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 مشاوره پروژه هاو پایان نامه ها/راهنمائی
 مدیریت ورزشی و،پایان نامه های متعدد دانشجویی در مقطع ارشد در گرایش های رفتار حرکتی
 رشته روان شناسی، و دکتری،  فردوسی مشهد و، دانشگاههای مازندران،آسیب شناسی ورزشی
 تا کنون5711  دانشگاه امام رضا(ع) مشهد از سال،ورزشی

