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 پژوهشی -رزومه علمی

 (Curriculum Vitae) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : سوابق تحصيلي -2

 معدل
 

  کشور/ شهر محل

نشگاهدا/تحصيل  

تحصيلت دم مقطع  رشته تحصيلي گرایش 

 از تا تحصيلي

97/16  محض 1385 1389 ایران/کرمانشاه/رازی 
تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 ليسانس

46/17  1390 1392 ایران/رشت/گیالن 
آسیب شناسی ورزشی 

 و حرکات اصالحی 

تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 فوق ليسانس

،  سندرم داون در افراد مبتال به  یو قدرت عضالن با تعادل تباط آنو ار یساختار یمرخن یسهمقا

، دانشگاه گیالن 62/19، با نمره عالی 15/12/1392تاریخ دفاع:  

 عنوان پایان نامه: 

08/19  1393 1398 ایران/رشت/گیالن 

آسیب شناسی ورزشی 

و حرکات اصالحی،  

 تربیت بدنی ویژه

تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 دکترا

 یبر ثبات پاسچرال، ترس از سقوط  و برخ یمنتخب اصالح ینیع  برنامه تمرنو و د ی راثر ماندگا

با نمره  ،11/02/1398:دفاع،تاریخ يفراد کم توان ذهنراه رفتن در ا ینماتیکیک  یپارامترها

دانشگاه گیالن، 80/19عالی     

 عنوان رساله:

 

                                                                                                                                         :  مشخصات فردي -1
   Personal Details 

 30/08/1366تاریخ تولد : احمد  نام پدر :
 سعید :  نام

 بحیرایی  نام خانوادگي:  

دکتری آسیب شناسی ورزشی و  : مدرك تحصيلي

 تربیت بدنی ویژه -حرکات اصالحی

دانشگاه    مدرك :آخرین   محل اخذ 

 گیالن
 نهاوند  محل تولد:  

 مجردوضعيت تاهل :  08133493690-همدان، نهاوند، روستای کوهانی، خیابان گلستانآدرس: 

 کي: پست الکتروني

saeid_bahiraei86@ahoo.com 
s_bahiraei@phd.guilan.ac.ir 

 09118291048-09187069265: همراه تلفن

mailto:saeid_bahiraei86@ahoo.com
mailto:s_bahiraei@phd.guilan.ac.ir
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 :مورد عالقه زمینه های تخصصی ❖

 ذهنی  توان کم   ی در کودکانشوانبخی و تمان جس  آمادگی  ،فعالیت بدنی  ✓

 ذهنی و رفتاری  ،ناتوان جسمی  با فعالیت بدنی و ورزش و طراحی پروتکل های تمرینی برای افراد ✓

 در کودکان،نوجوانان و جوانان   ناهنجاری های قامتی  و پیشگیری از  اصالح ✓

 نیب های ورزشی در ورزشکارابرنامه های پیشگیری از آس ✓

 

 افتخارات: ❖

 1397 دانشگاه گیالن در سال ترپژوهشگر بر -1

 1396از سال  عضو بنیاد ملی نخبگان  -2

 1398از سال  ن گاوهشگران جوان و نخبژ عضو پژوهشگران باشگاه پ -3

 1394 در سال ملی پارالمپیکیک در سخنرانی علمی روز رالمپلی پااز کمیته ملوح تقدیر  -4

 1392در سال  نسل فردا یازن ی؛علوم ورزش یتخصص-یکنگره ملسخنران برتر  -5

 

 سوابق تدریس: ❖

 تا کنون 94در دانشگاه گیالن از سال  2و  1سابق تدریس دروس تربیت بدنی -1

 عضالنی-عصبیسابقه تدریس دروش روش تحقیق، حرکت شناسی پیشرفته، نوروفیزولوژی  -2

 ام نور اه پیدانشگ در کارشناسی ارشد فراگیر مقطع  برای 

 
 :  پژوهشي در نشریات داخلي و خارجي-علمي مقاالت ❖

 :  پژوهشي در نشریات داخلي و خارجي -علمي مقاالت   -3

 به ترتیب ن ندگانویس عنوان مقاله
مجله/شماره/صحفات/

 سال چاپ
 لینک دسترسی مقاله 

ه و ستون  دن، شان سر، گر ی اختالالت راستا یوعش یبررس

 سندرم داونبه    یانفقرات در مبتال

 ، یحسن دانشمند

  ، يرایيبح يدسع

 ، یمیکر یننورالد

  یباباخان یمصطف

 یزیکمه ففصلنا

 ( 2) 2 ;1391. یدرمان

:81-89 

ISC 

http://ptj.uswr.ac.ir/br

owse.php?a_code=A-

10-51-

2&slc_lang=fa&sid=1 

منتخب بر   یبیترک  یینردوره برنامه تم یک یرتاث

پسران   یتعادل و قدرت عضالن یحرکت یعملکردها

  ، يرایيبح يدسع

،  یدانشمند حسن

فصلنامه علوم  

کی و  پیراپزش

p://jpsr.mums.ac.ir/htt

article_9642.html 

http://jpsr.mums.ac.ir/article_9642.html
http://jpsr.mums.ac.ir/article_9642.html
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 سندرم داون مبتال به 

 

 

 توانبخشی، یصداقت یساپر

، 4شماره ، 6دوره 

 45-40 ، صفحه1396

ISC 

باکنترل پاسچر در  یساختار خیمرن ین مطالعه رابطه ب

 سندرم داون افراد مبتال به 

؛   يرایيبح يدسع

 ی حسن دانشمند

ربردی مطالعات کا

زیستی در   علوم

، 1393، 4، 2ورزش، 

21-32 

ISC 

http://jpsbs.birjand.ac.

ir/article_19.html 

در چرخه راه رفتن  یکیومکان یب هایویژگی  یبررس

 نظام مند  ی: مروريکم توانان ذهن

،  ییرایبح  دیسع

،  یحسن دانشمند

اصغر نورسته ،  یعل

 ییسخنگو ییحی

مدیریت ارتقای نشریه 

 سالمت

)  ۱، شماره ۸ رهدو

 ۱۳۹۷بهمن و اسفند 

) 
ISC 

http://jhpm.ir/article-

1-974-fa.html 

  یشکسوتانسر، شانه و ستون فقرات در پ یتوضع یسهمقا

 ورزشکار  یربا افراد غ تیبالیس وال یست،فوتبال

قلعه  یاسد یمهد

اصغر  ی؛ علین

نورسته؛ حسن 

  يدسع ؛یدانشمند

 يرایيبح

دوره  طب توانبخشی ،

، 1395، 2ره ، شما5

 183-173صفحه 

ISC 

http://medrehab.sbmu.

ac.ir/article_1100186_

1021.html 

  ینبر شدت درد ش  یچهار هفته ماساژ درمان یرتأث

 ینت اسپل

، ناصر،  یزیار پروهب

 یینی ،قا یدبهپور سع

 يرایي بح يدسع

 یزیکفصلنامه ف

(  1) 3 ;1392. یدرمان

:39-44 

ISC 

http://ptj.uswr.ac.ir/br

owse.php?a_code=A-

10-104-

1&slc_lang=fa&sid=1 

سالمت افراد با  ط با مرتب ی بدن  یتو فعال یجسم یآمادگ

 .نشانگان داون

  ، يرایيبح يدسع

،  یدانشمند حسن

 یصداقت ایسپر

.  ییاستثنا یت و ترب  یمتعل

1395; 6 (143: )28-

35 

 ترویجي-علمي

http://exceptionaleduc

ation.ir/browse.php?a

_code=A-10-1204-

1&sid=1&slc_lang=fa 

  افراد کم تواندر  یورزش ی ورزش و کالسبند

 يذهن

 ییرایبح  دیسع

 رحمان امیری ،
 تیو ترب میتعل

 - ۲جلد  ،ییاستثنا

 ۴-۱۳۹۸) ۱55شماره 

   (۱55:    یاپیشماره پ   -

 ترویجي-لميع

http://exceptionaleduc

-1336-1-ation.ir/article

fa.html 

  یت و فعال یجسمان یآمادگ  ی و مطالعه برنامه ها یبررس

 ی: مرورسندرم داونمرتبط با سالمت در افراد  یبدن

 نظام مند بر مطالعات گذشته 

  ، يرایيبح يدسع

 ، یدانشمند حسن

 رحمان امیری 

مجله بیومکانیک   

در  ، پذیرشیورزش

و در نوبت  ۱۳۹۹سال 

 چاپ

ژوهشی پ-علمی

 دانشگاه آزاد

http://biomechanics.ia

uh.ac.ir/acert.php?id=

208&code=88a923 

http://jpsr.mums.ac.ir/issue_1162_1282_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+40-45%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+7-100.html
http://jpsr.mums.ac.ir/issue_1162_1282_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+40-45%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+7-100.html
http://exceptionaleducation.ir/article-1-1336-fa.html
http://exceptionaleducation.ir/article-1-1336-fa.html
http://exceptionaleducation.ir/article-1-1336-fa.html
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Balance stability in Intellectual Disability: 

Introductory evidence for the Balance 

Evaluation Systems Test (BESTest) 

Bahiraei Saeid 

Daneshmandi 

Hassan 

Norasteh Ali 

Asghar 

Yahya 

Sokhangoei 

Life Span and 

Disability Vol. 22 

N. 1   Jan-Jun 

2019 
(ISI)Q3 

2019 

http://www.lifespanjo

urnal.it/sommario.asp

?id=98&ordine=0&an

no=2019 

Relationship between core stability and 

Functional Movement Screening test in 

athletes 

SAEID 

BAHIRAEI, 

REZA 

SHARBATZAD

EH, 

MOHAMMAD 

NOURI 

TRENDS in Sport 

Sciences (TSS) 
TSS 3 (26) 2019 

Q4 

2019 

 

http://www.tss.awf.po

znan.pl/ 

Effect of backpack weight on static and 

dynamic balance in girl students 

Bahiraei S , 

Jafarian M, 

Mohammad 

Ali Nasab , E 

Ann. Appl. 

Sport Sci. 2015, 

3(3): 57-66  

(ISI)Q4 

http://www.aassjourna

l.com/browse.php?a_i

d=218&sid=1&slc_la

ng=en 

The Study of Biomechanical Gait Cycle 

and Balance Characteristics in 

Intellectual Disabilities: A Systematic 

Review 

Saeid Bahiraei 

  , Hassan 

Daneshmandi  , 

Ali Asghar 

Norasteh   , 

Yahya 

Sokhangoei 

Physical 

Treatments - 

Specific Physical 

Therapy Journal 

, Volume 8, Issue 

2 (2018) 

ISC 

http://ptj.uswr.ac.ir/art

icle-1-360-en.html 

The Effect of 8-Week Pilates Exercise on 

the Functional Movements Scores in 

Intellectual Disability Adolescents 
 

 

 
 

Rahman amiri 

jomi lou, 

Bahiraei Saeid, 

Daneshmandi 

Hassan 

Physical 

Treatments - 

Specific Physical 

Therapy Journal 

, Volume 8, Issue 

2 (2018) 

ISC  

http://ptj.uswr.ac.ir/art

icle-1-216-fa.html 

Postural stability in children with Down 

syndrome 

 

Saied, 

Bahiraei, 

Daneshmandi 

Hassan, and 

Behdost 

Mohammad 

Reza 

MEDICINA 

SPORTIVA - 

Journal of 

Romanian 

Sports Medicine 

Society No.37 - 

(2014): 2299-

2304 

INDEX 

http://www.medicinas

portiva.ro/SRoMS/eng

lish/Journal/No.37/Pos

tural-stability-

children-Down-

syndrome.html 

The relationship between alignment of 

upper –limb and postural control in 

adolescent with down syndrome (DS). 

Bahiraei S, 

Daneshmandi, 

H, Noureddin, 

K. 

MEDICINA 

SPORTIVA - 

Journal of 

Romanian 

Sports Medicine 

Society No.37 - 

(2014): 86-96 

INDEX. 

http://www.medicinas

portiva.ro/SRoMS/eng

lish/Journal/No.38/ali

gnment-upper-limb-

postural-control-

adolescents-Down-

Syndrome.html 
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A Prospective Study on the Relationship 

between Sports Injuries and some of the 

Physical Fitness Factors in Soccer Players 

Haghshenas 

Soheil, 

Daneshmandi 

Hassan, 

Bahiraei Saeid. 

 

International 

Journal of Health 

and Rehabilitation 

Sciences 

IJHRS. 2018; 

7(2): 92-103 

doi: 10.5455/ijhrs.

0000000149 

INDEX 

http://www.ijhrs.org/i

ndex.php?mno=30264

3423 

   

 

 در همایش هاي ملي و بين المللي:   پژوهشي-علمي مقاالت ❖

 

 عنوان مقاله 

اسامی همكاران به ترتیب   مشخصات همایش

 اولویت 

متقاضی( )شامل نام   
برگزاريمحل  سطح*  نام همایش  سال  

در کم توانان  ایو پو ستایتعادل ا یبررس

مبتال به سندرم داون یذهن  

 شیهما نیشانزدهم

 ییدانشجو-یعلم

النیگاه گدانش  

 ۱۳۹0 گیالن ملی
 ،ییرایبح  دیسع

یاسد یمهد  

Relationship between postural 

control and body mass index in 

the male healthy 

 نیو چهارم ستیب

 یالملل نیکنگره  ب

یوتراپ یزیف  

بین 

 المللی
 ۱۳۹۲ تهران 

 ،ییرایبح  دیسع

یبابا خان یمصطف  

Compare and relationship lower 

extremity and trunk with balance 

and gait in the elders mean 

 نیو چهارم ستیب

 یالملل نیکنگره  ب

یوتراپ یزیف  

بین 

 المللی
۳۹۲۱ تهران   

 ،ییرایبح  دیسع

یبابا خان یمصطف  

ران و  یکشش ناتیهفته تمر 6 ریتث یبررس

مچ پا بر تعادل ورزشکران   یفلکسورها

ست یفوتبال  

 یمل شیهما نیدوم

علوم  ییشجواند

یورزش  

 ۱۳۹۲ تهران  ملی
 ،ییرایبح  دیسع

یدیبارزان ام  

Does the demand for more using 

one leg can lead to pelvic 

asymmetry in soccer player 

 نیکنگره ب نیدوم

علم و فوتبال یالملل  

بین 

 المللی
 ۱۳۹۲ تهران 

محمد رضا بهدوست، 

 ،یحسن دانشمند

 زاده،یعل نیمحمد حس

ییرایبح  دیعس  

و تنه  یاندام فوقان یکیآناتوم یراستا یررسب

 یکیآنتروپومتر یها یژگیو ایدر ارتباط 

نایدانش آموزان کم ب  

 یصخصت-یملره کنگ

 ازین ؛یعلوم ورزش

 نسل فردا

 ۱۳۹۲ تهران  ملی

جوان،  یخایک

 ،یبابا خان یمصطف

ییرایبح  دیسع  

سر،گردن، شانه و  یراستا وعیش یبررس

به سندروم داون انیتالیدر م ستون فقرات  

 یتخصص-یکنگره مل

 ازین ؛یعلوم ورزش

 نسل فردا

 ۱۳۹۲ تهران  ملی

 ،ییرایبح  دیعس

 ،یحسن دانشمند

 ی،علیخانبابا یطفمص

یلیاسماع   

 یکنترل پاسچر و ساختار عضالن نیب طارتبا

مبتال به  یدر کم توانان ذهن یاسکلت-

 سندرم دوان

 یتخصص-یکنگره مل

 ازین ؛یعلوم ورزش

 نسل فردا

 ۱۳۹۲ تهران  ملی

 ،ییرایبح  دیسع

 یعل ،یحسن دانشمند

یلیاسماع   

 ،ییرایبح  دیسع ۱۳۹۳ تهران  ملی ناریسم نیهمپانزدپاسچرال ستون فقرات در کودکان  تیوضع

http://www.ijhrs.org/
http://www.ijhrs.org/?jid=20&iid=2018-7-2.000
http://www.ijhrs.org/?jid=20&iid=2018-7-2.000
http://dx.doi.org/10.5455/ijhrs.0000000149
http://dx.doi.org/10.5455/ijhrs.0000000149
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ینکم توان ذه ستون   یوتراپ یزیف 

 فقرات 

 یعل ،یحسن دانشمند

 اصغر نورسته 

Effect of backpack weight on 

static and dynamic balance in 

girl students 

 شیهما نیهشتم

 تیترب یالملل نیب

یو علوم ورزش یبدن  

بین 

 المللی
 ۱۳۹۳ تهران 

 میمر ،ییرایبح  دیسع

 میابراه ان،یجعفر

نسب یمحمد عل  

The effect of three programs of 

strengthening, stretching and 

comprehensive on upper crossed 

syndrome 

 شیهما نیهشتم

 تیترب یالملل نیب

یو علوم ورزش یبدن  

بین 

 المللی
 ۱۳۹۳ تهران 

 ،ینیحس یالهام حاج

اصغر نورسته،  یعل

 یعل ،یدحسن دانمشن

 دیسع ،یشمس

ییرایبح  

The study of relationship 

between medial longitudinal 

arch with plantar facilities in 

elite endurance runners 

 شیهما نیمهشت

 تیترب یالملل نیب

یو علوم ورزش یبدن  

بین 

 المللی
 ۱۳۹۳ تهران 

حسن  ،یلیاسماع  یعل

نادر  ،یدانشمند

 دیسع ،یسمام

ییرایبح  

The study of relationship 

between knee alignment with 

anterior knee pain(AKP) in elite 

endurance runners 

 شیهما نیهشتم

 تیترب یالملل نیب

یو علوم ورزش یبدن  

بین 

 المللی
 ۱۳۹۳ تهران 

حسن  ،یلیاسماع  یعل

نادر  ،یدانشمند

 دیسع ،یسمام

ییرایبح  

 اید تعادل پوبر بهبو یاصالح ناتیبرنامه تمر

صاف یکف پا یدر افراد دار  

همایش پزشکی  

 ورزشی
 ۱۳۹۴ تهران  ملی

 ،ییرایبح  دیسع

 د،یفکور رش  نیحس

ی حسن دانشمند  

نه و ستون فقرات در سر، شا تیوضع یبررس

ورزشکاران  ریو غ  بالستیوال شکسوتانیپ   

همایش پزشکی  

 ورزشی
 ۱۳۹۴ تهران  ملی

 ،ییرایبح  دیسع

 یعل ،یاسد یمهد

ورسته، حسن  اصغر ن

ی دانشمند  

Physical fitness and physical 

activity in children with down 

syndrome 

 نیب شیهما نینهم

و  یبدن تیترب یالملل

یرزشعلوم و  

بین 

 المللی
 ۱۳۹۴ تهران 

 ،ییرایبح  دیسع

ی حسن دانشمند  

 یآمادگنوجوانان و جوانان سندرم داون: 

المتتبط با سمر یبدن تیو فعال یجسمان  

 شیهما نیدوم

 نیو نوزدهم یاستان

-یعلم شیهما

دانشگاه  ییدانشجو

النیگ  

5۱۳۹ گیالن ملی  
 ،ییرایبح  دیسع

ی حسن دانشمند  

ت بدنی مرتبط با امادگی جسمانی و فعالی

سالمت در افراد سندرم داون: مروری نظامند 

 بر مطالعات گذشته

اولین همایش ملی 

ورزش برای افراد با 

نههوش میا  

هران ت ملی  ۱۳۹۷ 

، سعید بحیرایی

رحمان امیری جومیلو، 

حسن دانشمندی، 

 نیلوفر دروگر چوکامی

 

psychomotorاثر برنامه سایکوموتور ) ، سعید بحیرایی ۱۳۹۷ تهران  ملیاولین همایش ملی ( بر    
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فراد سندرم داونکنترل پاسچر ا ورزش برای افراد با  

 هوش میانه

رحمان امیری جومیلو، 

چوکامیر دروگر نیلوف  

عضالنی اسکلتی در کم توانان  اختالالت

 ذهنی مبتال به سندرم داون

سومین کنگره ملی 

دستاورد های علوم 

 ورزشی و سالمت 

 ۱۳۹۸ تهران  ملی
رضا د بحیرایی،  سعی

 شربت زاده

ارتباط بین امتیازات آزمون غربالگری 

عملکردی حرکت و پیش بینی آسیب های 

ستاد آجاکارکنان اسکلتی  در -عضالنی   

سومین کنگره ملی 

دستاورد های علوم 

 ورزشی و سالمت 

 ۱۳۹۸ تهران  ملی

 ،رضا شربت زاده

 د بحیرایی، سعی

 محمد نوری

مفصل ران در  یدامنه حرکت یبررس

 یرو غ  یستو بسکتبال یستورزشکاران فوتبال

 ورزشکاران 

نهمین همایش بین 

المللی تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

 ۱۳۹۴ تهران  ملی

یراییبح  دیسع  

،   یدفکور رش ینحس 

   یحسن دانشمند

 

 

 

 : کتب در دست ترجمه   -5

 سال چاپ  انتشارات کتاب/ مترجمین نویسندگان   عنوان مقاله

Sport, Coaching and Intellectual 

Disability 

Edited by 

David Hassan, 

Sandra 

Dowling and 

Roy 

McConkey 

حیرایی، حسن  سعید ب

ان  شمندی،رحمدان

 امیری

First published in 

2014by Routledge 

ورزشکاران  ورزشی  پزشکی  بندیکالس 

 پارالمپیکی

سعید بحیرایی، حسن  

، رحمان دانشمندی

 امیری

- 
پارالمپیک و فدراسیون  کمیته 

 جانبازان و معلولین 

 

    

 راهنمایي و مشاوره پایان نامه:  -6

ن  عنوا  راهنما یا مشاور/دانشجو/دانشگاه  

وه از در چهار گر یتارساخ یمرخن یبررس

 یس، تن ینتون: اسکواش ، بدمیشکاران راکتورز

یزم یرو یس، تن یخاک  

غیر انتفاعی شفق تنکابن /خانجانیمشاور/الهام    
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 : پژوهشي -کارگاه هاي آموزشيدوره هاي و    -7
 تاریخ و مدت پژوهشي-رگاه یا دوره آموزشيکاعنوان 

 ساعت 8به مدت -15/04/1387 مرین م تآموزشی اصول عل -دوره پژوهشی

IPC introduction to para sport 

online learning programme  
 22/11/2014در تاریخ   

آموزشی چگونگی نوشتار و  -دوره پژوهشی 

 ISIانتشارات مقاالت علمی در مجالت 
 ساعت 2به مدت -14/12/1387

اختصاصی در   مالحظات طراحی برنامه های

 متیتمرینات مقاو
 دوره پژوهشی آموزشی  -5/09/1390

 یک روز  91اسفند ماه  و اصالحی  کارگاه ماساژ ورزشی

و   ت در دومین همایش ملی ماساژ ورزشیشرک

 اصالحی 
 1391اسفند ماه  10

آموزشی آسنایی با فنون مقاله  -دوره پژوهشی 

 نویسی 
 ساعت 8به مدت -14/12/1391

ن های  حرکتی با دوربی کارگاه آموزشی آنالیز

 باال  سرعت

 1392اردیبهشت  18-20

 ساعت 2بیست و چهارمین کنگره  بین المللی فیزیوتراپی به مدت 

 غری آشنایی با متد های رایج ال
 1392اردیبهشت  18-20

 ساعت 2بیست و چهارمین کنگره  بین المللی فیزیوتراپی به مدت 

Sacroiliac dysfunction role in 

movement impairment syndrome 

  و یبدن تیترب یالملل   نیب شیهماهشتمین  -1393فند اس  1همن و ب 30

 ی ورزش علوم 

اندازه گیری و پردازش داده های  کارگاه 

 نماتیکی با استفاده از دوربین های ویدئویی کی
 ساعت  8به مدت   9/2/95

مونهای عملکردی  کارگاه آموزشی پژوهشی آز

 حرکات

  و ورزش یبرد رکا علوم ی لم شی هما  نیدوم -1395 ماه مهر 8

 ی تندرست

آسیب شناسی و حرکات اصالحی )تخصصی  

 اندام تحتانی(
 ساعت  10 مدت به  یآموزش  یپژوهش دوره-16/11/1395
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روش ها و ابزار های اندازه گیری ناهنجاری  

های عضالنی اسکلتی و نحوه تشخیص آن در  

 ان و نوجوانان کودک

 ساعت  40 ی آموزشی به مدتدوره پژوهش-16/11/1395

 ساعت   3به مدت  12/08/94 ارگاه آموزشی آشنایی با رشته بوچیاک

 ساعت  50به مدت -5/12/92 ، سوئدی،روسی ماساژ تایلندیدوره 

 ساعت  8دو روز به مدت -25/9/94 دوره آموزشی توجیهی داوطلبان المپیک ویژه 

اشنایی با دستگاه ایزرکینتیک و دستگاه تجزیه و  

 تحلیل راه رفتن 
 نی ساعت در پژوهشکده تربیت بد 8ت دبه م 3/9/95

 بدنی دانشگاه گیالنساعت در دانشکده تربیت  4به مدت - 5/3/97 طراحی تمرین 
 

 

 

 : شي و همایشات  پژوه-علمي  داوري نشریات   -8

  شعنوان نشریه و همای 

 - ISI داوری نشریه

Annals of Applied Sport Science  
 وان مقاله عن 7تعداد 27/6/98تا   1383 /12/10

 عنوان مقاله  ISC 2    توانبخشی در پرستاري داوري مقاالت

 - Physical Treatmentsیه  نشردواري در  

Specific Physical Therapy Journal 
 2/9/2019تاریخ    تاعنوان مقاله    4

 2019عنوان مقاله در سال    Human Movement  1داوري مقاله در نشریه  

مكمل دانشگاه علوم نشریه طب    داوري مقاله در

 پزشكی اراک
 1398وان مقاله در سال عن  1

 1394/ 10/4ریخ در تا ی شدعنوان مقاله در همایش داور 49 یت بدنی و علوم ورزشی  س ترباولین کنفران

 همایش داوری شد ه در عنوان مقال  6 سومین کنفرانس علوم ورزشی 

-یعلم یشهما  ینو نوزدهم یاستان  یشهما یندوم

 یالن دانشگاه گ ییدانشجو
 1395آذر   15درتاریخ  همایش داوری شدعنوان مقاله در   10

 

 : يسه هاي همایشات  هيئت رئعلمي تخصصي و  عضویت در هيئت تحریه ها و انجمن هاي  -9
 تاریخ عضویت  عنوان  

 ۱۳۹5سال  از    یو علوم ورزش  یبدن  تیمطالعات ترب عضو هیئت تحریریه

 2018از سال   Rehabilitation Science(RS) حریریهعضو هیئت ت

  آسیب شناسی ورزشی و انجمنعضو هیئت مدیره 

 حرکات اصالحی گیالن 
 تا کنون  ۱۳۹5ل  از سا 

و  ورزشی  تخصصی آسیب شناسی  ه انجمنعضو وابست 

 حرکات اصالحی ایران
 ن نوتا ک  1393از سال 
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و   یاستان یشهما  یندومعضو هیئت رئیسه و علمی  

 یالن دانشگاه گ یی انشجود-یمعل یشهما  یندهمنوز
 1395در سال 

تربیت بدنی و   همایشاولین عضو هیئت رئیسه و علمی 

   ایران  علوم ورزشی
 1395در سال 

 

 

 

 : طرح هاي تحقيقاتي  -10
 سازمان حمایت کننده عنوان  

و ارائه   یاسکلت-یعضالن یها  بیآس ییو شناسا یبررس

  ها در بیدر کاهش آس رانهیشگیپ  یراهکارها

  الن یمدال آور و فعال استان گ یرشته ها ورزشکاران 

 ( ی بردار ،فوتبال،کاراته،وزنهی،کشتینقرای)قا

اي راهبردي هپژوهشمرکز مطالعات و   

زیر نظر اداره کل   12760-  163056با کد رهگیري    1396 وزارت ورزش و جوانان

   1396ورزش و جوانان استان در سال 

، ( یحرکت یعملکرد یمطالعه و ارتباط نمرات غربالگر

(Functional Movement Screen 
 یسکر یو برخ یکپاسچر استات یبدن  وضعیت

 زا در کارکنان ستاد آجا و ارائه  یبآس یفاکتورها

 یشگیرانه پ  راهکارهای

ت سربازي از بنیاد ملی نخبگان، گزین خدمطرح جای  

، ت بدنی ارتشسازمان تربی  

1398در سال  

 

 

 

 

 و بين المللي:  وري و گواهينامه هاي ملي ري ، داربيگ م دوره هاي    -11

 گزار کنندهسازمان بر عنوان  

Completing the IPC introduction to Para 

sport online learning program  المللی پارالمپیک   کمیته بین 

 موسسه ماساژ پرور پارسه تایلندی ماساژ گواهینامه  

 رسهپرور پاساژ اموسسه م اژ سوئدیماسگواهینامه 

 موسسه ماساژ پرور پارسه سیماساژ روگواهینامه 

 

 

 

 دوره هاي فرهنگي، هنري:     -12

 تاریخ دوره 

 24/03/1383تا تاریخ  10/03/1382از تاریخ  یج  ی در بس عضویت عاد

 31/03/1389تا تاریخ  24/03/1383از تاریخ  عضویت فعال در بسیج  
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