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سوابق تحصیلی و آموزشی :


کبسؿٌبػی اسؿذ سفتبس حشکتی داًـگبُ ؿْیذ ثْـتی تْشاى



داًـجَی دکتشی سفتبس حشکتی داًـگبُ فشدٍػی هـْذ

 هذسع داًـگبُ فشدٍػی ٍ داًـگبُ اهبم سضب(ع) هـْذ
 عضَ ّیأت علوی هشکض جبهع تَاًجخـی ٍ تَاًوٌذػبصی آسى
جوایس و عناوین آموزشی و پژوهشی :


ًفش اٍل هؼبثقبت علوی داًـجَیبى1334



پظٍّـگش ثشتش داًـجَیی ػبل 1331



ػخٌشاى ثشتش ّوبیؾ عصت سٍاًـٌبػی ٍسصؿی 1331



ستجِ اٍل هقطع تحصیلی کبسؿٌبػی ،کبسؿٌبػی اسؿذ



ستجِ اٍل ٍسٍدی دکتشی داًـگبُ فشدٍػی 1311

سوابق ورزشی :


کؼت عٌبٍیي قْشهبًی ٍ ػَهی هؼبثقبت تٌیغ سٍی هیض داًـجَیبى کـَس



هشثی ٍ داٍس دسجِ یک فذساػیَى تٌیغ سٍی هیض



هشثی ثذًؼبص تین هلی تٌیغ سٍی هیض ًَجَاًبى 1311



هؼئَل کویتِ آهَصؽ ّیبت تٌیغ سٍی هیض اػتبى خشاػبى

عناوین فعالیت های پژوهشی :


استجبط ٍیظگی ّبی ؿخصیتی ثب ؿذت عالین افؼشدگی دس ػبلوٌذاى صى فعبل ٍ غیش فعبل ؿْش تْشاى هجلِ
علوی -پظٍّـی ػبلوٌذ .1331
1



ساثطِ خَدکبسآهذی ٍ عضت ًفغ ثب سؿذ اجتوبعی داًؾ آهَصاى پؼش ٍسصؿکبس ٍ غیش ٍسصؿکبسً .ـشیِ سفتبس
حشکتی ٍ سٍاًـٌبػی ٍسصؽ.1331 .



تبثیش ػطَح هختلف تذاخل صهیٌِ ای ثش اکتؼبة ،یبدداسی ٍ اًتقبل هْبست ّبی هٌتخت تٌیغ سٍی هیض.
فصلٌبهِ تخصصی تشثیت ثذًی ٍ علَم ٍسصؿی.1311 .



تبثیش توشیي تصبدفی ٍ هؼذٍد ثب تبکیذ ثش تغییش پبساهتش ٍ ثشًبهِ حشکتی ثش اکتؼبة ،یبدداسی ٍ اًتقبل ػشٍیغ
تٌیغ سٍی هیضً .ـشیِ حشکت پزیشؽ ًْبیی .1312



تبثیش اضطشاة سقبثتی ٍ پیچیذگی تکلیف ثش صهبى ٍاکٌؾ کبٍؽ ،تالؽ رٌّی ٍ عولکشد ثبصیکٌبى تٌیغ سٍی
هیضً .ـشیِ سفتبس حشکتی پزیشؽ ًْبیی .1312



تبثیش دػتَسالعول تَجِ ثش عولکشد ثبصیکٌبى تٌیغ سٍی هیض دس هَقعیت تحت فـبسً .ـشیِ حشکت پزیشؽ
ًْبیی .1312



ساثطِ ثیي پبػخ ّبی ػبیکَفیضیَلَطیک ثِ اػتشع ٍ عولکشد یکپبسچِ پیَػتِ ؿٌیذاسی ٍ دیذاسی ثبصیکٌبى تین
هلی ًًَْبالى فَتجبل ایشاى .ػخٌشاًی دس ّوبیؾ ثیي الوللی علن فَتجبل .1312



طشح اسصیبثی ٍیظگی ّبی عصت سٍاًـٌبختی ثبصیکٌبى تین هلی فَتجبل ًًَْبالى صیش  14ػبل .ثش اػبع ػفبسؽ
ّیبت فَتجبل خشاػبى.1312



طشح اسصیبثی ٍیظگی ّبی عصت سٍاًـٌبختی ثبصیکٌبى تین هلی جَاًبى ثؼکتجبل .ثبؿگبُ هذیبس ؿشق ٍ ّیبت
ثؼکتجبل خشاػبى .1312



طشح اسصیبثی ثیَهکبًیکی ثبصیکٌبى تین هلی تٌیغ سٍی هیض ًَجَاًبىّ .یبت پیٌگ پٌگ خشاػبى.1312
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