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 مدرك تحصيلي تاريخ آدرس رشته تحصيلي نام دانشگاه

 BS 1650 ايران -تهران تربيت بدني و علوم ورزشي تربيت معلم

 MS 1651 آمريكا –واشنگتن دي سي  تربيت بدني و علوم ورزشي هاوارد

 MA 1634 كانادا -ونكوور روان شناسي آموزشي بريتيش كلمبيا

    Ph.D 1613 ايران –تهران  مل حركتيرشدو تكا تهران

 

 :خارج از كشور   :کار سوابق
 :سي -واشنگتن دي –دانشگاه هاوارد : آمريكا

 0و  1 تدريس واحدهاي آموزشي 

 :  کانادا -ونكوور  -دانشگاه بريتيش كلمبيا -تربيتيروان شناسی مركز كامپيوتر دانشكده    :كانادا

ويان دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري براي استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري دانشج-مشاوره آماري 

SPSS, SAS, MS-word  , BMDP  Minitab,  Multivar  MTS,  Textform, LERTAP,   

Mainframe, 

  

 :سوابق داخل كشور
 سال 0  -مشهد  44لشگر  -ستوان دوم وظيفه : خدمت نظامي

  سوابق آموزشي 

 هيات علمي دانشگاه دريس اعضائت:  الف   

 تاريخ موسسه شرکت کننده موضوع آموزش

 1613 دانشگاه علوم پزشكي كاشان اعضائ هيات علمي  مقاله نويسی به زبان انگليسي

 1641 -1645 دانشگاه علوم پزشكي كاشان اعضائ هيات علمي  ترجمه متون پزشکی انگليسي

 1641 -1645 دانشگاه علوم پزشكي كاشان  اعضائ هيات علمي  آشنائي با كامپيوتر و سيستم هاي عامل

 1641 -1645 دانشگاه علوم پزشكي كاشان  اعضائ هيات علمي  کارگاه های روش تحقيق، روش تدريس

 

 تدريس دانشجويان دانشگاه : ب

 تاريخ محل خدمت موسسه موضوع آموزش

 دامه داردا -1641 كاشان   علوم پزشكي    0و  1واحد تربيت بدني 

 1617 -1641 كاشان   علوم پزشكي  زبان انگليسي تخصصي و عمومي

 1616 كاشان   علوم پزشكي  آشنائي با اصول و مباني كامپيوتر و سيستم  عامل

 ادامه دارد -1641 كاشان   علوم پزشكي  آشنائي با اصول و مباني كامپيوتر و سيستم  عامل

 1640-46 كاشان   علوم پزشكي  ر و سيستم عاملآشنائي با اصول و مباني كامپيوت

 1645 كاشان   علوم پزشكي  روش تحقيق

 1613-1617 تهران فنی شريعتی   ش و اندازه گيری در تربيت بدنيجسن

 1613-1617 تهران فنی شريعتی   رکتیحرشد و تکامل 

 1613-1617 تهران فنی شريعتی   زبان تخصصی

 1613-1617 تهران فنی شريعتی   ورزشیکاربرد کامپيوتر در علوم 

 1613-1615 دانشگاه تهران دانشگاه تهران کارشناسی ارشد-کاربرد کامپيوتر در علوم ورزشی

 1613-1615 واحد تهران پيام نور   کارشناسی ارشد-کاربرد کامپيوتر در علوم ورزشی

 1613-1615 واحد تهران پيام نور  کارشناسی ارشد-روشهای آماری پيشرفته 

-کاربرد کامپيوتر و تحليل داده های بهداشتی

 کارشناسی ارشد
 1696-1613 كاشان   علوم پزشكي  

mailto:mansorsayyah@yahoo.com
mailto:sayyah@gmail.com


 تدريس دانشجويان دانشگاه ..................:  از صفحه قبلادامه 

 1611 تهران دانشگاه تهران رشد وتکامل -ارشدزبان تخصصی 

 1611 تهران دانشگاه تهران  دكتري -زبان تخصصی

 1690 تهران دانشگاه تهران  دكتري -زبان تخصصی

 1696 تهران دانشگاه تهران  دكتري -زبان تخصصی

 1690 تهران دانشگاه تهران  دكتري -آمار در تربيت بدنی و علوم ورزشی

 1696 تهران دانشگاه تهران  دكتري -آمار در تربيت بدنی و علوم ورزشی

 1696 تهران دانشگاه تهران  ارشد فيزيولوژی -آمار در تربيت بدنی و علوم ورزشی

 1611-97  كاشان دانشگاه كاشان رشد و تکامل حرکتی

 1611-97  كاشان دانشگاه كاشان ش و اندازه گيری در تربيت بدنيجسن

 1611-97  كاشان دانشگاه كاشان آمار در تربيت بدني

 1611-97  كاشان دانشگاه كاشان زبان تخصصی

 1611-97  كاشان دانشگاه كاشان اجتماعي ورزش-مباني رواني

 1611-92 تهران دانشگاه خوارزمی زبان تخصصی

 1611-92 تهران دانشگاه خوارزمی کاربرد کامپيوتر

 
 روش تحقيق:  الف     :تدريس در كارگاه ها  :سوابق آموزشي

 

  دوره -تعداد  محل خدمت شركت كنندگان  موضوع آموزش

کامپيوتر در پژوهش،  مطالعه آماري،  های تحليل

 مقدماتي، بررسي متون
 06 علوم پزشكي كاشان اعضاء هيات علمي

 سنجش و اندازه گيري در شنا-روش تحقيق
مربيان شناي 

 استانها

 -فدراسيون شنا

 استاديوم آزادي
6 

 سنجش و اندازه گيري درعلوم ورزشي-روش تحقيق
معاونت آموزشي 

 نيدسازمان تربيت ب
 6 قالبورزشگاه ان

 سنجش و اندازه گيري در تكواندو-روش تحقيق
 -مربيان تكواندو

 بانوان

 -بانوان-انجمن تكواندو

 استاديوم آزادي
1 

 مربيگری دوره های رشدو تكامل حركتي
 -فدراسيون شنا

- استاديوم آزادي
06 

 

 تدريس در كارگاه ها : آموزشي:  ب

 اهتعداد كارك محل خدمت شركت كنندگان موضوع آموزش

 0 علوم پزشكي كاشان  اعضاء هيات علمي  ارزيابي آزمونهاي آموزشي 

 1 علوم پزشكي كاشان  اعضاء هيات علمي  كاربرد رسانه ها در آموزش

 0 علوم پزشكي كاشان  اعضاء هيات علمي  ترجمه متون پزشكي

 1 علوم پزشكي كاشان  اعضاء هيات علمي  ندگزينه ایچارزيابی پايائی آزمونهای 

 1 پژوهشکده تربيت بدنی اعضاء هيات علمي طرح درس در علوم ورزشی

 0 یبدن تيپژوهشکده ترب اعضاء هيات علمي  SPSS:16تفسير خروجی های   

 7 تربيت بدنی کاشان مربيان ورزشهای رزمی اجتماعی تربيت بدنی-مبانی روانی

 7 کاشان یبدن تيترب ورزش انيمرب ايمنی اماکن ورزشی

 5 کاشان یبدن تيترب ورزش انيمرب یدر علوم ورزشو اندازه گيری ش جسن



 : مشاوره آماري پايان نامه هاي دانشجويان دانشكده پزشكي 

 شده در چکيده پايان نامه های دانشگاه علوم  پزشکی ليست   1پايان نامه 152از  بيش :الف

 پايان نامه 03                      :مشاوره تحقيقاتي پايان نامه هاي دانشجويان دانشكده پزشكي -ب

 مشاوره آماري پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان  تربيت بدني و علوم ورزشي -ج

 چندمليتی در کانادا -آزمون روائي و پايائي پرسشنامه   -دكتر ماروين وست وود:   د

Westwood Inventory of Multiculturalism, University of British Columbia, 

Vancouver, Canada 

 

 پژوهشكده-طرح تحقيقاتي -  SDQ1,2,3آزمون روائي و پايائي پرسشنامه  -دكتر عباس بهرام  .1

  پژوهشكده -طرح تحقيقاتي  -استعداد يابي در بسكتبال: دكتر مهدي نمازي زاده .0

 دهپژوهشك -طرح تحقيقاتي  -استعداد يابي در شنا: دكتر عباس گائيني .6

 پژوهشكده -استعداديابي در ورزش تكواندو: دكتر الهه عرب عامري .7

 بررسي وضعيت و مشكالت ورزش كشتي در كشور: دكتر محمود گودرزي .5

 دانشگاه تربيت معلم -رساله دوره دكتري: دكتر محمدرضا دهخدا .3

 دانشگاه تهران -رساله دوره دكتري: دكتر فريدون تندنويس .4

 دانشگاه تهران -دوره دكتري دكتر الهه عرب عامري  رساله .1

 دانشگاه تربيت معلم – ساله دوره دكتريردكتر فاطمه سالمي  .9

 دانشگاه تهران -رساله دوره دكتري -دكتر فاطمه شبخيز  .12

 دانشگاه تهران  -رساله دوره دكتري  -دكتر فرامرزي  .11

 دانشگاه تهران -رساله دوره دكتري  -اکبرنژاد علی دكتر   .10

 مه دوره كارشناسي ارشد رشته هاي مختلفتعداد زيادي پايان نا .16

 
 :سوابق اجرائي در دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 1646-1640سرپرست دانشكده  دوره هاي شبانه دانشگاه علوم پزشكي كاشان از سال  .1

  1644 -1640سرپرست مركز كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي كاشان  سال  .0

 1611-1640ان  سال سرپرست تربيت بدني دانشگاه علوم پزشكي كاش .6

 1611 -1645سرپرست دفتر روابط بين الملل دانشگاه علوم پزشكي كاشان  سال  .7

 
 :شركت در كارگاه هاي ويژه

 1644روز سال  7كارگاه روش غربالگري بيماران تاالسمي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به مدت  -1

 -برگزاركننده دكتر فريدون عزيزي – 1645كارگاه روش تحقيق پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي كاشان  سال   -0

 دانشگاه  علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران

 مديريت مهندس ناصر والئي   -1641كارگاه روش تحقيق در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سال   -6

 ليدكتر حسين ملك افض -برگزاركننده  – 1643كارگاه روش تحقيق پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي كاشان  سال   -7

 1640برگزاركننده دكتر رضائي سال  -كارگاه روش تدريس دانشگاه علوم پزشكي كاشان   -5

روانشناس تيمهاي ملي   -پروفسور تري -مدرس -آکادمی ملی المپيک  –کارگاه های آموزشی روان شناسی ورزش  -3

 0221المپيك  چين در بازيهاي  -المپيك  استراليا 

روانشناس تيمهاي   -انگيونگپروفسور  -مدرس -آکادمی ملی المپيک  – کارگاه های آموزشی روان شناسی ورزش -4

 0221ملي المپيك  چين در بازيهاي 

روانشناس تيمهاي    -پروفسور  مينارد -مدرس -آکادمی ملی المپيک  –کارگاه های آموزشی روان شناسی ورزش   -1

 ورزشي انگلستان

بيلور دانشگاه  -استاد دانشکده پزشکی -سور ريچارد کوئیپروف  -مدرس -ورزش و سالمندی -کارگاه های آموزشی   -9

 آمريكا -تگزاس

12-  

 :شركت در گنگره ها و دوره هاي ويژه علوم ورزشي به عنوان مترجم

سمينار مسئولين تربيت بدني دانشگاه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري به عنوان مترجم  همزمان پروفسور   -1

  1649جان مورز انگلستان سال  از دانشگاه  (Dr. Hardy) هاردي 

 1612كنگره تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري به عنوان مترجم كنگره سال  -0

برگزار كننده  وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري به عنوان   -كنگره تربيت بدني و علوم ورزشي  دانشگاه هاي آسيا  -6

  1649مترجم  همزمان  سال 

                                                           



مترجم   -مدرس نيكالي فيرو -كميته بين المللي المپيك: برگزار كننده  -وزشي مربيان واترپولوي كشوردوره آم  -7

براي شركت كنندگان سال    (Dr. Alseyed) و دكتر السيدا   (Dr. Bumpa) همزمان مدرس پروفسور بومپا 

1611 

انگلستان كشوراز    ( Dr. Cox)ر كاكسزمان پروفسوسمينار در دانشگاه علوم پزشكي كاشان  به عنوان مترجم  هم -5

 1611سال  

ارزيابي خسارات وارده به بهداشت كشور در زمان اشغال كويت  5222696مترجم و ويرايشگر پروژه شماره   -3

 1611-10دكتر علي غفوري سال  -طرح مجري  -توسط عراق

كميته بين المللي : برگزار كننده  -دوره آموزشي مربيان وزنه برداري كشور در مورد دوپينگ و مكمل هاي غذائي   -4

 مترجم  همزمان مدرس براي شركت كنندگان -(Andrias Zabo) ندرياس سابو آمدرس  پروفسور   -المپيك

 ورزش و سالمندی -فدراسيون ورزشهای همگانی -(Cuvey)  روفسور کووی پمترجم همزمان  -1

همزمان مدرس براي شركت كنندگان در   مترجم (WHO) طرح پيشگيري از نابينائي سازمان بهداشت جهاني -9

 1616دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال 

 

 :لبست انتشارات

 

 تهران -انتشارات نرسی -1611-در علوم ورزشی SPSS:PCرم افزار نآشنائی با :  تاليف

 انتشارات دانشگاه کاشان -مقدمه ای بر اندازه گيری و سنجش در تربيت بدنی و علوم ورزشی: تاليف

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری –پژوهشکده تربيت بدنی  -روانشناسی ورزشکاران حرفه ای: هترجم

 

 :ترجمه و ويرايش متون و جرايد علمي
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي-ويرايشگر انگليسي  مجله علمي طب و تزكيه .1

 1612و فنآوري كنگره سال ويرايش مقاالت كنگره تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم ، تحقيقات  .0

برگزار كننده  وزارت علوم ، تحقيقات و   -ويرايش مقاالت كنگره تربيت بدني و علوم ورزشي  دانشگاه هاي آسيا .6

  1649فنآوري  سال 

 :مترجم کنگره ها وسمينارها
 دانشگاه تربيت مدرس –کنگره علمی تربيت بدنی و علوم ورزشی  -1

 از مجارستان  –پرفسور زابو  -کارگاه آموزشی کميته ملی المپيک -0

 از  آمريکا  –پرفسور  کووی   -ورزش و سالمندی -کارگاه آموزشی کميته ملی المپيک -6

 سمينار علمی دانشگاه های آسيا  -7

 1611-شيراز-ارزيابی پايائی آزمون های چندگزينه ای - -استاد توانمند: ارائه مقاله  در گنگره

 

 :شوراهاکميته ها و عضويت در 
 اهگنکز توسعه آموزش دانش -کميته سنجش آزمونها مسئول -1

 شورای پژوهشی مرکز پژوهش های بالينی -0

 تحقيقات تروما مرکز  یپژوهش یشورا -6

 شورای پژوهشی  دانشکده پزشکی -7

 تخصصی-عناوين مقاالت چاپ شده در متون علمی

 1611تا  1614بررسي تروماهاي ورزشي مسابقات ليگ هاي ورزشي مردان شهر كاشان طي سال هاي  .1

 منصور سياح، اسماعيل فخاريان، منظردخت بيگدلي، مجيد حسن زاده، علي اكبرنژاد

يادداري مهارت  تاثير تکليف ثانويه حرکتي و تمرين مسدود در مقابل تمرين تصادفي و ثابت بر اکتساب و .0

  شناختي تيراندازي با اسلحه بادي و آزمون فرضيه مبسوط سازي

تابستان   ايي محمدصادق حرکتضي, الهه  عرب عامري, شيخ محمود , باقرزاده فضل اله , سياح منصور   .6

 123-14(:63پياپي ) -;1614

 1615-1613بررسي فراواني آسيب هاي ورزشي در مسابقات پسران آموزشگاه هاي شهر كاشان، .7

 منصور سياح، اسماعيل فخاريان، منظردخت بيدگلي، رسول حمايت طلب

ت عملكرد حركتي و كيفيت زندگي در مقايسه درجه استئوآرتريت راديوگرافيك و درد زانو، ميزان عالئم، مشكال .5

 ورزشكاران نخبه بازنشسته دو و ميداني و افراد غير ورزشكار

سيد صدرالدين شجاع الدين، منصور سياح، حسين مهرابيان، جمشيد شيخ اويسي، امير حسين براتي، محمد 

 رازي

 ي ورزشيبررسي خصوصيات پيكرسنجي و پيشينه ورزشي دانشجويان شركت كننده در المپيادها .3

 منصور سياح، علي غفوري، الهه عرب عامري، محمدرضا دهخدا، تورج بابايي

 49تابستان  هاي ورزشي در المپيادهاي دانشجويي دانشگاههاي دولتي در بررسي فراواني بروز آسيب  .4

بهار   عرب عامري الهه طب و تزکيه , دهخدا محمدرضا, رحيمي سيدمحسن , سياح منصور , غفوري علي 

1612;- (72:)67-76. 

 ببررسي وضعيت ايمني فضاهاي ورزشي مدارس کشور و ارايه راهکارهاي مناس  .1
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 دارابي حجت اله, نازنين  راسخ, سياح منصور , هاللي زاده معصومه , فارسي عليرضا 

 54-40:(16)5 ;1386 پاييز  پژوهش در علوم ورزشي

 1613اپيدميولوژي تروما و پيامدهاي آن در مراجعين به مركز تروماي كاشان طي سال  .9

 ميرزاده جواهري عبدالحسين داوود آبادي، عليرضا يزداني، منصور سياح، مسعود

 زنان عروقي – قلبي خطرزاي عوامل برخي بر تداومي و تناوبي تمرينات تأثير مقايسة .12

 چاق جوان .11

 اميرشقاقي فرحناز -احترام  حسن -  بيگدلي دوخت منظر  -سياح  منصور -  سوري رحمن  -اكبرنژاد علي

  93 :77 ص ص -9 شمارة -  1390 تابستان _ ورزشي زيستي علوم

آموزان مدارس ابتدايي شهر آران و بيدگل  سر در دانش   راواني و عوامل مؤثر بر آلودگي به شپشميزان ف .10

 (استان اصفهان)

 عباس درودگر، فخرالدين صدر، منصور سياح، مسعود درودگر، زهره تشكر، معين درودگر

 1613در شهرستان كاشان در سال   ليشمانيوز جلدي  اپيدميولوژي  بررسي .16

 ، سعيد محبوبي، محمود نعمتيان، منصور سياح، مسعود درودگردرودگر  عباس

بررسي ميزان سالمتي عمومي و عزت نفس دانشجويان پسر ورزشكار شركت كننده در دومين المپياد ورزشي  .17

 دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

 محمدحسين اسدي، فريد براتي سده، بهمن بهمني، منصور سياح

بررسي خصوصيات آنتروپومتريك مردان جوان ورزشكار شركت كننده در المپياد دانشجوئي وزارت بهداشت،   .15

 44درمان و آموزش پزشكي در تابستان 

 حمدحسين اسدي، منصور سياحم

در دانش آموزان دبستانهاي پسرانه شهر كاشان طي سال ( Pediculus Capitis)شيوع آلودگي به شپش سر   .13
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وضعيت ضايعه هاي پاتولوژيك آپانديس بخش پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سال هاي بررسي   .14
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 زريچهر وكيلي، منصور سياح
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 حروح اله دهقاني، عباس درودگر، حسن الماسي، محمدعلي اسدي، منصور سيا

 اپيدميولوژي ماالريا در شهرستان كاشان .19

 عباس درودگر، روح اهلل دهقاني، حسين هوشيار، منصور سياح
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 :شدهر ترجمه مقاالت منتش
رشد آموزش «  تربيت بدنی: ، مجالت ( 74تا  70از  -صفحه  3) راهکارهايی برای تدريس آمادگی جسمانی -1

  سياح، منصور:مترجم - تام راتليف:،   نويسنده«  12شماره  - 1610بهار «  تربيت بدنی

«  تربيت بدنی: ، مجالت ( 03تا  00از  -صفحه  5) عادات هفت گانه بسيار مؤثر، برای معلمان تربيت بدنی -0

 - Pangrazi - A.Beighle:، نويسندگان«  11شماره  - 1610تابستان «  رشد آموزش تربيت بدنی

  سياح، منصور:مترجم

: ، مجالت ( 74تا  70از  -صفحه  3) اصالح فعاليتهمگانی سازی و بهينه سازی فرصت يادگيری از طريق  -6

لورن  - کاسرو.ال.سوزان:، نويسندگان« 17شماره  - 1616زمستان «  رشد آموزش تربيت بدنی«  تربيت بدنی

 سياح، منصور:مترجم - ليبرمن

رشد «  تربيت بدنی: ، مجالت ( 15تا  7از  -صفحه  10) همگانی سازی در آموزش تربيت بدنی: آموزش -4

ساندرا  - کتی سيم بک - کارول هيوتيگ:، نويسندگان«  14شماره  - 1617زمستان «  آموزش تربيت بدنی

 سياح، منصور:مترجم - کراونز

، ( 06تا  13از  -صفحه  1) يادگيری بين رشته ای: یمفهوم يکپارچه سازی تعليمات اجتماعی و تربيت بدن -5

  سياح، منصور:، مترجم«  02شماره  - 1615پاييز «  رشد آموزش تربيت بدنی«  تربيت بدنی: مجالت 

 4) يکپارچه سازی مفاهيم علمی زير رشته های تربيت بدنی در آموزش تربيت بدنی: يادگيری بين رشته ای -1

، «  02شماره  - 1615پاييز «  رشد آموزش تربيت بدنی«  تربيت بدنی: ، مجالت ( 73تا  72از  -صفحه 

  سياح، منصور:مترجم

رشد «  تربيت بدنی: ، مجالت (71تا  61از  -صفحه  7) نی در مدارس آموزش داده شود؟چرا بايد تربيت بد -4

  سياح، منصور:مترجم - وديس، سیيانگ، ج:،  نويسنده«  00شماره  - 1613بهار «  آموزش تربيت بدنی

: ، مجالت ( 61تا  01از  -صفحه  7) ول مکانيکیکندوکاو در زمين بازی، فرصتی برای يادگيری تصادفی اص -1

 - برايان ليونز:، نويسنده«  06شماره  - 1613تابستان «  رشد آموزش تربيت بدنی«  تربيت بدنی

  سياح، منصور:مترجم

 

 1691سال  –پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کاشان : جوايز
 

 :مهارت هاي آموزشي 
 كامپيوتر: الف

1- Internet 

0- Operating Systems (Windows, DOS, UNIX, MTS,OS2)   

6- Word processing (MS-Word, Word Perfect) 

7- SPSS:PC, EPI-info, Systat, Instat, SAS, Minitab, BMDP 

5- Item Analysis,  Factor Analysis 

3- Power Point, Spreadsheets, Excel,   Harvard Graph 

 زبان انگليسي: ب

Conversation, Composition, Grammar, Translation  

 وروان حركت سنجي (   (Achievement Tests تحليل آزمونهاي آموزشي موفقيت سنجياعتبار يابي و : ج

Psychomotor Tests) ) پرسشنامه هاي روان سنجي Affective Tests).) 
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 آمار و روش تحقيق در علوم رفتاري و زيستي: د 

 

 مپيک پکنپارال –نفره معلولين وجانبازان  4مشاور مهارت های ذهنی تيم فوتبال : سوابق ملی
 

 :سوابق ديگر
   1646-44سرمربي تيم فوتبال دانشگاه علوم پزشكي كاشان  

 1645سرمربي تيم فوتبال شركت ايران غلطك كاشان  

 عضو كميته برنامه ريزي و آموزشي اداره كل تربيت بدني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 نشجوئيعضو تيم فوتبال دانشگاه تربيت معلم تهران در زمان دا

 

 :گواهينامه هاي حرفه اي ورزشي 
 آكادمي ملي المپيك -مربي مهارتهاي ذهني -روانشناسي ورزش

 

 :طرح هاي تحقيقاتي در دست اجراء 
مركز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي  -ارزيابي پايائي و روائي پرسشنامه هاي دانشجويان از اساتيد  -1

 كاشان

-92ركيب بدني  دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال تحصيلي  ارزيابي وضعيت آمادگي جسماني و ت -0

1619 

-11تعيين فراوني موارد افتادن و مراجعه به مراكز درماني تروماي دانشگاه علوم پزشكي كاشان از سال   -6

1616 

ي كاشان تعيين فراوني  تصادفات موتورسيكلت سواران مراجعه به مراكز درماني تروماي دانشگاه علوم پزشك  -7

 1616-11از سال  

ارزيابي  فراواني ناهنجاريهاي پيكري دانش آموزان مقاطع ابتدائي، راهنمائي و متوسطه  شهر كاشان  در سال  -5

 1619-92تحصيلي  

 

 

 :داوري مقاالت

ل پژوهشي ذيل انجام شده كه ليست كام-تعداد زيادي پرپوزال طرح تحقيقاتي،  پايان نامه دانشجوئي از مراكز علمي

 ..آنها در اينجا ميسر نمي باشد

 .مركز تحقيقات باليني دانشگاه علوم پزشكي كاشان -1

 .مركز تحقيقات تروما دانشگاه علوم پزشكي كاشان -0

 .دانشگاه علوم پزشكي كاشان -پژوهشي فيض-فضلنامه علمي -6

 تحصيالت تكميلي دانشگاه تهران -7

 پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي -5

 دانشكاه تربيت معلم -3

 

 :  پژوهشی –داوری مجالت علمی 

1- Archive of trauma Research 
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