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 سوابق تحصیلي
الف) تحصیالت
مقطع تحصیلي

کارشناسي

کارشناسي ارشد

دکتری

رشته تحصیلي

تربیت بدني و علوم ورزشي

تربیت بدني و علوم ورزشي

تربیت بدني و علوم ورزشي

گرایش

عمومي

حرکات اصالحي و آسیب

حرکات اصالحي و آسیب

شناسي ورزشي

شناسي ورزشي

معدل

15/93

17/52

17/96

محل اخذ مدرک

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

ب) پایاننامههای تحصیلي
مقطع تحصیلي

عنوان پایاننامه

استاد راهنما

بررسی و مقایسه ویدئویی میزان شیوع آسیب و مکانیسم های بروز آن در
کارشناسي ارشد

بازیکنان مرد لیگ برتر هندبال ایران

دکتر محمد حسین علیزاده

مقایسه راهبردهای فرود بین فوتبالیستهای دانشگاهی دچار کف پای صاف
منعطف با فوتبالیستهای دارای کف پای طبیعی در تکالیف افت  -فرود تک پا
و پرش به جلو  -فرود

1

دکتری

دکتر رضا رجبي ،دکتر
هومن مینونژاد

 سوابق فعالیت های پژوهشي
الف) کتب
همكار /همكاران

عنوان کتاب

هاشم پیری،محمد رحیمي

حرکات اصالحي
ورزش ویژه
معلولین
مجموعه سوال های
دکتری تربیت بدني

محمد کریمي زاده ارکاني

نوع اثر (ترجمه ،تألیف،
گردآوری ،ویرایش)

تالیف و گردآوری

هاشم پیری ،محمد کریمي
زاده ارکاني ،محمد رحیمي

تالیف و گردآوری

مرتضي دوستي ،هاشم پیری

تالیف و گردآوری

هاشم پیری

تالیف و گردآوری

ورزش معلولین

ناشر

شهر و کشور محل نشر

سال چاپ

تهران ،ایران

1393

مشاوران
صعود ماهان
مشاوران
صعود ماهان
پردازش
مدرسان
شریف

تهران ،ایران

1394

تهران ،ایران

1394

تهران ،ایران

1392

ب) مقاالت منتشر شده در مجالت  ،ISC ،ISIعلمي -پژوهشي ،علمي -ترویجي و سایر مجالت معتبر

درجه

ضریب

مجله

تاثیر ()IF

نویسنده(گان)

عنوان مقاله

نام مجله

H.piry, M.H.
Alizadeh, Kh. Nasiri

Injury rates in Iranian handball
players

World Applied
Sciences
Journal

ISI

Handball injuries in elite Asian
players

World Applied
Sciences
Journal

ISI

Is Reflective Markers Image
Processing a Precise Method to
Diagnose Lumbar Lordosis and
?Thoracic Kyphosis

World Journal
of Sport
Sciences

ISC

2011

ISC

1386

H. Piry, A. Fallahi,
R. Kordi, R. Rajabi,
M. Rahimi,
M. Yousefi
;M. Yousefi
;N. Mehrshad
;S. Ilbeigi; H. Piry
M. Rahimi
علي اصغر فالحي ،هاشم
پیری ،داریوش فرهود

دوپینگ ژنتیکي و مالحظات اخالقي آن

اخالق در علوم و
فناوری

محمد رحیمي ،محمد حسین

بررسي آسیب های فوتسال در اولین دوره

پژوهش نامه

علمي-

علیزاده ،رضا رجبي ،هاشم

جام باشگاه های آسیا 2010

فیزیولوژی ورزشي

پژوهشي

2

سال چاپ
2011

2011

1390

کاربردی

پیری ،محمد یوسفي
محمد رحیمي  ،رضا رجبي،
محمد حسین علیزاده ،هاشم
پیری

بررسي تاثیر و ماندگاری تمرینات منتخب

نشریه پژوهش در

علمي-

ایروبیک بر تعادل پویای زنان سالمند سالم

توانبخشي ورزشي

پژوهشي

1395

مقایسه تاثیر دو شیوه تمریني تداومي و
تناوبي پیشروندۀ فردی بر برخي از عوامل

علي اصغر فالحي ،مصطفي
نجاتیان ،اعظم سرداری ،هاشم
پیری

هاشم پیری ،رضا رجبي،
هومن مینونژاد ،فرهاد
طباطبائي ،حامد عباسي

ساختاری و عملکردی بطن چپ بیماران
قلبي پس از جراحي بای پس عروق

طب توانبخشي

علمي-
پژوهشي

1395

کرونر)(CABG
مقایسه پارامترهای کینتیکي بین
فوتبالیستهای دارای کف پای صاف

مطالعات طب

منعطف و طبیعي در تکلیف افت  -فرود

ورزشي

1395

ISC

تک پا

ج) مقاالت ارائه شده در همایش و کنفرانس

نویسنده/نویسندگان

عنوان مقاله

علي اصغر فالحي،
هاشم پیری ،داریوش

عنوان همایش و
کنفرانس

اخالق و دوپینگ ژنتیکي

المللي اخالق

فرهود
هاشم پیری ،محمد

دومین همایش ملي

حسین علیزاده ،خسرو

بررسي آسیب های هندبال

تخصصي آسیب

نصیری ،محمد رحیمي،

لیگ برتر ایران

شناسي ورزشي و

محمد رضا رجبي
حسین علیزاده ،رضا
رجبي ،هاشم پیری،
حامد ارغواني
محمد رحیمي ،رضا
رجبي ،محمد حسین
علیزاده ،محمد یوسفي،
هاشم پیری

(سخنرانی یا پوستر)

دومین کنگره بین
پزشکي ایران

محمد رحیمي ،محمد

محل برگزاری

نحوه ارائه مقاله

سال ارائه

تهران

تهران

سخنراني

پوستر

1386

1390

حرکات اصالحي
بررسي آسیب های فوتسال در
اولین دوره جام باشگاه های
آسیا 2010
تاثیر تمرینات منتخب هوازی
بر تعادل پویای زنان سالمند
سالم

ششمین همایش ملي
دانشجویان

ششمین همایش ملي
دانشجویان

3

تهران

تهران

پوستر

چاپ در کتاب
همایش

1390

1390

د ) پروژههای تحقیقاتي
عنوان طرح

نوع فعالیت در طرح

طراحي سیستم هوشمند تشخیص ناهنجاری های

مرکز رشد استانداری

همکار

آناتومیکي بدني مبتني بر بینایي ماشین
شناسایي مشکالت اسکلتي-عضالني شهروندان استان و
ارائه بسته های اصالحي و راهبرد های پیشگیرانه
بررسي اختالالت اسکلتي -عضالني کارمندان ادارات کل
استان و ارائه راهکارهای اجرایي جهت کاهش آن
شناسایي مشکالت اسکلتي-عضالني شاغلین اصناف و

خراسان جنوبي
اداره کل ورزش و جوانان

همکار اصلي

خراسان جنوبي
اداره کل ورزش و جوانان

مجری اصلي

خراسان جنوبي
وزارت کار ،رفاه و امور

همکار اصلي

ارائه راهبرد های پیشگیرانه



محل پژوهش

اجتماعي

وضعیت فعلي طرح

اتمام طرح
در حال اجرا
در حال اجرا
در حال اجرا

سوابق فعالیت های آموزشي
مؤسسه محل تدریس

نام دوره /درس

تاریخ

دانشگاه تهران

حرکات اصالحي ،تمرین درماني،آمادگي جسماني ،فوتبال

1393-1395

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

نوروفیزیولوژی ،برنامه ریزی تمرینات اصالحي

1396

دانشگاه شهید رجائي

آمادگي جسماني

1394

دانشگاه آزاد واحد پاکدشت

حرکات اصالحي ،آسیب شناسي ورزشي ،آناتومي

1392-1395

علمي کاربردی تکواندو

آناتومي حرکتي ،حرکت شناسي ،پیکرسنجي

1392

آناتومي حرکتي

1393

حرکات اصالحي ،آناتومي سطحي

1395

علمي کاربردی فدراسیون پهلواني و
زورخانه ای
علمي کاربردی پرسپولیس


تشویق ،بورس تحصیلي ،جوایز ،تقدیرها
علت دریافت

عنوان

جوان نمونه



محل دریافت

کسب رتبه یک در آزمون
کارشناسي ارشد 1386

مقام اعطاکننده

سازمان ملي جوانان

تاریخ دریافت

مدیر کل سازمان جوانان

1387

استان لرستان

عضویت در انجمنها و مجامع علمي
نام مجمع

نوع همكاری و سمت

محل فعالیت مجمع

انجمن تندرستي و حرکات اصالحي

پاره وقت ،مسول امور استان ها

فدراسیون ورزش های همگاني

4

مدت عضویت
از

لغایت

1394

1395



داوری  ،ویراستاری و همكاری با مجالت علمي -پژوهشي و....
نام همایش

اولین همایش ملي تربیت بدني و علوم ورزشي دانشگاه پیام نور
لرستان



محل انتشار

نوع همكاری

کتابچه همایش

داوری مقاالت

مدت همكاری
از

لغایت

/2/1

/3/1

1393

1393

شرکت در دورههای مختلف (آموزشي ،پژوهشي)
نام دوره

نوع (سطح) دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

مربیگری تندرستي و حرکات اصالحي

درجه 3

دانشگاه تهران

1395

مربیگری فوتبال

درجه  Dآسیا

استان تهران

1388

مربیگری تنیس

3

استان تهران

1391

مربیگری آمادگي جسماني

درجه 3

استان تهران

1387

مربیگری بدنسازی

درجه 3

استان تهران

1392

مربیگری شنا

درجه 3

استان تهران

1394

Force Pressure

آموزشي

دانشگاه تهران

1388

نقش عکس العمل های زنجیره ایي در اصالح قامت

آموزشي

دانشگاه تهران

1387

 Back schoolو کمر درد

پژوهشي  -آموزشي

دانشگاه تهران

1387

گواهینامه آب درماني

آموزشي

استان تهران

1394

زنجیره های حرکتي در بدن

آموزشي

دانشگاه تهران

1391

کالسبندی پزشکي ورزشي فلج مغزی

آموزشي

دانشگاه تهران

1393

Motion analysis

پژوهشي-آموزشي

دانشکده توانبخشي

1393

مقاله نویسي

پژوهشي

دانشگاه تهران

1387

اخالق پزشکي

آموزشي

استان تهران

1387

کینزیوتیپینگ

آموزشي

دانشگاه تهران

1387
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