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تحصیالت

.2

نام محل تحصیل

مقطع تحصیلی

فارغالتحصیلی

رشته تحصیلی

کارشناسی

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1383

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1388

دکتری

دانشگاه تهران

حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی

1398

دورههای آموزشی آزاد

.3
ردیف

.4

عنوان دوره

برگزار کننده

1

مربیگری شنا

فدراسیون شنا

1379

2

داوری تنیس روی میز

هیئت تنیس روی میز تهران

1381

3

مربیگری ژیمناستیک

هیئت ژیمناستیک استان تهران

1383

4

مدرسی آمادگی جسمانی

فدراسیون ورزشهای همگانی

1396

5

مربیگری تندرستی و حرکات اصالحی

انجمن آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی

1395

6

مربیگری پرورش اندام

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

1397

7

نقش پیکرسنجی حرکتی در تحقیقات ورزشی

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

1382

8

کاربرد مکمل های غذایی در ورزش

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

1382

9

استعدادیابی در شنا

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

1382

10

دورههای کاربرد کامپیوتر ICDL

جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

1382

11

دوره خوشنویسی -خوش

انجمن خوشنویسان ایران

1382

12

امداد و کمکهای اولیه

دانشگاه آزاد واحد پرند

1385

سوابق مربیگری
رشتهی ورزشی

سِمت

سال

ژیمناستیک

از 1388

مربی

تیم ملی شیرجه

1394-1392

مربی بدنساز

تندرستی و حرکات اصالحی

از 1392

مربی

آمادگی جسمانی

از 1390

مربی ،برنامهنویس

بدنسازی

از 1390

مربی ،برنامهنویس

.5

سال برگزاری

سوابق شغلی
1

ردیف
1

سِمت

نام محل کار

سال

آموزش و پرورش منطقه  10تهران دبیر

توضیحات

 81تا 1385
 85تا  1388تهیهی جزئیات فنی تجهیزات ورزشی مورد نیاز و

2

دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند

مسئول تربیت بدنی

3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند

مدیر امور دانشجویی

 88تا 91

4

دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند

عضو هیئت علمی

از 1389

5

دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند

رئیس دانشکده علوم انسانی

از 1396

پیگیریهای اداری جهت راهاندازی مجموعه
ورزشی واحد دانشگاهی پرند
اهم اقدامات انجام شده در آن مدت:
راهاندازی اتوماسیون تغذیه دانشجویی /راهاندازی
سالن غذاخوری دانشجویان ،اساتید و کارکنان/
تهیهی جداول و جزئیات ارائهی خدمات بوفههای
دانشجویی /ساماندهی امور ایاب و ذهاب
دانشجویی /امور خوابگاههای دانشجویی/
راهاندازی گروه کوهنوردی کاوش با مجوز
فدراسیون کوهنوردی و تدارک اردوهای
دانشجویی /ساماندهی امور کمیتهی انضباطی
دانشجویان

سوابق همکاری و عضویت

.6
ردیف

سِمت

نام سازمان /اداره

سال همکاری

1

انجمن ورزشهای آبی

نایب رئیس

 95تا 97

2

هیئت ژیمناستیک شهر پرند

رئیس

از 1396

3

شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی واحد پرند

رئیس

از 1396

4

شورای آموزشی دانشکده علوم انسانی واحد پرند

رئیس

از 1396

5

شورای آموزشی دانشگاه آزاد پرند

عضو

از 1396

6

کارگروه بررسی صالحیت عمومی اساتید واحد دانشگاهی پرند

عضو

از 1398

7

شورای هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی واحد پرند

دبیر

از 1398

8

برگزاری کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسالمی

مدیر حوزه

 1386و 1387

9

کمیته انضباطی دانشجویان واحد دانشگاهی پرند

معاون نماینده تاماالختیار واحد
دبیر

2

 1387تا 1391

.7

سوابق تدریس
موضوع تدریس

محل تدریس
دانشگاههای آزاد

حرکات اصالحی

نویسنده /ترجمه

منبع

دکتر علیزاده ،دکتر دانشمندی ،دکتر

حرکات اصالحی و درمانی

اسالمی واحد:

قراخانلو
دکتر سعید دباغ نیکوخصلت

مقدمات مکانیک حرکت انسان مکانیک ورزش

تهران جنوب

بیومکانیک آسیبهای عضالنی

دکتر حیدر صادقی

یادگار امام

بیومکانیک ورزشی

دکتر مهدی نمازیزاده

آناتومی انسان

دکتر سیدصدرالدین شجاعالدین

آناتومی گری

ترجمه :گروه مترجمان

آنتروپومتری حرکت

کینانتروپومتری و راهنمای آزمایشگاه

راجر استون ،توماس رایلی (ترجمهی دکتر

آسیبشناسی ورزشی

پیشگیری و درمان آسیبهای ورزشی

دکتر علیزاده ،دکتر دانشمندی ،دکتر قراخانلو

آناتومی آسیبهای ورزشی

دکتر علیزاده ،سپیده لطیفی

اسالمشهر

آناتومی انسان

پرند

حیدر صادقی و همکاران)

حرکت شناسی و بیومکانیک حرکت شناسی
حرکت درمانی

دکتر فریدون تندنویس

حرکت شناسی

دکتر حمید سوری

حرکت درمانی

دکتر علیزاده و همکاران

طراحی تمرین (علم تمرین) برنامهریزی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش تئودور .ا .بومپا ،ترجمه دکتر آقاعلینژاد

.8

طراحی تمرین (علم تمرین) اصول برنامهنویسی تمرین

جی .هافمن ،ترجمه دکتر آقاعلینژاد

تربیت بدنی و ورزش معلوالن تربیت بدنی و ورزش معلوالن

دکتر جاللی فراهانی

اصول مربیگری

اصول مربیگری

ژیمناستیک

مصوب وزارت علوم

شنا

مصوب وزارت علوم

تربیت بدنی عمومی

مصوب وزارت علوم

محمدرضا مشایخ ،حسن معصومی

سوابق سخنرانی و برگزاری کارگاههای آموزشی
محل سخنرانی

انجمن پزشکان ورزشی ایران

موضوع سخنرانی
طراحی تمرین /علم تمرین /حرکات اصالحی /نسخهنویسی ورزشی/
نسخهنویسی در حرکات اصالحی

فدراسیون ورزشهای همگانی ،هیئتها و

طراحی تمرین /علم تمرین /حرکات اصالحی /نسخهنویسی ورزشی/

انجمنهای وابسته

نسخهنویسی در حرکات اصالحی

فدراسیون اسکیت

علم تمرین /آسیبشناسی ورزشی /حرکت شناسی /حرکات اصالحی

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه

اهمیت پاسچر در کیفیت اجرای تکنیکهای والیبال

3

انتشارات و مقاالت
ناشر

زمان انتشار
 مقاله/نام کتاب
ردیف
 دی،10  شماره،26  تعیین عوامل خطرزای آسیبهای اندام تحتانی توسط آنالیز دوره1

مجلهی علوم پزشکی رازی

1398

ویدئویی در حین اجرای شیرجه تختهفنر

پوران پژوهش
978-964-184-500-3 :شابک

1394

»کتاب »آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی

حتمی
978-600-355-012-4 :شابک

1393

»کتاب «تربیت بدنی ویژهی بیماران و موارد خاص

Int J Basic
2018;3(3):x-x

Sci

.9

Med. 10.15171/ijbsm.201
8.xx

Jundishapur J Chronic Dis
Care.
In
Press(In
Press):e63837.
Annals of Biological Research,
2012,
3
(4):1690-1693
(http://scholarsresearchlibrary.
com/archive.html)
European
Journal
of
Experimental Biology, 2011, 1
(4):231-235
World Academy of Science,
Engineering and Technology
(WASET)
Journal of Biodiversity and
Environmental
Sciences
(JBES) ISSN: 2220-6663
(Print) 2222-3045 (Online)
Journal of Biodiversity and
Environmental
Sciences
(JBES) ISSN: 2220-6663
(Print) 2222-3045 (Online)
International
Journal
of
Biosciences (IJB) ISSN: 22206655
(Print)
2222-5234
(Online)
Journal of Biodiversity and
Environmental
Sciences
(JBES) ISSN: 2220-6663
(Print) 2222-3045 (Online)
International
Journal
of
Biosciences (IJB) ISSN: 22206655
(Print)
2222-5234
(Online)
ISSN 2090 – 424X Journal of
Applied Environmental and
Biological
Sciences
www.textroad.com
P-ISSN 0976-4585 Journal’s
URL:
www.soeagra.com/abr.htm
[Accepted 08 December 2011]
European
Journal
of
Experimental Biology, 2011, 1
(4):206-209

2
3

Acute and Recovery Changes of TNF-a and
IL-1ß in Response to Aerobic Exercise in
Smokers and Nonsmokers

4

Acute and Recovery Eﬀects of Aerobic
Exercise on Serum Interleukin-6 in Adult
Male Smokers

5

ISSN
0976-1233 The effect of CHO supplementation on
CODEN
(USA): serum interleukin 6 during exercise in boy
ABRNBW
students

6

ISSN: 2248 –9215
CODEN
(USA):
EJEBAU
January 2010 ISSN
2070-3724
South Africa

Effect of repeated bouts of exercise and
carbohydrate supplementation on serum
interleukin-6

7

Investigation effect of one model exercise
training on some hormonal immune system

8

Increased Immunoglobulin E is associated
Vol. 1, No. 6, p.
with low respiratory functional in asthma
214-220, 2011
patients

9

Published online
2018 April 16

Vol. 1, No. 5, p. 8288,
2011
http://www.innspub
.net
Vol. 1, No. 6, p.
141-146,
2011
http://www.innspub
.net
Vol. 1, No. 4, p. 5560,
2011
http://www.innspub
.net
Vol. 1, No. 4, p.
118-124,
2011
http://www.innspub
.net

Interleukin-1 beta response to an acute
incremental cycling in obese men
Increased interleukin-1 beta is associated
with high fasting glucose in obese men
Human serum resistin is related to
homeostasis model assessment of insulin
resistance in healthy people
Estimation of the correlation serum resistin
with metabolic syndrome

10

11

12

13

J. Appl. Environ. Validation of %VO2max Based on %VO2
Biol. Sci., 1(9)271- Reserve for Exercise Prescription in
275, 2011
Cerebral Palsy Patients

14

Volume 2, Issue 2, Aerobic
Exercise-Induced
Weight
December
2011: Reduction Decrease Serum Leptin in
143 - 150
Patients with Diabetic Mellitus

15

ISSN: 2248 –9215 Maximal oxygen consumption percentage in
CODEN
(USA): relation to maximal heart rate percentage
EJEBAU
during cycling in obese males

16
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