هب انم خدا

مش
خصات فردی:

نام :محمد
نام خانوادگی :کالنتریان
نام پدر :مصطفی
محل سکونت  :تهران
شماره تماس86160319190 :
آدرس پست الکترونیکی:

mkalantariyan@ut.ac.ir

اهم فعالیت ها و توانمندیها:

مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب -توانبخشی ورزشی -توانبخشی آسیبهای اسکلتی
عضالنی -پیشگیری و اصالح ناهنجاریهای بدنی بوسیله ورزش -آب درمانی -آنتروپومتریست و
استعدادیاب ورزشی

سوابق تحصیلی و آموزشی:
مقطع تحصیلی

دانشگاه

رشته تحصیلی

معدل

سال اخذ

دکتری

تهران

طب ورزشی

در حال تحصیل

10

کارشناسی ارشد

تهران

حرکات اصالحی و آسیب شناسی

1366

10/11

کارشناسی

تهران

تربیت بدنی

1368

11/31

سوابق علمی -آموزشی:
عنوان

سال

کسب سهمیه استعداد درخشان دانشگاه تهران و ورود به دوره دکتری آسیب شناسی ورزش دانشگاه تهران

1363

کسب رتبه  19کنکور دکتری رشته حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی

1363

رتبه اول ورودی  68کارشناسی ارشد رشته آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران با معدل 10/11

1363

دفاع از پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد با عنوان" مقایسه ی الگو و میزان فعالیت الکترومیوگرافی

1368

منتخبی از عضالت م پا در ورزشکاران با و بدون محدودیت حرکتی دورسی فلکشن م پا ،حین پرش_فرود
تک پا " با درجه عالی و نمره 16/01
کسب رتبه  68کنکور کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

1366

کتاب:
عنوان
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی(سری کتابهای آزمون ورودی دکترای تخصصی)
پاتومکانیک آسیبهای اسکلتی -عضالنی

سوابق پژوهشی:
مقاالت علمی -پژوهشی:
نشریه

سال

عنوان

مقایسه میزان فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضالت م پا در ورزشکاران دارای محدودیت حرکتی طب توانبخشی

1366

دورسی فلکشن م پا با ورزشکاران سالم ،حین پرش_فرود تک پا
مقایسه زمان آغاز فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضالت م پا در ورزشکاران با و بدون محدودیت

طب فیزیکی

1366

پژوهش در

1363

حرکتی دورسی فلکشن م پا ،حین پرش_فرود تک پا
اثر شش هفته تمرینات عصبی-عضالنی بر حس وضعیت مفصل م پا و عملکرد اندام تحتانی

توانبخشی ورزشی

ورزشکاران پسر مبتال به بی ثباتی عملکردی م پا
آیا محدودیت دامنه حرکتی دورسی فلکشن مفصل م پا عاملی پیش بین در آسیب رباط صلیبی قدامی است؟

نشریه کومش

1361

(در حال داوری)

طرح پژوهشی:
عنوان

سال

همه گیرشناسی آسیبهای  61رشته ورزشی در سامانه اطالعاتی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران

1361

بررسی ارتباط پیش بین راستای اندام تحتانی با آسیب رباط صلیبی قدامی در مردان ورزشکار

1366

ثبت اختراع فرآیند جامع ارزیابی بدنی و استعدادیابی ورزشی به شماره ثبت 00830

1361

سوابق کاری:
مکان

سال

عنوان
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

تهران

69-1361

عضو کادر پزشکی کاروان دانشگاه تهران حاضر در سیزدهمین المپیاد دانشجویان کشور

مشهد

1361

مدیر و مربی سالن بدنسازی و  TRXمجموعه ورزشی نصر تهران

تهران

1361

پزشک تیم فوتبال استقالل نوین دامغان

دامغان

1363

سرمربی تیمهای هندبال دانشگاه تهران و فوتبال نوجوانان استقالل دامغان

سوابق و فعالیت های ورزشی:
سال

عنوان
سرمربی تیم هندبال دانشگاه تهران در یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور -ارومیه

1361

عضو کادر پزشکی کاروان دانشگاه تهران در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشگاههای کشور-مشهد

1361

پزشک و مربی بدنساز تیم فوتبال استقالل دامغان در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور

1366

سرمربی تیم فوتبال استقالل دامغان در مسابقات قهرمانی استان سمنان

1363

مقام نخست مسابقات قهرمانی هندبال مناطق دانشگاههای کشور

1361

عضو تیم هندبال دانشگاه تهران در دهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور و کسب عنوان پنجم-

1306

بابلسر
کسب عنوان قهرمانی مسابقات هندبال درون دانشگاهی دانشگاه تهران
کسب عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال درون دانشگاهی دانشگاه تهران

 06و  68و 63و 61
1361-1363

دارای مدرک مربیگری در رشته های شنا ،هندبال ،فوتبال ،بسکتبال،دوومیدانی ،آمادگی جسمانی ،آب درمانی
داور درجه  3فدراسیون دو و میدانی و سابقه داوری در لیگ برتر دو ومیدانی

1368

سوابق اجرایی:
عنوان

دبیر انجمن علمی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه تهران
مدرس دوره تئوری مربیگری درجه سه(اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان)
عضو کادر اجرایی چهار همایش ملی و بین الملی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی
شرکت در بیش از  18همایش ملی و بین الملی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی

