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 ری:دکت

 دانشگاه بوعلی سينا همدان،                     رشته تربيت بدنی و علوم ورزشی              گرايش بيومکانيک ورزشی

 درجه عالی 

 

 کارشناسی ارشد:

 درجه عالی دانشگاه بوعلی سينا                                رشته تربيت بدنی و علوم ورزشی           

 کارشناسی:

 اه شهيد باهنر كرمان                  رشته تربيت بدنی و علوم ورزشی           دانشگ

 

 

 فعالیت های آموزشی:



 سوابق تدریس الف( 

 )دانشگاه بوعلی سینا همدان(در مقطع کارشناسی ارشد:

 .بيومکانيک توصيفی و كمی7

 . بيومکانيک ورزشی2

 ی سینا همدان()دانشگاه کاشان و دانشگاه بوعل :در مقطع کارشناسی

 بيومکانيک وزرشی. 7

 . حركت شناسی وزرشی2

 .آسيب شناسی5

 . حركت درمانی4

 .حركات اصالحی3

 . زبان تخصصی6

 .كامپيوتر1

 

 

 فعالیت های پژوهشی:

 الف( تالیف کتاب:

 كتاب اردوهاي تربيتی، انتشارات مفتون همدانی، نفر اول           

 

 

 

 ب( مقاالت علمی پژوهشی



تاریخ  نام نشریه لهعنوان مقا

 انتشار

 

بررسی اثرات برنامه ورزش درمانی ويژه در بهبود 

ناهنجاريهاي تعادلی كودكان مبتال به فلج مغزي 

 اسپاستيک

 نفر اول 7536 حركت

مقايسه وضعيت تعادل كودكان مبتال به فلج مغزي 

 اسپاستيک قبل و پس از يک برنامه ورزش درمانی

نشريه علمی پژوهشی 

شی دانشگاه علوم توانبخ

 بهزيستی و توانبخشی تهران

 نفر اول 33بهار 

توزيع نيروي وزن بر پنجه و پاشنه در قبل و پس از 

ورزش درمانی در كودكان مبتال به فلج مغزياسپاستيک 

 داي پلژي

نشريه علمی پژوهشی 

توانبخشی دانشگاه علوم 

 بهزيستی و توانبخشی تهران

تابستان

34 

 نفر اول 

ی از فلج مغزي اسپاستيک كودكان بر صدمات ناش

  ويژگيهاي تعادل ديناميکی

نشريه علمی پژوهشی دانشگاه 

علوم پزشکی و خدمات 

  بهداشتی درمانی همدان

تابستان

33 

 نفر دوم

ارزيابی متغيرهاي فضايی زمانی و نيروي عکس العمل 

زمين هنگام راه رفتن در بيماران پاركينسون و افراد 

 سالم

پژوهشی دانشگاه نشريه علمی 

علوم پزشکی و خدمات 

 اصفهانبهداشتی درمانی 

 نفر اول 

و نیروی  ارزیابی متغیر های فضایی زمانی
العمل زمین هنگام راه رفتن در بیماران  عکس

 افراد سالم پارکینسون و
 کیوان شریف مرادی

نشريه علمی پژوهشی 

توانبخشی دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 نفر اول 7535

How therapeutic exercise does modifies 

proprioception performance on dynamic 

postural control and mobility in children 

with cerebral palsy  
 

from basic motor 

control to functional 

recovery 

 نفر دوم 2007

 



 

 

 

 

 

 مقاالت ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی:(پ

تاریخ برگزاری  نام همایش عنوان مقاله

 همایش

بررسی اثرات برنامه ورزش درمانی ويژه در بهبود دامنه حركتی 

 اندامهاي فوقانی كودكان مبتال به فلج مغزي اسپاستيک

همايش بين اللملی تربيت 

بدنی و علوم ورزشی 

 دانشگاه شهيد بهشتی

  34اسفند ماه  4

بررسی اثرات يک برنامه ورزش درمانی ويژه در بهبود 

  ناهنجاريهاي تعادلی كودكان مبتال به فلج مغزي اسپاستيک

همايش  بين المللی علوم 

ورزشی دانشگاههاي حاشيه 

 درياي خزر. 

 7535شهريور  73

  7535شهريور  73همايش  بين المللی علوم تأثير يک برنامه توانبخشی ورزشی بر شدت ورزش زير بيشينه و 



 لج مغزي اسپاستيکكارايی مکانيکی بيماران ف

 

 

ورزشی دانشگاههاي حاشيه 

  درياي خزر

هفتمين همايش ملی   اثر تحليل رفتگی روانی بر عملکرد داوران

تربيت بدنی و علوم ورزشی 

  دانشگاه تبريز

  33اسفند 

بررسی صدمات ناشی از فلج مغزي اسپاستکی بر ويژگيهاي تعادل 

  ديناميکی

اولين همايش ارتقاي 

  سالمت و آموزش بهداشت

  31خرداد

 
The dynamic equilibrium control of children 

with cerebral palsy compared with normal 

subjects 

Greek congress 2005 

 

 

 

 

 

 
 ت( مقاالت علمی پژوهشی در نشریات معتبر علمی تخصصی و دانشگاهی

 تاریخ  شماره  ام نشریهن عنوان مقاله

نشريه دانشگاه علمی  مالک كارآمدي فردي بهداشتی

 كاربردي تهران

اسفند ماه   هفتاد و شش 

35 

نقش ورزشها و بازيها در خود تصويري دختران و 

 پسران

نشريه دانشگاه علمی 

 كاربردي تهران 

 7535مرداد چهل و نه

ک مقايسه و بررسی دو روش تمرينی قدرتی ايزوتوني

در آب و خشکی بين دانشجويان دانشگاه بوعلی سينا 

 همدان

نشريه دانشگاه علمی 

 كاربردي تهران

  35بهمن   هفتاد و جهار 



 
 كارگاه هاي آموزشی 

 تاريخ  عنوان كارگاه
 35خرداد  3و1  مقاله نويسی پيشرفته با تاكيد بر روشهاي نوشتاري و تکنيک هاي آماري

 4/4/33/لغابت 5/4 روش تحقيق

 32 كارگاه فرهنگی ويژه دانشجويان دكتري

 1/4/30 بيومکانيک منيسک زانو و نحوه توانبخشی آن

 50/3/31 روشها و فنون تدريس

Low Back Pain 8/4/90 

Lyonnaise Brace Workshop Sep2014 

دانشگاه  35اسفند  24و25 فراتحليل
 كاشان

 اندانشگاه كاش 7535ديماه  25 تکنيک هاي تدريس

 دانشگاه كاشان 7535ديماه  5 فرماندهان جنگ نرم

 دانشگاه كاشان 35دي ماه  PLS 23نرم افزار 

دانشگاه 35دي ماه  23و  AMOS 21نرم افزار 
 كاشان

 دانشگاه كاشان 34اذر  2 اخالق حرفه اي در پژوهش

Letter writing workshop 7may 2015 

Isfahan university of 

medical science 



 دانشگاه كاشان 34دي  26 ارزيابی فعاليت هاي آموزشی و پژوهشی: انواع روشهاي ارزابی از آموخته ها

 34ارديبهشت  23 آشنايی با قوانين و مقررات استخدامی و پژوهشی

دانشگاه  34ارديبهشت  24 دوره ورزش در آب با رويکرد بازتوانی 
 الزهرا

 

 طرح پژوهشی:

غیر فعال ، طول فیبر و طول تاندن عضالت منتخب و نیروهای تماس مفصلی اندام تحتانی  بررسی نیروهای فعال و

 بیماران پارکینسون 

 

 در دست اقدام
 

 (سایر فعالیت های انجام شده  و عناوین اکتسابی در این حوزهج
 

 

 

 

 


