
  

  پژوهشی –شناسنامه علمی 

 مشخصات فردي  -1

 

  چشمی: نام خانوادگی                                                            سارا: نام 

  18/8/1363 :تاریخ تولد غالمحسین                                           :نام پدر 

  مجرد :وضعیت تاهل                 سبزوار                             :محل تولد 

  ------   :تلفن منزل                               09155710676 :تلفن همراه 

 

   گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی -دکتري تربیت بدنی و علوم ورزشی :آخرین مدرك تحصیلی 

  دانشگاه تهران

 saracheshomi@gmail.com: پست الکترونیک 

  

  5واحد  - مجتمع پاییزان - 6بهاران  -خیابان بهاران -چهارراه گلها - گرگان :انی محل سکونت نش

  4واحد  - 100پالك  -ساختمان کوثر -کوچه ودادیان -نرسیده به سه راه پلیس -خیابان شریعتی -تهران                               

                                        

  : یلسوابق تحصی  -2

 معدل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی ردیف
دانشگاه محل 

 تحصیل

کشور محل 

 تحصیل

تاریخ 

 شروع
 تاریخ پایان

 دکتري 1
و ورزشی آسیب شناسی 

 حرکات اصالحی
61/18  ایران  تهران 

1/7/91  25/11/96  

 کارشناسی ارشد 2
و ورزشی آسیب شناسی 

 حرکات اصالحی
36/18  ایران   تهران 

1/07/86  17/11/88  

99/18 تربیت بدنی کارشناسی 3 20/11/82 ایران  تهران   31/6/86  

و پیش دانشگاهی دیپلم 4 10/19 ریاضی و فیزیک  سبزوار شاهد  1/7/78 ایران   31/6/82  

  :تذکر

  1386دانشجوي ممتاز و کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی سال * 

   1388 دانشجوي ممتاز و کسب رتبه سوم در مقطع کارشناسی ارشد سال* 

  96دانشجو ممتاز و کسب رتبه دوم در مقطع دکتري سال * 

  :و دکتري عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد - 3

مقایسه موقعیت قرارگیري استخوان کتف و استقامت عضالت ریتراکتور در دختران داراي کایفوز افزایش یافته و : کارشناسی ارشد

  طبیعی

  )درجه عالی( 78/19: نمره                              حسین علیزادهدکتر محمد : استاد مشاور                            رضا رجبیدکتر : استاد راهنما 

  

  ورزشکاران باالي سر مفصل شانهکینزیوپاتولوژیک  فاکتورهايبرخی تاثیر یک برنامه تمرینی بر : دکتري

  درجه عالی: نمره                دکتر براتی و دکتر آکوچکیان: اساتید مشاور        دکتر محمدحسین علیزاده                    : استاد راهنما

  

  



  

  

  :ثار علمی منتشر شده یا مقاالت ارائه شده در کنفرانسهاآ -4

 نوع ارائه تاریخ و محل ارائه  عنوان مقاله عنوان همایش

15th Annual Congress of 
the European College of 
sport science 

Comparison of scapula position in dominant 
and non dominant limb of girls with and 
without hyperkyphosis problem 

Antalya٢٠١٠ poster 

15th Annual Congress of 
the European College of 
sport science 

The comparison of scapula position and 
scapula retractor muscles endurance in 
females with and without hyperkyphosis 

Antalya٢٠١٠ poster 

15th Annual Congress of 
the European College of 
sport science 

Is there any relationship between thoracic 
hyperkyphosis, scapula position and 
posterior shoulder girdle muscles endurance? 

Antalya٢٠١٠ poster 

همایش ملی تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

بررسی تاثیر یک دوره تمرینات اصالحی منتخب با تاکید بر 

تغییر موقعیت قرارگیري استخوان هاي کتف در دختران 

 داراي ناهنجاري کایفوز افزایش یافته

  1390دانشگاه آزاد آمل 

 سخنرانی

کسب (

عنوان مقاله 

  )برتر

ی تربیت بدنی و علوم همایش مل

  ورزشی

دستگاه ارزیابی قدرت و استقامت عضالت طراحی و ساخت 

  ناحیه کمربند شانه اي

دانشگاه آزاد گرگان 

1390  
  سخنرانی

سومین کنفرانس ملی علوم ورزشی، 

  تربیت بدنی و سالمت اجتماعی

تاثیر تمرینات پلیومتریک بر تعادل و حس عمقی زانو و مچ 

  والیبالیستپاي نوجوانان پسر 

  تهران

1399  
  سخنرانی

سومین همایش ملی علوم ورزشی با 

  رویکرد ورزش، سالمت، جامعه

بررسی تاثیر سه روش آبدرمانی در عمق کم، عمیق و ترکیبی 

  بر عملکرد حرکتی زنان مبتال به فتق دیسک کمري

دانشگاه شهید چمران 

  اهواز

  1399اسفند 

  سخنرانی

با سومین همایش ملی علوم ورزشی 

  رویکرد ورزش، سالمت، جامعه

مقایسه تاثیر دو روش فیزیوتراپی فعال، آب درمانی بر میزان 

درد و ناتوانی عملکردي بیماران مبتال به کمردرد مزمن ناشی 

  از فتق دیسک کمري

دانشگاه شهید چمران 

  اهواز

  1399اسفند 

  سخنرانی

هفتمین همایش ملی علوم ورزشی و 

  تربیت بدنی ایران

تاثیر دو روش آب درمانی و آب درمانی به همراه  مقایسه

فیزیوتراپی بر میزان درد و ناتوانی عملکردي بیماران مبتال به 

  کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمري

مطالعات و تحقیقات علوم 

و فنون بنیادین در جامعه 

انجمن توسعه و ترویج 

علوم و فنون بنیادین 

  1400/ تهران

  سخنرانی

: ش ملی علوم ورزشیدومین همای

  ورزش، سالمت، جامعه

هفته تمرینات منتخب بر تعادل، درد و ناتوانی  8تاثیر 

  عملکردي زنان داراي زانودرد مزمن 

  دانشگاه ارومیه

  1400اردیبهشت 
  سخنرانی

  

انقباض بر انعطاف -به شیوه استراحت PNFتاثیر تمرینات 

آموزان پذیري و قدرت ایستاي اکستنسورهاي زانو در دانش 

  فوتبالیست با کوتاهی همسترینگ

  پوستر  

 

  پژوهشی -در نشریات علمییا چاپ شده آثار علمی ارائه شده  - 5

 تاریخ و محل انتشار  عنوان مقاله عنوان نشریه



  حرکت

 )طب ورزشی(

مقایسه موقعیت قرارگیري استخوان کتف و استقامت عضالت ریتراکتور در افراد کایفوتیک 

 و طبیعی

راندانشگاه ته  

7/2/89  

  حرکت

 )طب ورزشی(

میزان بروز آسیب هاي ورزشی و مقایسه آن در دو سطح دسته برتر و دسته یک فوتبال 

  دانشجویان ایران

 دانشگاه تهران

18/4/89  

پژوهش در علوم 

 ورزشی

بررسی رابطه میان میزان انحناي کایفوز سینه اي با میزان پروتراکشن کتف و استقامت 

 د شانهعضالت خلفی کمربن

 پژوهشکده تربیت بدنی

10/8/88  

WASJ  
The Relationship Between Thoracic Kyphosis Curvature and 
subacromial space 

World Applied 
Sciences Journal. 2013 

  حرکت

  )طب ورزشی(

مقایسه وضعیت قرارگیري استخوان کتف در دو اندام غالب و غیر غالب زنان داراي 

  یافته و طبیعی کایفوز افزایش

 دانشگاه تهران

14/10/90  

فیزیولوژي 

  ورزشی کاربردي

تاثیر شش هفته تمرین اصالحی منتخب بر سیندروم متقاطع فوقانی ورزشکاران 

 باالي سر

  

 دانشگاه مازندران

8/06/96  

توانبخشی 

  ورزشی

مقایسه تاثیر سه روش فیزیوتراپی فعال، آب درمانی و ترکیبی بر میزان درد و 

وانی عملکردي بیماران مبتال به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمرينات  

  تاریخ ارسال 14/10/99

داوري شده و ارسال  11/11/99

  به دبیر تخصصی

  

  

  

  

  

  

 :اختراع، اکتشاف و نوآوري هاي ارائه شده - 6

 عنوان اختراع
  محل ثبت

 تاریخ ثبت شماره ثبت
محل و تاریخ 

 تاییدیه علمی

 رت و استقامت عضالت ناحیه کمربند شانه ايدستگاه ارزیابی قد
سازمان 

 مالکیت فکري
388060165 18/6/88  

سازمان مرکزي 

 دانشگاه آزاد

22/9/90  

کسب مقام سوم و مدال برنزدر سومین المپیاد بین المللی مبتکران، مخترعان و نوآوران، درتاریخ 3 الی 5 آبانماه سال 1391 به میزبانی 

واحد مشهددانشگاه آزاد اسالمی   

 :تالیف و ترجمه کتاب -7

 همکاران سال نشر  ناشر  انتشارات عنوان

 بینایی و ورزش حرفه اي
 دانشگاه علمی کاربردي

 هما نادري فر، دکتر سید فرزاد محمدي 1395 فاسیران

  نفره 7آموزش راگبی 
  مختومقلی فراغی

 نازنین حسینی کریم آبادي 1397  مختومقلی فراغی

لکرد و عمبهبود  :علم شنا

 1399  حتمی  حتمی  تمرین
سپیده لطیفی، امیرحسین صفار، شایا 

 دارابی

  هاي ورزشیآناتومی آسیب

راهنماي مصور شما براي 

پیشگیري، تشخیص و 

  درمان

  

  

  در حال ویرایش نهایی

  

دکترمحمدحسین  علیزاده، دکتر سپیده 

دکتر حامد  - لطیفی، دکتر مصطفی زارعی

 عباسی

 



  
The Anatomy of Sports 
Injuries Your Illustrated Guide 
to Prevention, Diagnosis, and 
Treatmen 

 
 

 

 

 

  هاي ورزشیراهنماي آسیب

Sports injuries 
guidebook 

دکترمحمدحسین  علیزاده، دکتر سپیده  درحال ویرایش نهایی

لطیفی، دکتر مهدیه آکوچکیان، سوره 

  اکبري

Glute LAB 

ارات حتمیانتش/ درحال ویرایش نهایی دکتر  -یاسین لک دکتر سپیده لطیفی، 

 - دکتر محمدرضا موکل - مهدي نجاریان

  حدیث سبزي کار

  : کارگاه هاي آموزشی -8

 تاریخ تشکیل کارگاه محل برگزاري کارگاه عنوان کارگاه

23/9/87 دانشگاه تهران  نقش عکس العمل هاي زنجیره اي در اصالح قامت   

Kinesiotaping   ندانشگاه تهرا  6/9/87  

20/7/87 دانشگاه تهران  اجراي مهارت هاي تدوین اهداف و اعتماد به نفس در ورزش      

10/2/83 دانشگاه تهران  آشنایی با اصول مقاله نویسی      

10/10/87 دانشگاه الزهرا  آشنایی با برگزاري کمپیتگ و کوهنوردي  

2/8/89 پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  حی  آشنایی با اصول برنامه برنامه ریزي تمرینات حرکات اصال  

17/3/90 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز  3تعلیم و تربیت   

7/2/93 دانشگاه تهران  کالسبندي پزشکی ورزشی فلج مغزي  

6/9/93 دانشکاه آزاد بندرگز  )مدرس(برگزاري کارگاه ورزش و تندرستی  

 ی عضالنی کارمندانبرگزاري کارگاه شناسایی اختالالت اسکلت

  )مدرس(

  16/02/94  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

  16/06/94  دانشگاه گلستان  )مدرس(برگزاري کارگاه ورزش و تندرستی 

  15/02/95  دانشکده فنی و حرفه اي مائده گرگان  )مدرس( tapingبرگزاري کارگاه 

 ن فرهنگی ورزشی شهرداري گرگانسازما  )مدرس(برگزاري کارگاه مرگ تدریجی یک پشت میز نشین 

  و سازمان هاي تابعه شهرداري

9/06/95  

  11/06/95  استان گلستان MSانجمن   )مدرس( MSبرگزاري کارگاه آموزشی ورزش و بیماري 

  

  :  سوابق آموزشی  - 9

نام دانشگاه یا موسسه 

 آموزشی و پژوهشی

 تاریخ
 تلفن عنوان دروس تدریس شده

 پایان شروع

  تربیت معلم سبزوار
1/11/87  1/11/89   )تنیس روي میز، والیبال، شنا( 2و 1تربیت بدنی عمومی  

  )هندبالشناسی ورزشی، حرکات اصالحی، آسیب (تخصصی 
05714410104 



1/7/88 پیام نور واحد تهران مرکز  1/11/88  -شنا(، تخصصی )تنیس روي میز( 2و 1تربیت بدنی عمومی  

  )تنیس روي میز
0218889845 

1/11/88 پیام نور واحد سبزوار  1/11/89  05712657532  )والیبال - بسکتبال( 2و 1تربیت بدنی عمومی  

1/7/89 دانشگاه آزاد واحد بندرگز  1/11/95 روش   - آناتومی  انسان –آسیب شناسی ورزشی-حرکات اصالحی 

، والیبال، شنا -کاربرد کامپیوتر -هاي آموزش در تربیت بدنی

  روي میز، بدمینتون، دو ومیدانی، فیزیولوژي انسان، هندبال، تنیس

01733720402 

1/11/89 دانشگاه آزاد واحد گرگان  31/6/94 ،  )بدمینتون -والیبال -تنیس روي میز( 2و 1تربیت بدنی عمومی  

  ، آسیب شناسی ورزشی، حرکت درمانیتخصصی و والیبال شنا
01713332027 

دانشکده فنی و حرفه اي 

نمائده گرگا  

1/10/94  تا کنون 
 01732135657  ، آسیب شناسی ورزشی، حرکت شناسیشنا، نجات غریق

شمس گنبددانشگاه   1/11/97 آزمایشگاه حرکات  -سمینار در آسیب شناسی و حرکات اصالحی تا کنون 

حرکات  -حرکت شناسی پیشرفته -، پاتوکینزولوژياصالحی

  درمانی حرکت -بازتوانی آسیب هاي ورزشی -اصالحی پیشرفته

01733389710 

  

 :سوابق اجرایی -10

 98از سال  دانشگاه شمس گنبد و استادیار عضو هیات علمی 

  1399لغایت  1396نایب رئیس انجمن راگبی کشور از سال 

  97مسئول فنی دپارتمان حرکات اصالحی و بازتوانی نبض استان گلستان از سال 

 و  1393،1394ن فرهنگی ورزشی شهرداري گرگان در سالهاي کارشناس مرکز مشاوره و ارزیابی ساختار قامتی سازما

1395 

  2019سرپرست تیم ملی راگبی بانوان اعزامی به مسابقات غرب آسیا ، قطر سال 

  2013مربی بدنساز تیم ملی راگبی بانوان در مسابقات آسیایی هندوستان در سال 

  2017مربی بدنساز تیم ملی راگبی بانوان در مسابقات آسیایی امارات 

 1393و  1392و  1391 هايمربی بدنساز تیم بسکتبال بانوان استان گلستان در مسابقات لیگ برتر کشور در سال 

  1398تیرماه  - نفره بانوان 7مسئول کمیته فنی مسابقات کشوري راگبی  

  1398رئیس انجمن تندرستی و حرکات اصالحی هیات ورزش هاي همگانی شهرستان گرگان در سال 

 1394و  1393در سالهاي  ه ورزش در آب هیات ورزش هاي همگانی شهرستان گرگانرئیس کمیت 

  1397رئیس کمیته استعدادیابی هیات ورزش هاي همگانی شهرستان گرگان در سال 

 تا کنون 1398هاي همگانی شهرستان گرگان در سال رئیس انجمن تندرستی و حرکات اصالحی هیات ورزش 

 1395و  1394واترپلو شهرستان گرگان در سالهاي  نائب رئیس هیات شنا، شیرجه و 

  تا کنون 95نائب رئیس هیات شنا، شیرجه و واترپلو استان گلستان از سال 

 1398مربی شناي تیم استان گلستان در مسابقات قهرمانی کشور و استعدادهاي برتر 



  در مسابقات  ل طالي استان گلستانتا کنون و کسب اولین مدا 1390مربی شناي تیم دختران استخرغدیرگرگان از سال

  توسط شناگر این تیم 98استعدادهاي برترسال 

  1396و  1395و  1394مربی تیم راگبی استان گلستان در مسابقات قهرمانی کشور در سالهاي 

  از همکاري با مجموعه استخر غدیر و صدف در بخش آب درمانی ویژه بیماران داراي اختالالت و دردهاي اسکلتی عضالنی

 تاکنون 1393سال 

  1396و  1395همکاري با انجمن ام اس استان گلستان در سالهاي 

  4/7/94شنا استان گلستان مورخ  3مدرس کالس مربیگري درجه 

  20/12/95شنا استان گلستان مورخ  3مدرس کالس مربیگري درجه  

 تان گلستان زیر نظر فدراسیون ورزش مدرس دو دوره کارگاه ساختارقامتی ویژه مربیان پیالتس و آمادگی جسمانی اس

 1399 - هاي همگانی

 

 :سوابق فرهنگی، سیاسی، اجتماعی - 11

  سمت  تاریخ پایان  تاریخ شروع  نام ارگان  ردیف

  عضو عادي  4/5/1383  15/4/1378  عضویت در بسیج دانش آموزي  1

  عضو فعال  10/11/1390  4/5/1383  عضویت در بسیج محالت  2

  عضو فرهیخته  تا کنون  10/11/1390  عضویت در بسیج اساتید  3

 شرکت در مسابقات ورزشی بسیج 

 شرکت در نمایشگاه اختراعات و ابتکارات سازمان بسیج خراسان رضوي 

  

  : سوابق ورزشی - 12

 کارت هاي مربیگري و داوري ردیف کارت هاي مربیگري و داوري ردیف

3والیبال درجه  1 3دوچرخه سواري درجه  11   

3بدمینتون درجه  2 3ژیمناستیک درجه  12   

)داوري و مربیگري( 3درجه  تنیس روي میز 3  مدرس رسمی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو 13 

3قایقرانی درجه  4 2نجات غریق درجه  14   

3هندبال درجه  5 3آمادگی جسمانی درجه  15   

 توجیهی سافت بال 16 مدرسی تندرستی و حرکات اصالحی  6

ح یک پیالتسسط 17 توجیهی اسکواش 7  



بین المللی راگبی 2مربیگري سطح  8 واترپلو 3مربیگري درجه  18   

 مدرسی آسیب هاي ورزشی در انجمن راگبی کشور 19  شنا 3داوري درجه  9

 مدرس آب درمانی فدراسیون نجات غریق 20  مدرس رسمی انجمن راگبی کشور 10

  

 حکم هاي قهرمانی و گواهی شرکت در مسابقات ردیف

  1387ب مقام دوم مسابقات هندبال نهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور سال کس 1

  1386کسب مقام سوم مسابقات هندبال قهرمانی دانشجویان دختر سراسر کشور در سال  2

  1388ر در سال کسب مقام سوم مسابقات هندبال قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه هاي منطقه یک کشو 3

  1393کسب مقام دوم رشته هندبال در سیزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران در سال  4

  1387کسب مقام اول در رشته والیبال در هفتمین جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه تهران در سال  5

  1387ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه تهران در سال  متر قورباغه در هفتمین جشنواره 50کسب مقام سوم در رشته  6

 1386کسب مقام اول رشته والیبال در ششمین دوره مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه تهران در سال 7

 1386متر کرال پشت ششمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه تهران در سال 50کسب مقام دوم رشته  8

 1386متر قورباغه ششمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه تهران در سال 50سب مقام سوم رشته ک 9

 1385متر قورباغه پنجمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه تهران در سال  50کسب مقام اول رشته  10 

  1385رزشی درون دانشگاهی دانشگاه تهران در سال کسب مقام اول در رشته فوتسال در پنجمین دوره جشنواره و 11

 1384متر قورباغه چهارمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه تهران در سال  100کسب مقام دوم رشته  12

 1384کسب مقام اول رشته فوتسال چهارمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه تهران در سال  13

 1384چهارمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه تهران در سال متر پروانه  50قام سوم رشته کسب م 14

 1383ل دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه تهران در ساکسب مقام اول رشته فوتسال سومین  15

 1383شگاه تهران سال کسب مقام دوم رشته فوتسال در نخستین جشنواره ورزشی خوابگاه هاي دان 16

 1392کسب مقام اول رشته والیبال در مسابقات چهارجانبه ادارات شهرستان گرگان سال  17

 1383متر قورباغه در مسابقات دانشجویی دانشگاه تهران سال  50کسب مقام اول رشته  18

  1383 متر کرال پشت در مسابقات دانشجویی دانشگاه تهران سال 50کسب مقام دوم رشته  19

  1384کسب مقام دوم رشته والیبال در مسابقات دانشجویی دانشگاه تهران سال  20

  1384کسب مقام دوم رشته هندبال در مسابقات دانشجویی دانشگاه تهران سال  21

 1385کسب مقام دوم در رشته فوتسال در مسابقات ورزشی جام رمضان در سال  22

  1387شنواره گرامیداشت شهداي دانشگاه تهران در سال کسب مقام دوم مسابقات والیبال ج 23

  1384کسب مقام دوم در رشته فوتسال در مسابقات ورزشی جام رمضان در سال 24

 1381کسب مقام دوم در رشته والیبال در مسابقات ورزشی مدارس استان خراسان در سال 25

 1380ه هاي استان خراسان در سال کسب مقام دوم در رشته والیبال در مسابقات ورزشی آموزشگا 26

 1380کسب مقام سوم در رشته شناي کرال پشت در مسابقات گرامیداشت روز زن و مادر در استان خراسان سال  27

                     1378کسب مقام دوم در رشته والیبال در مسابقات قهرمانی مدارس استان خراسان  28



 1374یبال در مسابقات قهرمانی آموزشگاه هاي سبزوار کسب مقام سوم رشته مینی وال 29

 1378کسب مقام اول رشته والیبال در مسابقات قهرمانی آموزشگاه هاي سبزوار  30

 1379کسب مقام اول رشته والیبال در مسابقات قهرمانی آموزشگاه هاي سبزوار  31

 1380اي سبزوار کسب مقام دوم رشته والیبال در مسابقات قهرمانی آموزشگاه ه  32

  1379کسب مقام دوم رشته والیبال در مسابقات ورزشی جشنواره ملی بسیج خواهران   33

  1381کسب مقام دوم در مسابقات قهرمانی دو ومیدانی بسیج دانش آموزي   34

  1385گواهی شرکت در مسابقات واترپلو قهرمانی بانوان کشور در سال   35

  1383هفتمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور سال گواهی شرکت مسابقات فوتسال   36

  1382گواهی شرکت در مسابقات قهرمانی والیبال دانشجویان دختر دانشگاه هاي سراسر کشور در سال   37

  


