
 سوابق کاری:

ردی

 ف

 سمت عنوان فعالیت محل خدمت

 فدراسيون شنا 1
داورمسابقات قهرماني 

 کشور و ليگ کشوري

هماهنگ  -داور استيل  -داور خط -سرداور

 و ... کننده

 مدرس فدراسيون شنا 2
شنا)تدريس  2مدرس دوره هاي درجه 

 (تئوري و عملي

 نجات غريق 2درجه مدرس دوره هاي  مدرس فدراسيون نجات غريق 3

4 
 فدراسيون همگاني 

 کميته آمادگي جسماني

مدرس دروس تئوري و 

 عملي
 آمادگي جسماني 3مدرس دوره هاي درجه 

 تدريس دروس تئوري هياتهاي ورزشي 5

-علم تمرين -آناتومي  -تدريس فيزيولوژي

اصول و -تجزيه و تحليل مهارتها -نقش مربي

 -تغذيه ورزشي -مباني تربيت بدني 

 و ... روانشناسي ورزشي

 دانشگاه خوارزمي 6
مسوول هماهنگي و 

 برگزاري
 مسوول برگزاري کارگاههاي آموزشي

 دانشگاه خوارزمي 7
مديريت امور ورزشي 

 دانشگاه
 مدير تربيت بدني و فوق برنامه دانشگاه

 عضو هيات رييسه هيات کبدي استان البرز مشاور هيات کبدي 8

 مدرس هيات نجات غريق 9
مسوول کميته آموزش هيات نجات غريق 

 استان

 مسوول کميته مربيان هيات شناي استان مدرس هيات شنا 10

11 
اداره کل -استانداري البرز

 ورزش و جوانان
 عضو ستاد ساماندهي اوقات فراغت جوانان مشاور

 : سوابق تحصیلی

 گرایش مقطع تحصیلی ردیف

 ورزشيتربيت بدني و علوم  کارشناسي 1

تربيت بدني و علوم ورزشي  کارشناسي ارشد 2

 فيزيولوژيورزشي ورزشي

 تربيت بدني و علوم ورزشي دکتري 3

 فيزيولوژي قلب و عروق



 

 

 سوابق پژوهشي:

 محل ارایه  تاریخ ارایه  نوع پژوهش عنوان پژوهش ردیف

1 
خلفي عضالت شکم و مولتي فيدوس شناگران کرال  -مقايسه ضخامت قدامي 

 سينه سرعتي و استقامتي مرد زبده

پروژه تحقيقاتي 

 ()طرح پژوهشي
 تهران 1388/07/12

2 
اثر ترکيب تمرين مقاومتي ويژه و تمرين معمول شنا بر عملکرد شناي قورباغه 

 مردان
 تهران 1390/05/08 تاليف مقاله

3 
رابطۀ عزت نفس با حسادت در دانشجويان حوزوي، ورزشکاران و بيماران روان 

 رنجور شهرستان بهبهان
 بهبان 1391/03/10 تاليف مقاله

4 
 بيولوژي پايه و درک رايج از عضله اسکلتي

 
 کرج 1395 کتاب

5 
در  60hspو hsp 70تاثير تمرين هوازي با مصرف مالتونين بر مارکرهاي اپوپتوزي 

 قلب موش صحرايي نرپس از اسکمي ريپرفيوژن
 شاهرود 13/3/1396 تاليف مقاله

    

 سوابق ورزشی :

 برگزار کننده مقام/رتبه عنوان فرعی عنوان اصلی
سال 

 کسب

کسب مدال برنز مسابقات 

 شنای المپیاد دانشجویی

متر کرال  50

 سینه
 1379 وزارت علوم و تحقیقات سوم کشور

کسب مدال برنز مسابقات 

 شنای المپیاد دانشجویی

متر 100*4

 مختلط
 1380 وزارت علوم و تحقیقات سوم کشور



 برگزار کننده مقام/رتبه عنوان فرعی عنوان اصلی
سال 

 کسب

کسب مدال طالی مسابقات 

 شنای قهرمانی کشور

متر کرال  50

 سینه
 1387 فدراسیون شنا اول کشور

کسب مدال طالی مسابقات 

 شنای قهرمانی ارتش کشور
 اول کشور متر قورباغه 50

نیروی هوایی ارتش 

 جمهوری اسالمی ایران
1384 

کسب مدال طالی مسابقات 

 شنای قهرمانی کشور
 1388 فدراسیون شنا اول کشور متر آزاد 100

کسب مدال طالی مسابقات 

 شنای قهرمانی کشور
 1388 فدراسیون شنا اول کشور متر آزاد 50

کسب مدال طالی مسابقات 

 شنای قهرمانی کارگران
 اول کشور متر آزاد50*4

سازمان کار و امور 

 اجتماعی
1388 

کسب مدال طالی مسابقات 

 شنای قهرمانی ارتش کشور
 سوم کشور متر آزاد 100

نیروی هوایی ارتش 

 جمهوری اسالمی ایران
1387 

دعوت شده به اردوی تیم 

 ملی
 

دعوت شده به اردوی 

 تیم ملی نجات غریق
 1391 فدراسیون نجات غریق

 


