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  عضو ھیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه کاشان

  ١٣٦٨دریافت مدرک کارشناسی رشتھ تربیت بدنی از دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تھران در سال 

  ١٣٧٥در سال  دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشتھ تربیت بدنی از دانشگاه تربیت مدرس

  ١٣٨٦تا سال  ١٣٧٧سال  کردستان از شروع بھ خدمت در دانشگاه

  ١٣٨٧انتقال محل خدمت بھ دانشگاه کاشان از سال 

  ١٣٧٦ترجمھ مقاالتی در مجلھ ورزش دانشگاه انقالب تحت عنوان آماده سازی شناگران برای مسابقات قھرمانی در سال 

رسی رابطھ بین اضطراب صفتی رقابتی و ارائھ سخنرانی در نخستین کنگره روانشناسی ورزشی کمیتھ ملی المپیک با عنوان بر
  ١٣٧٧میزان شیوع آسیبھای ورزشی در مردان نخبھ رشتھ کاراتھ  در سال 

  . ٢٠٠٢ارائھ نتایج طرح پژوھشی طرح فوق الذکردر کنفرانس بین المللی بھداشت ورزش در کشور تایوان درسال 

در  ١٣٨٢در سال  Aمردان با الگوھای مختلف رفتاری تیپ ارائھ نتایج طرحی پژوھشی مقایسھ میزان درک فشار تمرین در بین 
  چھارمین ھمایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه تھران

  چاپ مقالھ مشترک
THE EFFECT OF DIFFERENT REST INTERVALS BETWEEN SETS ON TRAINING ON VOLUME IN MALE ATHLETES   

    PHYSICAL EDUCATION & SPORTدر شماره پنجم نشریھ ایتالیایی 
دنی،                 ی تنفسی، ترکیب ب ادگی قلب ھ ویژه ورزشی بر آم اثیر یک برنام وان ت ھ مشترک تحت عن ن   BMRچاپ مقال اط ای ، و ارتب

 ١٣٨٨متغییرھا در ورزشکاران حرفھ ای در شماره سوم سال دوم نشریھ علوم حرکت انسان در سال 

اه       چاپ چکیده مقالھ در اولین کنگره سراسری  وم بھزیستی و توانبخشی، تھران دیم ا   ١٣٩٠سالمت دانشگاه ھا در دانشگاه عل ب
  تامین جنبھ ھای مختلف سالمت با تمرینات جسمانی منظم: عنوان

ران امروز در دانشگاه کاشان در سال         وم انسانی در ای ل      ١٣٩٠چاپ مقالھ در ھمایش ارزیابی جایگاه عل وان بررسی عل ا عن ب
  محمد جواد پوروقاری ورزشی در بین دانشجویان دختر و پسر رشتھ تربیت بدنی با ھمکاری دکتر شیوع انواع آسیبھا

وان نقش ورزش در    ١٣٩٠چاپ مقالھ در ھمایش ارزیابی جایگاه علوم انسانی در ایران امروز در دانشگاه کاشان در سال  با عن
  رتوسعھ جنبھ ھای مختلف اجتماعی با ھمکاری دکتر محمد جواد پوروقا

ران امروز در دانشگاه کاشان در سال       وان    ١٣٩٠ھمکاردر مقالھ چاپ شده در ھمایش ارزیابی جایگاه علوم انسانی در ای ا عن ب
  تاثیر فیبر غذایی در تنظیم وزن و افزایش بھره وری افراد جامعھ

ران امروز در دانشگاه    وان    ١٣٩٠کاشان در سال    ھمکاردر مقالھ چاپ شده در ھمایش ارزیابی جایگاه علوم انسانی در ای ا عن ب
  نقش بیش تمرینی و سیستم ایمنی انسانی و عملکرد استقامتی در افراد جامعھ

 ١٣٩٠چاپ کتاب واژه نامھ تخصصی رفتارحرکتی در سال 

ir.ac.kashanu@snoorimofrad   snoorimofrad   دنی ت ب انی، گروه تربی وم انس ان، دانشکده عل ن دانشگاه کاش  تلف
٥٩١٢٥٦١ 


