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 :سوابق تحصیلي 

 توضیحات زمان محل تحصیلي رشته مقطع تحصیلي

 كارشناسي
تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی
 7939-7931 دانشگاه سمنان

دانشجوی استعداد 

درخشان و کسب 

 50.76معدل 

 كارشناسي ارشد
بیومکانیک 

 ورزشی

دانشگاه خوارزمی 

 تهران
7931 

در  73کسب رتبه 

کنکور کارشناسی ارشد 

 7931سال 

 

 نامه كارشناسي ارشدپایان 

 عنوان فارسي
 شده رباط  یافراد سالم و بازساز يتنه و اندام تحتان يهماهنگ یريرپذييتغ سهيمقا

 نشده ينيب شيشده و پ ينيب شيپ نگيکات ديسا نيحر د يقدام يبيصل

 عنوان انگلیسي

 Comparison of trunk and lower extremity coordination 
variability in individuals with anterior cruciate ligament 

reconstruction and healthy during anticipated and 
unanticipated sidecuting 

 

 مشخصات استادان راهنما و مشاور 

 ردیف
 نام و

 خانوادگينام
 تخصص دانشگاه دانشکده گروه آموزشي

 علی عباسی راهنمااستاد 
 بیآس و کیومکانیب

 یورزش یشناس

 علوم و یبدن تیترب

 یورزش
 بیومکانیک ورزش خوارزمی

 علیرضا نصیرزاده استاد مشاور
 بیآس و کیومکانیب

 یورزش یشناس

 علوم و یبدن تیترب

 یورزش
 بیومکانیک ورزش خوارزمی

 

 



 :كارگاه هاي دانش افزایي گذرانده 

 زمان برگزاري برگزار كنندهواحد  عنوان كارگاه ردیف

 4931 سازمان هلال احمر استان سمنان کمک های اولیه  7

 4931 سازمان هلال احمر استان سمنان دوره امداد و نجات  2

 4931 فدراسیون پزشکی ورزشی ایران دوره کنزیو تیپینگ  9

 4931 دانشگاه سمنان کارگاه تغذیه در علوم ورزشی 4

 4931 دانشگاه سمنان کارگاه تغذیه لاغری و تناسب اندام  5

 4931 هیئت پزشکی ورزشی استان سمنان کارگاه دانش افزایی پزشک یار ورزشی 6

 4931 دانشگاه سمنان گریدوره تئوری مربی 1

 4931 فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام سمینار آسیب شناسی ورزشی 8

 4931 فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام سمینار حرکات اصلاحی  3

 4931 فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام سمینار حرکت شناسی کاربردی 71

77 
کارگاه دیتا برداری و تحلیل داده با دستگاه 

 (EEGالکتروآنسفالوگرافی )
 4931 دانشگاه خوارزمی تهران

 

 ي تخصصيمهارت ها: 

 برگزاريزمان  واحد برگزار كننده عنوان  ردیف

 7931 فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران گواهینامه دان سه تکواندو 4

 7934 دانشگاه سمنان فوتبال 9درجه یداور 2

 7936 فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گری بدنسازی و پرورش انداممربی 9

 7931 دانشگاه سمنان فوتبال ایران Cمربی گری درجه  1

1 

 با دستگاه  یبدن بیترک زیآنال

، ارزیابی و تحلیل شنیکامپوز یباد

بیومکانیکال پاسچر بوسیله سیستم 

موشن کپچر )وایکون، موشن آنالیز(، کار 

( و EMGبا دستگاه الکتروماییوگرافی )

 فورس پلیت

 7938 کلینیک روشان

 7938 فدراسیون پزشکی ورزشی ایران گری تمرینات ورزش درمانی در آبمربی 1

 7938 فدراسیون پزشکی ورزشی ایران ماساژ ورزشی گری مربی 1

 

 

 



 :مهارت هاي عمومي 

 میزان مهارت عنوان جزئي عنوان كلي ردیف

 %93 مکالمه آشنایی با زبان انگلیسی 7

 %13 درك مطلب و ترجمه متون آشنایی با زبان انگلیسی 2

 ICDL --- 433%مبانی کامپیوتر و دوره های  9

4 
با اینترنت، بانک ها و پایگاه های آشنایی 

 اطلاعاتی پژوهشی
--- 433% 

 %433 --- امور اداری 5

 

 تألیف، ترجمه، پژوهش 

 نویسنده/مترجم عنوان ردیف
ترجمه،  ف،یتأل

 پژوهش
 توضیحات

 فاسیای عضلات 7
پروفسور حیدر 

 نیامحمد عظیمی_صادقی
 ترجمه

درحال 

 ترجمه

2 
 ذهنییسرسخت ۀاهیس ییایو پا ییروا نییتع

(MTIدر ن )ینظام یروهای 

دکتر ولی اله 

 نیامحمد عظیمی_کاشانی
 مقاله

نشریه طب 

 نظامی

9 
 انیدانشجو یبدن بیترک هایشاخص یابیارز

)ع( با  یدانشگاه امام عل یافسر هایدانشکده

 نرم نیهدف تدو

دکتر علیرضا 

 نیامحمد عظیمی_نصیرزاده
 مقاله

نشریه طب 

 نظامی

 

  و اجرایي شغليسوابق: 

 زمان سمت محل خدمت ردیف

 5760 رشته علوم ورزشی دروسمدرس  سمنان دولتی دانشگاه 7

 8931 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی روشان کلینیکال گیتکلینیک توانبخشی و ارزیابی  2

 8931 بدنسازیتناسب اندام و مربی  زمین مجموعه بدنسازی و آمادگی جسمانی ایران 9

 5767-5769 عضو فعال سمنان دولتیعضو فعال انجمن ورزشی دانشگاه  4

5 
   گری بدنسازیبرگزاری دوره مربی

 سمنان دولتیدر دانشگاه و پرورش اندام 
 5769 مسئول دوره

 5761-5769 بدنسازیتناسب اندام و مربی  سمنان دولتی دانشگاه 1

 سمنان دولتیمرکز پایش سلامت  دانشگاه  1
های جسمانی و ناهنجاریآمادگیارزیابی 

 قامتی
5769-5761 

 

 



 :برخي از عناوین و رتبه هاي كسب شده 

  2831مقام سوم کشوری مسابقات تکواندو در سال 

  2831مقام اول کشوری مسابقات تکواندو در سال 

  2831مقام اول کشوری در لیگ برتر تکواندو در سال 

  2831تکواندو در سال عضو تیم تکواندو قزوین در لیگ برتر  

  2818سال لیگ نقش جهان تکواندو در عضو تیم تکواندو شهرداری سیرجان در  

  2811 در سال تکواندو آینده سازاندر لیگ  دوم کشوریمقام 

  2818مقام اول دانشجویان کشور در مسابقات تکواندو در سال  

 2811دانشجویان کشوری در مسابقات تکواندو در سال  8 طقهمقام اول مسابقات من 

 2811دانشجویان کشوری تکواندو در سال  8ترین بازیکن منطقه کسب عنوان فنی 

  2811دانشجویان کشوری تکواندو در سال  8کسب عنوان بازیکن اخلاق منطقه  

  2811مقام دوم مسابقات المپیاد دانشجویان کشور در مسابقات تکواندو در سال 

  2811-2811کسب عنوان نخبه علمی و ورزشی دانشگاه سمنان در سال 

  2811دانشجویان کشوری در مسابقات تکواندو در سال  8مقام اول مسابقات منطقه 

 کسب عنوان استعداد درخشانی در دوره کارشناسی از دانشگاه سمنان 

 2811ریاست جمهوری  مقام اول کشوری در مسابقات پژوهشی پرسش مهر 

 2831-2811های و دارای چندین عنوان قهرمانی استان در سال   

 

 باشد.** مستندات عناوین یاد شده در صورت لزوم، قابل ارائه مي


