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فعالیت های علمی پژوهشی:

 .1چاپ مقاله در مجله علمی بیومکانیک ورزشی با عنوان "پیشبینی توانایی شوت بسکتبال براساس ویژگیهای
آنتروپومتریک ،دامنهحرکتی و قدرت اندام فوقانى در دختران بسکتبالیست نخبه"
 .2چاپ مقاله در مجیه لیای-پژودشی فیزیک درمانی با ل وا
" Dynamics Study of Ankle Joint during Quiet Standing Balance Control with Emphasis on
"Dominant and Non-dominant Lower Limb

 .3چاپ مقاله در نشریه لیای-پژودشی لیوم حرکتی و ورزشی دانشااه خوارزمی با ل وا "برریی اثر ورزش درمانی
در ک تر پایچری و انحراف یتو مهرهای بیاارا مبتال به ایکولیوییز نوجوانی ناش اخته"
 .6چاپ مقاله در نشریه لیای-پژودشی طب ورزشی پژودشکده تربیتبدنی با ل وا " لایکرد تعادلی نیاه پویا
د اام حال کیف مدریه روی یک شانه در نوجوانا دختر مبتال به ایکییوزیس ایدیوپاتیک"
 .5چاپ مقاله در مجیه لیای-پژودشی دانشااه لیوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی دادا با ل وا "برریی اثر
دیتکاری ییستم ددییزی در تعاد دی امیکی بیاارا ایدیوپاتیک ایکولیوییز تحت ورزش درمانی در مقایسه با
بیاارا بدو رژیم درمانی و افراد یالم"
 .4مشارکت در اجرای طرح پژودشی در دانشااه شهید رجایی با ل وا "ویژگی دای آنتروپومتریک و لوامل
جساانی به ل وا لوامل پیشبین شوت بسکتبا در دخترا بسکتبالیست نخبه" (داکار تحقیق)
 .1چاپ مقاله به صورت چکیده در  abstract bookدشتاین داایش لیای ورزشی  ECSSیا
SalZburg
 .8ارائه مقاله به صورت یخ رانی در پ جاین داایش میی تربیتبدنی در دانشااه ادواز
 .1ارائه مقاله به صورت یخ رانی در ششاین داایش میی تربیتبدنی در دانشااه اصفها
 .01ارائه مقاله به صورت یخ رانی در چهارمین داایش بینالاییی تربیتبدنی در دانشااه تهرا
 .00ایتاد مشاور 3پایا نامه کارش ایی ارشد تربیتبدنی در دانشااه بولیی یی ا
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گواهینامههای دورههای پژوهشی -آموزشی:
 . 1عنوان دوره :ورزش و فعالیت بدنی تطبیقی برای معلوالن .مدرس دوره :پروفسوور گوودران دال ت.ور .پژوههوکده
تربیت بدنی.
 .2عنوان دوره :کاربرد  EMGدر حرکت شناسی .مدرس دوره :دکتر فرید بحرپیما .پژوههکده تربیت بدنی.
 .3عنوان دوره :کاربرد  EMGدر حرکت شناسی تکمیلی .مدرس دوره :دکتور فریود بحرپیموا .پژوههوکده تربیوت
بدنی.
 .4عنوان دوره :بیومکانیک منیسک زانو و نحوه توانبخهی آن .مودرس دوره :دکتور یحیوی سوخنگویی .پژوههوکده
تربیت بدنی.
 .5عنوان دوره .Low Back Pain :مدرس دوره :دکیر امیرحسین یزدانی .پژوههکده تربیت بدنی.
 . 6عنوان دوره :کارگاه آموزشی اصول علو تمورین و ارزیوابی در بسوکتبال .مودرس کارگواه :دکتور حمیود ر بوی.
دانهکده تربیت بدنی دانهگاه گیالن.

فعالیتهای آموزشی:
 -1تدریس دروس تخصصی بیومکانیک ورزشی ،حرکت شناسی ،هندبال در دانهگاه تربیت دبیر شهید ر ایی
 -2تدریس دروس تخصصی بیومکانیک ورزشی و فیزیک در دانهگاه فرهنگیان (پردیس نسیبه)
 -3تدریس درس روش تدریس تربیت بدنی در مرکز تربیت معل شهید مفتح شهرری
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فعالیت های اجرایی:
 -1داور مقاالت علمی مجله بیومکانیک ورزشی
 -2داور مقاالت و عضو هیات رئیسه پنل بیومکانیک و مهندسی ورزش در اولین همایش ملی " یافته های نووین در
علوم ورزشی" دانهگاه شهید ر ایی
 -3داور مقاالت و عضو هیات رئیسه پنل بیومکانیک در پنجمین هموایش ملوی دانهوجویی علووم ورزشوی دانهوگاه
شهید بههتی
 -4دبیر علمی همایش ملی با عنوان " نقوش تربیوت بودنی در توسوعه و تعمیور باورهوای دینوی و اسوالمی دانوش
آموزان" .برگزارکننده :سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران.
 -2دبیر علمی همایش ملی با عنوان "هموایش علموی کواربردی مودیریت ورزشوی و رفتوار حرکتوی در مودارس".
برگزارکننده :سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران.
 -3مسئ ول کمیته و مجری طرح استعدادیابی ورزشی در آموزش و پرورش استان شهرستانهای تهران.
 -4مسئول انجمن حرکات اصالحی آموزش و پرورش استان شهرستانهای تهران.
 -5مدرس دوره ها و کارگاههای آموزشی حرکات اصالحی در آموزش و پرورش استان شهرستانهای تهران.
 -6عضو کمیته سنجش و حرکات اصالحی آموزش و پرورش استان شهرستانهای تهران.
 -7مدرس دوره با عنوان سنجش قابلیتهای سمانی.
 -8مسئول مرکز تندرستی در آموزش و پرورش استان شهرستانهای تهران.
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حکم های قهرمانی ورزشی:
دارای احکام قهرمانی در سطح کهوری در رشته ورزشی بسکتبال

گواهینامه مربیگری و داوری:
کارتهای مربیگری در ه  3در رشته های بسکتبال ،آمادگی سمانی و شنا و در ه  2در رشته هندبال
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