ثؼوِ تعبلی
هشخصات فردی
ًام :پشٍاًِ
ًام خاًَادگیً :ظشعلی
پست الکترًٍیکparvaneh_nazarali@yahoo.com :

سَابق تحصیلی


اخز هذسن لیؼبًغ اص داًـگبُ تشثیت هعلن تْشاى(خَاسصهی وًٌَی)ثب ستجِ ؿبگشد اٍل دس ػبل  1355دس طی

چْبس ػبل تحصیلی


وؼت هذسن وبسؿٌبػی اسؿذ اص داًـگبُ تشثیت هعلن تْشاى ثب ستجِ ؿبگشد اٍل طی چْبس ػبل تحصیلی اص ػبل

 1367تب 1371


داسای هذسن دوتشی تخصصی ( )PH.Dاص داًـگبُ تْشاى ثب هعذل  19/18دس گشایؾ فیضیَلَطی ٍسصؿی



اػتخذام اص ػبل ( 72ثِ صَست لشاسدادی) ٍ اػتخذام سػوی لطعی ثب دسجِ اػتبدیبسی وِ پغ اص پبیبى دوتشی

ثَدُ اػت ثب دسجِ اػتبدیبسی دس ػبل 78


استمب ثِ دسجِ داًـیبسی اص اسدیجْـت 1390



دس حبل حبضش ثِ عٌَاى ّیئت علوی دس دسٍع تخصصی وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ وبسؿٌبػی (علن توشیي ،فیضیَلَطی

ٍسصؿی  ، 2 ٍ 1فیضیَلَطی ٍسصؿی وبسثشدی ،آًبتَهی  ،تغزیِ ٍسصؿی ،صثبى تخصصی ٍ ،یظگی ّبی فیضیَلَطیىی صًبى ٍ
ثیوبسیْب ٍ ٍسصؽ ) تذسیغ هی ًوبین ضوٌب دسٍع فَق دس حیطِ فیضیَلَطی ٍسصؿی هی ثبؿذ.
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اهَر پژٍّشی


اسائِ ٍ چبح ثیؾ اص  45همبلِ علوی پظٍّـی ًوبیِ ؿذُ ()ISC ٍ ISI



ًبظش ٍ هجشی چٌذیي طشح پظٍّـی ٍ فٌبٍسی دس ػطح هلی ٍ داًـگبّی ٍ فذساػیًَْب



ساٌّوبی ثیؾ اص  60پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ



داٍسی پبیبى ًبهِ ّبی دوتشی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ( ثیؾ اص  40هَسد)



هؼئَلیت دثیش ٍ عضَ ّیبت علوی ٍ ّیبت سئیؼِ ثؼیبسی اص ّوبیؾ ّب ٍ ًیض داٍس همبالت دس اوثش ّوبیؾ ّبی

هلی ٍ ثیي الوللی(دس ػطح داًـگبُ ّب ٍ ٍصاست ٍسصؽ)


پظٍّـگش ثشگضیذُ ثِ عٌَاى ًفش اٍل دس ػطح داًـگبُ الضّشا دس ػبل ( 1389دس ثیي توبهی داًـىذُ ّب)



پظٍّـگش ثشگضیذُ دس ػطح داًـگبُ الضّشا دس ػبل 91 ٍ 90



اص ػبل  1382تب وٌَى ثِ عٌَاى پظٍّـگش ثشگضیذُ داًـىذُ ٍ داًـگبُ ثَدُ ام



تبلیف ٍ تشجوِ  12وتبة وِ ثِ ؿشح ریل هیجبؿذ:

الف-تالیفات:
 -1وتبة "ػلن توریي" ثشای هشثیبى ٍ داًـجَیبى وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذسؿتِ تشثیت ثذًی
 -2وتبة "تمزیىات با وسوه بزای سوان" ثشای هشثیبى ٍ داًـجَیبى وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذسؿتِ تشثیت ثذًی
 -3وتبة"آهَزش هربیگری ٍالیبال" ثشای هشثیبى ٍ داًـجَیبى وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذسؿتِ تشثیت ثذًی
 -3وتبة "قىاویه بیه المللی بذمیىتىن"برای داوران،هشثیبى ٍ داًـجَیبى وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذسؿتِ تشثیت
ثذًی
 -5وتبة "اصىل و مفاهیم علم تمزیه" ثشای هشثیبى ٍ داًـجَیبى وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذسؿتِ تشثیت ثذًی
(هطبلت ایي وتبة حذالل  %50ثب هطبلت وتبة لجلی ؿبهل هطبلت جذیذ ثَد)
 -6وتبة "کمزدرد و ورسشهای مىاسب" ثشای هشثیبى ٍ داًـجَیبى ٍ آحبد جبهعِ
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ب-ترجوِ:
-1وتبة "تغذیه ورسشی جلذ:"1تبلیف katch & Mc kardelچبح دٍم هَلف
 -2وتبة "تغذیه ،ورسش و سالمتی پیشزفته" :تبلیف  katch & Mc kardelچبح چْبسم ٍ پٌجن هَلف
 -3وتبة "فیشیىلىژی ورسشی قلبی-عزوقی پیشزفته" تبلیف Denise L.Smith & Bo Fernhall
 -4وتبة "فیشیىلىژی ورسشی عصبی – عضالوی پیشزفته" تبلیف Phillip F.Gardiner
(کتابْای بٌذ  4ٍ3ٍ2از کتابْای هرجغ بَدُ کِ در سطح دکتری ٍ کارشٌاسی ارشذ در کلیِ داًشگاّْای
کشَر ٍ خارج از کشَر تذریس هی گردد).
 -5وتبة " تمزیىات آمادگی جسماوی" تبلیف Robert J.Karwasky
 -6وتبة "راهبزد تامیه اوزژی در فصىل مختلف " تبلیف Susan Wood & Julie Hanson

اهَر ػلوی


عضَ گشٍُ فیضیَلَطی ٍسصؽ پظٍّـگبُ تشثیت ثذًی ٍصاست علَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی



وؼت دیپلن افتخبس ٍ جبیضُ ٍیظُ اص ػَی طان سٍن سئیغ  IOCدس ػبل  ،2010ثِ عٌَاى ًفش ثشتش اص وـَس ایشاى

جْت اًجبم فعبلیتْبی ٍسصؿی ثبًَاى


ّوىبس  2وتبة تألیفی (تحلیل ًگشؽ ٍ هحتَای تشثیت ثذًی ً ٍ 1یض تشثیت ثذًی والع اٍل تب ػَم دثؼتبى) ٍ

ٍیشاػتبس علوی وتبة صثبى تخصصی تشثیت ثذًی تألیف خبًن دوتش طالِ هعوبسی


تبلیف جضٍات دسػی ثشای داًـجَیبى اص لجیل هشثیگشی بسکتبال  ،ارزیابی ٍ کٌترل ٍزى ٍ ،رزش ٍ بیواری

ّا  ،زى ٍ ٍرزش  ،آًاتَهی تشریحی ٍ........


اختراع دستگاُ آًترٍپَهتریک وِ ثِ ثجت هشوض پظٍّـْبی صٌعتی (ثشای هذت  20ػبل) سػیذُ اػت لیىي

ثذلیل هـىالت هبلی اهىبى تَلیذ اًجَُ آى ٍجَد ًذاؿتِ اػت.
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اهَر اجرایی


هؼئَل ٍسصؽ ثبًَاى اػتبى تْشاى ٍ هعبٍى هذیش ول ثِ هذت  8ػبل ()72-80



هذیش گشٍُ داًـىذُ تشثیت ثذًی ثوذت  2ػبل ()80-78



سئیغ داًـىذُ تشثیت ثذًی داًـگبُ الضّشا (ع) ثِ هذت  7ػبل ()86-80



سئیغ فَق ثشًبهِ داًـىذُ تشثیت ثذًی داًـگبُ الضّشا (ع) ثوذت  3ػبل ()82-79



هذیش ول ٍسصؽ ثبًَاى وـَس ثِ هذت  2ػبل اص ػبل  81تب ( 83ثب حفظ ػوت سیبػت داًـىذُ تشثیت ثذًی)



دثیش وویؼیَى "زى ٍ ٍرزش" وویتِ هلی الوپیه ثِ هذت  6ػبل(وِ تبوٌَى اداهِ داسد)



عضَ وویتِ علوی ٍ ػٌجؾ وویتِ هلی الوپیه ثِ هذت  5ػبل ثشای ثبصیْبی الوپیه گَاًگجَ ٍ لٌذى ٍ ثبصیْبی

آػیبیی گَاًگجَ


هؼئَل اًجوي ثؼىتجبل ول وـَس اص ػبل  1362تب  1379ثِ هذت  17ػبل



هؼئَل اًجوي ّبی ٍسصؿی ثبًَاى اداسُ ول تشثیت ثذًی ٍصاست علَم  ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی اص ػبل 1370تب 1376



داسای ػَاثك ٍسصؿی اص لجیل ٍسصؿىبس دس ػطح هلی (ثؼىتجبل) .هشثی ،ػشهشثی ،ػشپشػت ٍ داٍس دس سؿتِ

ثؼىتجبل ،دٍهیذاًی ٍ ٌّذثبل (دس ثشخی هَاسد دس ػطح ثیي الوللی)


ؿشوت دس ثیؾ اص  20وٌگشُ ثیي الوللی ثِ عٌَاى ػخٌشاى (اوثشاً دس خبسج اص ایشاى)

داًشیار ٍ ػضَ ّیات ػلوی داًشگاُ السّرا(س)
پرٍاًِ ًظر ػلی
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