اطالعات شخصی

نام و نام خانوادگی :علی کاشی
مرتبه علمی :استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
آدرس  :تهران-خیابان مطهری -خیابان میر عماد -کوچه  5پالک  .3پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن 90805455190 :

پست الکترونيکssrc.kashi@yahoo.com :

سوابق تحصيلی
کارشناسی :تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه :بوعلی سینا همدان،

سال2831 :

کارشناسی ارشد :تربیت بدنی و علوم ورزشی ،گرایش :عمومی ،دانشگاه :اصفهان،

سال2831 :

-

عنوان پایان نامه :شیوع مصرف مواد نیروزا در بین ورزشکاران بدنساز کشور

دکتري تخصصی :رفتار حرکتی (رشد و تکامل و یادگيري حرکتی) ،دانشگاه :تهران ،سال2831 :
-

عنوان رساله دکتري :تاثیر یک دوره برنامه تمرنی منتخب بر مهارت های ادراکی -حرکتی و خصوصیات جسمانی افراد سندرم داون

 فلوشيپ :در دانشگاه فورو ایتالیکو و ساپینزا ایتالیا به مدت چهار ماه در سال  0980با عنوانPhysical education for people with disability in inclusive educational system

شرکت در دوره بیست روزه با عنوان  And Disability Sportدر سه ایالت کشور آمریکا (نوامبر
)0985
1

-

افتخارات
برگزیده کتاب برتر سال در شانزدهمين جشنواره ي کتاب سال دانشجویی در حوزه ي علوم انسانی و اجتماعی در 12

آبان  2833کتاب با عنوان"مواد نيروزا :یافته ها ،تاثيرات و مضرات" .این کتاب توسط دکتر علی کاشی ،دکتر مهدی کارگر
فرد و سرکار خانم زهرا سرلک تألیف و در انتشارات سالمی و جامعه نگر ،ناشر کتب علوم پزشکی چاپ شده است.
برگزیده کتاب برتر سال در بيست و یکمين جشنواره ي کتاب سال دانشجویی در حوزه ي علوم انسانی و اجتماعی با
عنوان "توانبخشی در سندرم داون با رویکرد فعالیت بدنی" در آبان ماه سال  . 8303این کتاب نیز توسط دکتر علی کاشی دکتر محمود
شیخ و دکتر اصغر دادخواه تالیف شده و در انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به چاپ رسیده است.
عضو بنياد ملی نخبگان کشوري با رتبه ي محقق سطح یک در سال  2831و 2831
سابقه مربيگري و قهرمانی ورزشی در رشته کاراته طی سالهاي  2838تا 2831

سمت هاي اجرایی و پست هاي سازمانی
تاریخ شروع

تاریخ پایان

8
0
3
4

مسئول کمیته تحقیق و پژوهش شوتوکان
رابط سازمان مبارزه با دوپینگ لرستان
عضو هیئت علمی
عضو شورای آموزشی

هیئت کاراته استان لرستان
فدراسیون پزشکی ورزشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خدابنده
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خدابنده

8313
8315
8311
8311

8314
8311
8311
8311

5
1

عضو شورای تحقیقات
عضو و دبیر گروه رفتار حرکتی

اداره کل تربیت بدنی استان زنجان
پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم

8311
8310

8311
تداوم دارد

1

عضو هیئت علمی تمام وقت

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

8300

تداوم دارد

ردیف سمت اجرایی

سازمان

1

ویراستار علمی نشریه رفتار حرکتی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

8300/95/81

تداوم دارد

0

مدیر آموزش های تخصصی و تحصیالت تکمیلی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

8300/91/04

8305/89

89

عضو کمیته جذب

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

8300/91/91

8303

88
80
83

عضو کار گروه ارزیابی علمی اختراعات
عضو شورای پژوهشی
عضو و دبیر کمیته انضباطی دانشجویان

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

8300/90/81
8303/94/89
8303/5/1

تداوم دارد
تداوم دارد
تداوم دارد

84
85

دبیر علمی نشریه رفتار حرکتی
عضو ودبیر کارگروه توانبخشی ورزشی در افراد کم توان

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

8303/91/01
8303/89/03

تداوم دارد
تداوم دارد

81
81
81

مدیر آموزش و تمرین المپیک ویژه ایران
دبیر کل المپیک ویژه ایران
مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی مراکز آموزش و
پژوهش ورزش کشور
عضو کارگروه تربیت بدنی سازمان اموزش و پرورش
استثنائی کشور
مدیر پژوهش و تحقیقات کاربردی

المپیک ویژه ایران
المپیک ویژه ایران
شورای هماهنگی مراکز آموزش و
پژوهش ورزش کشور
سازمان اموزش و پرورش استثنائی
کشور
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

8303
8304
8304

8304
تداوم دارد
تداوم دارد

8305

تداوم دارد

8305/89

تداوم دارد

80
09
2

مسئوليت در برگزاري همایش ها
ردیف سمت اجرایی
8

سازمان

دبیر علمی اولین همایش کشوری بررسی آسیب های
اجتماعی در استان لرستان
مدیر اجرایی گروه رفتار حرکتی هفتمین همایش بین
المللی تربیت بدنی
دبیر علمی ششمین همایش دانشجویان تربیت بدنی و
علوم ورزشی ایران
مسئول هماهنگی ،سخنرانی و پوستر سومین کنگره
بین المللی علمی ورزشی دانشگاه های آسیا
عضو هیئت رئیسه کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی
نیاز نسل فردا
مسئول کمیته تشریفات هشتمین همایش بین المللی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
عضو هیئت رئیسه سمینار سراسری مبانی پزشکی
ورزشی
عضو هیئت رئیسه اولین همایش ملی یافته های نوین
در علوم ورزشی
رئیس اولین همایش کشوری آشنایی با المپیک ویژه
ایران
عضو کمیته علمی نهمین همایش بین المللی تربیت
بدنی و علوم ورزشی

0
3
4
5
1
1
1
0
89

عضو هیئت رئیسه اولین و دومین همایش علوم
کاربردی در ورزش

88

نیروی انتظامی ،استانداری و
دانشگاه آزاد
پژوهشکده تربیت بدنی وزارت
علوم
پژوهشکده تربیت بدنی وزارت
علوم
پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت
علوم
دانشگاه تهران
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم
ورزشی
دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی ایران
دانشگاه شهید رجائی
دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم
ورزشی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تاریخ

تاریخ

شروع

پایان

8311

8311

8311

8311

8309

8309

8308

8308

 09و
8300/0/08
8303

8303

8304/8/03

-

- 8304/90/01
 01آذر - 8304
8304

8304

8304

8305

زمينه هاي پژوهشی
 طرح هاي پژوهشی به عنوان مجري یا همکار اصلیردیف
8
0
3
4
3

عنوان طرح

سازمان

شیوع مصرف مواد نیروزا و عوامل مؤثر بر آن در دانش آموزان سازمان آموزش و پروش
استان لرستان
استان لرستان
سازمان مدیریت و
شیوع مصرف مواد نیروزا و آگاهی ورزشکاران استان لرستان
برنامه ریزی لرستان
از عوارض جانبی مصرف آنها
دانشگاه علوم پزشکی
بررسی اپیدمیولوژیک خودکشی های موفق و نا موفق در
لرستان
استان لرستان
استانداری لرستان
بررسی نزاع های دسته جمعی در استان لرستان

سمت
مجری
طرح
همکار
اصلی
همکار
اصلی
همکار
اصلی

تاریخ

تاریخ

شروع
8315

پایان
8311

8311

8311

8311

8311

8315

8311

5

بررسی شیوع مصرف داروهای روان گردان در استان لرستان

1

شیوع مصرف مواد نیروزا در بین دانشجویان دانشگاه آزاد قائم
شهر
شیوع مصرف مواد نیروزا در بین دانشجویان دانشگاه آزاد
گرگان
ارتباط بین هوش فلسفی و خالقیت در اساتید دانشگاه های
آزاد اسالمی استان زنجان
شیوع مصرف مواد نیروزا در بین دانشجویان دانشگاه های آزاد
استان زنجان
بررسی شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان در دانش
آموزان و دانشجویان قم
بررسی روشها و ابزارهای بکارگیری آموزش مجاازی بمنظاور
ارتقاء کیفیت فرایند یاددهی -یاادگیری و آماوزش از دیادگاه
اساتید هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خدابنده و ارائاه
زیرساااختهای پیشاانهادی موردنیاااز در ایاان راسااتا در سااال
تحصیلی 8310-09
بررسی شیوع مصارف ماواد مخادر و روان گاردان در داناش
آموزان و دانشجویان خدابنده
بررسی شیوع مصارف ماواد روانگاردان و عوامال مارتبط باا
مصرف این مواد در دانش آموزان ایرانی

پلیس مبارزه با مواد
مخدر ناجا
دانشگاه آزاد اسالمی
قائم
دانشگاه آزاد اسالمی
گرگان
دانشگاه آزاد اسالمی
خدابنده
دانشگاه آزاد اسالمی
خدابنده
استانداری قم

مجری
طرح
همکار
اصلی
همکار
اصلی
همکار
اصلی
همکار
اصلی
مجری

دانشگاه آزاد اسالمی
خدابنده

همکار
اصلی

8310

دانشگاه آزاد اسالمی
خدابنده
صندوق حمایت از
پژوهش های ریاست
جمهوری

همکار
اصلی
همکار
اصلی

8310

8309

8308

بهار
8300

84

تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر عملکرد قلب و عروق
بزرگساالن سندرم داون

پژوهشگاه تربیت بدنی
وزارت علوم

همکار
اصلی

8309

اردیبهشت
00

85

تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر کاهش عالئم
دیمنشیا ناشی از بیماری آلزایمر در بزرگساالن سندرم داون

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد خدابنده

همکار
اصلی

8309

بهار
8300

81

تاثیر فعالیت ورزشی در رشته های مختلف بر بلوغ اجتماعی و
هیجانی دانشجویان دختر دانشگاه های استان خراسان رضوی

پژوهشگاه تربیت بدنی
وزارت علوم

مجری

8303

8303

81

فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه سوء مصرف مواد
نیروزا

پژوهشگاه تربیت بدنی

81

تدوین بسته تمرینی جسمانی حرکتی مختص کودکان و
نوجوانان دارای اختالل طیف اتیسم و بررسی تاثیر این بسته
در بهبود خصوصیات جسمانی و مهارت های روانی حرکتی
یک بسته آموزشی-تمرینی برای افراد کم توانی ذهنی و
بررسی تاثیر آن در بهبود خصوصیات جسمانی ،حرکتی و

1
1
0
89
88

80
83

80
4

مجری

8311

8311

8311

8311

8311

8311

8311

8311

8311

8311

8309

8309
8309

8304

8305

وزارت علوم
پژوهشگاه تربیت بدنی

مجری

8301

8301

وزارت علوم
صندوق حمایت از
پژوهشگران ریاست

مجری

8301

8301

جمهوری

شناختی

ب) نظارت بر طرح هاي پژوهشی
ردیف

عنوان طرح

سازمان

سمت

8

بررسی الگوی رفتار مجرمانه در مصرف کنندگان ماده محرک
روان (شیشه)
تاثیر فعالیت بدنی بر فرسودگی شغلی و آسیب های جسمانی
پرسنل پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور

پلیس مبارزه با مواد
مخدر ناجا
پلیس مبارزه با مواد
مخدر کشور

ناظر
طرح
ناظر

8300

3

تحلیل محتوای نشریات رفتار حرکتی کشور

پژوهشگاه تربیت بدنی و
علوم ورزشی

ناظر طرح

8301

0

تاریخ

تاریخ

شروع
8310

پایان
8310
8304
8301

 تاليف کتابردیف

عنوان کتاب

انتشارات

تاریخ چاپ

ردیف نام

8
0
3

مواد نیروزا :یافته ها ،تأثیرات و مضرات
تربیت بدنی عمومی 8
تربیت بدنی عمومی 0

سالمی و جامعه نگر
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد

8311
8309
8309

اول
3
3

4

توانبخشی در سندرم داون :با رویکرد فعالیت

دانشگاه علوم بهزیستی و

8303

اول

بدنی

توانبخشی

از خشخاش تا اکستاسی

شورای تحقیقات پلیس

5

8304

اول

مبارزه با مواد مخدر کشور

 شرکت در کارگاه آموزشی به عنوان شرکت کنندهردیف
8
0
3
4

SPSSآشنایی با نرم افزار
روانشناسی تربیتی
روش های تحقیق
آشنایی با دستگاه وینا

دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه آزاد اسالمی
پژهشکده تربیت بدنی

8311
8311
8311
8310

منطقه ای
منطقه ای
منطقه ای
ملی

5

دستیار آزمایشگاه تربیت بدنی و علوم
ورزشی
کار با دستگاه گاز آناالیزر و تحلیل داده
های آن
تاثیر ذهن آگاهی بر کاهش استرس در
ورزشکاران

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

8308

ملی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

8300

ملی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

8300

ملی

1
1

5

موضوع کارگاه

سازمان مجري

سال

سطح کارگاه

1

دوره آموزش مجازی عمره دانشگاهیان

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

8303

ملی

0
89

مدل سازی معادالت ساختاری با
ایموس -مقدماتی و پیشرفته
Performance of youth in
the context of growth
and maturation
کرسی آزاد اندیشی فرهنگ ورزش

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

8303

ملی

1393

بین المللی

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

80

آشنایی با مکاتبات بین المللی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

80و
8303/91/09
8304

ملی
ملی

83

اخالق حرفه ای سطح یک

موسسه مطالعات و مدیریت جامع
تخصصی جمعیت کشور

8304

ملی

84

معرفت شناسی اسالمی

موسسه مطالعات و مدیریت جامع
تخصصی جمعیت کشور

8304

ملی

85
81

Sport and disability
آموزش نوروفیدبک و بایو فیدبک

81

مدیریت ورزشی پیشرفته در سازمان های
المپیکی (المپیک سولیداریتی)

United state
فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری
اسالمی ایران
کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی
ایران

2015
8301

international
ملی

8301

ملی

88

 برگزاري کارگاه آموزشی به عنوان مدرسردیف
8
0
3
4
5
1
1

موضوع کارگاه
روشهای آماری پیشرفته با نرم افزار
SPSS
توانبخشی ورزشی در افراد کم توان
ذهنی
روشهای آماری پیشرفته با نرم افزار
SPSS
روشهای آماری پیشرفته با نرم افزار
SPSS
روشهای آماری پیشرفته با نرم افزار
SPSS
روشهای آماری پیشرفته با نرم افزار
SPSS
روشهای آماری پیشرفته با نرم افزار
SPSS

سازمان مجري
پژوهشگاه تربیت بدنی و
علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و
علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و
علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و
علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و
علوم ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و
علوم ورزشی
دانشگاه شهید رجائی

 مقاالت در مجالت علمی -پژوهشی داخلی6

سال
8300/90/85

سطح کارگاه
کشوری

8300/89/89

کشوری

8303/80/89

کشوری

8304/1/83

کشوری

8304/0/1

کشوری

8304/1/81

کشوری

شهریور 8305

درون دانشگاهی

ردیف
8

0

3
4
5
1
1

عنوان مقاله
مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران رشته بدنسازی :شیوع،
شناخت و آگاهی از عوارض جانبی

نام نشریه
المپیک

اصول بهداشت
روانی

شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین دانشجویان
دانشگاه اصفهان و آگاهی آنها از عوارض جانبی مصرف این
مواد
حرکت
آگاهی پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی از دوپینگ
ومصرف مواد نیروزا در ورزش
المپیک
مقایسه اکسیژن مصرفی بیشینه دختران دانش آموز با وضعیت
بالیدگی متفاوت
اصول بهداشت
شیوع مصرف مواد نیروزا و سطح آگاهی از اثرات و عوارض
روانی
جانبی آن ها در ورزش کاران استان لرستان
یافته
بررسی عوامل موثر در مصرف داروهای ممنوعه و مکملهای
نیروزا در دانش آموزان دبیرستانی
پژوهش های
مقایسه نیمرخ فیزیولوژیکی کشتی گیران آزاد و فرنگی

تاریخ و شماره
 -8315سال
چهاردهم ،شماره 0
(پیاپی )34
 -8315سال هشتم.
شماره  38و 30
صفحه 19-13
بهار  -11شماره 38

ردیف نام
اول

چهارم

دوم

 -8311سال شانزدهم،
شماره (0پیاپی )40

چهارم

-803 :)40( 88 ،8311
834

دوم

-884 :)3( 88 -8311
898
زمستان 8308

دوم
سوم

کاربردی در تندرستی
و عملکرد ورزشی

1

تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر بهبود عالئم عصبی
و روانی ناشی از بیماری سندرم داون

0

تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر بهبود عملکرد قلبی و فیزیولژی ورزشی
عروقی بزرگساالن سندرم داون

89

بررسی روش ها و ابزارهای آموزش مجازی به منظور ارتقاء کیفیت
آموزش از دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد واحد خدابنده

88

تاثیر فعالیت ورزشی در رشته های مختلف بر بلوغ اجتماعی و
هیجانی دانشجویان دختر دانشگاه های استان خراسان رضوی

رهیافتی نو در
مدیریت آموزشی
رفتار حرکتی

شماره  80پائیز 00
صفحه .30-85

دوم

 8303دوره  5پیاپی 81
صفحه  808تا .853

دوم

تابستان 8304

اول

80

تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر حافظه کاری کودکان
مبتال به اختالل نارسایی توجه  /فزون کنشی

رفتار حرکتی

پائیز  ،8304دوره هفت
شماره 08

پنجم

83

تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر کاهش عوارض
هایپوتونی عضالنی در بزرگساالن سندرم داون

رشد و یادگیری
حرکتی

پائیز  -04دوره 1
شماره 3
004-010

اول

84

تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامهریزی و حل مسئله
کودکان مبتالبه اختالل نارسایی توجه  /فزون کنشی
مواد نیروزا در دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمی استان زنجان:
شیوع مصرف ،شناخت نام ،آگاهی از دوپینگ و عوامل خطرزا

رفتار حرکتی

8304/91/83
شماره88/3151
 8304/91/83شماره
00/8111

پنجم

81

توجه به دیدگاههای مختلف تواناییها :تأثیر بازخورد عمومی و
غیر-عمومی در یادگیری مهارتهای حرکتی کودکان کمتوان
ذهنی

85

7

رفتار حرکتی

زمستان 8300

اول

پژوهش در ورزش
دانشگاهی
رفتار حرکتی

دوره  ،1شماره ( 03بهار
 ،)8305بهار ،8305
صفحه 091-8

اول

اول

دوم

 زمستان،39 شماره
 صفحه8304

مطالعات راهبردی
ورزش و جوانان

بررسی میزان شیوع مصرف مواد مخدر در دانش آموزان ایرانی و
ویژگی های جمعیت شناختی مرتبط با الگوی مصرف این مواد

81

اول

پذیرفته شده

فیزیولوژی ورزشی

81

چهارم

88/09831 پذیرش
01/89/4 مورخ
018990-804 پذیرش
01/89/0 مورخ

فیزیولوژی ورزشی

فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه سوء مصرف مواد نیروزا
در ورزشکاران ایرانی
اثر کوتاه مدت حرکات کششی ایستا و پویا بر نسبت عملکردی و
رایج عضله همسترینگ به چهار سر رانی زنان ورزشکار
-اثر بازی در مانی بر مهارت های حرکتی و یکپارچگی دیداری
حرکتی نوپایان دارای تولد زودرس

 مورخ01/م/01
01/88/8
 مورخ88/09350
01/89/80

مطالعات ناتوانی

 ذهنی و ترکیبی بر اجرای مهارت،مقایسه تمرین منتخب ورزشی
های حرکتی کودکان پسر دارای اختالل هماهنگی رشدی
،مقایسه مداخله های مربی محور و والدین محور بر رشد اجتماعی
عاطفی و شناختی کودکان با اختالل هماهنگی رشدی

08

سوم

سوم
سوم

توانمند سازی
کودکان استثنائی

رفتار حرکتی

80
09

00

ISI  مقاالت در مجالتردیف نام
4

تاریخ چاپ

نام نشریه

عنوان مقاله

2011; 6 (3):

5

2015

5

Vol IX, Iss 4,
October December
2016

technics
technologies
education
management
International
Journal Of
Review In Life
Science
Journal of
medicine and
life

The Awareness, Understanding,
Attitude and P revalence of Using
Stimulant Substances among the
Students University
Effects of a Specialized Exercise
Program on Cognitive and Behavioral
Inhibition of Children with Attention
Deficit Hyperactivity
Effects of a selected exercise program
on executive function of children with
attention deficit hyperactivity disorder

4

2017

Infant Behavior
and
Development

psychometric properties of the
Affordances in the Home Environment
for Motor Development inventory for use
with Iranian children aged 18-42 months

776-773.

ردیف
1

2

3

4

 مقاالت در مجالت علمی پژوهشی انگليسیردیف نام
2

تاریخ چاپ
2007

3
Volume
11,
Number
17
(4-2013)

نام نشریه

عنوان مقاله

The Turkish
journal of sport
medicine
IRANIAN
JOURNAL OF
REHABILITATION

Use of anabolic androgenic
steroid among Isfahan
university student
The effect of a “selected
exercise training” on
reducing symptoms of
dementia caused by
Alzheimer's disease in
people with Down
syndrome

ردیف
1
2

8

3

”The effect of “Kashi practices
on improvement of Psychomotor skill in people with
Down syndrome

IRANIAN
JOURNAL OF
REHABILITATION

Volume 13,
Number 3
(Autumn
)2015

1

 شرکت در کنگره هاي بين المللی خارجی با ارائه مقاله:ردیف

ردیف

عنوان مقاله

نام و سطح همایش

تاریخ و مکان همایش

8

Risk factors related to the use of
ergogenic substances amongst
college students in Iran

2011 FISU
Conference

The International
University Sports
Federation
11-13 AUGEST

0

The effect of kashi practice on balance
of adults with Down’s syndrome.

17 th World
Congress of
Sports Medicine

Rome 27-30 September
2012

اول

3

Risk factor associate with drug
abuse among university
students

4

The effect of Kashi practice on
strength of adults with Down’s
syndrome

17 th World
Congress of
Sports Medicine
17 th World
Congress of
Sports Medicine

Rome 27-30 September
2012

دوم

Rome 27-30 September
2012

دوم

5

Effect of selective exercise training on
cardiovascular function of adults with
Down’s syndrome

17 th World
Congress of
Sports Medicine

Rome 27-30 September
2012

دوم

نام
اول

 شرکت در کنگره هاي داخلی با ارائه مقاله:ردیف

عنوان مقاله

نام و سطح همایش

8

تجزیه و تحلیل بیومکانیکی تکنیک گیاکوزوکی در رشته
ورزشی کاراته

0

شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین دانشجویان
دانشگاه اصفهان و آگاهی آنها از عوارض جانبی این مواد

3

شیوع مصرف مواد نیروزا وآگاهی ورزشکاران رشته
بدنسازی از عوارض جانبی مصرف آنها
آگاهی پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی از دوپینگ
ومصرف مواد نیروزا در ورزش
رضایت از تیپ بدنی و رفتارهای کنترل وزن وزن در بین

سومین همایش ملی
دانشجویی تربیت بدنی
دانشگاه های کشور
سومین همایش ملی
دانشجویی تربیت بدنی
دانشگاه های کشور
پنجمین همایش بین المللی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
پنجمین همایش بین المللی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
چهارمین همایش ملی

4
5
9

ردیف نام

تاریخ و مکان
همایش
آبان  8314در مشهد

اول

آبان  8314در مشهد

اول

اسفند  8314در تهران.

اول

اسفند  8314در تهران

دوم

آذر  8315در تهران

دوم

1

1
1
0
89
88
80
83
84
85
81
81
81

81
80
09
08

دانشجویی تربیت بدنی الزهرا
دختران دانش آموز استان تهران
اولین همایش بین المللی
عوامل خطرزای مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایرانی
علمی -ورزشی دانشگاه های
جهان اسالم
دومین همایش کشوری
تصورات اشتباه پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی در
خطاهای پزشکی
مورد داروها و مکملهای مورد استفاده در ورزش
یازدهمین همایش آسیایی
مقایسه اکسیژن مصرفی بیشینه دختران دانش آموز با
پزشکی ورزشی
وضعیت بالیدگی متفاوت
یازدهمین همایش آسیایی
شیوع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران استان لرستان
پزشکی ورزشی
عوامل موثر در مصرف مواد نیروزا در دانش آموزان استان همایش بررسی آسیب های
اجتماعی استان لرستان
لرستان
همایش بررسی آسیب های
بررسی علل موثر در نزاع های دسته جمعی در استان
اجتماعی استان لرستان
لرستان
شیوع مصرف مواد نیروزا در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اولین همایش ملی مدیریت
ورزشی
گرگان و آگاهی آنها از عوارض جانبی مصرف این مواد
شیوع مصرف مواد نیروزا  ،نگرش و آگاهی ورزشکاران اولین همایش منطقه ای سوء
مصرف داروها در ورزش
نخبه زن ایرانی از عوارض جانبی آنها
شیوع مصرف مواد نیروزا در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اولین همایش منطقه ای سوء
مصرف داروها در ورزش
قائمشهر
دومین همایش منطقه ای
مواد نیروزا در دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان :شیوع
ورزش برای همه
مصرف ،شناخت نام مواد نیروزا و آگاهی از دوپینگ
اولین همایش ملی اعتیاد
مصرف مواد مخدر و روان گردان در بین جوانان و
نوجوانان استان لرستان
اولین همایش ملی علم و
مقایسه نیمرخ فیزیولوژیکی کشتی
کشتی
گیران آزاد و فرنگی کار نخبه
دومین همایش نیازها و
سخنران کلیدی با عنوان توانبخشی ورزشی در سندرم
توانایی های کودکان
داون
استثنایی
همایش ورزش نیاز نسل فردا
توانبخشی ورزشی در افراد کم توان ذهنی
هشتمین همایش بین المللی
رفتار حرکتی و توانبخشی ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
سمینار سراسری مبانی
سوء مصرف مواد در دانشجویان ایرانی
پزشکی ورزشی
اولین همایش ملی یافته های
سخنران کلیدی با عنوان
نوین در علوم ورزشی
نکات کلیدی در مداخالت توانبخشی ورزشی در مطالعات
شهید رجایی
رفتار حرکتی

اردیبهشت  8311در تهران

اول

خرداد  8311در خرم آباد

اول

مهر  8311در تهران

چهارم

مهر  8311در تهران

اول

بهمن  8311در خرم آباد

دوم

بهمن  8311در خرم آباد

اول

 8311در دانشگاه شمال

سوم

خرداد  8311دانشگاه آزاد
اسالمی تاکستان
خرداد  8311دانشگاه آزاد
اسالمی تاکستان
مرداد  8311دانشگاه آزاد
واحدزنجان
خرداد  8310در تهران

سوم

دوم

اردیبهشت 8308

سوم

8308/89/81

اول

00/88/08

سخنران
ویژه
اول

04/8/39

اول

آذر 8304

اول

8303

 سابقه تدریسردیف
10

مکان

دروس

تاریخ

مقطع

سوم
دوم

2

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
خدابنده

رشد و تکامل حرکتی -یادگیری حرکتی -آمار در تربیت
بدنی -سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی -اصول و
مبانی تربیت بدنی -روش های آموزش تربیت بدنی-تغذیه
ورزشی -زبان تخصصی تربیت بدنی -رایانه در تربیت بدنی

2832

کاردانی

1

دانشگاه پیام نور واحد زنجان

8

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکز
دانشگاه امام رضا

اصول و مبانی تربيت بدنی -رشد و تکامل
حرکتی
آشنایی با مبانی عصبی حرکات انسان

2833

کارشناسی

2831

کارشناسی

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

2831

کارشناسی

1
2

دانشگاه پیام نور واحد مشهد
دانشگاه تهران

رشد و تکامل حرکتی -روانشناسی ورزشی

2831
2838

کارشناسی
کارشناسی ارشد

3

پژوهشگاه تربیت بدنی

آمار و روش تحقيق پيشرفته

2838

دکتري تخصصی

3

دانشگاه آزاد تهران مرکز

رشد و تکامل حرکتی -یادیگري حرکتی

3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی تهران
مرکز
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات
دانشگاه شهید رجائی

روش هاي آماري پيشرفته

-2838
2831
2831

کارشناسی
دکتراي تخصصی

روش هاي آماري در علوم ورزشی

2831

کارشناسی ارشد

اختالالت رشد و یادگيري حرکتی

2831

کارشناسی ارشد

روش هاي آماري در علوم ورزشی -رشد جسمانی

2831

اختالالت یادگيري حرکتی -فعاليت بدنی و
آموزش تندرستی

2831

کارشناسی ارشد و
دکتري
کارشناسی ارشد

21

پژوهشگاه تربیت بدنی

روش هاي آماري در علوم ورزشی

2831

کارشناسی ارشد

21
22

دانشگاه تهران پردیس البرز
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات
دانشگاه شهید رجائی

روش هاي آماري پيشرفته در علوم ورزشی

2832
2832

دکتري تخصصی
دکتري تخصصی

23

دانشگاه تهران

2832

کارشناسی ارشد

23

پژوهشگاه تربیت بدنی و
علوم ورزشی

اختالالت یادگيري حرکتی -فعاليت بدنی و
آموزش تندرستی
ارزیابی رشد مهارت هاي حرکتی -روش هاي
آماري در علوم ورزشی
روشهاي آماري در علوم ورزشی

2832

کارشناسی ارشد

2832

کارشناسی ارشد

1

21
22
21
28

23

روش هاي آماري پيشرفته -مبانی عصبی حرکات
انسان -رایانه در تربيت بدنی

روش هاي آماري پيشرفته در علوم ورزشی

 راهنمایی و یا مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریردیف
2
11

نام دانشگاه

عنوان

اراک

مصرف مواد نیروزا در زنان ورزشکار نخبه ایرانی

تاریخ
2833

مقطع
کارشناسی

1

فردوسی مشهد

8

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات

تاثیر برنامه حرکتی منتخب بر روی عملکرد حرکتی یا تبحر
حرکتی،کنش های اجرایی و ترشح  BDNFسرم در کودکان مبتال به
اختالل نارسایی توجه /فزون کنشی ()ADHD
توصیف مشارکت نوجوانان در فعالیت های منظم ورزشی بر
اساس نظریه انگیزش شایستگی

ارشد
دکتري
تخصصی

2838

2831

دکتري
تخصصی

1

دانشگاه آزاد
خوراسگان

بررسی تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر تعادل ایستا و
پویای کودکان سندرم داون

2831

کارشناسی
ارشد

1

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کرج

اثر مشاهده الگوی ماهر و مبتدی بر اکتساب و یادداری مهارت
پرتاب آزاد بسکتبال در افراد با سطوح مختلف توانایی
تصویرسازی

2831

کارشناسی
ارشد

2

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات

اثر بازی درمانی بر مهارتهای حرکتی و یکپارچگی دیداری-
حرکتی نوپایان دارای تولد زودرس

2831

دکتري
تخصصی

3

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات

تاثیر شن بازی درمانی در کاهش نشانه های پرخاشگری کودکان پیش
دبستانی
مقایسه تاثیر تمرینات منتخب پیالتس،تمرین با تراباند و تمرین با وزنه بر
قدرت وانعطاف پذیری اندام تحتانی زنان سالمند
مقایسه مداخله های مربی محور و والدین محور بر رشد حرکتی ،شناختی و
عاطفی کودکان با اختالل هماهنگی رشدی
اثر دو نوع مداخله ورزشی همراه و بدون موسیقی بر عالئم اوتیسم و
مهارتهای حرکتی کودکان اوتیسم
بررسی ویژگی های روانسنجی محموعه آزمون ارزیابی حرکتی
کودکانویرایش دوم در کودکان  89-1ساله شهر اراک و تدوین نیمرخ رشدی
این کودکان

2831

کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد
دکتري
تخصصی
دکتري
تخصصی

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات

بررسی تاثیر ورزش  TRXبر قدرت و انعطاف پذیری مردان مبتال به MS
(مالتیپل اسکلروزیس)
اثر تمرینات ایروبیک در آب بر حافظه کاری زنان سالمند مبتال به آلزایمر

2831

کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد
دکتري
تخصصی

3
3
21
22

21
28
21

تاثیر یک دوره برنامه تمرینی و تصویر سازی ذهنی بر رشد حرکتی کودکان
دارای اختالل رشدی

2831
2831
2831
2831

2831
2831

توانمندی ها ومهارت ها

ردیف

نوع مهارت

سطح تبحر

2

آشنایی با نرم افزار SPSS

مشاوره آماري بيش از  211عنوان

1

زبان انگليسی

نمره قبولی در آزمون تافل تهران

8

توانبخشی ورزشی در جوامع ویژه

یک سال فعاليت عملی در داخل و خارج

پایان نامه کارشناسی ارشد ،رساله
دکتري و طرح تحقيقی

از کشور
12

احکام داوري و مربيگري ورزشی:
 -8گواهینامه مربیگری درجه  3ملی کاراته از فدراسیون کاراته جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 19/89/05
 -0گواهینامه مربیگری درجه  Dآسیایی فوتبال از فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 18/4/1
 -3گواهینامه مربیگری درجه  3ملی والیبال از فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 18/3/1
 -4گواهینامه داوری درجه  3ملی والیبال از فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 19/3/85
 -5گواهینامه مربیگری درجه  3ملی شنا از فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 10/1/04
 -1گواهینامه مربیگری درجه  3ملی آب درمانی از هیأت پزشکی ورزشی استان اصفهان در تاریخ 14/80/4
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Career Summary
- Academic


2006-2016.
Professor in some courses such as Research Method and Statistic in
Physical Education and Sport Sciences, Motor development, Motor Learning, Motor
control
 2006-2008. Faculty member of Islamic Azad University for 2 years

- Administrative


2011-2016.

Assistant professor and Director of specialized training and post graduate

affairs in Sport Sciences Research Institute of Iran


2107-2018. Research Affairs Director of Sport Sciences Research Institute of Iran



2013-2014.

Trainer manager of Special Olympic of Iran 2014-2016



2015-2017.

National director Special Olympic of Iran 2016
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Publications
- Compilation of book:


Ali Kashi, Mehdi Kargarfard, Zahra Sarlak. Ergogenic substances: finding,
effect and side effects. Publication of salami in 2009. In Persian.
This book was selected as a first book in 16th National university student year's Book
Festival of Iran in 2009. In Persian.


Ali Kashi, Asghar Dadkhah, Mahmoud Sheikh. Rehabilitation in Down
syndrome: by physical activity approach. Publication of University of
Social Welfare and Rehabilitation Sciences. April 2014: In Persian.
This book was selected as a first book in 21th National university student year's Book
Festival of Iran in 2014. In Persian.


Zahra Sarlak, Mahmoud Reza Mottaghi, Ali Kashi, Zahra Rohani. General
physical education. Publication of Islamic Azad University of Khodabandeh
branch. 2012. Two volumes. In Persian.



Ali Kashi, Zahra Sarlak. From opium to ecstasy. Publication of antiNarcotics police of Iran. 2015. In Persian.

Journal Papers:


ISI article:

1. Askari B, Askari A, Kashi A. The Awareness, Understanding, Attitude and Prevalence of
Using Stimulant Substances among the Students University. Technics technologies
education management. Volume 6 Number 3, 2011.
2. Memarmoghadam M, Taheri H R, Sohrabi M, Mashhadi M, Kashi A. Effects of a
Specialized Exercise Program on Cognitive and Behavioral Inhibition of Children with
Attention Deficit Hyperactivity. International Journal Of Review In Life Science , 2015: in
print.
3. Memarmoghadam M, Taheri H R, Sohrabi M, Mashhadi M, Kashi A. Effects of a selected
exercise program on executive function of children with attention deficit hyperactivity
disorder. Journal of medicine and life: Vol IX, Iss 4, October - December 2016
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4. Saeed Valadi, Carl Gabbard ,Elahe Arabameri, Ali Kashi, Abdollah Ghasemi. Psychometric
properties of the Affordances in the Home Environment for Motor Development
inventory for use with Iranian children aged 18-42 months. Infant Behavior and
Development. 2018: 1-11.


English article:

5. Kargarfard M, Kashi A. Use of anabolic androgenic steroid among Isfahan university
student. The Turkish journal of sport medicine. 2007.
6. Sarlak Z, Dadkhah A, Sheikh M, Kashi A. The effect of a “selected exercise training” on
reducing symptoms of dementia caused by Alzheimer's disease in people with Down
syndrome. Iranian journl of rehabilitation.2013.
7. Kashi A., Dadkhah A, Sheikh M, Hemayattalab R, Arab Ameri E. The effect of “Kashi
practices” on improvement of Psycho-motor skill in people with Down syndrome. Iranian
journal of rehabilitation. 2015; 13 (4).



Published scientific elcitra in Persian journal by English abstract:

8. 5. Kashi A, kargarfard M, Molavi H, Sarlak Z. Use of ergogenic aid in body building athlete:
prevalence, knowledge and awareness about side effects. Olympic, 2006: 14 (34).
9. kargarfard M, Ghias M, Karimizadegan AR, Kashi A. Assessment of anabolic- androgenic
steroids among Isfahan university students. Prevalence and awareness about their side
effect. Quarterly journal of fundamental of mental health. 2006; 8 (31): p73-80.
10. Sarlak Z, Kashi A, kargarfard M, Sarlak, M. Awareness of doctor and student of medical
sciences about doping and consumption of ergogenic substances in sport. Harakat; 2007
(31): P: 179-192.
11. Sarlak Z., Shojaei Masoumeh, Gaeini A.A., Kashi Ali. Comparison of peak oxygen uptake in
non-athletes
adolescent
girls
with
different
maturity
status. Olympic.
2008 , Volume 16 , Number 2 (SERIAL 42); Page(s) 29 To 38.
12. kargarfard M, Kashi A, Sarlak Z. Prevalence of ergogenic substances use and athletes'
knowledge of effects and side effects of them in Lorestan province, western part of Iran.
Quarterly journal of fundamental of mental health Volume 11, Issue 42, July and August
2009, Page 123-134.
13. Sarlak Z, Kashi A. Study of effective factors on the use of banned drugs and ergogenic
supplements in Lorestan high school students. Yafte journal of medical sciences (YJMS).
2009; 11(3): P 101-114.
14. Sarlak Z, Kashi A, Shariatzadeh Jonydi M. Effect of selected exercise training program on
cardiovascular function in adults with Down syndrome. Sport Physiology, No 19, 2013.
15. Sarlak Z, Kashi A, Naghibi S. The effect of educational-training Kashi package on
information processing and Mental and neurological complications of People with Down
syndrome. Motor behavior. 2014; 5 (14): P 47-67.
16. Faroghzadeh N, Kashi A. An Evaluation Of Virtual Education Methods And Tools To
Improve Teaching Quality From the point of view of the Faculty Members of Islamic Azad
17

University of Khodabandeh. New Approach in Educational Administration. Volume 5,
Issue 17, Spring 2014, Page 121-152
17. Kashi A, Sheikh M, Dadkhah A, Arabameri E, Hemayattalab R. The effect of selective
exercise training on reduce symptom of hypotonia and changing body composition in
men with Down syndrome. Motor Development and Learning, 2015: In print.
18. Kashi Ali. The effect of Sport on social and emotional maturity of female university
students. Motor behaviors. 2015 8 (20): P 1-14.
19. Memarmoghadam M, Kashi A, Taheri H R, Sohrabi M, Mashhadi M. Effect of a period of
selected training program on planning and problem solving of children with Attention
Deficit Hyperactivity Disorder. Motor behavior, 2015: in print.
20. Kashi A. Ergogenic substance among Islamic Azad University students in Zanjan provinces:
Prevalence of use; knowledge of name, awareness about doping and risk factor associate
to abuse. Research in university sport. 2015: in print.
21. Memarmoghadam M, Taheri H R, Sohrabi M, Mashhadi M, Kashi A. Effects of a period of selected
training program on the working memory of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Motor behavior, 2015: in print.
22. Rezaeii M, Ghasemi A, Kashi A. Vaez mousavi S m K. Effect of Play Therapy on Motor Skills and
Visual-motor Integration of Toddlers with a Preterm Birth. Empowering Exceptional Children.

2018. IN PRINT.
23. Abdolrahman sh, Vaez mousavi S m K. Kashi A. Comparison of Instructor-Based and ParentBased Interventions on Motor Development, Social Development, Emotional
Development and Cognitive Development in Children with Developmental Coordination
Disorder. Motor Behavior. 2018. IN PRINT.

Conference Papers:


Article that published in proceeding books of International Conferences:

1. Ali Kashi. Risk factors related to the use of ergogenic substances amongst college students in Iran.
2011 FISU Conference: The International University Sports Federation: 11-13 AUGEST 2011.
2. Ali Kashi. The effect of Kashi practice on balance of adults with Down’s syndrome. 17th World
Congress of Sports Medicine. Rome 27-30 September 2012.
3. Ali Kashi. Risk factor associate with drug abuse among university students. 17 th World Congress
of Sports Medicine. Rome 27-30 September 2012.
4. Ali Kashi. The effect of Kashi practice on strength of adults with Down’s syndrome. 17 th World
Congress of Sports Medicine. Rome 27-30 September 2012.
5. Ali Kashi. Effect of selective exercise training on cardiovascular function of adults with Down’s
syndrome. 17th World Congress of Sports Medicine. Rome 27-30 September 2012.
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6. Ali Kashi. Motor behavior and sport rehabilitation. 8th international congress of Physical
Education and Sport Sciences. Tehran; March 10, 2015.



Article that published in proceeding books of national Conferences:
Present of 18 research article in national conference

Research Projects
GRANT ACTIVITY (Research project)

1. Kashi A. Sarlak Z. (2006). Study of effective factors on the use of banned drugs and
ergogenic supplements in Lorestan high school students. Sponsored by Department of
Education of Lorestan province.
2. Sarlak Z, Kashi A. (2007). Prevalence of ergogenic substances use and athletes' knowledge
of effects and side effects of them in Lorestan province. Sponsored by Department of Sport
and Youth of Lorestan province.
3. Ali Kashi, Zahra Sarlak. (2008). Evaluation of prevalence narcotic and psychoactive drug
in Lorestan province. Sponsored by Anti-Narcotics police of Iran.
4. Askari A, Askari B, Kashi A. (2008). The Awareness, Understanding, Attitude and
Prevalence of Using Stimulant Substances among the Gorgan University Students.
Sponsored by Islamic Azad University of Gorgan branch.
5. Askari B, Askari A, Kashi A. (2009). Prevalence of Using Ergogenic Substances abuse
among the GHaemshahr University Students. Sponsored by Islamic Azad University of
GHaemshahr branch.
6. Sarlak Z, Kashi A. (2009). Prevalence of Using Ergogenic Substances abuse among the
Zanjan Islamic Azad University Students. Sponsored by Islamic Azad University of
khodabandeh branch.
7. Sarlak Z, Kashi A. (2010). Prevalence of Using narcotic and psychoactive Substances
among the Zanjan Islamic Azad University Students. Sponsored by Islamic Azad
University of khodabandeh branch.
8. Kashi A. Sarlak Z. (2011). Prevalence of use psychoactive substances and causes of
orientation to them in university students of Qom province. Sponsored by Governor
General Office of Qom province.
9. Sheikh M, Kashi A. Sarlak Z. (2012). Prevalence and Risk factors affected to drug abuse
among high school students of Iran. Sponsored by Vice-presidency for science and
technology of Presidency of Islamic Republic of Iran (INSF).
10. Sarlak Z, Kashi A. (2012). Effect of selected exercise training program on cardiovascular
function in adults with Down syndrome. Sponsored by Sport Science Research Institute of
Iran (SSRI).
11. Sarlak Z, Kashi A. (2013). The effect of educational-training Kashi package on information
processing and Mental and neurological complications of People with Down syndrome.
Sponsored by Sponsored by Islamic Azad University of khodabandeh branch.
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12. Kashi A. (2015). The effect of Sport on social and emotional maturity of female university
students. Sponsored by Sport Science Research Institute of Iran (SSRI).

Teaching Experiences
Courses: Research methods and Statistical Analysis in Physical Education. Programs: Ph.D.,
Department: Sport medicine, Institute: SSRI, Iran
Courses: Statistical Analysis in Physical Education, Programs: Ph.D., M.A. of Motor Behavior,
Department: Physical Education and Sport, Islamic Azad University; Science and research
Branch, Iran
Courses: Motor Learning and Motor Development. Programs: B.A of Kinesiology,
Department: Motor Behavior, Institute: Islamic Azad University; Tehran Markaz Branch, Iran
Courses: Neural Basis of Human Movement, Statistical Analysis in Motor Behavior, Computer
in Physical Education. Programs: M.A. of Motor Behavior, Department: Motor Behavior,
University of Tehran, Iran
Courses: Assessment and evaluation in Physical Education. Programs: B.A of Kinesiology,
Department: Physical Education, Institute: Imam Reza University; Mashhad, Iran
Courses: Assessment and evaluation in Physical Education, Motor Learning, Motor
Development, Swimming, Volleyball, Badminton, Martial arts, Football, Running, Physical
fitness. Programs: B.A of Physical Education, Department: Physical Education, Institute:
Islamic Azad University; Khodabandeh Branch, Iran

- Workshops
2012-2016

Statistical analysis by SPSS AND AMOS Software

2014

Sport rehabilitation

International Experiences
2014-2016

National director Special Olympic of Iran 2016

2012

Fellowship of Physical education for people with disability in
inclusive educational system in Foro Italico and Sapienza University
Italy/Rome
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2016

Sport and disability- international visitor program. United statesAmerican.

Honors & Awards
1. Member of Iranian National Elite Foundation since 2005.
2. Volunteer of Special Olympic of Iran 2010-2016
3. Winner of best editor in two festival:
a) 16th National university student year's Book Festival of Iran in 2009.
b) 21th National university student year's Book Festival of Iran in 2014.

Consulting / Advising & Supervising Records
Memarmoghadam M, Taheri H R, Sohrabi M, Mashhadi M , Kashi A. Effect of selected
exercise program and aerobic training on motor proficiency, executive function and serum
brain-derived neurotropic factor of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD). Ph.D. Thesis in Ferdowsi University; Mashhad, Iran
Mirzaiee F, Kashi A. Effects of a selected exercise program on Static and Dynamic Balance of
Down Syndrome Children. M.A. Dissertation in Islamic Azad University; Khoraseghan Branch,
Iran
Sarlak M, Minasian V, Shojaei M, Kashi A. Prevalence of use of ergogenic aid in Iranian
women elite athletes. Thesis of master sciences in Physical education in Arak University,
2007 (In Persian)

Reviewer for Scientific Journals
2012-2016

Motor behavior- scientific reviewer and Associate Editor

Coaching & Referring Qualifications
Level D Coach Football Federation Islamic Republic of Iran
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Level 3 Swimming Coach Federation Islamic Republic of Iran
Level 3 Karate Coach Federation Islamic Republic of Iran

Skills
Sport rehabilitation
SPSS- AMOS-CMA

Softwere.

Any other description, certificate, etc.
Scientific secretary of 6th students National Conference on Physical Education and Sports
Science
Executive director of the 7th International Conference on Physical Education in Iran
Chief of protocol of 8th and 9th International Congress of Physical Education, Tehran, Iran
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