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 مرکز آموزش مجازی مهدويت 93تير  ساعت( 20رايحه انتظار)حکومت مهدوی و وظايف منتظران( ) 6

 

 

 

 

 

 

 مدارک مربیگري و داوري 
 

 محل برگزاری سال اخذ جهدر نوع مدرک رديف

آسيا   D مربيگری فوتبال  1  تبريز 83 

 تبريز 85 سه مربيگری هندبال   2

 تبريز 85 سه داوری هندبال   3

 تبريز 87 سه مربيگری واليبال  4

 
 

 

 

  عضویت در انجمن هاي علمی 
 

 

 کشور سال عضويت نام دوره رديف

یکاآمر ACSM 2013عضو انجمن علمی تربيت بدنی  1  

84از سال  عضو انجمن علمی تربيت بدنی ایران  2  ایران 

2011از سال  ترکيهعضو انجمن علمی تربيت بدنی  3  ترکيه 

2010از سال  عضو انجمن علمی دانشجویان ایرانی در ترکيه  4  ترکيه 

2012از سال )کالج تربيت بدنی اتحادیه اروپا(  ECSSعضو  5  اورپا 
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