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  :سوابق تحصیلی

  (9889 -داًؼ آهَختِ رؽتِ تزبیت بذًی ٍ علَم ٍرسؽی اس داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ )هقطع کبرؽٌبعی 

 ِ(9899 -فیشیَلَصی ٍرسؽی اس داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ )هقطع کبرؽٌبعی ارؽذ  داًؼ آهَختِ رؽت 

 عضالًی داًؾگبُ حکین عبشٍاری )هقطع دکتزی( -داًؾجَی رؽتِ فیشیَلَصی ٍرسؽی عصبی 

 : مقاالت

 محل و تاریخ عنوان همایش عنوان مقاله 

9 

هقبیغِ ؽبخصْبی ابتالی بِ عٌذرم بیؼ توزیٌی ٍ 

کبراى ًخبِ جَاى در فبسّبی تزکیب بذًی کبراتِ 

 آهبدگی عوَهی، اختصبصی ٍ پیؼ اس هغببقِ

 ًخغتیي ّوبیؼ هلی علن ٍ کبراتِ
 داًؾگبُ تبزیش

 9891آببى هبُ 

2 
ٍ تیپ بذى   رابطِ هیبى ؽبخص کتلت بب تزکیببت

 ٍرسؽکبراى

ؽؾویي ّوبیؼ داًؾجَیی تزبیت 

 بذًی ٍ علَم ٍرسؽی

 فزدٍعی هؾْذ داًؾگبُ

 9891دی هبُ 

8 
 اس اعتفبدُ بب عتبرُ گزدؽی تعبدل آسهَى اعتببریببی

 ببیَدکظ عٌج پبیذاری دعتگبُ
 کؾتی ٍ علن ًخغتیي ّوبیؼ هلی

داًؾگبُ عالهِ 

 طببطببیی

 9899اردیبْؾت هبُ 

4 
  هزکشی ثببت ی ًبحیِ اعتقبهت ٍ قذرت بیي ی رابطِ

 ًخبِ جَاى گیزاى کؾتی عولکزد بب
 کؾتی ٍ علن ًخغتیي ّوبیؼ هلی

داًؾگبُ عالهِ 

 طببطببیی

 9899اردیبْؾت هبُ 

5 

 ٍ اًفجبری قذرت ایشٍهتزیک، قذرت بیي ی رابطِ

 پَیبی ٍ ایغتب تعبدل بب هزکشی ثببت ی ًبحیِ اعتقبهت

 گیزاى کؾتی

 کؾتی ٍ علن ًخغتیي ّوبیؼ هلی

داًؾگبُ عالهِ 

 طببطببیی

 9899اردیبْؾت هبُ 

 داًؾگبُ آساد اعالهیًخغتیي ّوبیؼ هلی تزبیت بذًی ٍ  گیزاى کؾتی الکتیک بب َّاسی بی تَاى ی هقبیغِ 6
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 ٍاحذ ًجف آببد علَم ٍرسؽی بشرگغبالى هلی تین عضَ کبر فزًگی ٍ آساد

 9899اردیبْؾت هبُ 

7 
 ایغتب، تعبدل بب هزکشی ثببت ی ًبحیِ بیي ی رابطِ

 ًخبِ گیزاى کؾتی عولکزد ٍ پَیب

ّؾتویي کٌگزُ بیي الوللی پشؽکی 

 ٍرسؽی ایزاى

 پشؽکی علَم داًؾگبُ

 اصفْبى

 9899اردیبْؾت هبُ 

8 
 اًذام ٍ تٌِ اًفجبری ٍ ایشٍهتزیک قذرت بیي ی رابطِ

 ًخبِ گیزاى کؾتی پَیبی ٍ ایغتب تعبدل بب تحتبًی

ّؾتویي کٌگزُ بیي الوللی پشؽکی 

 ٍرسؽی ایزاى

 پشؽکی علَم داًؾگبُ

 اصفْبى

 9899اردیبْؾت هبُ 

9 
 گزدؽی تعبدل آسهَى اعتببر بز حزکتی ی داهٌِ اثز

 عتبرُ

ّؾتویي کٌگزُ بیي الوللی پشؽکی 

 ٍرسؽی ایزاى

 پشؽکی علَم داًؾگبُ

 اصفْبى

 9899اردیبْؾت هبُ 

91 
 ٍ فزبْی عطح بیٌی پیؼ بزای هعبدالتی طزاحی

 ٍرسؽکبرى غیز ٍ ٍرسؽکبراى عضالًی ی تَدُ

ّؾتویي کٌگزُ بیي الوللی پشؽکی 

 ٍرسؽی ایزاى

 پشؽکی علَم داًؾگبُ

 اصفْبى

 9899اردیبْؾت هبُ 

99 
 ٍ چزبی درصذ بب بذًی ی تَدُ ؽبخص بیي ی رابطِ

 ٍرسؽکبراى ٍغیز ٍرسؽکبراى بذى تیپ

ّؾتویي کٌگزُ بیي الوللی پشؽکی 

 ٍرسؽی ایزاى

 پشؽکی علَم داًؾگبُ

 اصفْبى

 9899اردیبْؾت هبُ 

 : پژوهشی علمی و های فعالیت

 ترجمه کتاب

 بیَهکبًیک، قَاعذ ٍ کبربزدّب 9

 فیشیَلَصی توزیي -هببًی پیؾزفتِ در علَم ٍرسػ ٍ فعبلیت بذًی  2

 راٌّوبی پیکزعٌجی ًغبی ٍ آسهبیؾگبُ فیشیَلَصی توزیي، جلذ دٍم: فیشیَلَصی توزیي، ٍیزایؼ عَم 8

 هکول ّب بزای ٍرسؽکبراى اعتقبهتی 4

 تَاًی -هکول ّب بزای ٍرسؽکبراى قذرتی 5

 راٌّوبی ٍرسؽکبراى در هکول ّبی ٍرسؽی 6

 سوابق اجرایی:

 کبرؽٌبط بخؼ پبیؼ عالهت پضٍّؾگبُ تزبیت بذًی ٍ علَم ٍرسؽی 

  کبرؽٌبط پبیگبُ تٌذرعتی ؽْزًٍذ )اٍلیي پبیگبُ تخصصی عٌجؼ تٌذرعتی ٍ هؾبٍرُ ٍرسؽی ّوگبًی در

 کؾَر(

 هٌتؾزؽذُ در  ورزش، علم، آیندهتخصصی داًؾجَیی  -هؤعظ ٍ هغئَل عیبعتگذاری ًؾزیِ علوی

 داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ

 هذرط درٍط گزٍُ تزبیت بذًی داًؾگبُ آساد اعالهی هؾْذ ٍاحذ عوب 

 هذرط درٍط گزٍُ تزبیت بذًی عوَهی داًؾگبُ ّبی فزدٍعی هؾْذ 


