 4322پاییز و زمستان ، امیرکبیر

دوره  ،4322بهار ، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران .های حفظ تعادلمقایسه تأثیر ارتفاع پاشنه بر روی شاخصه -22

 .422، وهشتمپنجاهشماره  ،پانزدهم

ساله.  فصلنامه علمی  پژوهشی 44-43 کیفوتیکبر اتساع قفسه سینه در دختران بررسی تاثیر حرکات اصالحی  -24

 .33شماره مسلسل ، دوره نهم ، شماره اول ،4322بهار  ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بر ثبات پاسچر در بیمارن همی پارزی. فصلنامه علمی  پژوهشی دانشگاه علوم تاثیر بهبود تقارن در تحمل وزن  -29

 .31شماره مسلسل ، دوره نهم، شماره دوم ،4322تابستان ، بهزیستی و توانبخشی

قدامی در افراد سالم و مبتال به  -فی عضله تراپزیوس در اغتشاش خلفیپاسخ الکترومیوگراخستگی بر ثیر أمقایسه ت -23

، دوره نهم، شماره دوم، 4322تابستان ، پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .  فصلنامه علمی گردن درد مزمن

 .31ره مسلسل شما

فصلنامه  نپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهرا فصلنامه علمیها. سندروم اکستانسیون زانو: تأکید بر عالیم و درمان -21

  سوم. شماره  ششم، دوره ، 24پاییز  .ندانشگاه علوم پزشکی تهرا توانبخشی نوینپژوهشی  علمی

در بیماران مبتال به درد  ضالت همسترینگ و رکتوس فموریسور عای ارتباط سفتی و حداکثر گشتابررسی مقایسه -23

، دوره 24زمستان . ندانشگاه علوم پزشکی تهرا توانبخشی نوینپژوهشی  فصلنامه علمیقدامی زانو و افراد سالم. 

 .4هفتم، شماره 
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سالم.  مردان و زنان در یکداینام شبه ثبات وضعیت در پایداری شاخصهای بهبود و وزن تقارن توزیع بر حرکت مشاهده اثر -22

  چهارم.  شماره هفتم، ، دوره29زمستان  فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران.

 

تاثیر تمرین تعادلی روی سطح ناپایدار با جابجایی عمقی، افقی و ترکیبی بر حس وضعیت بر حس وضعیت مفصل  -22

 42/2/22 خوارزمی .ن فعال .نشریه دانشگاه زانوی جوانا

 

در افراد فعال دارای نقص  تاثیر تمرینات اغتشاشی بر زمانبندی فعالیت الکترومایوگرافی همسترینگ و کوادریسپس -22

 4323،زمستان 1،شماره2. پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش،دورهنوروماسکوالر غلبه کوادریسپس

 

)پیاپی 1،شماره 43جلد-عالیت عضالت کوادریسپس و همسترینگ .کومشاثرات تمرینات اغتشاشی بر نسبت های ف -22

 4323(، تابستان 39
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