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 یلیتحص اطالعات

 ،(7031سال  -03/71)معدل  فردوسی مشهد دانشگاه /تربيت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی -

)معدل  شهيد باهنر کرمان دانشگاه /حرکات اصالحی و آسيب شناسی ورزشی رشته تربيت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ارشد -

 ،(7031سال  -14/73

 .(7041 سال -30/71معدل / دانشگاه تهران )یو حرکات اصالح یورزش یشناس بيرشته آسدکتری تربيت بدنی و علوم ورزشی  -

 رساله دکتری وعناوین پایان نامه کارشناسی ارشد 

 پايدار و ناپايداردر دو سطح مرکز بدن  لگنی موثر در پايداری-بررسی ميزان فعاليت عضالت کمری (:7031سال ) ارشد یکارشناس -

 (،33/74)نمره:  در افراد با قوس کمری افزايش يافته

 یو اجرا یاندام تحتان یها بيآس یعوامل خطرزا یبرخ بر یعملکرد ناتيهفته تمر 73اثر  یبررس (:7041رساله دکتری )سال  -

 .(43/74)نمره:  فوتبال نوجوان پسر کنانيباز در یورزش

 در مجالت مقاالت

در افراد با قوس کمری افزايش  در دو سطح پايدار و ناپايدارمرکز بدن  پايداری در موثر لگنی-ميزان فعاليت عضالت کمریبررسی  -

 ،(7033سال ) یمطالعات طب ورزش/ يافته

در افراد با قوس کمری طبيعی و افزايش  ثبات دهنده پل زدن رو به شکم نيدر تمر یعضالت شکم تيفعال زانينسبت م یبررس -

 ،(7034سال ) کي/ فصل نامه المپيافته

/ مجله پژوهش در علوم رند؟يگ یقرار م یعملکرد ناتيتمر رينوجوان پسر تحت تأث یها ستيدر فوتبال هيپا یحرکت یها الگو ايآ -

 ،(7046سال ) یتوانبخش

 هيفوتبال نوجوان پسر/ نشر کنانيدر باز یورزش یفرود و اجرا یخطا یازدهيامت ستميبا س یحرکت عملکرد یغربالگر نيارتباط ب -

 ،(7046سال ) یطب ورزش

پيش بينی ورزشکاران در معرض خطر آسيب بر اساس دو عامل سابقه آسيب و امتياز آزمون غربالگری حرکات عملکردی/ فصلنامه  -

 (،7044)سال  واحد کرج یاسالمدانشگاه آزاد  یو علوم ورزش یبدن تيدانشکده تربعلوم ورزشی 

مجله پژوهش در اثر هشت هفته برنامه تمرينی بر پايداری سر و گردن در اجرای ضربه تسوکی به دنبال خستگی عضالت گردن/  -

 (،7044)سال  یعلوم توانبخش
- Risk Factors of Lower Extremity Injuries and Sport Performance Following Functional Training in Young Soccer 

Players: Randomized Clinical Trials/ (7044)ی مجله پژوهش در علوم توانبخش .  
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 ها کنفرانسدر  مقاالت

سومين همايش علمی دانشجويی تربيت بدنی و علوم در  / نويسنده و سخنرانتجزيه و تحليل بيومکانيکی شوت سه گام هندبال -

 ،(7031سال ) دانشگاه فردوسی مشهد /ورزشی

 شيافزا کمری قوس با افراد در ناپايدار و پايدار سطح دو در بدن مرکز پايداری در موثر لگنی-بررسی ميزان فعاليت عضالت کمری -

 ،(7031سال ) دانشگاه شهيد باهنر کرمان/ اولين همايش ملی آسيب شناسی ورزشی و حرکات اصالحیدر  نويسنده و سخنران /افتهي

 و پسر/ نويسنده نوجوان فوتبال بازيکنان در عملکردی حرکت غربالگری آزمون امتياز بر عملکردی تمرينات هفته ده اثر بررسی -

 ،(7046سال ورزشی/ دانشگاه شهيد بهشتی ) علوم و بدنی تربيت بين المللی همايش دهمين در سخنران

تکليف محور، کششی و مقاومتی بر ناهنجاری سر به جلو در -جلسه تمرينات ترکيبی خود اصالحی فعال 71بررسی اثر و ماندگاری  -

 ،(7043سال دوم مقاله در همايش ملی تربيت بدنی، تغذيه و طب ورزشی/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ) سندهينودانشجويان/ 
- Risk factors of lower extremity injuries and sport performance following soccer-specific functional training in 

young male players/ (7044پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزشی )سال ورزشی/  علوم بين المللی همايش دهميندواز در پوستر  
- Comparison Of Self-Awareness And Kinesio-Taping Methods On The Long-Term Efficacy Of Scapular 

Stabilization Exercises To Improve Forward Head Posture/ بين المللی همايش دهميندواز در نويسنده دومو  پوستر اول 

(7044پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزشی )سال ورزشی/  علوم . 

 ترجمه و تألیف کتاب

 ،(7041سال / انتشارات جهاد دانشگاهی استان کرمان )"پرسش و پاسخ در مورد آسيب های ورزشی 733"ترجمه کتاب  -

 ،(7041 سال/ انتشارات بامداد کتاب )"راهنمای کامل تمرينات عملکردی"ترجمه کتاب  -

 ،(7043 سالانتشارات بامداد کتاب ) /"ها انواع ورزش یبرا ديجد یعملکرد ناتيتمر"ترجمه کتاب  -

/ انتشارات دانشگاه  "(یکشت یها بيآس یشناس ري)همه گ 77مولف فصل -یورزش یها بيآس یشناس ريهمه گ"تأليف کتاب  -

 (.7133)سال  تهران

 طرح پژوهشی

سال )کرمان بررسی و مقايسه نيازهای ورزشی دختران و پسران شهر کرمان/ مجری طرح پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان استان  -

7047). 

 در پایان نامه نقش استاد راهنما

 ینايو کم ب نايو تعادل دانش آموزان دختر ناب یبر سندروم متقاطع فوقان NASMل بر اصو یمبتن یاصالح ناتيهفته تمر 3 ريتأث -

 (.7133دفاع شده در سال ) مقطع متوسطه

ی )دفاع ورگيتعادل و استقامت مرکز بدن زنان تکواندوکار در دو بخش پومسه و ک ،یحرکت عملکرد ینمره آزمون غربالگر سهيمقا -

 نشده(.

درد و  ،یگن-یکمر یدر آب بر بهبود تعادل، حس عمق ناتيبا تمر یثبات مرکز ناتيتمر بيو ترک یثبات مرکز ناتياثر تمر سهيمقا -

 نشده(.)دفاع  یراختصاصيزنان مبتال به کمردرد مزمن غ یعملکرد یناتوان

و  یدرد، عملکرد حرکت ،یبر بهبود دامنه حرکت یبيدر آب، دوچرخه در آب و ترک تنسيف ینياثر هشت هفته برنامه تمر سهيمقا -

 )دفاع نشده(. زانو تيزنان مبتال به استئوآرتر یزندگ تيفيک

در مورد  نيوالد یآگاه زانيو م 74-ديکوو یريهوشمند در طول همه گ یمجاز یآموزش یاستفاده از ابزارها زانيم نيارتباط ب -

 )دفاع نشده(.پاسچرال در دانش آموزان دختر  یها یپاسچر با ناهنجار

زنان جوان مبتال  یلگن و عدم تعادل عضالن بيکمر، ش یگود زانيبر م NASMبر اصول  یمبتن یاصالح ناتيهشت هفته تمر ريتاث -
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 )دفاع نشده(. یبه سندرم متقاطع تحتان

 )دفاع نشده(. یبانوان کاراته کار شرکت کننده در مسابقات کشور یورزش یها بيآس یشناس ريهمه گ -

 یگود یکمر دانش آموزان دختر دارا یگود زانيو م یلگن-یو استقامت عضالت کمر یريبر انعطاف پذ یاصالح یها یباز ريتاث -

 )دفاع نشده(. افتهي شيکمر افزا

و ارتباط آن با بروز اختالالت  یشغل یها تيهنگام انجام فعال یاستان خراسان رضو زياليپرستاران بخش د یبدن تيوضع یابيارز -

 )دفاع نشده(. یعضالن یاسکلت

 اجراییسوابق 

 ،(ارياستاد-تا کنون 7043از مهر سال ) اسرار مشهد یموسسه آموزش عال یقرارداد یمانيپ یعلم اتيعضو ه -

 (،یمرب-7040تا سال  7033از سال )باهنر کرمان  ديدانشگاه شه یطرح سرباز یمانيپ یعلم أتيعضو ه -

 (،7043تا سال  7034)از سال  باهنر کرمان ديدانشگاه شهبخش آقايان  یو مشاوره ورزش یمسئول مرکز تندرست -

باهنر  دي)حوزه جنوب شرق( در دانشگاه شه یو علوم ورزش یبدن تيمتمرکز رشته ترب مهين یآزمون عمل یبرگزار تهيعضو کم -

 (.7047کرمان )سال 

 آموزشیسوابق 

 تخصصی گرايش آسيب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی در موسسه آموزش عالی اسرار مشهد )استاديار(، دروس سيتدر -

 دي( در دانشگاه شهی)کمک مرب یو کشت یآناتوم ه،ياول یکمک ها ژه،يو  یبدن تيو ترب  1و  7 یعموم یبدن تيدروس ترب سيتدر -

 ،(مربی) باهنر کرمان

 دانشگاه تهران یو علوم ورزش یبدن تيدانشکده ترببا همکاری  (Core) کرعضالت  یتخصص ناتيو تمر یآناتوم کارگاه برگزاری -

 (،7133)سال 

)سال  اداره کل ورزش و جوانانبا همکاری  کرماناستان  یورزش یباشگاه ها انيو مرب رانيبهبود عملکرد مدبرگزاری کارگاه های  -

7041،)  

استاد -7047تا سال  7043از سال واحد کرمان ) یدر دانشگاه آزاد اسالم یورزش یشناس بيو آس یدروس حرکات اصالح سيتدر -

 ،مدعو(

از  -)استاد مدعو رجانيواحد س یدر دانشگاه آزاد اسالم یورزش یشناس بيو آس یحرکات اصالح ،یدروس حرکت شناس سيتدر -

 ،(7133و سال  7041تا سال  7040سال 

 .(7133)سال  طرح اختراع یابيدر ارز یاستان خراسان رضو یداور پارک علم و فناور -

 ورودی رتبه اول /پژوهشگر برتر

 ،(7031سال -دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد/  مقطع کارشناسی )پژوهشگر برتر -

 .(7031سال -/ مقطع کارشناسی ارشد )دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهيد باهنر کرمانرتبه اول ورودی -

 مدرک زبان

 (.74/1/7040تاريخ اخذ ) 733از  67( با نمره UTEPTآزمون زبان عمومی دانشگاه تهران ) -

 گواهی کارگاه های تخصصی علمی

 (،7043تدريس مدرسان مدعو غير هيأت علمی/ کالج دانشگاه فردوسی مشهد )سال ارتقاء شايستگی های  -

 (،7044اصول ارزيابی و طراحی تمرينات برای ناهنجاری های اندام تحتانی/ موسسه دانش ورزش و تندرستی نوتريکا )سال  -

موسسه دانش ورزش و ی اسکوليوزيس/ دانش افزايی آشنايی با روش های نوين تمرينی پيشرفته دنيا در حوزه اصالح ناهنجار-
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 ،(7044)سال  کاينوتر یتندرست

نش ورزش و اموسسه د/ ISI تکنيک های جستجوی ادبيات تحقيق در پايگاه های اطالعاتی و سابميت مقاله در ژورنال های معتبر و -

 ،(7044)سال  کاينوتر یتندرست

 ،(7047سال دانشگاه تهران ) زنجيره های حرکتی در بدن/ -

 (،7047سال دانشگاه تهران ) آشنايی با سيستم آناليز حرکت/ -

 (،7041کالسبندی پزشکی ورزشی فلج مغزی/ دانشگاه تهران )سال  -

 (،7043(/ دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شمال )سال HIITروش ها طراحی تمرينات اينتروال شديد ) -

 ،(7036سال ) دانشگاه فردوسی مشهد/ بيومکانيک حرکت در آزمايشگاه مروری بر استفاده از دستگاه تجزيه و تحليل -

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه  جنوب شرق کشور/-مراکز مشاوره ورزشی دانشگاه ها نحوه همسان سازی ارزيابی -

 ،(7043سال شهيد باهنر کرمان )

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهيد (/ OWAS-RULA) شيوه های ارگونومی ارزيابی پوسچر حين انجام مشاغل -

 ،(7031سال باهنر کرمان )

 (،7041باهنر کرمان )سال  ديدانشگاه شه یو علوم ورزش یبدن تيدانشکده تربدر دانشگاه ها/  7آموزش و ارزيابی درس تربيت بدنی  -

 (،7034)سال  زير نظر هيئت پزشکی ورزشی استان کرمان /فوريت های پزشکی -

 ،(7030سال ) پژوهشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی/ پليومتريک -

 ،(7030سال ) پژوهشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی/ کليدهای طراحی تمرين -

 ،(7030سال ) دانشگاه فردوسی مشهددانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی  ط/آشنايی با حرکات غل -

 ،(7030سال ) خراسانانجمن يوگای ا/ آشنايی با يوگ -

 ،(7047سال دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهيد باهنر کرمان ) /SPSSدوره پيشرفته آموزش نرم افزار  -

 ،(7043سال باهنر کرمان ) ديدانشگاه شه یو علوم ورزش یبدن تيدانشکده ترب/ SPSSتجزيه و تحليل خروجی های نرم افزار  -

مطالعه موردی کشورهای ايتاليا و فرانسه/ دانشکده تربيت بدنی و علوم -مديريت اماکن باشگاه های ورزشی و بازاريابیشيوه های  -

 ،(7043سال ورزشی دانشگاه شهيد باهنر کرمان )

سال دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهيد باهنر کرمان ) مديديت برنامه های حمايتی در ورزش )اسپانسرشيب(/ -

7043)، 

 ،(7030سال ) دانشگاه اصفهان/ دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی مديريت بازاريابی در ورزش -

 ،(7041سال دانشگاه شهيد باهنر کرمان )اصول تعليم و تربيت اسالمی/  -

 .(7041سال انديشه سياسی و مبانی انقالب اسالمی/ دانشگاه شهيد باهنر کرمان ) -

 ورزشیگواهی کارگاه های تخصصی 

 ،(7044) رانيا یاسالم یجمهور یورزش یپزشک وني(/ فدراسAthletic Trainer) یورزش یدوره امدادگر -

 (،7133/ فدراسيون ورزش های همگانی )سال 0مربيگری ورزش سالمندان درجه اولين دوره  -

 (،7133گواهی کاربر ماساژ/ سازمان فنی و حرفه ای کشور ) -

 (،7133کشور ) یو حرفه ا یسازمان فن/ سوئدی ماساژ یگواه -

 (،7133گواهی آموزش بادکش/ موسسه علمی و آموزشی ماساژ سپهر سالمت ) -

 (،7133دوره تخصصی تربيت مربی و طراحی بازی های اصالحی کودکان و نوجوانان/ شرکت وتن ) -

 (،7010)سال  آموزش و پرورش قوچان /مسابقات فوتبال بين مدارسمقام دوم  -
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در مسابقات فوتبال دسته  دانشگاه شهيد باهنر کرمانبازيکن تيم  /مسابقات قهرمانی دانشجويان دانشگاههای سراسر کشورمقام سوم  -

  ،(7036سال برتر )

  ،(7013سال رضوی ) اداره کل تربيت بدنی استان خراسان/ مسابقات فوتبال باشگاه های خراسان رضویمقام سوم  -

 (،7031سال ) دانشگاه فردوسی مشهد/ فوتسال داخل دانشگاهی جام رمضان مسابقاتمقام دوم  -

 ،(7014، 7033 های سالاستان خراسان رضوی ) 7بازيکن تيم فوتبال بزرگساالن بهزيستی قوچان حاضر در مسابقات ليگ دسته  -

 (،7013، 7011 های )سال سان رضویکشتی گير تيم کشتی منتخب جوانان شهرستان قوچان حاضر در مسابقات قهرمانی استان خرا -

 ،Cو  D(/ 7036 سال و 7031سال ) مربيگری فوتبال -

 ،0(/ درجه 7031سال ) داوری فوتبال -

 ،0(/ درجه 7031سال ) مربيگری تنيس روی ميز -

 ،0(/ درجه 7031سال ) داوری واليبال -

 ،0(/ درجه 7031سال ) مربيگری هندبال -

 .0(/ درجه 7031سال ) مربيگری آمادگی جسمانی -

 توصیه نامه از استادان

 تهران،دانشگاه  یو علوم ورزش یبدن تيمحترم دانشکده ترب اري/ دانشهومن مينونژاددکتر  یجناب آقا -

 جناب آقای دکتر هاشمی جواهری/ دانشيار محترم دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، -

 / استاد محترم دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهيد باهنر کرمان.یدکتر منصور صاحب الزمان یجناب آقا -

                                                                 

11/8/1411 


