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سوابق تحصیلی :
مقطع

رشته تحصیلی

نام مرکس آموزشی

دبیرستان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دبیرستان تربیت بدنی مشهد

کارشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی -گرایش جنرال

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

 سوابق پژوهشی
عنوان پژوهش

رديف
1

Effects of Moderate-intensity Exercise on Serum Proinflammatory Cytokine Levels in Obese
and Non-obese Men
)(life science journal

-

2

The Impact of Regular Aerobic Exercise on the Levels of Leptin, Fasting Blood Glucose, Insulin
)and Insulin Resistance in Patients with Diabetes Mellitus Type 2 (life science journal

-

3

- The Comparison of Femur Mineral Density in Active and Inactive Postmenopausal
)Women(TERAPEVTICHESKII ARKHIV

4

Comparment between effect of resistance and aerobic exercise on vascular diameter and some
physiological factors on olders men
)(life science journal
 -بررظي اثر ّؽت ّفتِ توريٌات پاليَهتريك ٍ قذرتي بر تَاى بي َّازی ،چابكي ٍ ظرعت حرکت بازيكٌاى ٍالیبال(ّوايػ هلي دظتاٍردّای

5

ًَيي پصٍّؽي درتربیت بذًي ٍ علَم ٍرزؼي)
 ارزيابي ٍ هقايعِ هْارتْای رٍاًي بیي تیوْای ؼرکت کٌٌذُ در هعابقات ٍالیبال جَاًاى جْاى ( چاپ هقالِ در ّوايػ علوي داًؽجَيي )هٌابع اعتواد بِ ًفط ٍرزؼي داًؽجَياى دختر ؼرکت کٌٌذُ در هعابقات اهادگي جعواًي ٍ ايرٍبیك قْراًي کؽَر ( ّوايػ علوي بیي الوللي

6

اهادگي جعواًي ٍ ايرٍبیك )

 سوابق آموزشی
1

داًؽگاُ ازاد اظالهي هؽْذ تذريط  :علن توريي  ،فیسيَلَشی ٍرزغ  ،فیسيَلَشی اًعاى  ،اصَل
هربیگری ٍ ،الیبال تخصصي ،تٌیط رٍی هیس  ،بذهیٌتَى .

2

فذراظیَى ٍالیبال

هذرض کالض ّای هربیگری ٍ ارتقاء درجِ هربیگری

 سوابق شغلی
1

کارؼٌاض آهَزؼي داًؽگاُ آزاد اظالهي هؽْذ

2

عضَ ّیات علوي داًؽگاُ آزاد اظالهي هؽْذ

1379-1383
1384-1392

 سوابق مذيريتی
1

رئیط ادارُ فَق برًاهِ تربیت بذًي داًؽگاُ بِ هذت  11ظال

2

هذيريت گرٍُ تربیت بذًي داًؽگاُ بِ هذت  3ظال

 سوابق ورزشی و مربیگری
1

دارای کارت هربیگری بیي الوللي ٍالیبال

2

هذرض کالض ّای هربیگری ٍ ارتقاء درجِ هربیگری فذراظیَى ٍالیبال

4

هربیگری تین ّای لیگ برتر ٍالیبال (هربي توريي دٌّذُ – بذًعاز) بِ هذت  11ظال
 -تین راُ آّي ظال 1382

 -تین راُ آّي ظال 1383

 -باًك صادرات 1384

 -باًك صادرات1385

 -باًك صادرات1386

ّ -یات ٍالیبال اظتاى1387

 -ابَهعلن 1388

 -ابَهعلن1389

 هیساى 1391 – 1391هربیگری تیوْای داًؽگاُ در هعابقات کؽَری ٍ هٌطقِ ای از ظال  1378تا کٌَى
5

ظابقِ حضَر در لیگ ٍالیبال کؽَربِ عٌَاى بازيكي بِ هذت  11ظال

6

بازيكي تیوْای ًَجَاًاى  ،جَاًاى  ،اهیذ ٍ بسرکعاالى خراظاى در هعابقات کؽَری

7

دارای احكام قْرهاًي کؽَری درهعابقات ًَجَاًاى ،جَاًاى ،آهَزؼگاّْا ،داًؽگاُ ،لیگ در رؼتِ ٍالیبال

