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 بسمه تعالی

                                                                            مشخصات فردی:

 88321772600شماره همراه :    13/6/3161تاریخ تولد:     : ساوه متولد  نام و نام خانوادگی : سعیده طبیبی راد   

 0، مجتمع پردیس واحد30آدرس : خیابان شریعتی 

Email:stabibirad@yahoo.com 

                                                                                              مشخصات تحصیل:

 رشته :  تربیت بدنی عمومی    08-07دانشگاه بوعلی سینا همدان دوره کارشناسی :   

 رشته: فیزیولوژی ورزشی  83 -08دانشگاه تربیت معلم اراکدوره کارشناسی ارشد: 

 فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفسرشته:   80-81دانشگاه علوم تحقیقات تهران: ی تخصصیدوره دکترا

 سخنرانی

/ 2 نوع دیابت به مبتال زنان در انسولین به مقاومت شاخص و عروق بیوشیمیایی نشانگر عامل بر هوازی تمرین تاثیر 3

 3182/ تهران دانشگاه فردا نسل نیاز ورزش ملی کنگره در سخنرانی

 3181تاثیر تغذیه قبل و هنگام و پس از مسابقه بر عملکرد شناگران نوجوان دختر و پسر/سالن هالل احمرساوه /  2

یافنه های نوین در / سخنرانی در همایش ملی تاثیر تمرین هوازی بر عامل اشتها و چاقی در زنان چاق غیر ورزشکار 3

 3187ورزش/

 مقاالت ملی

/ 2عیابتنود به مبتال نناز درنسولینا متومقا شاخص و وقعریهالسلو نچسبا لمحلو لمولکو برازیتمرینهو ثرا 3

 3182/ بدنی فعالیت و ساز و سوخت نشریه

 نیکنازبا در زکینا تیناکر و زسموتاد کسیداسوپر م،تا کسایشیاضد ظرفیت بر ینرزو با رییا  مکمل تمد هکوتا ثرا 2

 3182ان/یرا ییاغذ صنایع و تغذیه معلو مجلهزن/ نخبه للیباوا

 مجله/  2نوع دیابت به مبتال زنان در  انسولین به مقاومت شاخص و خون انعقادی فاکتور بر هوازی تمرین تاثیر 1

 3181/حرکتی زیست علوم و ورزش

دو/ دیابت و  نوع دیابت به مبتال چاق زنان در3 -گلوکاگن شبه پپتید و1 - پپتیداز پپتیدیل دی بر هوازی تمرین تأثیر 1

 3180متابولیسم ایران/ 

/ 2نوع دیابت به مبتال چاق زنان در انسولین به مقاومت و3 -گلوکاگن پپتیدشبه بر مقاومتی و هوازی تمرین اثر مقایسه 7

 3188دانشور پزشکی/ 
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 همایش ها

 3182کارگاه علمی طراحی تمرین/سال آموزشی-پژوهشیشرکت در دوره  3

 3181شرکت در جشنواره تولید ومحتوا الکترونیکی در استان مرکزی/سال 2

 3187شرکت در دوره فرهنگی ارتقا نقش تربیتی و اجتماعی معلم در اصفهان/سال 1

 

 :                                                                                              تدریس سوابق

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرندیه دروس تخصصی

 دانشگاه پیام نور واحد ساوه دروس تخصصی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه دروس عمومی

 دانشکده سما واحد ساوه عمومی دروس

 خسرو ناصر عالی آموزش موسسه دروس عمومی

 عالی دانشستان آموزش موسسه دروس عمومی

 عالی فن ودانش آموزش موسسه دروس عمومی

 عالی فخررازی آموزش موسسه دروس عمومی

 دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی عمومی دروس

 

 سوابق اجرایی و شغلی

 88- 87های سالطی  دختران کشورداور مسابقات قهرمانی تنیس روی میز  3

 87و81و81سالهای  تئوری مربیگری در اداره ورزش و جوانان سهرستان ساوه 32مدرس دوره  2

 81و86سال  مسئول انجمن ورزشی رشته بسکتبال در آموزش و پرورش ساوه 1

 81سال ساوه پرورش و آموزش در تنیس روی میز رشته ورزشی انجمن مسئول 1

 81-88طی سالهای  در استخرهای ساوه ناجی غریق 7

 83-01مسئول نهاد رهبری خوابگاه طی سالهای  6

 08-06مسئول کانون قرآن و عترت بسیج دانشجویی طی سالهای 7

 

 سوابق ورزشی

 82سال مقام اول تنیس روی میز در مسابقات استانی 3

 81سال شرکت در مسابقات نجات غریق استانی 2

 06سال ورزشی دانشجویان کشو شرکت در المپیاد 1

 81سال مقام سوم تنیس روی میز در مسابقات استانی 1
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 سوابق مربیگری

 81سال ساوه شهرستان  دختران ی شنا تیم مربی 3

 81سال مرکزی استان نور پیام دانشگاه میز روی تنیس تیم مربی 2

 81و86سال مربی تیم فوتسال دانش آموزان دختر استان مرکزی  1

 81و86سال مربی تیم تنیس روی میز شهرستان ساوه 1

 

 کارتهای مربیگری و داوری

 جمهوری اسالمی ایران داوری درجه ملی فدراسیون تنیس روی میز 3

 فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران 1داوری درجه  2

 جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون بسکتبال  1داوری درجه  1

 فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران 2مربیگری درجه 1

 فدراسیون شنا جمهوری اسالمی ایران 1مربیگری درجه 7

 جمهوری اسالمی ایران فدراسیون دو ومیدانی 1مربیگری درجه  6

 جمهوری اسالمی ایران فدراسیون ژیِمناستیک 1مربیگری درجه 1

 جمهوری اسالمی ایران فدراسیون اسکیت 1مربیگری درجه 0

 جمهوری اسالمی ایران فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک 1مربیگری درجه  8

 فدراسیون بسکتبال جمهوری اسالمی ایران 1مربیگری درجه  38

 فدراسیون نجات غریق جمهوری اسالمی ایران 2نجات غریق درجه 33

 

 مهارتها

 ICDLدارای مدرک 

 spssتسلط بر نرم افزار 

 ECGآشنایی با 

 آشنایی با آزمونهای استعدادیابی و پیکرسنجی

 


