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یمس ال  دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید رجايی در ن کارشناسی مدرس واحد حرکات اصالحی و حرکت درمانی در مقطع -8

 95-94اول سال تحصیل 

ان در رشته حرک ات اص الحی دانش کده تربی ت ب دنی دانش گاه ته ر        کارشناسی ارشدمدرس واحد کاربرد کامپیوتر در مقطع  -9

 94-93نیمسال اول سال تحصیل 

-92تحص یل   ت بدنی دانشگاه تهران در نیمسال اول سالدانشکده تربی کارشناسی مدرس واحد آشنايی با کامپیوتر در مقطع -10

93 

حص یل  دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در نیمس ال اول س ال ت   کارشناسی مدرس واحد آسیب شناسی ورزشی در مقطع -11

92-93 

  مقاالتسوابق پژوهشی( پژوهشی، -علمیISC  و JCR) : 

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

 "های لیگ برتری ايرانبررسی میزان درد و ناتوانی عملکردی  شانه در والیبالیست"عنوان  با( Scopusشده در 

 ب ا  (EMRO)نماي ه ش ده در    اصول بهداش ت رواي    پژوهشی  –( نشريه علمی  1387 بهار) 37  شمارهمقاله چاپ شده در  -2

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

ارتب اط   " عن وان ( ب ا  ISC)دارای نماي ه   پژوهش در علوم ورزش ی ( 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

مقايس     "عن وان   ( ب ا ISCورزشی )دارای نماي ه   مطالعات طب( 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 مپیک ال 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 مپیک الپژوهشی  -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

 ب ا  2009س ال  ( 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 نماي ه   ورزش ی مطالع ات ط ب   ژوهشی پ -( نشريه علمی 1392)پايیز و تابستان  14مقاله چاپ شده در شماره پیاپی  -8

ISC یب  ران پسر مب تال ب ه   ورزشکا یو عملکرد اندام تحتان ايپو یتیبر کنترل وضع یعضالن-یعصب ناتيشش هفته تمر ریتاثعنوان ( با 

 " مچ پا یعملکرد یثبات
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ی رزش  و یپ ژوهش در توانبخش   پژوهش ی    –( در نشريه علم ی  1393)بهار و تابستان  3شماره  2مقاله چاپ شده در دوره ، -9

 13ت ا   8آم وزان   در دان ش  یو کم ر  یانهیس یبا درجه انحناها اسیتست مات یارتباط نمره کمّ یبررس "( با عنوان ISC)دارای نمايه 

 "سال

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

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

ش هفت ه  شاثر  "( ISC)دارای نمايه یورزش یپژوهش در توانبخش هينشر( در 1396تابستان ) 22چاپ شده در شماره مقاله  -11

 "تال به بی ثباتی عملکردی مچ پاضالنی بر حس وضعیت مفصل و عملکرد اندام تحتانی ورزشکاران پسر مبع-تمرينات عصبی

س ه ت اثیر تمرين ات    مقاي" ( ISC)دارای نماي ه  یطب توانبخش هينشر( در 1398 بهار)-1شماره – 8 دورهمقاله چاپ شده در  -12

 "ثبات مرکزی در سطح پايدار و ناپايدار بر تعادل ايستا و پويا ورزشکاران زن دارای نقص تنه

مقايس ه عوام ل خط ر    " ( ISC )دارای نماي ه  یطب توانبخش هينشر( در 1397 پايیز) -3شماره -7 دورهمقاله چاپ شده در  -13

 "داخلی آناتومیک میان ورزشکاران با و بدون سابقه اسپري  خارجی مچ پا

 Journal of Babol University هينشردر -11شماره -19دوره  -1396آبان  –( 2017) 19مقاله چاپ شده در شماره  -14

of Medical Sciences  دارای نمايه(Scopus) 

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

Instability and Healthy Athletes During Landing from a Jump 
ی مقايس ه راس تا  " (ISC)دارای نماي ه   مطالع ات ط ب ورزش ی    هينش ر ( در 1396زمس تان  ) 22مقاله چاپ شده در شماره  -15

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

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

 "مبتال به سرطان پستان، بالفاصله و يک 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. 

ک زی در س طح   مقايسه تاثیر تمرينات ثبات مر "با عنوان  طب توانبخشینشريه  ( 1398 بهار) 22مقاله چاپ شده در شماره  -18

   "پويا ورزشکاران زن دارای نقص تنهپايدار و ناپايدار بر تعادل ايستا و 

 

 

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

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

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

عالی ت  فمقايس ه می زان انحناه ای پش تی و کم ری و تعی ی  رابط ه آنه ا ب ا می زان            "ارائه س خنرانی مقال ه ای ب ا عن وان      -2

در آک ادمی   در پنجمی  کنگره کشوری پزش کی ورزش ی  "الکترومیوگرافی عضالت ارکتور اسپاي  در ورزشکاران نخبه و غیر ورزشکاران

 1386ملی المپیک در سال 
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ش ت ب ا می زان    بررسی رابطه میان میزان فعالی ت الکترومی وگرافی عض الت اکستانس ور پ     "عنوان ارائه سخنرانی مقاله ای با  -3

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

عالی ت  فايس ه می زان انحناه ای پش تی و کم ری و تعی ی  رابط ه آنه ا ب ا می زان           مق "ارائه س خنرانی مقال ه ای ب ا عن وان      -4

 1386ال در هجدهمی  کنگره فیزيوتراپی در س "الکترومیوگرافی عضالت ارکتور اسپاي  در ورزشکاران نخبه و غیر ورزشکاران

ی می زان انحن ا   پشت و رابط ه آن ب ا  بررسی الکترومیوگرافی استقامت عضالت اکستانسور  "ارائه سخنرانی مقاله ای با عنوان  -5

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

پاي  ت ارکتور اسبررسی رابطه بی  حداکثر میزان فعالیت الکترومیوگرافی و خستگی عضال "ارائه سخنرانی مقاله ای با عنوان  -6

 1387در نوزدهمی  کنگره فیزيوتراپی در سال  "نه ای و کمری در غیر ورزشکارانبا میزان انحناهای سی

اران با المت روان بیمبررسی تاثیر يک دوره ورزش ثبات دهنده بر بهبود کمردرد و ارتقا س  "سخنرانی مقاله ای با عنوان ارائه  -7

 1386سال درششمی  همايش بی  المللی تربیت بدنی در جزيره کیش در  "کمردرد مزم  

ی تربیت بدنی در هفتمی  همايش مل " مفصل ران یريو انعطاف پذ یکرسنجیپ یهایژگيو "عنوان ارائه سخنرانی مقاله ای با  -8

 1385در دانشگاه تبريز در سال 

ه پنجم ی  کنگ ر   -تربر 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 المپیک در سال " کشوری پزشکی ورزشی

کنگ ره    یهش تم در  " مقايسه ی سالمت روان سالمندان ورزشکار و غیرورزشکار ش مال ش هر ته ران    " ارائه پوستر با عنوان -10

 1391در سال  رانيا یورزش یپزشک

ی م ايس تادن رو هنگ ا  الکترومیوگرافی عضالت آگونیست و آنتاگونیست اندام تحت انی تاثیر خستگی بر  "ارائه پوستر با عنوان  -11

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

نگ ره کش وری   در پنجم ی  ک  " ش کاران ورز ری  و غ ستهایفوتبال انیمفصل ران م یريانعطاف پذ سهيمقاارائه پوستر با عنوان  -12

 1386پزشکی ورزشی در آکادمی ملی المپیک در سال 

می مل ی  در پنجمی  کنگره کش وری پزش کی ورزش ی در آک اد     " CRPبر سطوح  یبدن تیفعال ریتاث "ارائه پوستر با عنوان  -13

 1386المپیک در سال 

 یعلم   شيهم ا   یمچهاردر  " 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 
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 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 

 تحت عنوان : FISU 2007 (24th UNIVERSIADE)ارائه پوستر در کنفرانس  -21

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

leg. 

يوي و   ییدانمآزمون  یرابطه  یبررس  " تحت عنوان همايش بی  المللی تربیت بدنی و علوم ورزشیهشتمی   ارائه پوستر در  -22

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

 شيهم ا   یدهم   -یدیاش رف جمش    یعل   زاده؛ی  عل  یمحم د حس    ؛ی؛ رضا رجب  یصمد یهاد: سندگانينو -ارائه شفاهی -23

عضالت ساق پ ا و در  ثب ات در ورزش کاران     یدفورواردیبر کنترل ف یعضالن-یعصب ناتيتمر ریتأث -یعلوم ورزش یالملل یب

 The effect of neuromuscular training on ته ران -1396ارديبهش ت   7-6 -م چ پ ا   یعملک رد  یثب ات  یپس ر مب تال ب ه ب     

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

 دهي  فر ؛یص مد  ی؛ ه اد   انیوس ف يآذر  -ته ران  -1396ارديبهش ت   7-6 -یعلوم ورزش یالملل یب شيهما  یدهم - پوستر -24

 یعض الت منتخ ب دان ش آم وزان دارا     یک  يالکتر تی  در مدارس ب ر 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 

 دهي  فر-یص مد  یه اد -انیوس ف يآذر  -مقايسه تاثیر ارگونومی نیمکت های رايج در مدارس بر فعالیت الکتريکی عضالت منتخب دانش آموزان -25

 95آذر  52 -پوستر -یدر علوم ورزش   ينو یها افتهي -یباباخان

 یه اد -یاباخ ان ب 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  52 -دیسخنرانی کلی -یدر علوم ورزش   ينو یها افتهي -ی صمد یهاد -یاندام تحتان یها بیاز آس یریشگیپ -27

 -یرزش  ودر عل وم    ين و  یه ا  افت ه ي یمل   شيهم ا   یسوم-زنان سالمند یايشش هفته تمرينات هاتايوگا بر تعادل پو ریتاث -28

 96اسفند  18 -سخنرانی 

در   يون   یه ا  افت ه ي یمل   شيهم ا   یسوم -پسر مبتال به شانه نابرابر انيبر درد دانشجو  NASMو  یسنت یاصالح ناتياثر تمر سهيمقا -29

 96اسفند  18 -سخنرانی  -یعلوم ورزش
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 یه ا  افتهي یمل شياهم  یسوم - -پس از درمان کساليزنان مبتال به سرطان پستان بالفاصله و   یب یانهیس فوزيکا سهيمقا -30

 96اسفند  18 -سخنرانی  -یدر علوم ورزش  ينو

دوم ی  هم ايش ب ی      -ضالنی بر تعادل و برخی شاخص های عملکردی و روانشناختی سالمندان مردع-تاثیر تمرينات عصبی -31

 97ارديبهشت -21 -المللی اسالم و ارزشهای متعالی

32- Comparison of shoulder joint range of motion between women with breast cancer 

immediately and one year after treatment- 10th International Tehran Breast Cancer 

Congress-  2019.10.23  

33- Comparison of Spinal Curvatures Degree among Patients with Breast Cancer Immediately 

and One Year after Treatment and healthy women -10th International Tehran Breast Cancer 

Congress-  2019.10.23  

 

 

 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

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 ،یانهیس فوزيکا سهيمقا

زنان   یمفصل شانه ب یدامنه حرکت

مبتال به سرطان پستان بالفاصله و 

 پس از درمان کسالي

 دکتر ماندانا غالمی دکتر هادی صمدی تحقیقاتدانشگاه علوم  مريم احمد پور 97شهريور 

5 

و ثبات  جيرا ناتيشش هفته تمر ریتاث

 دردکمرو  یکمر ردوزلوبر  یمرکز

 پار یدر زنان نول رداریبا

 - دکتر هادی صمدی دانشگاه علوم تحقیقات 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 
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7 

منتخب  یاصالح ناتيهفته تمر 8 ریتاث

  ،یوگرافيالکتروما تیبر پاسچر، فعال

شانه و  یقدرت عضالت و دامنه حرکت

گردن در مردان مبتال به سندرم  

 یمتقاطع فوقان

 دکترهادی صمدی دکتر غالمعلی قاسمی دانشگاه اصفهان رسول ارشدی 1398بهار 

 

 

 

 : کتاب تألیفی 

ی دکتر رض ا  به همراه آقا "ی لیتکم التیتحص انيدانشجو یبرا یحرکات اصالح شگاهيآزما "تألیف کتابی با عنوان  -1

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

نتش ارات  ابه همراه آقای دکتر رضا رجبی )چاپ شده توس ط   " یحرکات اصالح شگاهيآزما "تألیف کتابی با عنوان  -2

 (1392چاپ   –دانشگاه تهران 

 1398-انتشارات پادينا "آناتومی پلیومتريک"ترجمه  کتاب با عنوان -3

 1398-موسسه آموزش عالی آزاد نگاره "آسیب های ورزشی و پیشگیری "ترجمه  کتاب با عنوان -4

ه نتشارات دانش گا ا -سوم با افزودهرجبی )چاپ  به همراه آقای دکتر رضا " یحرکات اصالح شگاهيآزما " تألیف کتابی با عنوان -5

 (1398چاپ   –تهران 

 

 

 های پژوهشی :طرح 

فت ه  )خاتمه يا "ومتریاسکول و نومترينکاليو لوازم ا یديافزار اندروو ساخت نرم یطراح "مجری اصلی طرح تحقیقاتی با عنوان -1

 دانشگاه شهید رجايی( 97اسفند 

ر ح س ثب ات و   با تخته تعادل ب یعضالن یعصب ناتيتمر یهفته ا 6برنامه  کي ریتاث "مجری اصلی طرح تحقیقاتی با عنوان   -2

عل وم ورزش ی    وانج ام گرفت ه در پژوهش کده تربی ت ب دنی       " مچ پا یعملکرد یثبات یورزشکاران پسر مبتال به ب ايکنترل پاسچرال پو

 (1392در سال )خاتمه يافته 

ال اول و س   انيدانش جو  انیو حس ثبات م ستايتعادل ا ا،يپو یتیکنترل وضع سهيمقا "مجری اصلی طرح تحقیقاتی با عنوان  -3

ر س ال  تمه يافت ه د انجام گرفته در دانشگاه جامع امام حسی  )ع( )خا ")ع(  یآخر دانشکده علوم پايه جهادی دانشگاه افسری امام حس

1392) 

ا و اف ت  پ  صاف )شاخص ق وس   یبا کف پا یکيآنتروپومتر یرهایمتغ یارتباط برخ  ییتع "در طرحی با عنوان  همکار اصلی  -4

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

 ايروبی ک  وآم ادگی جس مانی   فدراس یون  انجام گرفت ه در   "یکبد کنانيباز یابياستعداد  "همکار اصلی در طرحی با عنوان  -5

 (1386)خاتمه يافته در سال 
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فت ه  انج ام گر  "یران  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 96دانشجويی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی از اسفند معاون فنی  -1

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

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

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

ی دانش کده تربی ت ب دنی دانش گاه ته ران از ت اريخ       وحرک ات اص الح   یشناس   بیآس   یانجم   علم    تيريمد یعضو شورا -5

 26/11/1385تا  26/11/1383

ی پژوهش گاه تربی ت ب دنی و عل وم     حو حرک ات اص ال   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 1389مسئول کتابخانه الکترونیک آکادمی ملی فوتبال ايران از سال  -11

 1393تا  1391آموزشی آکادمی ملی فوتبال ايران از سال دبیر تحريريه مجله علمی، خبری  -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 ه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی رشت یآزمون دکتر کيکسب رتبه  -1

ز رياس ت  ا)دريافت تقدير نامه  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

 لعالمی ه ق م  جامعه المصطفی ابدنی در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه  "آسیب شناسی ورزشی "مدرس کارگاه آموزشی با نام  -4

 1389در سال 

در س ال    در باش گاه فرهنگ ی ورزش ی راه آه      " برنامه جامع پیشگیری از آسیب های فوتبال فیفا"مدرس کارگاه آموزشی   -5

1392 

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

 نتا اکنو 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 Scienceداور نشريه  -11

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

ر مللی کت اب د همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در خريد کتاب از هجدهمی  نمايشگاه بی  ال -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

 3دارنده کارت مربیگری آمادگی جسمانی درجه  -20

 مل با دستگاه الکترومیوگرافی سطحیآشنايی کا -21

 نال موسآشنای کامل با دستگاه اسپاي -22

 

 


