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  مقاالتسوابق پژوهشی( پژوهشی، -علمیISC  و JCR) : 

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران )نمايه  –نشريه علمی ( 1391)تیر  90مقاله چاپ شده در دوره بیست و دوم، شماره  -1

 "های لیگ برتری ايران ن درد و ناتوانی عملکردی  شانه در والیبالیستبررسی میزا"عنوان  با( Scopusشده در 

 باا ( EMRO)نماياه شاده در    اصول بهداشات روايا   پژوهشی  –( نشريه علمی  1387 بهار) 37  شمارهمقاله چاپ شده در  -2

 "پسر دانشگاه تهران. انيدر دانشجو یو عوامل روانشناخت فوزيکا  یارتباط ب یبررس "عنوان 

ارتبااط   " عناوان ( باا  ISC)دارای نماياه   پژوهش در علوم ورزشای ( نشريه 1386پايیز ) 16مقاله چاپ شده در شماره پیاپی  -3

 "ها در حرکات خم شدن و باز شدن مفصل ران. ستی( فوتبالROM) یبا دامنه حرکت یکرسنجیپ یها یژگيو

مقايسا    "عناوان   ( باا ISCورزشی )دارای نماياه   طب مطالعات( نشريه 1391) 12شماره پیاپی  4دوره  مقاله چاپ شده در -4

 ".یمرد نخبه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحل کنانيحس وضعیت مفصل زانو در باز

بررسی  "عنوان با ( ISCنمايه )دارای المپیك  پژوهشی -علمی  نشريه( 1388)تابستان  46شماره پیاپی  در چاپ شده مقاله -5

 "فعالیت الکترومیوگرافی و خستگی عضالت ارکتور اسپاي  با میزان انحناهای سینه ای و کمری حداکثررابطه بی  

مقایسه    "با عنوان ( ISCنمايه )دارای المپیك پژوهشی  -علمی ( نشريه 1389)تابستان  50چاپ شده در شماره پیاپی  مقاله -6

 " میزان درد، ناتوانی و عوارض روانی ناشی از کمردرد مزمن در زنان پیش و پس از یک دوره ورزش ثبات دهنده

 باا  2009ساال  ( در ISC)دارای نمايه  World Journal of Sport Sciences نشريه (1) 2 مقاله چاپ شده در شماره  -7

 عنوان :

Asymmetries in Flexibility, Balance and Power Associated with Preferred and Non-Preferred 

Leg 

 

)دارای نماياه   مطالعاات طاب ورزشای   پژوهشی  -( نشريه علمی 1392)پايیز و تابستان  14مقاله چاپ شده در شماره پیاپی  -8

ISC یورزشکاران پسر مباتال باه با    یو عملکرد اندام تحتان ايپو یتیبر کنترل وضع یعضالن-یعصب ناتيشش هفته تمر ریتاثعنوان ( با 

 " مچ پا یعملکرد یثبات

ی ورزشا  یپاژوهش در توانبخشا  پژوهشای    –( در نشريه علمای  1393)بهار و تابستان  3شماره  2مقاله چاپ شده در دوره ، -9

 13تاا   8در داناش آماوزان    یو کمار  یا نهیس یبا درجه انحناها اسیتست مات یارتباط نمره کمّ یبررس "( با عنوان ISC)دارای نمايه 

 "سال

( ISCپژوهشی  مطالعات طب ورزشی )دارای نمايه  –( در نشريه علمی 1393)بهار و تابستان  15مقاله چاپ شده در شماره  -10

 "بر تعادل پويای بازيکنان فوتبال نوجوان مرد « 11»+تاثیر برنامه جامع گرم کردن فیفا  "با عنوان 

اثر شش هفتاه   "( ISC)دارای نمايه یورزش یپژوهش در توانبخش هينشر( در 1396تابستان ) 22چاپ شده در شماره مقاله  -11

 "عضالنی بر حس وضعیت مفصل و عملکرد اندام تحتانی ورزشکاران پسر مبتال به بی ثباتی عملکردی مچ پا-تمرينات عصبی

مقايسه تاثیر تمرينات ثبات مرکزی " ( ISC)دارای نمايه یطب توانبخش هينشر( در 1397 مهر) 6مقاله چاپ شده در شماره  -12

 "در سطح پايدار و ناپايدار بر تعادل ايستا و پويا ورزشکاران زن دارای نقص تنه
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مقايساه عوامال خطار داخلای     " ( ISC)دارای نماياه   یطاب توانبخشا   هينشار ( در 1397)تیر  7مقاله چاپ شده در شماره  -13

 "اسپري  خارجی مچ پاآناتومیك میان ورزشکاران با و بدون سابقه 

)دارای  Journal of Babol University of Medical Sciences هينشار ( در 2017) 19مقاله چاپ شده در شاماره   -14

 (Scopusنمايه 

Comparing the Onset of Pre-Activity of Leg Muscles between Athletes with Functional Ankle 

Instability and Healthy Athletes During Landing from a Jump 
مقايساه راساتای   " (ISC)دارای نماياه   مطالعاات طاب ورزشای    هينشار ( در 1396زمساتان  ) 22مقاله چاپ شده در شماره  -15

 "آناتومیکی اندام تحتانی و برخی شاخص های عملکردی بی  ورزشکاران با و بدون اسپري  خارجی مچ پا

مقايسه دامنه حرکتی شانه بی  زناان  " (ISC)دارای نمايه  بیماری های پستان ايران هينشرمقاله پذيرفته شده برای چاپ در  -16

 "مبتال به سرطان پستان، بالفاصله و يك سال پس از درمان

 (JCR)دارای نمايه  physical therapy in sport هينشر( در 2019) 37مقاله چاپ شده در شماره  -17

Effects of an 8-week selective corrective exercises program on electromyography activity of 

scapular and neck muscles in persons with upper crossed syndrome: Randomized controlled 

trial. 

 

 های داخلی و خارجی(:  ها و پوسترها در کنگره سوابق پژوهشی )سخنرانی 

الکترومیوگرافی رابطه بی  قدرت عضالت باز کننده ستون فقرات و قوسهای ساینه  بررسی  "عنوان مقاله ای با ارائه سخنرانی  -1

 1385هفتمی  همايش ملی تربیت بدنی در دانشگاه تبريز در سال در  "ای و کمری در افراد غیر ورزشکار

ان فعالیات  مقايساه میازان انحناهاای پشاتی و کماری و تعیای  رابطاه آنهاا باا میاز           "ارائه ساخنرانی مقالاه ای باا عناوان      -2

در پنجمی  کنگره کشوری پزشاکی ورزشای در آکاادمی    "الکترومیوگرافی عضالت ارکتور اسپاي  در ورزشکاران نخبه و غیر ورزشکاران

 1386ملی المپیك در سال 

بررسی رابطه میان میزان فعالیات الکترومیاوگرافی عضاالت اکستانساور پشات باا میازان         "عنوان ارائه سخنرانی مقاله ای با  -3

 1386در پنجمی  همايش علمی دانشجويی در دانشگاه مازندران در سال  "حنای سینه ای در ورزشکاران نخبه و غیر ورزشکارانان

مقايساه میازان انحناهاای پشاتی و کماری و تعیای  رابطاه آنهاا باا میازان فعالیات             "ارائه ساخنرانی مقالاه ای باا عناوان      -4

 1386در هجدهمی  کنگره فیزيوتراپی در سال  "اران نخبه و غیر ورزشکارانالکترومیوگرافی عضالت ارکتور اسپاي  در ورزشک

بررسی الکترومیوگرافی استقامت عضالت اکستانسور پشت و رابطاه آن باا میازان انحناای      "ارائه سخنرانی مقاله ای با عنوان  -5

 1386در سال  ششمی  همايش بی  المللی تربیت بدنی در جزيره کیش در "سینه ای در افراد غیر ورزشکار

بررسی رابطه بی  حداکثر میزان فعالیت الکترومیوگرافی و خستگی عضالت ارکتور اسپاي   "ارائه سخنرانی مقاله ای با عنوان  -6

 1387در نوزدهمی  کنگره فیزيوتراپی در سال  "با میزان انحناهای سینه ای و کمری در غیر ورزشکاران

سی تاثیر يك دوره ورزش ثبات دهنده بر بهبود کمردرد و ارتقا سالمت روان بیماران با برر  "سخنرانی مقاله ای با عنوان ارائه  -7

 1386درششمی  همايش بی  المللی تربیت بدنی در جزيره کیش در سال  "کمردرد مزم  
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در هفتمی  همايش ملی تربیت بدنی  " مفصل ران یريو انعطاف پذ یکرسنجیپ یهایژگيو "عنوان ارائه سخنرانی مقاله ای با  -8

 1385در دانشگاه تبريز در سال 

پنجمای  کنگاره    -برتر ریبرتر و غ یتعادل و توان پا ،یريعدم تقارن در انعطاف پذ یبررس "ارائه سخنرانی مقاله ای با عنوان  -9

 1386در پنجمی  کنگره کشوری پزشکی ورزشی در آکادمی ملی المپیك در سال " کشوری پزشکی ورزشی

کنگاره    یهشاتم در  " مقايسه ی سالمت روان سالمندان ورزشکار و غیرورزشکار شامال شاهر تهاران    " ارائه پوستر با عنوان -10

 1391در سال  رانيا یورزش یپزشک

هنگاام ايساتادن روی    الکترومیوگرافی عضالت آگونیست و آنتاگونیست اندام تحتاانی تاثیر خستگی بر  "ارائه پوستر با عنوان  -11

 1386در ششمی  همايش بی  المللی تربیت بدنی در جزيره کیش در سال  "يك پا

در پنجمای  کنگاره کشاوری     " ورزشاکاران  ریا و غ ستهایفوتبال انیمفصل ران م یريانعطاف پذ سهيمقاارائه پوستر با عنوان  -12

 1386پزشکی ورزشی در آکادمی ملی المپیك در سال 

در پنجمی  کنگره کشاوری پزشاکی ورزشای در آکاادمی ملای       " CRPبر سطوح  یبدن تیفعال ریتاث "ارائه پوستر با عنوان  -13

 1386المپیك در سال 

 یعلما  شيهماا   یچهارمدر  " دانشگاه تهران انيدر دانشجو یو عوامل روان فوزيکا  یارتباط ب یبررس "ارائه پوستر با عنوان  -14

 1385در سال ی و علوم ورزش یبدن تیترب يیدانشجو

 ( تحت عنوان :2011) 4th AFC conference scinene and football medicineارائه پوستر در کنفرانس  -15

phydiological profile of iranian elit e youth soccer players 

 

 ( تحت عنوان :2011) 4th AFC conference scinene and football medicineارائه پوستر در کنفرانس  -16

phydiological profile of iranian elit e female futsal players 

 

 تحت عنوان : FISU 2009 (25th UNIVERSIADE)ارائه پوستر در کنفرانس   -17

An Investigation Into effect of lower extremity muscular fatigue on the static balance from 

electromyographic aspect 

 

 تحت عنوان : FISU 2009 (25th UNIVERSIADE)ارائه پوستر در کنفرانس   -18

An Investigation Into The Relationship Between The Maximum Electromyographic Activity And 

Fatigue Of The Erector Spinae Muscles With Thoracic And Lumbar Curvatures 

 تحت عنوان : FISU 2009 (25th UNIVERSIADE)ارائه پوستر در کنفرانس   -19

Comparison of medial longitude arch among various sports 

 تحت عنوان : FISU 2007 (24th UNIVERSIADE)ارائه پوستر در کنفرانس  -20

Body Dimensions and the Hip Joint Flexibility 
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 تحت عنوان : FISU 2007 (24th UNIVERSIADE)ارائه پوستر در کنفرانس  -21

Asymmetries in flexibility, balance, and power associated with preferred and non –preferred 

leg. 

يوياو   یآزمون میدان یرابطه  یبررس  " تحت عنوان هشتمی  همايش بی  المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ارائه پوستر در  -22

 1393در سال  "در مردان و زنان نخبه فوتسال یتنفس یحاصل از تجزيه گازها یو حداکثر اکسیژن مصرف

 شيهماا   یدهما  -یدیاشارف جمشا   یعلا  زاده؛یا عل  یمحماد حسا   ؛ی؛ رضا رجب  یصمد یهاد: سندگانينو -ارائه شفاهی -23

عضالت ساق پاا و در  ثباات در ورزشاکاران     یدفورواردیبر کنترل ف یعضالن-یعصب ناتيتمر ریتأث -یعلوم ورزش یالملل  یب

 The effect of neuromuscular training on تهاران -1396ارديبهشات   7-6 -ماچ پاا   یعملکارد  یثباات  یپسار مباتال باه با    

electromyographic parameters of selective calf muscles in male athletes with functional ankle instability 

 دهيا فر ؛یصامد  ی؛ هااد   انیوساف يآذر  -تهاران  -1396ارديبهشات   7-6 -یعلوم ورزش یالملل  یب شيهما  یدهم - پوستر -24

 یعضاالت منتخاب داناش آماوزان دارا     یکا يالکتر تیا در مدارس بار فعال  جيرا یها مکتین یارگونوم ریتاث سهيمقا -یباباخان

 The effect on the electrical activity of the muscles of ergonomic benches common in schools Students with -یلوردوز کمر

lumbar lordosis 

 دهيا فر-یصامد  یهااد -انیوساف يآذر  -مقايسه تاثیر ارگونومی نیمکت های رايج در مدارس بر فعالیت الکتريکی عضالت منتخب دانش آموزان -25

 95آذر  25 -پوستر -یدر علوم ورزش   ينو یها افتهي -یباباخان

 یهااد -یباباخاان  دهيفر-کدلویذوالفقار ب -مچ پا بیورزشکاران سالم و مبتال به آس انیم یعملکرد یشاخص ها یبرخ سهيمقا -26

 95آذر  25 -پوستر -یدر علوم ورزش   ينو یها افتهي -ی صمد

 95آذر  25 -کلیدیسخنرانی  -یدر علوم ورزش   ينو یها افتهي -ی صمد یهاد -یاندام تحتان یها بیاز آس یریشگیپ -27

 -یدر علاوم ورزشا    يناو  یهاا  افتاه ي یملا  شيهماا   یسوم-زنان سالمند یايشش هفته تمرينات هاتايوگا بر تعادل پو ریتاث -28

 96اسفند  18 -سخنرانی 

در   يناو  یهاا  افتاه ي یملا  شيهماا   یسوم -پسر مبتال به شانه نابرابر انيبر درد دانشجو  NASMو  یسنت یاصالح ناتياثر تمر سهيمقا -29

 96اسفند  18 -سخنرانی  -یعلوم ورزش

 یهاا  افتهي یمل شيهما  یسوم - -پس از درمان کساليزنان مبتال به سرطان پستان بالفاصله و   یب یا نهیس فوزيکا سهيمقا -30

 96اسفند  18 -سخنرانی  -یدر علوم ورزش  ينو

دومای  هماايش بای      -روانشناختی سالمندان مردعضالنی بر تعادل و برخی شاخص های عملکردی و -تاثیر تمرينات عصبی -31

 97ارديبهشت -21 -المللی اسالم و ارزشهای متعالی

 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله دکتری 

ف
دی

ر
 

 عنوان  پایان نامه / رساله 

 

 

 تاریخ  دفاع

 

 نام دانشجو

 

 دانشگاه

محل  تحصیل 

 دانشجو

  

 اسامی اساتید راهنما
 اسامی اساتید

 مشاور

1 

 رساله دکتری:

 هیثبات ناح ناتيتمر ریتاث سهيقام

 داريو ناپا داريبدن در دو سطح پا یمرکز

 ازخطرس لعوام یبر عملکرد و برخ

 یقدام یبیصل گامانیل بیآس اب رتبطم

 نقص غلبه تنه یدر زنان ورزشکار دارا

 دکتر هوم  مینونژاد دانشگاه تهران الهام میرجمالی 97مهر 
 دکتر فواد صیدی

 دکتر هادی صمدی
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2 

 تحتانی¬اندام یکیآناتوم یراستا سهيمقا

 انیم یعملکرد یشاخص ها یو برخ

مچ  ¬بیورزشکاران سالم و مبتال به آس

 پا

 دکتر هادی صمدی دکتر فريده باباخانی دانشگاه عالمه طباطبائی ذوالفقار بیکدلو 95شهريور 

3 

 جيرا یها مکتین یارگونوم ریتاث سهيمقا

  یکيالکتر تیدر مدارس بر فعال

 یمنتخب دانش آموزان دارا عضالت

 یلوردوز کمر

 دکتر فريده باباخانی دکتر هادی صمدی دانشگاه عالمه طباطبائی آذر يوسفیان 95شهريور 

4 

و  یلوردوز کمر ،یا نهیس فوزيکا سهيمقا

زنان   یمفصل شانه ب یدامنه حرکت

مبتال به سرطان پستان بالفاصله و 

 پس از درمان کسالي

 دکتر ماندانا غالمی دکتر هادی صمدی دانشگاه علوم تحقیقات مريم احمد پور 97شهريور 

5 

و ثبات  جيرا ناتيشش هفته تمر ریتاث

 دردکمرو  یکمر ردوزلوبر  یمرکز

 پار یدر زنان نول رداریبا

 - دکتر هادی صمدی علوم تحقیقاتدانشگاه  زهرا علوی 97شهريور 

6 

بر بهبود  یاصالح یها یباز ریتاث

در  یسندروم متقاطع فوقان تیوضع

 يیدختران مقطع ابتدا

 - دکتر هادی صمدی دانشگاه علوم تحقیقات سمیرا نشاطی 97شهريور 

 

 : کتاب تألیفی 

به همراه آقای دکتر رضاا   "ی لیتکم التیتحص انيدانشجو یبرا یحرکات اصالح شگاهيآزما "تألیف کتابی با عنوان  -1

 (1387چاپ  –رجبی )چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه تهران 

به همراه آقای دکتر رضا رجبی )چاپ شده توساط انتشاارات    " یحرکات اصالح شگاهيآزما "تألیف کتابی با عنوان  -2

 (1392چاپ   –دانشگاه تهران 

 های پژوهشی :  طرح 

)خاتمه يافتاه   "ومتریو اسکول نومترينکاليو لوازم ا یديافزار اندرو و ساخت نرم یطراح "تحقیقاتی با عنوانمجری اصلی طرح  -1

 ( دانشگاه شهید رجايی97اسفند 

با تخته تعادل بر حاس ثباات و    یعضالن یعصب ناتيتمر یهفته ا 6برنامه  كي ریتاث "مجری اصلی طرح تحقیقاتی با عنوان   -2

انجاام گرفتاه در پژوهشاکده تربیات بادنی و علاوم ورزشای         " مچ پا یعملکرد یثبات یورزشکاران پسر مبتال به ب ايکنترل پاسچرال پو

 (1392)خاتمه يافته در سال 

ساال اول و   انيدانشاجو  انیو حس ثبات م ستايتعادل ا ا،يپو یتیکنترل وضع سهيمقا "مجری اصلی طرح تحقیقاتی با عنوان  -3

انجام گرفته در دانشگاه جامع امام حسی  )ع( )خاتمه يافتاه در ساال    ")ع(  یی دانشگاه افسری امام حسآخر دانشکده علوم پايه جهاد

1392) 

صاف )شاخص قاوس پاا و افات     یبا کف پا یکيآنتروپومتر یرهایمتغ یارتباط برخ  ییتع "همکار اصلی در طرحی با عنوان   -4

 (1391)خاتمه يافته در سال  تهرانانجام گرفته در دانشگاه  "یراني( در جامعه ایناو

 فدراسایون آماادگی جسامانی و ايروبیاك    انجام گرفتاه در   "یکبد کنانيباز یابياستعداد  "همکار اصلی در طرحی با عنوان  -5

 (1386)خاتمه يافته در سال 
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انجاام گرفتاه    "یرانا ي)لوردوز( مردان و زنان ا ی( و کمرفوزي)کا یستون فقرات پشت ینُرم انحناها"همکار در طرحی با عنوان  -6

 (1387در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی )خاتمه يافته در سال 

 : فعالیتهای اجرایی 

 

 تاکنون 96معاون فنی دانشجويی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی از اسفند  -1

 96اسفند  نوي  در علوم ورزشی مدير گروه علمی آسیب شناشی ورزشی و حرکات اصالحی سومی  همايش ملی يافته های -2

  همايش ملی يافته های نوي  در علوم ورزشیمسئول دبیرخانه دومی  و سومی   -3

 1/7/1388تا  27/3/1387مسئول تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز بروج  از تاريخ  -4

تهاران از تااريخ   ی دانشاکده تربیات بادنی دانشاگاه     وحرکاات اصاالح   یشناسا  بیآسا  یانجما  علما   تيريمد یعضو شورا -5

 26/11/1385تا  26/11/1383

ی پژوهشاگاه تربیات بادنی و علاوم     و حرکاات اصاالح   یورزش یشناس بیآس یتخصص یمل شيهما  یدوم یعضو ستاد اجرا -6

 1390ورزشی سال 

 1390آکادمی ملی فوتبال ايران سال  ی مديريت و برنامه ريزی فوتبال پايهمل شيهما یعضو ستاد اجرا -7

 1390آکادمی ملی فوتبال ايران سال  ی پزشکی کاربردی در فوتبال پايهمل شيهما یعضو ستاد اجرا -8

 1393تا  1390مسئول مرکز سنجش قابلیتهای جسمانی و مهارتی آکادمی ملی فوتبال ايران از سال  -9

 1393تا  1390دبیر کمیته فیزيولوژی فوتبال آکادمی ملی فوتبال ايران از سال  -10

 1393 تا 1389آکادمی ملی فوتبال ايران از سال مسئول کتابخانه الکترونیك  -11

 1393تا  1391دبیر تحريريه مجله علمی، خبری آموزشی آکادمی ملی فوتبال ايران از سال  -12

 1393تا  1390مسئول پروژه آکادمی باشگاه های لیگ برتر فوتبال فدراسیون فوتبال ايران از سال  -13

 تا کنون 1393عضو شورای آموزش وزارت ورزش و جوانان از سال  -14

 

 : دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی 

 1388در سال دانشگاه تهران رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی  یآزمون دکتر كيکسب رتبه  -1

)دريافت تقدير نامه از رياسات   08/19با معدل  رتبه اول در مقطع دکتری در رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی -2

 (1392دانشکده در سال 

 63/17کسب رتبه دو در مقطع کارشناسی با معدل  -3

 جامعه المصطفی العالمیاه قام  بدنی در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه  "آسیب شناسی ورزشی "مدرس کارگاه آموزشی با نام  -4

 1389در سال 

در ساال   در باشاگاه فرهنگای ورزشای راه آها      " آسیب های فوتبال فیفابرنامه جامع پیشگیری از "مدرس کارگاه آموزشی   -5

1392 

 1394در دانشگاه تهران در سال  "برنامه جامع پیشگیری از آسیب های فوتبال فیفا "مدرس کارگاه آموزشی   -6

 اکنونتا  1390مدرس مدعو دومی  تا ششمی  دوره بدنسازی فوتبال پايه در آکادمی ملی فوتبال ايران از سال  -7

 1392آکادمی ملی فوتبال ايران در سال  دومی  همايش بی  المللی علم و فوتبالعضو کمیته علمی  -8
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 1391در دانشگاه شهید بهشتی در سال  ايران یعلوم ورزش يیدانشجو یمل شيهمااولی  عضو کمیته علمی  -9

 تا کنون 1392دانشگاه تهران از سال  طب ورشیداور نشريه علمی پژوهشی  -10

 تا کنون 1392از سال   ISC Annals of Applied Sport Scienceريه داور نش -11

 تاکنون 1392جهاد دانشگاهی از سال  ورزش در تيريمد وی ولوژيزیفی ها پژوهشداور نشريه علمی پژوهشی   -12

کتااب در  همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در خريد کتاب از هجدهمی  نمايشگاه بی  المللی  -13

 1384سال 

 3درجه  والیبالبیگری ردارنده کارت م -14

 3درجه  بدمینتوندارنده کارت مربیگری  -15

 Dدارنده کارت مربیگری فوتبال درجه  -16

 2دارنده کارت مربیگری دو و میدانی درجه  -17

 3دارنده کارت مربیگری پرورش اندام درجه  -18

 3دارنده کارت مربیگری بدنسازی درجه  -19

 3آمادگی جسمانی درجه دارنده کارت مربیگری  -20

 مل با دستگاه الکترومیوگرافی سطحیآشنايی کا -21

 آشنای کامل با دستگاه اسپاينال موس -22

 

 


