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 11/18فارغ تحصیل با معدل  ،95 -93:  رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش آسیب شناسی و حرکات اصالحیکارشناسی ارشد
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 سوابق پژوهشی:

 .1394، سال نوروزی، انتشارات "راهنمای کاربردی کینزیوتیپ"ترجمه کتاب ترجمه کتاب:

: بررسی ناهنجاری های کمربند شانه و ستون فقرات و ارتباط آن با قدرت، استقامت و انعطاف عنوان پایانامه کارشناسی ارشد

 (75/19)دفاع با نمره  عضالت منتخب در ووشو کارانپذیری 

 پژوهشی: -مقاالت علمی

 (1395بررسی اثر کوله پشتی با اوزان مختلف بر کنترل پاسچر ایستا و پویای دانش آموزان دختر )نشریه طب طبری،  .1

 االنبیاء خاتم هوایی پدافند دانشگاه دانشجویان پویا و ایستا تعادل عضالت، استقامت بر مرکزی ناحیه ویژه تمرینات تاثیر .2

 (1395)نشریه علوم و فنون نظامی،  آجا( ص)

 با و بدون ناهنجاری هایپرکایفوز  کشتی گیران آزادکار نخبه نوجوانبررسی قدرت، استقامت و انعطاف پذیری عضالت تنه در  .3

 (1399)نشریه طب توانبخشی شهید بهشتی، 

)نشریه علوم پزشکی گرگان، و افراد غیرورزشکار حرفه ای عضالنی در ووشوکاران، کشتی گیران -مقایسه اختالالت اسکلتی .4

1396) 

)نشریه   ورزشی در شرایط با و بدون اعمال اغتشاشات پوسچرالمقایسه تعادل ایستا و پویا ورزشکاران رشته های مختلف  .5

 (1397بیومکانیک همدان، 

6. Prevalence of postural abnormalities of the spine and shoulder gridle in sanda professionals 

(annals of applied sport science, 2017) 

7. comparison of the balance and function in the active male and female with different feet 

arches (Malaysian Sports Journal, 2020). 

 و بین المللی  همایش ملی

)اولین همایش ملی یافته  بررسی ارتباط بین کایفوز با قدرت، استقامت عضالت بازکننده تنه در کشتی گیران نخبه نوجوان .1

 (1394دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی/  /های نوین در علوم ورزشی

)اولین همایش ملی یافته های نوین در  وله پشتی با اوزان مختلف بر تعادل پویای دانش آموزان دخترکبررسی اثرات حمل  .2

  (1394دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی/  /علوم ورزشی

)اولین همایش ملی یافته های  کرال سینه و کرال پشتمتر  50بررسی ارتباط بین مولفه های ثبات مرکزی و زمان شنای  .3

  (1394دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی/  /نوین در علوم ورزشی
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بررسی ناهنجاری های کمربند شانه و ستون فقرات و ارتباط آن با قدرت، استقامت و انعطاف پذیری عضالت منتخب در  .4

 (1395تندرستی/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/ ووشوکاران )دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و 

بررسی شیوع ناهنجاری های وضعیتی منتخب ستون فقرات و کمربند شانه سانداکاران حرفه ای )دومین همایش ملی علوم  .5

 (1395کاربردی ورزش و تندرستی/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/ 

ای دانش آموزان )دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و بررسی تاثیر کوله پشتی با اوزان مختلف بر تعادل ایست .6

 (1395تندرستی/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/ 

ارتباط بین شاخص های قدرت مرکزی و عملکرد شناگران کرال سینه و کرال پشت )دومین همایش ملی علوم کاربردی  .7

 (1395ورزش و تندرستی/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/ 

یت سر، شانه و ستون فقرات در ووشوکاران و کشتی گیران حرفه ای و افراد غیرورزشکار )اولین همایش ملی مقایسه وضع .8

 (1395مطالعات کاربردی در علوم ورزشی/ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی شفق تنکابن/ 

 شرکت در کاراگاه:

 "پژوهشی -اصول مقاله نویسی در نشریات علمی"

 "فوتبالطراحی ترین در "

 "آشنایی با ماساژ کالسیک روسی"

 "آشنایی با تیپینگ"

 "کاراگاه آموزشی آشنایی با رشته بوچیا"

 گواهی های مربی گری و داوری:

 "گری ووشوگواهی مربی"

 "گواهی داوری ووشو"

 "ووشو 2و  1دان "

 "آمادگی جسمانیگری گواهی مربی"

 "استان مازندراندو دوره قهرمان و دو دوره نائب قهرمان ووشو "

 "گواهی درجه دو نجات غریق"


