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 بسمه تعالی

 سیدمحمد حسینی

 
 فردی اطلاعات

 (انجام طرح تحقیق جایگزین خدمت نخبگانپایان خدمت )وضعیت خدمت :    5631متولد : 

 90292512190تلفن تماس:  -  mohammad.hosseini1987@gmail.com پست الکترونیکی :    

 ورزشیدکتری حرکات اصلاحی و آسیب شناسی 

 

  مشخصات تحصیلی
 سال تحصیلی معدل محل تحصیل ورنککرتبه  رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 11-15 25.51 (البرز) )ع( امام علی سراسری آموزشکده 4 تربیت بدنی کاردانی

 15-19 29.09 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 5 تربیت بدنی کارشناسی

 11-02 29.11 دانشگاه تهران 1 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد

 02-05 21.51 دانشگاه اصفهان 9 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دکتری

 (تمامی رتبه های کنکور تک رقمی -و بدون وقفه تحصیلی دوره روزانه -)تمامی مقاطع در دانشگاه های دولتی 

 

 ایان نامه کارشناسی ارشدپ
 عنوان: مقایسه تصویر بدنی افراد دارای هایپرکایفوزیس و اسکولیوزیس ناشناخته با افراد سالم

 02/23/5635تاریخ دفاع ، 20.59نمره  - اساتید راهنما و مشاور: دکتر محمدحسین علیزاده و دکتر احمد فرخی

 پایان نامه دکتری
 مرتبط با آن یتحرک ستیز یو فاکتورها یبر سندرم متقاطع فوقان شنیبریبا و بدون و یاصلاح ناتیده هفته تمر ریتأث سهیمقا

 02/50/5631تاریخ دفاع ، 20.09نمره  -نادر رهنما و دکتر امیرحسین براتی اساتید راهنما و مشاور: دکتر 
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Google scholar profile 

 
 سابقه تدریس

 دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران   

 دانشگاه اصفهان 

 دانشگاه علم و صنعت ایران 

 )دانشگاه علوم و تحقیقات تهران )مقطع کارشناسی ارشد 

  واحد الکترونیکی –دانشگاه آزاد اسلامی مقطع کارشناسی ارشد 

  تدریس دوره ارشد فراگیر پیام نور 

  خلیلیتدریس دوره های کنکور کارشناسی ارشد )آسیب شناسی و حرکات اصلاحی( موسسه دکتر 

 تدریس دوره های کنکور کارشناسی ارشد )آسیب شناسی و حرکات اصلاحی( موسسه سری علوم ورزشی 

 )دبیر ورزش در مقطع ابتدایی شهر تهران )غیر انتفاعی 

 ،ادارات ورزش و جوانان  برگزاری کارگاه های آموزشی دوره های مختلف )دانشگاه ها، هیئت های پزشکی ورزشی

 -حرکات اصلاحی  -رداری ها، ارگان های دولتی و .....( شامل دروس آسیب شناسی ورزشی شه استان های مختلف،

 کار با وزنه و ...... -حرکت شناسی ورزشی 

 رتبه های کنکور
  2: رتبه  5636کاردانی آزمون سراسری سال 

  1: رتبه 5631کاردانی به کارشناسی آزمون سراسری سال 

  آسیب شناسی و حرکات اصلاحی( 6: رتبه 5633کارشناسی ارشد آزمون سراسری سال( 

  3: رتبه 5635دکتری آزمون سراسری سال 

 

 تشویق نامه ملی )رتبه های علمی(

 و مدارک بنیاد ملی نخبگان
 

 کاربردی دانشجویان کاردانی سراسر کشور. این مسابقات توسط سازمان -رتبه دوم کشوری در مسابقات علمی

 با عنوان نوزدهمین دوره مسابقات علمی برگزار شد. 5631استعدادهای درخشان در سال 

 عضویت در بنیاد ملی نخبگان و استفاده از تسهیلات انجام طرح جایگزین خدمت نخبگان 



3 

 

 کتب

 عنوان کتاب ردیف
نوع 

 فعالیت
 اسامی تعدادصفحات وضعیت ناشر

 آسیب شناسی ورزشی 1
و ردآوری گ

 تدوین
انتشارات 

 حتمی

 2111چاپ اول 
 2110چاپ دوم 

 2109سوم چاپ 
 2109چاپ چهارم 
 2109چاپ پنجم 
 2104چاپ ششم 
 2105چاپ هفتم 
 2109چاپ هشتم 

 سیدمحمد حسینی 195

2 
مهارت های تمرینات قدرتی 

 )وزنه(
 ترجمه

نشر ورزش 
 )بامدادکتاب(

 919 2109چاپ 
سیدمحمد علی پشابادی، 

 حسینی

3 
راهنمای آسیب های ورزشی و 

 توانبخشی
 ترجمه

نشر ورزش 
 )بامدادکتاب(

 959 2104چاپ 

د سیدمحمامیرحسین براتی، 

، ندا رضوان خواه، حسینی

 علی پشابادی

4 
راهنمای گام به گام تمرینات 

 قدرتی )وزنه(
 ترجمه

نشر ورزش 
 )بامدادکتاب(

 2109 اول چاپ
 2109چاپ دوم 

219 
سیدمحمد علی پشابادی، 

 حسینی

 ترجمه تمرین در آب )آب درمانی( 5
نشر ورزش 
 )بامدادکتاب(

 921 2109چاپ 
 دمحمدیسرامین بیرانوند، 

 ینیحس

 آمادگی جسمانی 6
ترجمه و 

 تالیف
 259 2102چاپ  علم و دانش

سیدمحمد شیرکو احمدی، 

 ابوالفضل صادقی حسینی،

7 
بانک جامع آزمون تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی
گردآوری و 

 تدوین
 و ... سید محمد حسینی 599 2110چاپ  علم و دانش

 

 طرح های پژوهشی

 نوع مجری طرح مسئولیت عنوان طرح ردیف

1 
مقایسه تصویر بدنی نظامیان ستاد کل نیروهای مسلح که ورزش منظم و 

 نامنظم انجام می دهند.
 مجری طرح

سیدمحمد 
 حسینی

طرح تحقیقاتی 
جایگزین خدمت 

 نخبگان

2 
ر بازنگری د بررسی همه گیر شناسی آسیب های نظامیان ناشی از رژه و

 نحوه رژه نظامیان
 همکار طرح

دکتر احمدرضا 
 عرشی

طرح ملی نیروی 
 انتظامی

3 
هفته تمرین اصلاحی روی تصویر بدنی زنان دارای  1تاثیر 

 هایپرکایفوزیس
همکار اصلی 

 طرح
دکتر محمدحسین 

 علیزاده
طرح مصوب دانشگاه 

 تهران

 بدنی زنانهفته تمرین هوازی و مقاومتی بر تصویر  29تاثیر  4
همکار اصلی 

 طرح
 مژگان خدامرادپور

طرح مصوب دانشگاه 
 آزاد سنندج
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 (ISCمقالات علمی پژوهشی )و  ISIمقالات 

1) Hoseini, Seied. Mohammad., Rahnama, Nader., & Barati Amirhossein., (2017). The effect 

of corrective exercise with vibration on forward head and round shoulder posture. 

International Scientific Journal of Kinesiology, 6(1), 25-30. 

2) Pashabadi, Ali., Shahbazi, Mehdy., Hoseini, Seied. Mohammad., Mokaberian, Mansure., 

Kashanai, Valioallah., & Heidari, Arman. (2011). The Comparison of mental skills in elite 

and sub-elite male and female volleyball players. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 

30, 1538-1540. 

3) Alireza Amani, Ayat Tahmasebi, Seyed Mohammad Hosseini, Gholam Reza Safari, Kavous 

Eydivandi. (2015). Study the prevalence, causes and comparing of knee injuries in elite male 

athletes in handball, football and basketball sports of Khuzestan province. International 

Journal of Sport Studies, 5(4), 465-469. 

4) Khodamoradpoor, M., Hoseini, Seied. Mohammad., Yektayar, M., & Mohamadi, S. (2012). 

The Effect of aerobic exercise and resistance training on women's body image. Archives of 

Applied Science Research, 4(6), 2345-2349. 

5) Alizadeh, Mohammad Hossein., Pashabadi, Ali., Hoseini, Seied. Mohammad., & Shahbazi, 

Mehdy. (2012). Injury occurrence and psychological risk factors in junior football players. 

World J Sport Sci, 6(4), 401-405. 

 

هفته تمرینات اصلاحی مرسوم و تمرینات اصلاحی با دستگاه  52مقایسه ی تاثیر ' ,امیرحسین براتی ,نادر رهنما ,سیدمحمد حسینی (3

 .521-33 ,(5631) 02 ,مطالعات طب ورزشی ,'فوقانیویبریشن تمام بدن بر سندرم متقاطع 

 ,'مقایسه ی تصویر بدنی افراد دچار اسکولیوزیس ناشناخته با افراد سالم' ,احمد فرخی ,زادهحسین علیمحمد ,,سیدمحمد حسینی (3

 .32-536 ,(5632) 51 ,طب ورزشی

پژوهش در  ,'تصویر بدنی افراد مبتلا به هایپر کایفوزیس و سالممقایسه ی ' ,احمد فرخی ,زادهحسین علیمحمد ,,سیدمحمد حسینی (3

 .3-5 ,(5630) 5 ,توانبخشی ورزشی

مقایسه آسیب های افسران مرد دانشگاه پلیس قبل و ' ,بخشیاسماعیل علی ,شهاب علیزاده ,,سیدمحمد حسینی ,احمدرضا عرشی (3

 .33-33 ,(5631) 3 ,پژوهش در توانبخشی ورزشی ,'ماه تمرین رژه 1بعد از 

های رابطۀ بین ویژگی' ,اشکذریمحمدحسن گردی ,مژگان احمدیان ,امید محمدیان ,خانیرضا محمودمحمد ,سیدمحمد حسینی (52

 .32-323 ,(5632) 03 ,علوم زیستی ورزشی ,'های نوجوان آماتورهای فیزیولوژیک فوتبالیستآنتروپومتریک و قابلیت

تعیین نیم رخ سوماتوتایپ نونهالان پسر برخی اقوام ایرانی در ماده های ؛ سیدمحمد حسینی ,پورامیر داداش ,خانیرضا محمودمحمد (55

 .22-503 ,(5630) 02 ,فیزیولوژی ورزشی ,'دوومیدانی

یک از نواحی کدامرخ سوماتوتایپیک نونهالان پسر ایرانی، براساس نیم' ,,سیدمحمد حسینی ,پورامیر داداش ,خانیرضا محمودمحمد (50

 .13-21 ,(5632) 02 ,علوم زیستی ورزشی ,'جغرافیایی در کشتی مستعدترند؟
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 مقالات علمی ترویجی

 وضعیت نشریه عنوان مقاله ردیف

 طب در ورزش زانو و اصلاح آن ها یها ییناراستا 1
 -نشریه علمی فدراسیون پزشکی ورزشی

 2101، سال چهارم پاییز 24شماره 

 طب در ورزش مچ پا و پا و نحوه اصلاح آن ها یها ییناراستا 2
 -نشریه علمی فدراسیون پزشکی ورزشی

 2101، سال چهارم زمستان 25شماره 

 طب در ورزش در ورزش یتیجنس یو تفاوت ها اتیخصوص :ورزش کودکان 3
 -نشریه علمی فدراسیون پزشکی ورزشی

 2104 تابستان، سال پنجم 29شماره 

 

 همایش های بین المللی خارجیمقالات ارائه شده در 

 ردیف عنوان مقاله همایش 

WCLTA-2011 

world conference on learning teaching  nd2

and educational leadership_ Antalya – 

Turkey 

Relationship between competitive anxiety and 

injury occurrence among junior soccer player 
1 

WCPCG-2011 

World conference on psychology, 

counseling and guidance_ Antalya – 

Turkey 

The comparison of mental skills in elite and sub-

elite male and female volleyball players 
0 

 

 

 داخلیهمایش های بین المللی مقالات ارائه شده در 

 همایش عنوان مقاله ردیف
مجری 

 همایش
 تاریخ/مکان

1 
مقایسه تصویر بدنی افراد دارای اسکولیوزیس ناشناخته 

 با افراد سالم

هشتمین کنگره بین 
المللی پزشکی ورزشی 

 ایران

فدراسیون 
پزشکی 

 ورزشی ایران

 2102اردیبهشت 
 دانشگاه اصفهان

2 
مقایسه تصویر بدنی افراد دارای هایپرکایفوزیس و 

 افراد سالم

هشتمین کنگره بین 
المللی پزشکی ورزشی 

 ایران

فدراسیون 
پزشکی 

 ورزشی ایران

 2102اردیبهشت 
 دانشگاه اصفهان

3 
بر اساس تیپ بدنی، کدامیک از اقوام ایرانی در رشته 

 دوومیدانی مستعدتر هستند؟
کنگره بین المللی علوم 

 ورزشی شمال

دانشگاه 
غیرانتفاعی 

 آمل

 2102آذر 
 دانشگاه  آمل

4 
در  کیژولویزیف اتیو خصوص یآنتروپومتر انیارتباط م

 نوجوان آماتور یها ستیفوتبال
 نیب شیهما نیدوم
 علم و فوتبال یالملل

آکادمی ملی 
 فوتبال ایران

محل همایش  - 2109آبان 
 های صدا و سیما تهران

 در فوتسال یا رهیارائه آزمون مهارت زنج 5
 نیب شیهما نیدوم
 علم و فوتبال یالملل

آکادمی ملی 
 فوتبال ایران

محل همایش  - 2109آبان 
 های صدا و سیما تهران

6 
 یبرصدمات جسمان یرژه نظام نیماه تمر 5 ریتاث

 سیدانشگاه پل انیدانشجو

هشتمین همایش بین 
المللی تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

پژوهشگاه 
تربیت بدنی و 
 علوم ورزشی

مرکز همایش  -2101اسفند 
دانشگاه های بین المللی 

 شهید بهشتی
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 همایش های ملیمقالات ارائه شده در 

 همایشاسم  عنوان مقاله ردیف
مجری 

 همایش
 تاریخ/مکان

1 
 ناتیمرسوم و تمر یاصلاح ناتیده هفته تمر ریتأث سهیمقا

قاطع م  متوتمام بدن بر سندر شنیبریبا دستگاه و یاصلاح
 یفوقان

سومین همایش ملی 
 یافته های نوین در علوم

 ورزشی

دانشگاه تربیت 
دبیر شهید 
 رجایی تهران

 2105آذر 
 دانشگاه رجایی

2 

ر کل بدن ب شنیبریبا دستگاه و یاصلاح نیتمر ریتأث
 یحرکت -ستیز یو فاکتورها سیفوزیپرکایهایناهنجار

 مرتبط با آن

دومین همایش ملی 
یافته های نوین در علوم 

 ورزشی

دانشگاه تربیت 
دبیر شهید 
 رجایی تهران

 2105آذر 
 دانشگاه رجایی

3 
کاران مردحرفه  یدانیو علل کمردرد در دو و م وعیش یبررس

 کشور گیل یا

اولین همایش ملی یافته 
های نوین در علوم 

 ورزشی

دانشگاه تربیت 
دبیر شهید 
 رجایی تهران

 2104آذر 
 دانشگاه رجایی

4 
صد در ه،یپا سمیمتابول زانیم ،یشاخص توده بدن یبررس
 ساله غرب تهران 55تا  95و درصد عضله در افراد  یچرب

اولین همایش ملی یافته 
های نوین در علوم 

 ورزشی

دانشگاه تربیت 
دبیر شهید 
 رجایی تهران

 2104آذر 
 دانشگاه رجایی

5 
تاثیر تمرینات معلق بر میزان درد در افراد مبتلا به کمردرد 

 غیر اختصاصی مزمن

سومین همایش ملی 
نوین در علوم یافته های 

 ورزشی

دانشگاه تربیت 
دبیر شهید 
 رجایی تهران

 2105آذر 
 دانشگاه رجایی

6 
بررسی ارتباط بین قوس کمری افزایش یافته و تصویر بدنی 

 در زنان
ششمین همایش ملی 
 دانشجویان تربیت بدنی

پژوهشکده 
 تربیت بدنی

 2109 آذر
 تهراندانشگاه 

7 
معلولان ورزشکار و مقایسه تصویر بدنی و عزت نفس در 

 معلولان غیر ورزشکار

همایش علمی تخصصی 
ورزش همگانی جانبازان 

 و معلولین

فدراسیون 
ورزش های 
جانبازان و 
 معلولین 

 2109 اسفند
 تهراندانشگاه 

8 
 پس کمردرد به مبتلا افراد در زندگی کیفیت بررسی

 معلق تمرینات هفته هشت از

سومین همایش ملی 
 علوم یافته های نوین در

 ورزشی

دانشگاه تربیت 
دبیر شهید 
 رجایی تهران

 2105آذر 
 دانشگاه رجایی

 تاثیر کانون توجه بر میزان فعالیت الکتریکی عضلات تعادلی 9
بیست و دومین کنگره 
 ملی فیزیوتراپی ایران

انجمن 
 فیزیوتراپی ایران

 2109 اردیبهشت
 تهران هتل المپیک

11 
یک نونهالان پسر ایرانی، کدامبر اساس نیمرخ سوماتوتایپیک 

 ی جغرافیایی در کشتی مستعدترند؟حاز نوا
سومین همایش ملی 
 استعدادیابی ورزشی

سازمان ورزش 
 بسیج

، دانشگاه 2109آذر 
 شهید رجایی تهران
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 عضویت در هیئت رییسه همایش ملی

  5636بهشتی تهران عضو هیئت رئیسه سومین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی دانشگاه شهید 

  5632عضو هیئت رئیسه چهارمین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران 

  علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران  یافته های نوین درهمایش ملی  اولینعضو هیئت رئیسه

5633 

 داوری

 پژوهشی، همایش ملی، پایان نامه( –)نشریه علمی 

 ادامه دارد( 5633پژوهشی طب توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی تهران -نشریه علمی داور( 

 5636 -داور پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی 

  5632علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران  یافته های نوین درداور علمی اولین همایش ملی 

  5631علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران  یافته های نوین درهمایش ملی  دومینداور علمی 

  5633علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران  یافته های نوین درهمایش ملی  سومینداور علمی 

 5636تهران  داور علمی سومین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی 

  5632داور علمی چهارمین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران 

 

 فعالیت اجرایی در همایش های علمی

  علوم ورزشی یافته های نوین در همایش ملی سومیندبیر داخلی علمی گرایش آسیب شناسی  و حرکات اصلاحی 

 5633دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 

 علوم ورزشی  یافته های نوین در دبیر داخلی علمی گرایش آسیب شناسی  و حرکات اصلاحی اولین همایش ملی

 5632دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 

 علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر  یافته های نوین درهمایش ملی  دبیر داخلی پنل ورزش شهروندی در دومین

 5631شهید رجایی تهران 

  5635مسئول سالن پوستر در دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی 

  5630مسئول کمیته نظارت و ارزیابی در سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی 

  5632مسئول کمیته پشتیبانی و هماهنگی اولین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه شهید رجایی تهران 

 

 فعالیت اجرایی

 5633بیت بدنی دانشگاه شهید رجایی تهران به عنوان عضو اصلی سال فعالیت در انجمن علمی تر 

  5633چاپ نشریه انجمن علمی تربیت بدنی دانشگاه شهید رجایی تهران به عنوان مدیرمسئول و سردبیر 
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  سال همکاری فعال با سازمان ورزش بسیج به عنوان کارشناس مرکز استعدادیابی ورزشی بسیج کشور و  0سابقه

گزاری کارگاه های اموزشی، تدریس، کمک در برگزاری همایش، انجام پروژه استعدادیابی، چاپ مقالات همچنین بر

 پژوهشی و کنفرانس و ... برای آن مرکز -علمی

  5636 تهران سال کار )مربیگری( در کلینیک سلامت تابان واقع در شهرک غرب 0سابقه 

  5631 خیابان فاطمی تهرانواقع درآرتا )پرژن سابق(  سلامت )مربیگری( در کلینیکسال کار  0سابقه 

  مدیرعامل و فعالیت های اجرایی ورزشیبه عنوان  سلامت و استعدادیابی باران شرکتثبت 

 

 سوابق ورزشی

  36/32شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال جوانان باشگاه های کشور )جام آزادگان( با سمت بازیکن، لیگ 

  5631کسب مقام اول آمادگی جسمانی استان کردستان سال 

  33/33فوتبال سال کسب مقام دوم مسابقات مدارس شهرستان سنندج در رشته 

  5632مسئول هیئت فوتسال شهرداری منطقه هفت تهران و برگزاری مسابقات ورزشی شهرداری تهران 

  5635ناظر فنی آمادگی جسمانی در المپیاد ورزشی نونهالان کشور  

  5633مربی ورزش صبحگاهی شهرداری منطقه هفت تهران در سال 

 5632در سال  مربی ورزش صبحگاهی شهرداری منطقه شش تهران 

  5633همکاری در برگزاری مسابقات سه گانه المپیاد ایرانیان در سنندج 

 

 مدارک زبان

  مدرک زبان انگلیسی وزارت علومMCHE (MSRT) 

  مدرک زبان انگلیسی دانشگاه تهرانUTEPT 

 

 کارت های مربیگری و داوری

  6کارت مربیگری بدنسازی و پرورش اندام درجه 

  6آمادگی جسمانی و ایروبیک درجه کارت مربیگری 

  6کارت داوری دو و میدانی درجه 

 گواهینامه آزمونگر استعدادیاب ورزشی 
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 اری کارگاه آموزشیبرگز

 در اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوه 3/0/33تاریخ « آسیب های شایع ورزش بانوان»مدرس کارگاه  (5

در اداره  کل ورزش و جوانان  52/2/31تاریخ « ورزش قهرمانی ناهنجاری های اسکلتی و عضلانی در »مدرس کارگاه  (0

 استان مرکزی شهرستان اراک

 در اداره کل تربیت بدنی شهرستان سنندج 01/3/32تاریخ « آسیب شناسی ورزشی»مدرس کارگاه  (6

در  هییت  02/3/33تاریخ « یشگیری از آنپدر رشته شمشیر بازی و نحوه آسیب های شایع »مدرس کارگاه  (2

 شیربازی استان مرکزیشم

 پزشکی ورزشی کرمانشاهدر  هییت  52/1/36تاریخ «  حرکت شناسی و حرکات اصلاحی»مدرس کارگاه  (1

 -در سومین همایش ملی یافته های نوین علوم ورزشی  53/0/33تاریخ « ورزشی پکینزیوتی»مدیر کارگاه آموزشی  (3

 تهران

 و فدراسیون نجات غریق ی فدراسیون پزشکی ورزشیمدرس آب درمانی دوره ها (3

 مدرس آسیب های ورزشی در بدنسازی فدراسیون بدنسازی جمهوری اسلامی ایران (3

 مدرس کارگاه تعادل در دوره دستیاری آزمایشگاه حرکات اصلاحی در پژوهشگاه تربیت بدنی (3

 آسیب ها در هیئت معلولان و جانبازان تهرانو توانبخشی  نرس کارگاه آسیب های ورزشی معلولامد (52

 مدرس کارگاه ایمنی در ورزش معلولان دوره مربیگری معلولان فدراسیون  معلولان و جانبازان (55

مدرس کارگاه ارزیابی فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی در معلولان دوره مربیگری معلولان فدراسیون  معلولان و  (50

 جانبازان 

 

 

 شرکت در کارگاه های آموزشی

 5633/ 03/23دکتر رضا رجبی تاریخ شرکت در کارگاه پروپوزال نویسی دانشگاه تهران مدرس کارگاه  (5

 5633/ 23/26شرکت در کارگاه پروپوزال نویسی دانشگاه تهران مدرس کارگاه دکتر رضا رجبی تاریخ  (0

دانشگاه تهران مدرس کارگاه   ISIپژوهشی و -شرکت در کارگاه تجزیه و تحلیل آماری و شیوه نگارش مقالات علمی (6

 5633/ 23/52دکتر انوشیروان کاظم نژاد تاریخ 

 5633/ 21/52شرکت در کارگاه آسیب شناسی ورزشی شهرداری تهران مدرس کارگاه دکتر هادی صمدی تاریخ  (2

شرکت در کارگاه پروپوزال نویسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مدرس کارگاه دکتر طیبه زرگر تاریخ  (1

53/55 /5636 

ورزشکاران کودک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مدرس کارگاه شرکت در کارگاه تصویرسازی ذهنی برای مربیان  (3

 5636/ 53/55دکتر فرشید طهماسبی تاریخ 

شرکت در کارگاه تغذیه و کنترل وزن ورزشکاران کودک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مدرس کارگاه دکتر سید  (3

 5635/ 03/3علی کشاورز تاریخ 

شکاران کودک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مدرس کارگاه دکتر سید شرکت در کارگاه طراحی تمرین ویژه ورز (3

 5635/ 03/3علی کشاورز تاریخ 
 


