ًام :هْذی
تاسیخ تَلذ :اٍل هشداد 4531

ًام خاًَادگی :هقاهی
هحل تَلذ  :آبادُ (فاسع)
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آدسع هحل کاس :یضد – صفاییِ – داًـگاُ آصاد اػالهی یضد – گشٍُ تشبیت بذًی

سوابق تحصیلی:
دیپلن :سیاضی فیضیک
کاسؿٌاػی :دبیشی تشبیت بذًی ٍ علَم ٍسصؿی اص داًـگاُ اصفْاى
کاسؿٌاػی اسؿز :تشبیت بذًی ٍ علَم ٍسصؿی اص داًـگاُ اصفْاى(ًفش ػَم کٌکَس ػشاػشی اسؿذ )4531
دکتشی :داًـجَی دکتشی فیضیَلَطی ٍسصؽ

سوابق پژوهشی:
مقاالت علمی پژوهشی و ISI
-4آگاّی ٍ عولکشد فَتبالیؼتْای حشفِ ای ًؼبت بِ ساّکاسّای پیـگیشی اص آػیب
فصلٌاهِ علوی-پظٍّـی الوپیک
تابؼتاى  ،4531ؿواسُ  2پیاپی 51
 -2ؿٌاػایی اًذاهْای آػیب پزیش ٍهکاًیؼن ّای ایجابی آًْا دس فَتبال
فصلٌاهِ علوی-پظٍّـی الوپیک
پاییض ،4533ؿواسُ 5پیاپی 53
 -5استباط بیي ػبک سّبشی با سفتاس ّای هذیشیت سیؼک دس هذیشاى گشٍُ ٍ سٍػای تشبیت بذًی داًـگاُ ّای آصاد اػالهی هشاکض اػتاى ّای کـَس
ًـشیِ هذیشیت ٍسصؿی داًـگاُ تْشاى
بْاس  ،4532ؿواسُ  41دٍسُ 3

4- Study and analysis of inhibitory factors of female students for participation in
recreational sport activities
European Journal of Experimental Biology, 2012, 2 (4):1245-1249

عناوین مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها :
-4دالیل فَتبالیؼتْای لیگ بشتش کـَس بشای عذم ؿشکت دس فعالیتْای هشتبظ با پیـگیشی اص آػیب
هجوَعِ هقاالت دٍهیي ّوایؾ تشبیت بذًی ٍ علَم ٍسصؿی داًـگاُ اصفْاى هشداد 4535
 -2استباط فاکتَسّای بیَگشافی باصیکٌاى لیگ بشتش فَتبال با آگاّی ٍ عولکشد آًْا ًؼبت بِ ساّکاسّای پیـگیشی اص آػیب
ػَهیي ّوایؾ ّفتِ پظٍّؾ داًـگاُ پیام ًَس اػتاى اصفْاى ،آرس 4533
-5بشسػی استباط بیي چابکی با لَسدٍص ٍ کایفَص
ؿـویي ّوایؾ هلی داًـجَیاى تشبیت بذًی ٍ علَم ٍسصؿی ایشاى
آرس  ، 4531داًـگاُ تْشاى
-1بشسػی عَاهل فشٌّگی اجتواعی هَثش بش گشایؾ باًَاى بِ ٍسصؽ دس ؿْش یضد
اٍلیي ّوایؾ هٌطقِ ای با عٌَاى هذیشیت ٍسصؽ
آرس  ،4531ؿْشکشد
-3بشسػی هیضاى ًاٌّجاسی ّای ػتَى فقشات(باال تٌِ) دس داًؾ آهَصاى اػتثٌایی (ًابیٌا ٍ ًاؿٌَا) هقطع ساٌّوایی ؿْش اصفْاى
اٍلیي ّوایؾ هلی تشبیت بذًی کاسبشدی ٍ علَم ٍسؿی
اسدیبْـت  ،34تفت
-1بشسػی استباط بیي قذست عضالت ؿکوی با لَسدٍص ٍ کایفَص
اٍلیي ّوایؾ هلی تشبیت بذًی کاسبشدی ٍ علَم ٍسؿی
اسدیبْـت  ،34تفت
-1استباط ًاٌّجاسی ّای کایفَص ٍ لَسدٍص با بشخی فاکتَسّای آهادگی جؼواًی
ّـتویي کٌگشُ بیي الوللی پضؿکی ٍسصؿی ایشاى ،اسدیبْـت 34
داًـگاُ علَم پضؿکی اصفْاى

کتب( ترجمه یا تألیف):
 -4پیـگیشی اص آػیب دیذگی دس فَتبال
 -2آهَصؽ تٌیغ سٍی هیض
 -5هقذهِ ای بش تشبیت بذًی عوَهی

سوابق تدریس:
تذسیغ دسع بیَهکاًیک ٍسصؿی دس داًـگاُ دٍلتی یضد
تذسیغ دسع حشکات اصالحی دس داًـگاُ پیام ًَس تفت
تذسیغ ٍاحذ ّای تشبیت بذًی عوَهی دس داًـگاُ ّای دٍلتی یضد ،آصاد یضد ،آصاد ًجف آباد ،آصاد خویٌی ؿْش ،آصاد ؿْش هجلؼی ،آصاد اؿکزس ٍ پیام ًَس
تفت

سوابق ورزشی:
کؼب هقام قْشهاًی داًـجَیاى کـَس دس سؿتِ ّای ٌّذبال ٍ ٍالیبال
کؼب هقام ػَم سؿتِ کـتی دس هؼابقات قْشهاًی داًـجَیاى کـَس
کؼب هقام ػَم سؿتِ کـتی دس هؼابقات قْشهاًی جَاًاى کـَس
عضَ تین ٌّذبال هٌتخب داًـجَیاى کـَس اعضاهی بِ هؼابقات بیي الوللی ایتالیا

