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تعالی بسمه  

شغلی و تحصیلی رزومه  

 :تحصیلی سوابق

سال  رشته تحصیلی دانشگاه مقطع تحصیلی

 ورود

شهرمحل  معدل سال اتمام

 تحصیل

 تهران 18 در حال تحصیل 96 بیومکانیک ورزشی خوارزمی دکترا

 پژوهشی: سوابق

 و شرحسال  / ترجمه نویسندگان / اختراع / کتاب عنوان پژوهش

 1396 میالد شنی ثبت اختراع سیستم ایمنی عابرین

 در حال انجام مراحل ثبت یدر صادقیح-میالد شنی سیستم شبیه ساز ایجاد شرایط میکروگرانشی

دکتر علی عباسی/ میالد شنی/  "ملزومات الکترومایوگرافی"کتاب  

 حمیدرضا ناصرپور

 در حال انجام

 تموفقی داستان, ها قصه ترینشیرین"کتاب  

 "ماست

 1398 میالد شنی

 با پومتریکیونترآ یشاخصها ی بینرابطه

 و زن ایحرفه تکواندوکاران چابکی شاخص

 انجو مرد

دکتر فریبا دکتر عیدی علیجانی, 

 میالد شنیآقایی, 

 پایان نامه کارشناسی ارشد

 امواج بر شده سازی شبیه میکروگرانشی اثر

 اندام منتخب عضالت الکتریکی فعالیت و مغز

 و ورزشکار جوان مردان رفتن راه حین تحتانی

 غیرورزشکار

میالد شنی, پروفسور حیدر صادقی, 

پروفسور علی مطیع نصرآبادی, دکتر 

 سعید ارشم

 رساله دکترا

 

 

 میالد: نام 

 شنی: خانوادگی نام 

 :محمد نام پدر 

 سال  35:سن 

 ورزشی بیومکانیک دکترا دانشجوی: تحصیالت 

 خوارزمی دانشگاه: تحصیل محل 

 تهران محل تولد: 13/6/1364تاریخ تولد:  0079861121 کد ملی:

 09127944432 :همراه شماره miladsheni@gmail.com :ایمیل

mailto:miladsheni@gmail.com
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 شغلی: سوابق

 بازه زمانی فعالیت موسسه / اداره عنوان شغل

 1396 – 1393 ورزشی شهید چمرانآکادمی  مدیریت داخلی

 تا کنون 1388 چمران )تکواندو( شهید ورزشی آکادمی کمک مربی

 تا کنون 1393 نشر دنیای نو و نشر آواز مشاور چاپ آثار مکتوب

 تا کنون 1395 وزارت ورزش و جوانان پردازیمشاور کارآفرینی و ایدهمدرس و 

 

 تخصصی: های دوره

 محل برگزاری دوره طول دوره دورهسال اخذ  عنوان دوره

تربیت مدرس کارآفرینی در 

 ورزش )مقدماتی(

 دانشگاه شهید بهشتی ساعت 16 1395

 در کارآفرینی مدرس تربیت

 (پیشرفته) ورزش

 دانشگاه شمال ساعت 80 1395

های مغزی با تحلیل سیگنال

 افزار متلبنرم

 دانشگاه علم و صنعت ساعت 22 1397

های صفحه نیرو دادهپردازش 

(force plate) 

 دانشگاه خوارزمی ساعت 6 1397

ثبت, پردازش و آنالیز سیگنال 

 الکترومایوگرافی

 عضله(  –)امواج عصب 

 دانشگاه خوارزمی ساعت6 1397

آشنایی با کاربرد  پرینتر سه 

 بعدی در مهندسی پزشکی

 دانشگاه امیرکبیر ساعت 12 1397

 ورزشی پزشکی فدراسیون ساعت 80 1398 ماساژ ورزشی

 ایران
 

 :ورزشی سوابق

 سال 19: فعالیت مدت تکواندو رشته در 4 دان مشکی کمربند

 1393-1385: نقره 1 و طال1 – ایران قهرمانی سال 3: محورطالیی کشتیرانی تیم در عضویت

 ایران قهرمانی رزمی هنرهای فستیوال چهارم مقام سال 2: محورطالیی کشتیرانی تیم مربی کمک
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 :تقدیرنامه

 سال اهدا موضوع عنوان

 1378 ابتکار جشنواره خوارزمی

آکادمی هنرهای رزمی مجموعه 

 ورزشی  شهید چمران

 1394 مربی نمونه

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی  نمایشگاه علوم ورزشی مدیریت

 تکواندو

1388 

 

 علمی: و تخصصی هایکنفرانس در حضور

 موسسه  سال اخذ عنوان دوره

المللی تربیت بدنی و نهمین همایش بین

 علوم ورزشی

 دانشگاه شهید بهشتی 1394

های نوین در سومین همایش ملی یافته

 علوم ورزشی

 دانشگاه شهید رجایی 1396

 

 :هاعضویت در انجمن

 سال سازمان عنوان

 تا ... 2019 - عضو انجمن بین المللی بیومکانیک اروپا

 - فدراسیون تکواندو ایران کمیته پژوهش فدراسیون تکواندو ایرانعضو 

عضو انجمن علمی دانشجویی بیومکانیک 

 ورزشی دانشگاه خوارزمی

گروه بیومکانیک و آسیب شناسی 

 دانشگاه خوارزمی

1397 

 1397 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز رانیمغز ا ینقشه بردار ییشاخه دانشجوعضو 

 1395 وزارت ورزش و جوانان مدرسین کارآفرینی در ورزشعضو مجمع 

 :هاافزارآشنایی با کامپیوتر و نرم

 عنوان نرم افزار

Tracker Word 
Kinovea PowerPoint 

Opensim Excel 

Matlab  Foot Scan 

 


