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مدارک تحصيلي
وبرؽٌبعی :تزثیت ثذًی ٍ علَم ٍرسؽی اس داًؾگبُ گیالى ()9631
وبرؽٌبعی ارؽذ :تزثیت ثذًی ٍ علَم ٍرسؽی اس داًؾگبُ آساد اعالهیٍ ،احذ تْزاى هزوش ()9639
دوتزی :دٍرُ ًبتوبم داًؾگبُ دٍلتی وی اف -اٍوزاییي ،غیز حضَری اس داًؾگبُ ّبٍایی -آهزیىاب
( ،)9616داًؾجَی داًؾگبُ خَارسهی گزایؼ آعیت ؽٌبعی ٍرسؽی ٍ حزوبت اصالحی

سوابق كاري
هذرط والط ّبی تئَری هزثیگازی در درٍط آًابتَهی ،حزوابت اصاالحی ،آعایت ؽٌبعای،
حزوت ؽٌبعی دفتز تحمیمبت ٍ آهَسػ ادارُ ول تزثیت ثذًی اعتبى خزاعبى ()9631
هذرط درٍط تزثیت ثذًی  2 ٍ9در داًؾگبُ علَم پشؽىی ؽْیذ ثْؾتی تْزاى ()9636 ٍ 9632
هذرط درٍط آًبتَهی ،حزوبت اصالحی ،ثغىتجبل تخصصی ، 2ٍ9تزثیت ثذًی عواَهی  2 ٍ9در
داًؾگبُ آساد اعالهی ا ٍاحذ تْزاى هزوش ( 9631الی)9633
هغئَل فٌی وویتِ ارتجبطبت پبًشدّویي دٍرُ هغبثمبت ثیي الوللی وؾتی دِّ فجز ()9631
هغئَل وویتِ آهَسػ ّیئت ثغىتجبل اعتبى خزاعبى ()9631
عضَ ّیئت علوی داًؾگبُ آساد اعالهی ا ٍاحذ تْزاى جٌَة ( اس  9633تب اوٌَى)
عزپزعت عَهیي دٍرُ هغبثمبت ثیي الوللی اعىَاػ دِّ فجز ()9633

هغئَل وویتِ آهَسػ فذراعیَى اعىَاػ ()9631
هغئَل وویتِ فٌی چْبرهیي دٍرُ هغبثمبت ثیي الوللی اعىَاػ دِّ فجز ()9631
هغئَل اهَر هغبثمبت پٌجویي دٍرُ هغبثمبت ثیي الوللی دِّ فجز ()9631
وبرؽٌبط هزوش عٌجؼ ٍ تَععِ لبثلیت ّبی جغوبًی آوبدهی هلی الوپیه ٍ پبرالوپیاه ایازاى
( 9633الی )9611
ًبظز وویتِ هلی الوپیه ایزاى ثز توزیٌبت تین هلی جَدٍ اعشاهی ثِ ثبسیْبی الوپیه  2111آتاي
()9619
ًبظز عبسهبى تزثیت ثذًی ایزاى ثز توزیٌبت تین هلی جَدٍ اعشاهی ثِ ثبسیْبی الوپیه  2111آتي
ٍ ثبسیْبی آعیبیی  2113لطز ()9616
وبرؽٌبط هغئَل ثخؼ اعتعذادیبثی ٍ توزیٌبت ثزتز آوبدهی هلای الوپیاه ٍ پبرالوپیاه ایازاى
( 9619الی )9611
هذرط دٍرُ عبلی تزثیت هزثی ثذًغبس آوبدهی هلی الوپیه ٍ پبرالوپیه ایزاى ( 9611تب اوٌَى)
هذیز اجزایی پٌج دٍرُ وبرگبُ آهَسؽی فیشیَلَصی ٍ اعتعذادیبثی ٍیضُ داًؾجَیبى در آوبدهی هلی
الوپیه ٍ پبرالوپیه ایزاى ()9611
هذیز اجزایی دٍ دٍرُ وبرگبُ آهَسؽی آؽٌبیی ثب ؽیَُ ّبی جذیذ اعتعذادیبثی ٍرسؽی ٍیضُ هزثیبى
در آوبدهی هلی الوپیه ٍ پبرالوپیه ایزاى ()9611
هذیز اجزایی دٍ دٍرُ وبرگبُ آهَسؽی فیشیَلَصی ٍ اعاتعذادیبثی ٍیاضُ هزثیابى در آوابدهی هلای
الوپیه ٍ پبرالوپیه ایزاى ()9611
هذیز اجزایی عویٌبر یه رٍسُ ٍرسػ ٍ اعتعذادیبثی در آوبدهی هلی الوپیه ٍ پبرالوپیاه ایازاى
()9611
هذیز اجزایی وبرگبُ آهَسؽی اًعطبف پذیزی ٍ عَاهل هَثز در آى ٍیضُ هزثیابى در آوابدهی هلای
الوپیه ٍ پبرالوپیه ایزاى ()9611
عضَ ؽَرای آهَسػ ٍ پضٍّؼ فذراعیَى جبًجبساى ٍ هعلَلیي ( 9611تب اوٌَى)
عضَ وویتِ علوی عتبد تذاروبتی ثبسی ّبی آعیبیی لطاز  ٍ 2113الوپیاه پىاي  2111وویتاِ
هلی الوپیه ٍ پبرالوپیه ایزاى ()9611
عضَ وویتِ علوی عتبد تذاروبتی ثبسی ّبی پبرالوپیه پىي  2111وویتِ هلی پبرالوپیه ایازاى
()9611

عضَ ثَرد تخصصی هزوش عٌجؼ ٍ تَعاعِ لبثلیات ّابی جغاوبًی آوابدهی هلای الوپیاه ٍ
پبرالوپیه ایزاى ()9613
عضَ ثَرد تخصصی ثخؼ پبرالوپیه آوبدهی هلی الوپیه ٍ پبرالوپیه ایزاى ()9613
اعتبد ًوًَِ گزٍُ تزثیت ثذًی ٍ علَم ٍرسؽی داًؾگبُ آساد اعالهی ا ٍاحذ تْزاى جٌَة ()9613
پضٍّؾگز ًوًَِ داًؾگبُ آساد اعالهی ا ٍاحذ تْزاى جٌَة ()9611
پضٍّؾگز ًوًَِ داًؾىذُ تزثیت ثذًی ٍ علَم ٍرسؽی داًؾگبُ آساد اعالهی ا ٍاحذ تْزاى جٌَة
()9611
هعبٍى آهَسؽی ٍ داًؾجَیی داًؾىذُ تزثیت ثذًی ٍ علَم ٍرسؽی داًؾگبُ آساد اعالهی ا ٍاحذ
تْزاى جٌَة ( 9611( )9611-11تب اوٌَى)
عضَ وویتِ اًضجبطی ثذٍی داًؾىذُ تزثیت ثذًی ٍ علَم ٍرسؽی داًؾگبُ آساد اعالهی ا ٍاحذ
تْزاى جٌَة ()9611-11
عضَ ؽَرای فزٌّگی داًؾىذُ تزثیت ثذًی ٍ علَم ٍرسؽی داًؾگبُ آساد اعالهی ا ٍاحذ تْزاى
جٌَة ()9611
ًبیت رئیظ ؽَرای آهَسؽی داًؾىذُ تزثیت ثذًی ٍ علَم ٍرسؽی داًؾگبُ آساد اعالهی – ٍاحذ
تْزاى جٌَة ( 9611( )9611تب اوٌَى)
دثیز ؽَرای پضٍّؼ داًؾىذُ تزثیت ثذًی ٍ علَم ٍرسؽی داًؾگبُ آساد اعالهی – ٍاحذ تْزاى
جٌَة ( 9611تب اوٌَى)

ترجمه ،تاليف و تحقيقات
تزجوِ وتبة آهَسػ گبم ثِ گبم اعىَاػ  -اًتؾبرات پیبم فزدٍعی  ،9612چبح دٍم 9611
تزجوِ وتبة توزیٌبت وؾؾی ثِ ؽیَُ  - PNFاًتؾبرات پیبم فزدٍعی 9616
تزجوِ وتبة توزیٌبت عزعت ،چبثىی ،تٌذی  -اًتؾبرات ثزّوي 9611
تزجوِ ته آهَس فیشیَلَصی اعىی آلپبیي  -اًتؾبرات وویتِ هلی الوپیه 9611
تزجوِ ته آهَس فیشیَلَصی اعىی صحزاًَردی  -اًتؾبرات وویتِ هلی الوپیه 9613
تزجوِ ته آهَس فیشیَلَصی ٍرسػ ّبی راوتی  -اًتؾبرات وویتِ هلی الوپیه 9613
تزجوِ وتبة هبعبص ٍرسؽی  -اًتؾبرات ثبهذاد وتبة  ،9613چبح دٍم  ،9613چابح عاَم ،9611
چبح چْبرم 9611

تزجوِ وتبة توزیي ثب ٍسًِ ،راٌّوبیی ثازای ّواِ  -اًتؾابرات ثبهاذاد وتابة  ،9613چابح دٍم
9611
تزجوِ وتبة آًبتَهی حزوبت وؾؾی  -اًتؾبرات ثبهاذاد وتابة  ،9613چابح دٍم  ،9611چابح
عَم  ،9611چبح چْبرم 9611
تزجوِ وتبة ؽزٍع فعبلیت ثذًی ثزای وَدوبى  -اًتؾبرات ثبهذاد وتبة 9613
تزجوِ وتبة اطلظ عضالت اعىتی  -اًتؾبرات علن ٍ حزوت 9611
تزجوِ وتبة حزوت ؽٌبعی ً -ؾز ٍرسػ ،9611چبح دٍم  ،9611چبح عَم 9612
تزجوِ وتبة وی تیپیٌگ  -اًتؾبرات للن علن 9611
تبلیف وتبة راٌّوبی آسهَى ّبی آهبدگی جغوبًی سًذاًیبى وؾَر  -اًتؾبرات ًیىتبة 9611
تبلیف وتبة اصَل عزپزعتی ٍ هذیزیت در ٍرسػ  -اًتؾابرات ثبهاذاد وتابة  ،9613چابح دٍم
 ،9611چبح عَم  ،9619چبح چْبرم  ،9616چبح پٌجن 9611
تبلیف وتبة تزدهیل ،طزس اعتفبدُ اس آى  -اًتؾبرات ثبهذاد وتابة  ،9613چابح دٍم ً ،9611ؾاز
ٍرسػ چبح اٍل  ،9619چبح دٍم 9616
تبلیف وتبة توزیي ثب وِؼ ،تٌبعت اًذام ٍ افشایؼ لذرت ً -ؾز ٍرسػ  ،9619چبح دٍم 9616
ٍیزایؼ علوی وتبة راٌّوبی آسهَى ّبی آهابدگی جغاوبًی هعلاَلیي (ثزاوپاَرت)  -اًتؾابرات
ثبهذاد وتبة 9613
ٍیزایؼ علوی وتبة سًبى ٍرسؽىبر ،توزیي ثزای هَفمیت  -اًتؾبرات ثبهذاد وتابة  ،9611چابح
دٍم 9611
تحمیك "تبثیز توزیٌبت پلیَهتزیه ثز رٍی پزػ عوَدی ثبسیىٌبى ثغىتجبل" 9631
تحمیك "ثزرعی تبثیز عًَب ثز درد ثیوبراى آرتزیت رٍهبتَئیذ" 9631
تحمیك "ارسیبثی هیشاى آهبدگی جغوبًی تین هلی ٍالیجبل ًؾغتِ اعشاهای ثاِ هغابثمبت جْابًی
هصز" 9611
تحمیك "ثزرعی تغییزات درصذ اؽجبع فؾابر عاْوی اوغایضى ؽازیبًی ٍ نازثبى للات آعاتبًِ
الوتبت در ٍرسؽىبراى ًخجِ ٌّگبم فعبلیت ٍرسؽی تب حذ ٍاهبًذگی" 9616
تحمیك "ثزرعی ٍ ارسیبثی هیشاى آهبدگی جغوبًی سًذاًیبى ٍ ارائِ ًَرم آهبدگی جغاوبًی جْات
ارسیبثی سًذاًیبى وؾَر" 9611

تحمیك " اثز دٍ ًَع اًمجبض عضالًی در تَلیذ اعیذ الوتیه رٍی یه عضَ ٍ ثزرعی تابثیز آى
رٍی هیشاى اعیذ الوتیه عضَ همبثل" 9619
تحمیك " همبیغِ دٍ ًَع توزیي هٌتخت در خؾىی ٍ آة در تَلیذ اعیذ الوتیه ٍ تابثیز آى ثاز
رٍی سهبى عىظ العول" 9611
ّوىبر تحمیك "همبیغِ تبثیز هصزف وزثَّیذرات ثب ًوبیِ گلیغوی هتفبٍت ثز هیشاى لٌذ خَى ٍ
دٍام فعبلیت ٍرسؽىبراى ًخجِ" 9616
ّوىبر تحمیك "تذٍیي ؽبخص ّبی ارسیبثی عولىزد فذراعیَى ّبی ٍرسؽی" 9611
ّوىبر تحمیك "طزاحی هذل ّبی لْزهبًی در رؽتِ ٍالیجبل ًؾغاتِ ثاب تبویاذ ثاز جٌجاِ ّابی
آهبدگی جغوبًی ،رٍاًؾٌبعی ٍرسؽی ،والعجٌذی پشؽىی" 9613
ّوىبر تحمیك "هٌؼ ٍرسؽی ٍرسؽىبراى ًخجِ هزد ٍرسػ ّبی تیوی ٍ اًفزادی" 9611
عضَ وویتِ علوی ٍ ّیبت رئیغِ اٍلیي ّوبیؼ عزاعزی جبًجبس ،تزثیت ثذًی ٍ علاَم ٍرسؽای -
تْزاى 9619
عضَ وویتِ علوی ٍ عخٌزاى در دٍهیي ّوبیؼ تحمیمبت ٍیضُ ّفتِ پاضٍّؼ در هزواش تزثیات
هعلن ؽْیذ چوزاى  -تْزاى 9612
عضَ وویتِ علوی ٍ ّیبت ریئغِ ّوبیؼ علوی ،تخصصی ٍرسػ ّوگبًی جبًجبساى ٍ هعلَلیي-
تْزاى 9611
عضَ وویتِ علوی"اٍلیي وٌگزُ دعتبٍردّبی فاي آٍراًاِ تزثیات ثاذًی ٍ علاَم ٍرسؽای ایازاى"
ثبثلغز9611
ارائِ همبلِ "ثزرعی تبثیز عًَب ثز درد ثیوبراى آرتزیت رٍهبتَئیذ" در عَهیي ّوبیؼ ثیي الوللای
تزثیت ثذًی ٍ علَم ٍرسؽی  -تْزاى 9611
ارائِ همبلِ "ارسیبثی هیشاى آهبدگی جغوبًی تین هلی ٍالیجبل ًؾغتِ اعشاهی ثِ هغبثمبت جْابًی
هصز" در اٍلیي ّوبیؼ عزاعزی جبًجبس ،تزثیت ثذًی ٍ علَم ٍرسؽی تْزاى 9619
ارائِ همبلِ "ثزرعی تبثیز عًَب ثز درد ثیوبراى آرتزیت رٍهبتَئیذ" ثاِ صاَرت پَعاتز در وٌگازُ
اًجوي فبرغ التحصیالى تزثیت ثذًی ارٍپب ا الیپشیه وؾَر اتزیؼ )9619( 2112
ارائِ همبلِ "ثزرعی تبثیز عًَب ثز درد ثیوابراى آرتزیات رٍهبتَئیاذ" در عاوپَسیَم ؽایَُ ّابی
درهبًی غیز پشؽىی ثِ صَرت عخٌزاًی در تفلیظ وؾَر گزجغتبى )9616( 2111

ارائِ همبلِ "ثزرعی تغییزات درصذ اؽجبع فؾبر عْوی اوغیضى ؽازیبًی ٍ نازثبى للات آعاتبًِ
الوتبت در ٍرسؽىبراى ًخجِ ٌّگبم فعبلیت ٍرسؽی تب حذ ٍاهبًذگی" ثِ صَرت پَعتز در وٌگازُ
اًجوي فبرغ التحصیالى تزثیت ثذًی ارٍپب  -لَساى وؾَر عَیظ )9611( 2113
ارائِ همبلِ "ارسیبثی هذل ّبی آهَسؽی ثز پیؾگیزی اس عَء هصزف دارٍ ٍ اعتزاتضی ّبی هاَثز
حبنز" ثِ صَرت عخٌزاًی در وٌگزُ ثیي الوللی عالهت ٍ تغییز جْبى  -ثبًىَن وؾَر تبیلٌاذ
)9613( 2111
ارائِ همبلِ "اخالق در ٍرسػ" در ّوبیؼ اخالق در ٍرسػ ،داًؾاىذُ تزثیات تزثیات ثاذًی ٍ
علَم ٍرسؽی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ تْزاى جٌَة  -تْزاى 9612
چبح همبلِ "اثز حوبم عًَب ثز درد ثیوبراى آرتزیت رٍهبتَئیاذ" در فصالٌبهِ علوای  -پضٍّؾای
تزثیت ثذًی ٍ علَم ٍرسؽی ،ؽوبرُ  ،3پبییش 9611
چبح همبلِ "هٌؼ ٍرسؽی ٍرسؽىبراى ًخجِ هزد ٍرسػ ّابی تیوای ٍ اًفازادی" در فصالٌبهِ
علوی  -پضٍّؾی الوپیه ،ؽوبرُ ،12سهغتبى 9611
"
Evaluation
of lactic acid transfer to contralateral hand with two
different type muscle contraction", International Journal of
Biosciences ( IJB ),Vol. 3, No. 8, p. 333-343, 3133
"The relationship between customer satisfaction and facilities and
equipment productivity on Tehran Alzahra municipality complex",
Journal of Applied Science and Agriculture(JASA), 9(3), p. 833838, Feb 3134

مدارک مربوط به كالس ها و دوره هاي آموزشي
وبرت هزثیگزی درجِ عِ ٍالیجبل ()9631
وبرت داٍری درجِ عِ ؽٌب ()9631
وبرت هزثیگزی درجِ عِ دٍ ٍ هیذاًی ()9639
وبرت هزثیگزی درجِ دٍ ثغىتجبل ()9636
گَاّی ًبهِ ثیي الوللی ثغىتجبل ا دٍرُ ّوجغتگی الوپیه ()9619
وبرت هزثیگزی درجِ عِ اعىَاػ ()9631
وبرت داٍری درجِ عِ اعىَاػ ()9631
گَاّی ًبهِ ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی هتذٍلَصی عوَهی ٍرسػ ّب ()9633

گَاّی ًبهِ ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی اجزای تجشیِ ٍ تحلیل جْت طزاحی ٍ وٌتزل هزاحل
توزیي ()9631
گَاّی ًبهِ ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی ارسیبثی عولىزد للجی -تٌفغی در ٍرسؽىبراى ًخجِ
()9631
گَاّی ًبهِ ؽزوت در ّوبیؼ علوی فیشیَلَصی ٍرسػ ()9613
گَاّی ًبهِ ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی وبرثزد  EMGدر تجشیِ ٍ تحلیال فعبلیات ّابی ثاذًی
ٍرسؽىبراى ًخجِ ()9631
گَاّی ًبهِ ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی توزیي سدگی ٍ پبیؼ توزیٌبت ٍرسؽی ()9611
گَاّی ًبهِ ؽازوت در وبرگابُ آهَسؽای هتاذّبی رفاگ خغاتگی ٍ ثبسگؾات ثاِ حبلات اٍلیاِ
ٍرسؽىبراى ()9611
گَاّی ًبهِ ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی آؽٌبیی ثب ثیَهىبًیه ٍرسػ ()9619
گَاّی ًبهِ ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی فیشیَتزاپی ٍ ٍرسػ ()9619
گَاّی ًبهِ ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی رٍؽْبی توزیي ٍیضُ ثزای آهبدُ عبسی ٍرسؽاىبراى سثاذُ
وؾتی ٍ فَتجبل ()9612
گَاّی ًبهِ ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی اعتعذادیبثی در ٍرسػ()9612
گَاّی ًبهِ ثیي الوللی طت ٍرسػ ا دٍرُ ّوجغتگی الوپیه ()9612
گَاّی ًبهِ ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی فیشیَلاَصی ٍرسػ (ارسیابثی عیغاتن للجای -تٌفغای در
ٍرسؽىبراى ًخجِ ثب دعتگبُ تجشیِ وٌٌذُ گبسّبی تٌفغی )9616( )K1b2
گَاّی ًبهِ ؽزوت در وبرگبُ سهبًجٌذی توزیي ثزای آهبدگی جغوبًیٍ ،یضُ هزثیبى ()9616
گَاّی ًبهِ دٍرُ هبعبص ٍرسؽی اس فذراعیَى پشؽىی ٍرسؽی ایزاى ()9616
گَاّی ًبهِ ثیي الوللی هذیزیت ٍرسؽی ا دٍرُ ّوجغتگی الوپیه ()9611
گَاّی ًبهِ ؽزوت در اٍلیي عویٌبر آهَسػ الوپیه ()9611
گَاّی ؽزوت در اٍلیي وبرگبُ رٍػ ؽٌبعای ،طزاحای ٍ ثزًبهاِ ریاشی توازیيٍ ،یاضُ هزثیابى
تینّبی هلی ()9611
گَاّی ؽزوت در عوپَسیَم تخصصی وفؼ ٍرسؽی ()9611

گَاّی ًبهِ دٍرُ عبلی تزثیت هزثی ثذًغبس اس آوبدهی هلی الوپیه ٍ پبرالوپیه ()9611
گَاّی ؽزوت در وبرگبُ توزیٌبت آثی ()9611
گَاّی ًبهِ دٍرُ پیىز عٌجی(آًتزٍپَهتزی) عطح یه اس اًجوي ثیي الوللی پیىز عٌجی ()9613
گَاّی ًبهِ دٍرُ فلغفِ تعلین ٍ تزثیت اس هزوش هطبلعبت ٍ آهَسػ ًیزٍی اًغبًی داًؾگبُ آساد
اعالهی هٌطمِ ّؾت ()9613
گَاّی ًبهِ دٍرُ رٍاًؾٌبعی تحَلی اس هزوش هطبلعبت ٍ آهَسػ ًیزٍی اًغبًی داًؾگبُ آساد
اعالهی هٌطمِ ّؾت ()9613
گَاّی ًبهِ دٍرُ ارسؽیبثی پیؾزفت تحصیلی اس هزوش هطبلعبت ٍ آهَسػ ًیزٍی اًغبًی داًؾگبُ
آساد اعالهی هٌطمِ ّؾت ()9613
گَاّی ًبهِ دٍرُ رٍاًؾٌبعی تزثیتی اس هزوش هطبلعبت ٍ آهَسػ ًیزٍی اًغبًی داًؾگبُ آساد
اعالهی هٌطمِ ّؾت ()9613
گَاّی ًبهِ دٍرُ ًحَُ ًگبرػ C.V.اس هزوش هطبلعبت ٍ آهَسػ ًیزٍی اًغبًی داًؾگبُ آساد
اعالهی هٌطمِ ّؾت ()9613
گَاّی ًبهِ دٍرُ ثزًبهِ ریشی درعی ٍ الگَّبی تذٍیي طزح درط اس هزوش هطبلعبت ٍ آهَسػ
ًیزٍی اًغبًی داًؾگبُ آساد اعالهی هٌطمِ ّؾت ()9613
گَاّی ًبهِ دٍرُ همبلِ ًَیغی علوی ثِ سثبى فبرعی اس هزوش هطبلعبت ٍ آهَسػ ًیزٍی اًغبًی
داًؾگبُ آساد اعالهی هٌطمِ ّؾت ()9613
گَاّی ًبهِ دٍرُ آؽٌبیی ثب لَاًیي ٍ آییي ًبهِ ّبی پضٍّؾی اس هزوش هطبلعبت ٍ آهَسػ ًیزٍی
اًغبًی داًؾگبُ آساد اعالهی هٌطمِ ّؾت ()9613
گَاّی ًبهِ دٍرُ حزوبت اصالحی( )9اس هزوش هطبلعبت ٍ آهَسػ ًیزٍی اًغبًی داًؾگبُ آساد
اعالهی هٌطمِ ّؾت ()9611
گَاّی ًبهِ دٍرُ طزح داًؼ افشایی ٍ تَاًوٌذعبسی اعضبی ّیئت علوی ثب عٌَاى"هجبًی
اًذیؾِ ّبی عیبعی در اعالم" ()9619
گَاّی ًبهِ ؽزوت در دٍرُ وٌشیَلَصی تیپیٌگ اس ّیئت پشؽىی ٍرسؽی اعتبى تْزاى ()9616

سوابق ورزشي
ثبسیىي ثغىتجبل تین آهَسؽگبُ ّبی خزاعبى ( 9611الی )9631
عضَ تین ثغىتجبل ًَجَاًبى ثبؽگبُ اعتمالل هؾْذ ( 9631الی )9631
عضَ تین ثغىتجبل داًؾگبُ گیالى ( 9631الی )9631
عضَ تین ثغىتجبل ثشرگغبالى اعتبى گیالى ( 9631الی )9631
هزثی تین ثغىتجبل ًَجَاًبى اعتبى گیالى ()9631
هزثی ثغىتجبل والط ّبی آهَسؽی ٍ تین ّبی ثبؽگبُ پیبم تْزاى ( 9631الی )9639
ووه هزثی ثذًغبس تین هلی ثغىتجبل ایزاى اعشاهی ثِ ثبسی ّبی آعیبیی ّ -یزٍؽیوب ()9636
ووه هزثی ٍ هزثی ثذًغبس تین ثغىتجبل ثبؽگبُ فزٌّگی ٍرسؽی ّوب تْزاى در لیگ ثزتز وؾَر
()9633 ٍ 9633
هزثی تین ثغىتجبل داًؾگبُ آساد اعالهی ٍ -احذ تْزاى جٌَة ( 9633الی )9611
هزثی ثذًغبس تین هلی اعىَاػ اعشاهی ثِ ثبسی ّبی آعیبیی  -ثبًىَن ()9633
هزثی ثذًغبس تین هلی اعىَاػ جَاًبى اعشاهی ثِ هغابثمبت لْزهابًی جَاًابى جْابًی  -ایتبلیاب
()9631
هزثی ثذًغبس تین هلی ثغىتجبل جَاًبى اعشاهی ثِ ثابسی ّابی لْزهابًی جَاًابى آعایب  -وَیات
()9619
ووه هزثی ٍ هزثی ثذًغبس تین ثغىتجبل ثبؽگبُ فزٌّگی ٍرسؽی ّوب تْزاى در لیگ ثزتز وؾاَر
()9612
هزثی ثذًغبس تین ؽوؾیزثبسی ثبؽگبُ فزٌّگی ٍرسؽای ایازاى خاَدرٍ (پیىابى) در لیاگ وؾاَر
()9616
هزثی ثذًغبس تین ثغىتجبل ثبؽگبُ فزٌّگی ٍرسؽی ایزاى خاَدرٍ (پیىابى) در لیاگ ثزتاز وؾاَر
()9611
هزثی ثذًغبس تین ثغىتجبل ثبؽگبُ فزٌّگی ٍرسؽی صجب هْز لشٍیي در لیگ ثزتز وؾَر ()9611
هزثی ثذًغبس تین ثغىتجبل ثبؽگبُ فزٌّگی ٍرسؽی پتزٍؽایوی ثٌاذر اهابم در لیاگ ثزتاز وؾاَر
()9611

هزثی ثذًغبس تین ثغىتجبل ثبؽگبُ فزٌّگی ٍرسؽی داًؾاگبُ آساد اعاالهی در لیاگ ثزتاز وؾاَر
()9619 ،9612

