
  شناسنامه علميشناسنامه علمي

  آموزشي، پژوهشي و اجراييآموزشي، پژوهشي و اجرايي

    5151//88//5151: : تاريختاريخ
  شهاب الدين باقریشهاب الدين باقرینام و نام خانوادگي: نام و نام خانوادگي: 

  

 

 

 

 

 مشخصات فردیمشخصات فردی  --11

  باقریباقری  ::نام خانوادگينام خانوادگي                                    الدينالدينشهابشهاب  ::نامنام

                                                                  55185518  تاريخ تولد:تاريخ تولد:

 BBaagghheerriisshhaahhaabb@@yyaahhoooo..ccoommپست الكترونيكي: پست الكترونيكي: 

 

  

 تحصيالت دانشگاهي تحصيالت دانشگاهي سوابق سوابق   --22

مقطع تحصيلي و مقطع تحصيلي و 

  رتبه علميرتبه علمي
  سال اخذ مدرکسال اخذ مدرک  محل تحصيلمحل تحصيل  رشته تحصيليرشته تحصيلي

  55815581  سيناسينادانشگاه بوعليدانشگاه بوعلي  تربيت بدني و علوم ورزشيتربيت بدني و علوم ورزشي  کارشناسيکارشناسي

  55815581  دانشگاه تهراندانشگاه تهران  شناسي ورزشي و حرکات اصالحيشناسي ورزشي و حرکات اصالحيآسيبآسيب  ارشدارشدکارشناسي کارشناسي 

  55515551  دانشگاه خوارزمي دانشگاه خوارزمي   شناسي ورزشي و حرکات اصالحيشناسي ورزشي و حرکات اصالحيآسيبآسيب  دکترای تخصصيدکترای تخصصي

  ::ن پايان نامه دوره کارشناسي ارشدن پايان نامه دوره کارشناسي ارشدعنواعنوا

  درد پاتلوفمورالدرد پاتلوفمورال  هفته تمرينات منتخب بر سندرومهفته تمرينات منتخب بر سندروم  88تاثير تاثير 

  : : عنوان پايان نامه دوره دکتریعنوان پايان نامه دوره دکتری

مقايسه واکنش عضالت منتخب تنه و اندام تحتاني به اغتشاش وضعيتي ديناميک در ورزشكاران دارای مقايسه واکنش عضالت منتخب تنه و اندام تحتاني به اغتشاش وضعيتي ديناميک در ورزشكاران دارای 

  سندروم درد پاتلوفمورال و سالم در سطح ساجيتالسندروم درد پاتلوفمورال و سالم در سطح ساجيتال

 
  

    سوابق آموزشيسوابق آموزشي  --33

  هاهاهمکاری آموزشي با دانشگاههمکاری آموزشي با دانشگاه::  

 سينادانشگاه بوعلي 

 نهاوند دانشگاه 

  مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعهمؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه  

 شناسي ورزشي، حرکات اصالحي، تربيت بدني و ورزش معلولين، حرکات تدريس دروس: آسيب
 تربيت بدني عموميشناسي، بيومكانيک ورزشي، آزمايشگاه حرکتمقدمات درماني، 

 

 پژوهشيپژوهشي  سوابقسوابق  --44

  ييپژوهشپژوهش  --ييمقاالت علممقاالت علم((IISSCC:):)  

  دردر  پژوهشپژوهش  ""مجله علمي پژوهشيمجله علمي پژوهشي  --ای بر سندروم درد پاتلوفمورالای بر سندروم درد پاتلوفمورالهههفتهفت  88تاثير برنامه تمريني تاثير برنامه تمريني     

  5959ودی ودی   آذرآذر    --نفر اول و نويسنده مسئولنفر اول و نويسنده مسئول  --  ""توانبخشيتوانبخشي  علومعلوم

 



  ييشناسنامه علمشناسنامه علم

  ييو اجرايو اجراي، پژوهشي ، پژوهشي ييآموزشآموزش

  5151//9898//5151  ::تاريختاريخ
  شهاب الدين باقریشهاب الدين باقری  نام و نام خانوادگي:نام و نام خانوادگي:

  

 

 

 

در مردان مبتال به سندروم درد پاتلوفمورال در مردان مبتال به سندروم درد پاتلوفمورال کننده و چرخاننده خارجي ران کننده و چرخاننده خارجي ران تاثير تقويت عضالت دورتاثير تقويت عضالت دور  

، ، 3535دوره دوره   --ل و نويسنده مسئولل و نويسنده مسئولفر اوفر اونن    --""دانشگاه علوم پزشكي ايالمدانشگاه علوم پزشكي ايالم  ""مجله علمي پژوهشيمجله علمي پژوهشي  --

  5151، دی ماه ، دی ماه 66شمارهشماره

چهارسر ران و تقويت عضله چهارسر ران به چهارسر ران و تقويت عضله چهارسر ران به   --کننده کننده ، تقويت عضالت دور، تقويت عضالت دورمقايسه دو روش درمانيمقايسه دو روش درماني  

فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد،   ––تنهايي بر درد و عملكرد زنان مبتال به استئوآرتريت زانوتنهايي بر درد و عملكرد زنان مبتال به استئوآرتريت زانو

  5151، زمستان ، زمستان 33، شماره ، شماره 66دوره دوره     --ويسنده مسئولويسنده مسئولنفر اول و ننفر اول و ن    --ايرانايراندانشگاه علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 

پاسخ الكترومايوگرافي عضالت وستوس به اغتشاش وضعيتي ديناميک در ورزشكاران مبتال به پاسخ الكترومايوگرافي عضالت وستوس به اغتشاش وضعيتي ديناميک در ورزشكاران مبتال به   

نفر اول و نفر اول و   --مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي کردستانمجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي کردستان  --سندروم درد پاتلوفمورالسندروم درد پاتلوفمورال

  1515--6969، ، 5151، مهر و آبان ، مهر و آبان 11، شماره ، شماره 3535دوره دوره     --نويسنده مسئولنويسنده مسئول

نامه فيزيولوژی ورزشي نامه فيزيولوژی ورزشي پژوهشپژوهش  --شين اسپلينت در ورزشكارانشين اسپلينت در ورزشكارانبررسي عوامل خطر مرتبط با بروز بررسي عوامل خطر مرتبط با بروز   

  5151//55//5959تاريخ پذيرش تاريخ پذيرش   --نفر دومنفر دوم  --دانشگاه مازندراندانشگاه مازندران  --کاربردیکاربردی

  بارهایبارهای  بابا  زانوزانو  اکستنسوراکستنسور  انقباضانقباض  نوعنوع  سهسه  بينبين  کوادريسپسکوادريسپس  عضالتعضالت  الكتريكيالكتريكي  فعاليتفعاليت  مقايسهمقايسه  

هشي طب توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد هشي طب توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد فصلنامه علمي پژوفصلنامه علمي پژو  --جوانجوان  زنانزنان  دردر  مختلفمختلف

  5151دی ماه دی ماه   5151  --بهشتيبهشتي

مقايسه فعاليت الكترمايوگرافي عضله گلوتوس مديوس در پاسخ به اغتشاش پوسچرال ديناميک در مقايسه فعاليت الكترمايوگرافي عضله گلوتوس مديوس در پاسخ به اغتشاش پوسچرال ديناميک در   

دانشگاه دانشگاه   --نامه فيزيولوژی ورزشي کاربردینامه فيزيولوژی ورزشي کاربردیپژوهشپژوهش  ––سندروم درد پاتلوفمورال سندروم درد پاتلوفمورال   ورزشكاران با و بدونورزشكاران با و بدون

  5151//55//3399تاريخ پذيرشتاريخ پذيرش  --مازندرانمازندران

خارجي هيپ در آب بر شدت درد و عملكرد زنان مبتال به سندرم درد خارجي هيپ در آب بر شدت درد و عملكرد زنان مبتال به سندرم درد   ––اثر تقويت عضالت خلفي اثر تقويت عضالت خلفي   

  5151//11//5959تاريخ پذيرش تاريخ پذيرش   --مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي کردستانمجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي کردستان  --پاتلوفمورالپاتلوفمورال

مقايسه نسبت فعاليت الكترومايوگرافي عضالت پهن مايل داخلي به پهن خارجي حين اغتشاش مقايسه نسبت فعاليت الكترومايوگرافي عضالت پهن مايل داخلي به پهن خارجي حين اغتشاش   

نشريه مطالعات نشريه مطالعات   --يناميک در ورزشكاران مبتال به سندروم درد پاتلوفمورال و سالميناميک در ورزشكاران مبتال به سندروم درد پاتلوفمورال و سالموضعيتي دوضعيتي د

  5151//66//66تاريخ پذيرش تاريخ پذيرش     --دانشگاه بيرجنددانشگاه بيرجند    --م زيستي در ورزشم زيستي در ورزشکاربردی علوکاربردی علو

نشريه نشريه   --غيرورزشكارغيرورزشكار  وو  ررکاکاکاراتهکاراته  دختراندختران  دردر  لگنلگن  تيلتتيلت  وو  گردگرد  شانهشانه  فقرات،فقرات،  ستونستون  ساجيتالساجيتال  انحناهایانحناهای  

  5151//88//5959تاريخ پذيرش تاريخ پذيرش     --دانشگاه بيرجنددانشگاه بيرجند  --مطالعات کاربردی علوم زيستي در ورزشمطالعات کاربردی علوم زيستي در ورزش

  ييالمللالمللننييو بو ب  ييململ  ییهاهاششييهماهما::  

              ششييهماهما  نناولياولي  --منتخب بر سندروم درد پاتلوفمورال منتخب بر سندروم درد پاتلوفمورال   ییااهفتههفته  88  ييننييبرنامه تمربرنامه تمر  ککيي  ررييتاثتاث  

  8181اسفنداسفند  --  ييو حرکات اصالحو حرکات اصالح  ييورزشورزش  ييشناسشناسببييآسآس



  ييشناسنامه علمشناسنامه علم

  ييو اجرايو اجراي، پژوهشي ، پژوهشي ييآموزشآموزش
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بزرگساالن و بزرگساالن و   ییهاهاممييتت  ببييآسآس  سهسهييورزشكاران بسكتبال و مقاورزشكاران بسكتبال و مقا  ييورزشورزش  ییهاهاببييآسآس  وعوعييشش  ننزازاييمم  ييبررسبررس  

  5959ورورييشهرشهر--  علم و بسكتبالعلم و بسكتبال  ييململ  ششييهماهما  ننيياولاول  --نونهاالن نونهاالن 

زنان کوهنورد زنان کوهنورد   ييحرکتحرکت  ييييو زانو بر درد و تواناو زانو بر درد و توانا  پپييعضالت هعضالت ه  تتييتقوتقو  ييببييترکترک  ننييدوره تمردوره تمر  ککيي  ررييتاثتاث  

آذر آذر   --رانرانييدر ادر ا  ییگسترش علم کوهنوردگسترش علم کوهنورد  ييململ  ششييهماهما  ننيينخستنخست  --مبتال به سندروم درد پاتلوفمورالمبتال به سندروم درد پاتلوفمورال

5555  

  --بر درد و عملكرد وزنه برداران مبتال به سندروم درد پاتلوفمورالبر درد و عملكرد وزنه برداران مبتال به سندروم درد پاتلوفمورال  ییعملكردعملكرد  ننييتمرتمر  ایایهفتههفته  88  ررييتاثتاث  

  --ييو اجتماعو اجتماع  ييفرهنگفرهنگ  ،،ییو علوم ورزش در خدمت توسعه اقتصادو علوم ورزش در خدمت توسعه اقتصاد  ييبدنبدن  تتييتربترب  ييململ  ششييهماهما  ننيياولاول

    5555آذرآذر

ران  در مردان مبتال به سندروم درد ران  در مردان مبتال به سندروم درد   ييه خارجه خارجکننده و چرخانندکننده و چرخانندعضالت دورعضالت دور  تتييتقوتقو  ررييتاثتاث  

    5555اسفند اسفند   --  ييبدنبدن  تتييتربترب  ييالمللالملل  ننييبب  ششييهماهما  ننييهشتمهشتم  --پاتلوفمورالپاتلوفمورال

  --در آب بر درد و عملكرد وزنه برداران مبتال به سندروم درد پاتلوفمورال در آب بر درد و عملكرد وزنه برداران مبتال به سندروم درد پاتلوفمورال   ننييتمرتمر  ایایهفتههفته  88  اثراثر  

  5555بهمن بهمن   --دارداريينقش ورزش در نظام سالمت و توسعه پانقش ورزش در نظام سالمت و توسعه پا  --ييململ  ششييهماهما

  ييالمللالملل  ننييبب  ششييهماهما  ننيينهمنهم  --  ررييپذپذآموزشآموزش  ييتوانان ذهنتوانان ذهناختالالت ستون فقرات در کماختالالت ستون فقرات در کم  وعوعييشش  ييبررسبررس  

    5151اسفند اسفند   --  ييبدنبدن  تتييتربترب

  های تحقيقاتيهای تحقيقاتيزمينهزمينه  

  های زانو به ويژه سندروم درد پاتلوفمورالهای زانو به ويژه سندروم درد پاتلوفمورالمطالعات پاتومكانيک آسيبمطالعات پاتومكانيک آسيب  

  سندروم درد پاتلوفمورالسندروم درد پاتلوفمورال    ––های زانو های زانو توانبخشي آسيبتوانبخشي آسيب  

  مطالعات الكترومايوگرافيمطالعات الكترومايوگرافي  

  اختالالت اسكلتي عضالنياختالالت اسكلتي عضالني  

 های ورزشيهای ورزشيات آسيبات آسيبععمطالمطال 

 
 

 اجرايياجرايي  سوابقسوابق  --55  

  

 اجرايياجرايي  فعاليتفعاليت  هایهایزمينهزمينه 

  ييدانشگاه علوم پزشكدانشگاه علوم پزشك  ييورزشورزش  ييپزشكپزشك  قاتقاتييمرکز تحقمرکز تحق  --هاهاییمارمارييورزش و بورزش و ب  ششييدر همادر هما  شرکتشرکت  

  8181  ییدد--تهرانتهران

  5959ررييتت  --ييورزشورزش  ییو فناورو فناور  ککييومكانومكانييبب  ييتخصصتخصص  ييململ  ششييهماهما  ننييدر دومدر دوم  شرکتشرکت  

    5151خرداد خرداد   --دانشگاه نهاونددانشگاه نهاوند  --ييورزشورزش  ییهاهاببييدر آسدر آس  پپييوتوتيينزنزييکک  : کاربرد: کاربردييسخنرانسخنران  
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  امورفرهنگي، ورزشيامورفرهنگي، ورزشي  

  امور دانشجوييامور دانشجويي  

  امور پژوهشيامور پژوهشي  

  امور آموزشيامور آموزشي  

  

  های آموزشي گذرانده شدههای آموزشي گذرانده شدههای نرم افزاری/ دورههای نرم افزاری/ دورهمهارتمهارت  --66

  8686خرداد خرداد   --آکادمي ملي المپيک و پاراالمپيکآکادمي ملي المپيک و پاراالمپيک  --تمرينات آبيتمرينات آبيگارگاه تخصصي گارگاه تخصصي   

  8181دانشگاه تهراندانشگاه تهران  --KKiinneessiioo  TTaappiinnggگارگاه تخصصي گارگاه تخصصي   

  8181دانشگاه کرماندانشگاه کرمان  --های ارگونوميكي ارزيابي پوسچرحين کار مشاغل مختلفهای ارگونوميكي ارزيابي پوسچرحين کار مشاغل مختلفشيوهشيوهگارگاه تخصصي گارگاه تخصصي   

  5959دانشگاه بوعليدانشگاه بوعلي--بيومكانيک منيسک زانو و نحوه توانبخشي آنبيومكانيک منيسک زانو و نحوه توانبخشي آنگارگاه تخصصي گارگاه تخصصي   

    5959دانشگاه بوعليدانشگاه بوعلي  --LLooww  BBaacckk  PPaaiinnگارگاه تخصصي گارگاه تخصصي   

  5555دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور  --در ورزشدر ورزش  KKiinneessiioottaappeeو و   TTaappiinnggکاربرد کاربرد گارگاه تخصصي گارگاه تخصصي   

  5151شهريور شهريور   --های سازماندهي منابع الكترونيكيهای سازماندهي منابع الكترونيكيروشروشگارگاه آموزشي گارگاه آموزشي   

  SSPPSSSSافزار آماری افزار آماری نرمنرم  

  EEMMGG--ggeerraappiinnggافزار تخصصي افزار تخصصي نرمنرم  

  EEMMGG--BBTTSS  AAnnaallyyzzeerrافزار تخصصي افزار تخصصي نرمنرم  

  NNeexxuussزار زار افافنرمنرم  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 


