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 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نام کمیته:

 کمیته رئیسعضو و  سمت در کمیته:

  مدت زمان عضویت :

 

 نام دانشگاه / موسسه

 وضعیت استخدامی

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

  دانشگاه های دولتی
 بوعلی سینا

*      *  

  اربردیک -دانشگاه جامع علمی
 

        

  آزاددانشگاه 
 

        

  سایر
 

        

 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مدارک تحصیلی
دانشگاه محل 

 مدرک اخذ
 کشور محل اخذ مدرک

  لیسانس
 تربیت بدنی

 ایران اصفهان 1368 عمومی

لیسانس فوق   
 تربیت بدنی

 ایران خوارزمی 1371 عمومی

  دکتری
 تربیت بدنی

 کانادا مونترال میالدی 2005 بیومکانیک

 سوابق تحصیلی

 عضویت هئیت علمی در:

 مشخصات کمیته که در آن عضو هستید: 

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات

 حل عکس
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 (97پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان )اسفندو  روابط عمومی مرکز مطالعات

 (97)اسفندو پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان روابط عمومی مرکز مطالعات

 سوابق پژوهشی، شغلی و مقاالت چاپ شده  و... را به مشروح توضیح دهید.

عضو هیأت علمی  وابسته گروه ارگونومی دانشگاه علوم ادامه دارد. و – 1371عضویت در سمت هیأت علمی در دانشگاه بوعلی سینا  از سال 

 سال گذشته. 4پزشکی همدان از 

 سوابق مختصر پژوهشی:

  پایان نامه کارشناسی ارشد. 70پایان نامه  دکتری و بیش از  8استاد راهنمای 

  مقاله در همایش و کنفرانس های داخلی و خارجی. 60ارائه بیش از 

  پژوهشی داخل و ژورنال های بین المللی.-پژوهشی در نشریات علمی-علمیمقاله  110چاپ بالغ بر 

 .تألیف دو کتاب منتشره از سوی دانشگاه پیام نور و یک ترجمه از انتشارات دانشگاه بوعلی سینا 

  طرح. 2طرح پژوهشی و نظارت بر  4مجری 

  مورد اختراع. 5مشارکت در ثبت 

 نشریه داخلی با نمایه  5یومکانیک در عضویت در هیأت تحریریه حوزه طب ورزشی و بISC. 

 ( سال  6سال(، اداره کل ورزش و جوانان استان همدان )از  2سابقه عضویت در شوراهای پژوهشی: پژوهشگاه تربیت بدنی

 ادامه دارد(.-گذشته

 مختصری از سوابق اجرایی:

مدیر گروه سال(،  2ادامه دارد(، رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا )-سال 9مدیرکل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بوعلی سینا )

های سال(، رئیس هیأت ورزش 3سال(، سرپرست دانشگاه پیام نور کبودراهنگ ) 2پژوهشی بیومکانیک و فناوری ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی )

ورزش  4ادامه دارد(، دبیر منطقه -سال 8ژیمناستیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )ادامه دارد(، رئیس انجمن -سال 8دانشگاهی استان همدان )

 )ادامه دارد(. دانشگاه های کشور

 


