
 به نام خدا

 و دوره های تخصصی رزومه آموزشی و پژوهشی

میثم شعبانی نیا. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر و  دکتری فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب و 

 .1395 عروق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

  الف( آموزشی

)کارشناسی ارشد( فیزیولوژی انسان و سنجش و تدریس دروس فیزولوژی ورزشی و بیوشیمی پیشرفته  .1

 تا کنون 1391اندازه گیری و تغذیه ورزشی )کارشناسی( در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان در . روش تدریس تربیت بدنی -تدریس دروس فیزولوژی ورزشی .2

 1389تا  1387سالهای 

 1391تا  1384در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر  2و1تدریس تربیت بدنی عمومی  .3

، آمادگی جسمانی در دوره های تئوری علم تمرینتدریس دروس فیزیولوژی و آناتومی، تغذیه ورزشی،  .4

 کنونتا  1385ماهشهر و بندر امام.  )ورزش و جوانان( اداره تربیت بدنی . 3و 2مربیگری درجه 

 تدریس کارگاه آناتومی و حرکت شناسی .5

 تدریس کارگاه تمرین برای عضالت تنفسی .6

 ب( پژوهشی

هفته تمریه تناوبی بر فشار خون و رگ گشایی ناشی از جریان در مردان  12تأثیر مقاله علمی پژوهشی با عنوان:  (1

 .1395. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. میانسال مبتال به پرفشاری خون

 آرژینین به دی متیل آرژینین نامتقارن در بیماران مرد میانسال مبتالبررسی نسبت ال  مقاله علمی پژوهشی با عنوان: (2

 .1395. مجله علمی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز. به پرفشار خونی و تاثیر تمرین ورزشی هوازی بر این متغیر

ها با نیمرخ تغییرات فشار خون، ضربان و شاخص اکسیژن مصرفی قلب و ارتباط آن مقاله علمی پژوهشی با عنوان:  (3

 . نشریه علوم زیستی ورزشی چربی های بدن در افراد فعال و غیر فعال



نشریه . سنجی ابزارهای منتخب برآورد درصد چربی در دختران غیرفعال مقایسه و رواییمقاله علمی پژوهشی با عنوان:  (4

 .1392علوم زیستی ورزشی. زمستان 

بازتزریق بر تولید  -تاثیر پیش آماده سازی و فراپیش آماده سازی ناشی از کم خونیمقاله علمی پژوهشی با عنوان:  (5

 (1393بهار  ارسالنشریه علوم زیستی ورزشی )نیروی زیربیشینه ایستا و پویا. 

تاثیر روشهای مشاهده کلی، متناوب و ترکیبی بر یادگیری فرم و دقت سرویس چکشی مقاله علمی پژوهشی با عنوان:  (6

 .1387نشریه حرکت  .والیبال

. همایش بررسی وابستگی به مشاهده در یادگیری مشاهده ای کلی، متناوب و ترکیبی مقاله علمی پژوهشی با عنوان: (7

 .1391ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی. دانشگاه آزاد تفت. بهار 

. راحل یادگیری و مهارت در ورزش بدمینتونمقاسیه تاثیر انواع آموزشهای ویدئویی بر م( مقاله علمی پژوهشی با عنوان: 6

 .1391همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی. دانشگاه آزاد تفت. بهار 

: تاثیر یک جلسه فعالیت درمانده ساز بی هوازی بر نیمرخ چربی های خون در افراد فعال و مقاله علمی پژوهشی با عنوان( 7

 ( 1393-7)  - 3, شماره 20دوره . پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گنابادفصلنامه دانشگاه علوم غیر فعال. 

تاثیر یک جلسه فعالیت درمانده ساز بی مقاله پوستر با عنوان همایش کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی دانشگاه تهران. ( 8

 .92. آذر ماه هوازی بر نیمرخ چربی های خون در افراد فعال و غیر فعال

تغییرات فشار خون، ضربان و شاخص مقاله پوستر با عنوان  ملی تخصصی علوم ورزشی دانشگاه تهران.همایش کنگره ( 9

. آذر . نشریه علوم زیستی ورزشیاکسیژن مصرفی قلب و ارتباط آن ها با نیمرخ چربی های بدن در افراد فعال و غیر فعال

 .92ماه 
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 رزومه ورزشی و مربیگری ج(

 خوزستان مدرس هیات همگانی استان( 1

 ( رییس کمیته تندرستی شهرستان ماهشهر2

 ( مشاور هیات پزشکی ورزشی شهرستان ماهشهر3

 آمادگی جسمانی 2( مربی درجه 4

 ) ای فیت و وایمسپرو( EMS( ترینر تمرینات الکترونیک 5

 بدنسازی و پرورش اندام 3( مربی درجه 6

 مربی بدنساز رشته های ورزشی از فدراسیون بدنسازی( 7

 فوتبال D( مربی درجه 8

 TRX( مربی تمرینات معلق 9

 ( ماسور ورزشی10

 ( داور مسابقات آمادگی جسمانی و بدنسازی11
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