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مدارک و سوابق 

مربیگری و سوابق 

 اجرایی

 ژیمناستیک 3.مربیگری درجه 1

 آمادگی جسمانی 3.مربیگری درجه 2

 هندبال 3.مربیگری درجه3

 . مربیگری تمرینات فانکشنال )عملکردی(4

 . مربیگری آمادگی جسمانی کودکان5

 تا کنون 1393سال -فرخشهر* مربی باشگاه پرورش اندام تهمتن 

 تا کنون 1396سال  -*مربی هیات هندبال فرخشهر

 تا کنون 1397 -درمانگر کلینیک توانبخشی ورزشی پارس شهرکرد-*مربی

 98تا  96سال  -*مسئول کیمته مربیان و آموزش هیات هندبال

 تا کنون 1397سال  -* مدرس دوره های مربیگری اداره ورزش و جوانان

 

 (MSRT*مدرک زبان وزارت علوم ) مدرک زبان

 

مهارت های 

 کاربردی

 Graph-Pad Prismو  SPSS*نرم افزار های آنالیز داده 

 *داوری نشریات ملی و بین المللی

 پایان نامه 10*مشاوره آماری بیش از 

 طراحی تمرین برای بیماران دیابتی*

های سیستم  *طراحی تمرینات فانکشنال برای گروه های سالمند،کودک، بیماری

 عصبی مرکزی

 *تشریح و بافت برداری حیوانات آزمایشگاهی



 

 1398*برگزاری کارگاه آشنایی با کنکور کارشناسی ارشد. دانشگاه شهرکرد.  کارگاه آموزشی

 Graph-Padو  SPSS*برگزاری کارگاه کار با نرم افزار های تحلیل داده )

Prism ) .1398دانشگاه شهرکرد 

 


