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 سوابق کاری
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه، دانشکده مهارت و کارآفرینی

 ینیدانشکده مهارت و کارآفر یه،واحد اروم یدانشگاه آزاد اسالم مدیرگروه تربیت بدنی 

 تقدیر نامه ها و افتخارات کسب شده
 یورزش یزیولوژیف ی تخصصیارشد و دکتر یکارشناش یلیمقاطع تحص یاستعداد درخشان در ورود یهاخذ سهم 

 یهدانشگاه اروم

  1399و  1395 یدر سال ها ینیدانشکده مهارت و کارآفر یه،احد ارومو یپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم 

 یالمدانشگاه آزاد اس یداسات یژهالسالم( و یهمعل ینمعصوم یرهقرآن و عترت)رشته س یرتبه اول در مسابقات کتب کسب 

 1399در سال  ینی، دانشکده مهارت و کارآفر یهواحد اروم
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 ( بر یمقاومت -ی) هواز یبیترک ناتیهفته تمر ۱۲. اثر رضایزاده عل یاصغر، مهد یقیزهرا، توف انیصمد

و  ابتینوع دو. مجله د ابتیچاق مبتال به د ائسهیدر زنان  یسمیگل یهاو شاخص نیستیرز یسطوح سرم

 .۵۳۳-۵۲۴( :۶) ۱۲; ۱۳۹۲. رانیا سمیمتابول

 

 مقاالت کنفرانس های ملی و بين المللی

نفر 

 چندم
 محل ارائه

تاریخ 

 ارائه

نوع 

 همایش

نوع 

 ارائه
 عنوان همایش عنوان مقاله

 پوستر ملی 1392 دانشگاه تهران 1
مقاومتی( در زنان  -ترکیبی)هوازیاثر ضدالتهابی تمرین ورزشی 

 2یائسه چاق مبتال به دیابت نوع 

کنگره ملی تخصصی علوم 
 ورزشی نیاز نسل فردا

1 
دانشگاه شهید 

 بهشتی تهران
 پوستر ملی 1392

و   هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر گیرنده ترانسفرین 10اثر 

 شاخص های ذخیره آهن در زنان کم تحرک

 دومین همایش ملی

 دانشجویی علوم ورزشی

 مقایسه تعادل ایستا، پویا و تعادل مرکزی در افراد بینا و نابینا پوستر ملی 1392 دانشگاه تهران 2
کنگره ملی تخصصی علوم 

 ورزشی نیاز نسل فردا

 پوستر ملی 1392 دانشگاه تهران 4
بررسی تغییرات پالسمایی ویسفاتین و شاخص های گلیسمی 

 به دنبال انجام تمرینات مقاومتی 2دیابت نوع بیماران مبتال به 

کنگره ملی تخصصی علوم 

 ورزشی نیاز نسل فردا

 1393 تهران 1
بین 
 المللی

 سخنرانی
ااضطراب، افسردگی و کارکردهای اجتماعی سالمندان: تاثیر فعالیت 

 بدنی

هشتمین همایش بین 
المللی تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 1394 ارومیه 3
بین 

 المللی
 سخنرانی

 نزیمآ استئاتوز، شدت آنتروپومتریک، های شاخص تغییرات بررسی

 اثر: NAFLD به مبتال چاق زنان در لیپیدی پروفایل و کبدی های
 هوازی ورزشی تمرین

کنگره بین المللی چاقی 

 مادر و کودک

 پوستر ملی 1394 ارومیه 3
نقش انعطاف پذیری و استقامت غیر هوازی در رسیدن بازیکنان 

 نونهال والیبال به سطح نخبه

اولین همایش ملی تربیت 

بدنی و ورزش مدارس 

 کشور

 سخنرانی ملی 1394 ارومیه 3
اهمیت سرعت، توان بی هوازی و چابکی در رسیدن بازیکنان نونهال 

 والیبال به سطح نخبه

 تربیت ملی همایش اولین

 مدارس ورزش و بدنی

 کشور

 1394 تهران 1
بین 
 المللی

 پوستر
 نبیمارا کبدی های آنزیم با متابولیکی های شاخص رابطه بررسی

 ورزشی تمرین دوره یک اجرای طی NAFLD به مبتال
 المللی بین همایش نهمین
 ورزشی علوم و بدنی تربیت

 

 یورزش-یفرهنگ -یوزشآم – یپژوهش دوره های 
 سال محل های گذرانده شدهدوره

مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان مهارت مفاهیم فناوری اطالعات  1387 

 1387 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (wordمهارت واژه پرداز)

 1387 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (excelمهارت بانک های اطالعاتی)



 1387 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مهارت اطالعات و ارتباطات)اینترنت(

 1387 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (power pointمهارت ارائه مطالب)

 1387 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مهارت استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها

 1387 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (accessمهارت صفحه گسترده)

)پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی(دانشگاه ارومیه  سازگاری لیپیدها و لیپوپروتئین ها به ورزش  1390 

شیوه های اندازه گیری شاخص های فیزیولوژیک، آنتروپومتریک و 

 بیومکانیک در گرایش فیزیولوژی

 1391 دانشگاه ارومیه )پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی(

ورزشی(دانشگاه ارومیه )پژوهشکده تربیت بدنی و علوم  دیابت، ورزش و مواد مغذی طبیعی  1391 

ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران  چگونگی بکارگیری الکترومایوگرافی و تحلیل نتایج آن در ورزش

 )پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی(

1390 

تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران ششمین همایش ملی دانشجویان  تغذیه روز قبل از مسابقه در ورزشکاران نخبه استقامتی و قدرتی

 )پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

1390 

ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران  آشنایی با تکنیک آزمایشگاهی الکترومایوگرافی از اجرا تا تفسیر

 )پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

1390 

ی رشته های مبارزه ایطراحی یک مایکروسیکل تمرینی برا ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران  
 )پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

1390 

 1390 هیات پزشکی ورزشی استان آذربایجان غربی آسیب های ورزشی

 1390 هیات پزشکی ورزشی استان آذربایجان غربی تغذیه عمومی و ورزشی

کار با دستگاه های آمادگی جسمانیتمرینات قدرتی و   1393 فدراسیون ورزش های همگانی 

 1394 فدراسیون ورزش های همگانی تغذیه ورزشی

 1394 فدراسیون ورزش های همگانی طراحی تمرین

 1393 فدراسیون ورزش های همگانی ورزش زنان باردار

 1393 فدراسیون ورزش های همگانی حرکات اصالحی

ایروبیک 3مربی گری درجه   1390 فدراسیون ورزش های همگانی 

پیالتس 3و  2مربی گری درجه   1391 فدراسیون ورزش های همگانی 

امادگی جسمانی 3و 2مربی گری درجه  و  1391 فدراسیون ورزش های همگانی 
1395 

 1394 فدراسیون ورزش های همگانی مدرسی پیالتس

 1396 فدراسیون ورزش های همگانی مدرسی تغذیه ورزشی

 1399 فدراسیون ورزش های همگانی مدرسی کارگاه طراحی تمرین

 1390 فدراسیون ورزش های همگانی مربی گری برایتونیک

 1392 فدراسیون ورزش های همگانی جیم استیک

 1395 فدراسیون ورزش های همگانی تعالی معنوی

الکترونیکدانشگاه ازاد اسالمی واحد  آشنایی با راهنمایی و مشاوره  1394 

 1394 دانشگاه ازاد اسالمی واحد الکترونیک کلیات پیشگیری از وقوع جرم و روش های آن

 1394 دانشگاه ازاد اسالمی واحد الکترونیک تقویت هویت فرهنگی جوانان

 1394 دانشگاه ازاد اسالمی واحد الکترونیک آسیب های استعمال مواد مخدر، پیشگیری و درمان

امر به معروف و نهی از منکر درآمدی بر  1394 دانشگاه ازاد اسالمی واحد الکترونیک 

 1394 دانشگاه ازاد اسالمی واحد الکترونیک اسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی

 1394 دانشگاه ازاد اسالمی واحد الکترونیک اخالق در دانشگاه

آزاد ارومیه)دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی(دانشگاه  Latexتایپ متون علمی با استفاده از نرم افزار   1395 

سازی روابط استاد و دانشجوآموزش بهینه  1394 دانشگاه آزاد ارومیه)دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی( 



 1394 دانشگاه آزاد ارومیه)دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی( اصول تعلیم و تربیت اسالمی

حضرت امام خمینی )ره(وصایای   1394 دانشگاه آزاد ارومیه)دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی( 

 1395 دانشگاه آزاد ارومیه)دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی( اید های کارآفرین و دانش بنیان و حمایت از آنها

(کاربردی های آموزش و توانمندسازی دفتر)ارومیه دآزا دانشگاه کارگاه الگوهای ساختاری و رفتاری اساتید در دانشگاه  14/12/95  

(کاربردی های آموزش و توانمندسازی دفتر)ارومیه آزاد دانشگاه کارگاه آشنایی با آیین نامه انتظامی اعضای هیات علمی  26/11/95  

کاربردی های آموزش و توانمندسازی دفتر)ارومیه آزاد دانشگاه کارگاه توسعه معنویت گرایی و تربیت دینی در دانشگاه  26/06/1396  

کاربردی های آموزش و توانمندسازی دفتر)ارومیه آزاد دانشگاه کارگاه آشنایی با آیین نامه های پژوهشی  04/10/96  

 1395 مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان آشنایی با احکام خانواده

مجازی دانشگاهیانمرکز آموزش  زنان و مردان، تفاوت ها و شباهت ها  1395 

 1395 مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان جریان شناسی جنبش دانشجویی

اهیانمرکز آموزش مجازی دانشگ عوامل استحکام خانواده  1395 

30/09/1394 آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ارومیه مدرس کارگاه ورزش و بیماری ها  

ارومیه واحد سما ای حرفه و فنی آموزشکده مدرس کارگاه دیابت و ورزش  20/08/1396  

ارومیه واحد سما ای حرفه و فنی آموزشکده مدرس کارگاه علم تمرین  29/09/1396  

و طراحی برنامه های ورزشی مدرس کارگاه علم ارومیه واحد سما ای حرفه و فنی آموزشکده  1395آذر    

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها)استان اذربایجان  کارگاه دانش افزایی اساتید)معرفت شناسی سطح یک(
 غربی(

03/09/1395  

 اذربایجان استان)ها دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد دوره دانش افزایی جریان شناسی روشنفکری در ایران

(غربی  

10/11/1395  

(دو سطح شناسی معرفت)اساتید افزایی دانش کارگاه  اذربایجان استان)ها دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد 

(غربی  

25/06/96  

 
 پژوهشی های طرح

محل انجام طرح  عنوان طرح پژوهشی

 پژوهشی

 مجری/

 همکار

سال 

انجام 

 طرح
)دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(کبد چرب در زنان چاق یبر رو یهواز یورزش ها یرتاث یبررس -  

دانشگاه علوم پزشکی 

 ارومیه

 1393 همکار اصلی

 23تا  17دختر و پسر  یاندانجو یزیولوژیکیو ف یآنتروپومتر یتی،وضع یها یناهنجار یابیارز -

ی)آموزشکده فنی و حرفه اصالح یبسته ها یهو ارا یهسما واحد اروم یو حرفه ا یساله آموزشکده فن
 ای سما واحد ارومیه(

آموزشکده فنی و 

 حرفه ای سما ارومیه

 1397 مجری طرح

 
 و ترجمه تاليفات

 عنوان کتاب ناشر تاریخ نشر تعداد صفحات محل انتشار نفر چندم

 برای ورزش و تغذیه فعالیت ورزشی NSCA راهنمای   انتشارات دانشگاه ارومیه    1393   470 ارومیه   3  
 

 زمينه  های مورد عالقه برای تحقيق
 فیزیولوژی ورزشی سلولی مولکولی

 



 

 سوابق تدریس
 سال محل سابقه آموزشی

 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیتدریس در 

 واحدای سما دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی و حرفه

غیرانتفاعی  ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه
کاربردی واحد  علمی جامع علم و فن، دانشگاه

 مدیریت صنعتی

  1390از سال 

 
 سوابق کاری مرتبط

 رابط تربیت بدنی شورای نظارت و هماهنگی سما استان آذربایجان غربی

 آذربایجان غربیعضو شورای تخصصی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی استان 

 مدرس فدراسیون ورزش های همگانی

 آشنایی با زبان ها

 مکالمه نوشتن خواندن و درک مطلب زبان

 * * * فارسی

 *  * ترکی

  * * انگليسی

   * عربی
 


