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 سوابق تحصیلي

 

-1389(، شهید بهشتی تهراندانشگاه  – تربیت بدنی)دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناس

 20/18، معدل 1385

دانشگاه  –یت بدنی و علوم ورزشی، گرایش رفتار حرکتی )دانشکده تربیت بدنی کارشناس ارشد ترب

 67/18، معدل 1389-1391شهیدبهشتی تهران(، 

: آزمون بالیساده وال سیسرو یریادگیبر  یا نهیو تداخل زم یینایاطالعات ب ریتاثعنوان پایان نامه: 

 نیبودن تمر یاختصاص  هینظر

 55/19معدل  .1391-1396حرکتی دانشگاه تهران،  ادگیریدکتری تخصصی رشد و تکامل و ی

 دوسیگلوبوس پال هیگابا ب در ناح یها رندهیموثر بر گ یو داروها یاجبار نیتمر ریتاثعنوان رساله: 

 رت اتومینئواستر بیاز تخر یناش یو عملکرد حرکت ییحافظه فضا ،یریادگیبر  یداخل

 سوابق آموزشي

  91-90 دوم در نیم سال تحصیلی ر دانشگاه شهید بهشتی()د 2و 1تدریس دروس عمومی  .1

 92-91در نیم سال تحصیلی اول و دوم )در دانشگاه شهید بهشتی(  2و 1تدریس دروس عمومی  .2

 93- 92اول  یلیسال تحص میدر ن)در دانشگاه شهید بهشتی(  2و 1 یدروس عموم سیتدر .3

)در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس( در نیم سال 2و  1نای تخصصی ، ش 2و1تدریس دروس عمومی  .4

 .94-93اول و دوم 
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)در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس( در نیم سال 2و  1، شنای تخصصی  2و1تدریس دروس عمومی  .5

 .95-94اول و دوم 

 .96-95ل اول و دوم ، )در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس( در نیم سا 2و1تدریس دروس عمومی  .6

تا  98. نیم سال اول (در دانشگاه بین المللی امام خمینی)تدریس دروس تخصصی و عملی تربیت بدنی  .7

  اکنون

  تألیفات: مقاالت علمي

شکي زدانشگاه علوم پمجله  اثربخشی فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتال به استئوآرتریت، .1

     ،1391، زمستان 5شماره  ،شهرکرد

پردازش کم تالش،  ی: بررسیمهارت پرتاب کی یریادگیبر  نیبودن تمر یو اختصاص یا نهیتداخل زم ریتأث  .2

 .است چاپ شده نشریه رشد و یادگیری حرکتي دانشگاه تهراندر 

مطالعات  یهنشر در ران،شهر تهجوانان  اقتصادی – یاجتماع تیو وضع یمشارکت ورزش زهیانگ نیب طهراب .3

 .پذیرش گرفته است ورزشدر  ينگرهف

دستگاه اندازه گیری هماهنگي حرکتي درون فردی و بین فردی )اندام های فوقاني و اختراع و ثبت  .4

استعدادیابی کودکان برای هدایت آنها در .  1دارای قابلیت  در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور. تحتاني(

، اسکیت، قایق رانی، دو ومیدانی، ژیمناستیک، رشته های ورزشی با هماهنگی باال مانند: دوچرخه سواری

. به عنوان دستگاه تمرینی برای رفع مشکالت هماهنگی افراد مبتال به اختالالت 2کاراته و تکواندو و ... 

. قابل استفاده در فدراسیون ها به منظور ارزیابی تمرینات هماهنگی و کشف نقاط ضعف 3هماهنگی، 

حرکتی  –ت آموزش راهنمایی و رانندگی جه ارزیابی هماهنگی بینایی . ارایه به موسسا4ورزشکاران، 

 کارآموزان

5. Visual information and contextual interference affects the Volleyball Underhand 

serve learning: Exploring Specificity of Practice Hypothesis, European Journal of 

Experimental Biology, No. 2(5), 2012. 

6. Comparison of the quality of life for healthy active and sedentary elderly and 

with osteoarthritis, Annals of Biological Research, No. 3(5), 2012. 

7. The Effect of Practice Length and Using Afferent Information in Physical and 

Imagery Practice on Learning: Exploring the Boundaries of the Specificity of 

Practice Hypothesis, World Journal of Sport Sciences, No. 6(3), 2012. 
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8. The Effects of Attention Focus and Practice Arrangement on  

Performance Accuracy and Learning of Underhand Volleyball Serve, 

International Journal of Sport Studies, Vol., 3 (10), 1073-1080, 2013. 

9. The role of mild treadmill exercise on spatial learning and memory and motor 

acitivty in animal models of ibotenic acid induced striatum lesion, Sport science 

for health (springer), Vol., 7 (11), 1073-1080, 2017  

10. Combination effects of forced mild exercise and GABAB receptor agonist on 

spatial learning, memory, and motor activity in striatum lesion rats, Motor 

Behavior Journal, , 2019. 

11. Shahbazi m, bohloul a, modaberi s. Accreditation the Interpersonal and 

Intrapersonal Motor Coordination Measuring Instrument. JRSM. 

2020;10(19):16-30. 

12. Modaberi S, Shahbazi M, Naghdi N, Bagherzadeh F. Effects of bilateral 

microinjections of ibotenic acid into neostriatal region and forced exercise on 

spatial learning and memory and anthropometric characteristics of male rats. 

Koomesh. 2021;23(5):654-64 

13. Pourrazi H, Modaberi S, Kabiri R. Disordered Eating Attitudes During the 

COVID-19 Pandemic: The Predictive Role of Physical Activity, Body Mass 

Index, and Gender. muq-hygiene. 2021;10(2):133-42. 

14. Modaberi S, Saemi E, Federolf PA, van Andel S. A systematic review on 

detraining effects after balance and fall prevention interventions. Journal of 

clinical medicine. 2021;10(20):4656. 

15. Modaberi S and Haghparast A. A systematic review of the local field 

potential analysis during drug-induced conditioned place preference in 

preclinical studies. (In progress, Dr.Haghparast’lab). 2022 

16. Modaberi S and Haghparast A. Role of orexin-1 and orexin-2 receptors within 

the dentate gyrus of the hippocampus in the acquisition and expression of 

methamphetamine-induced conditioned place preference in the rats. (In 

progress, Dr.Haghparast’lab).2022 

 

 یو منطقه ه شده در کنفرانس های ملي مقاالت علمي ارای

  ارزیابی رابطه بین نوشیدن آب و توانایی سنگنوردان در سنگنوردان ترکیبی، بلند و بولدرینگ. سومین

 .1400همایش ملی د رعلوم ورزشی. 

  ارتباط بین نوشیدن آب و اضطراب در سنگنوردان. سومین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و

 .1400روانشناسی. 

  و چندگانه رگه های شخصیتی با افسردگی سالمندان زن فعال و غیر فعال. همایش بررسی رابطه ساده

 .1389بهمن،  7ورزش و سالمت روانی، 

 ( و غیر ورزشکاران، و هیجان خواهی ورزشکاران )نخبه و غیر نخبه یمقایسه ویژگی های شخصیتی خودپای

 .1389بهمن،  25-26
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 ال اجراحطرح های در 

ارزیابي تأثیر وضعیت سالمت عمومي و میزان فعالیت بدني بانوان شاغل در دانشگاه بین عنوان طرح: 

 ایرانی. زندگی اسالمی سبکطرح داخلی در اندیشکده  .المللي امام خمیني بر کیفیت زندگي کاری آنان

 )در حال اجرا(.. 1401

 کتاب های در حال ترجمه

 MARCO مولف Motor behavior and Motor Control (new research)کتاب  .1

LEITNER ،(2022)به عنوان مترجم دوم ، 

 اختراع

، مهدی شهبازی، شقایق مدبری. )اندام فوقانی و تحتانی( دستگاه ارزیابي هماهنگي بین فردی و درون فردی

 . ایران.84414(.شماره ثبت : 1393ول و سیاوش معین. )اکبر بهل

 مهارت های آزمایشگاهي

 رت و موش(کار با حیوانات )

 جوندگان جراحی استریاتکسی 

 بافت برداری از مغز جوندگان 

 ق داخل مغزتزری 

 خونگیری 

 در جوندگان ری و اختیاریاجبا ورزش پروتوکل های تمرین 

 )آزمون های شناختی و رفتاری در جوندگان )مدل های پارکینسون و اعتیاد 

 با انسانکار 

 دستگاه ارزیابی هماهنگی 

 (و نرم افزار)پرسشنامه  و رفتاری آزمون های شناختی 

 

 )حوزه کاری( عالیق پژوهشي

 ی اعتیادارزیابی شناختی )حافظه و یادگیری( در سیستم پاداش در مدل های حیوان

 ورزش و اثر درمانی آن بر سیستم پاداش مختل شده ناشی از مصرف مواد مخدر

 پاداش طبیعی در بدنایجاد نقش ورزش در ملوکولی  –ارزیابی سلولی 

 نقش ورزش در حافظه و یادگیری ناشی از پاداش

 ش ورزش در اختالالت شناختی و رفتارینق
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 و اجرایي عالیت های ورزشيف -کار گاه ها 

 دانشگاه  - تخصصی علوم ورزشی نیاز نسل فردا –کنگره ملی ری و برنامه ریزی گذاعضو شورای سیاست

 1392تهران، 

  تخصصی علوم ورزشی نیاز نسل  –کنگره ملی تقدیر از سوی وزیر ورزش و جوانان در راستای برگزاری

 1392 -فردا 

  1392دانشگاه تهران،  – صصی علوم ورزشی نیاز نسل فرداتخ –مدیریت دبیرخانه کنگره ملی 

 های سراسر  کمیته پذیرش دومین نشست اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مسئول

 1393 -کشور 

  1393 -ورزشی زن، ورزش و رسانه  –مسئول کمیته پذیرش سومین سمینار علمی 

  1393 –در نظام سالمت و توسعه پایدار مسئول کمیته پذیرش همایش ملی نقش ورزش 

   عضو کمیته اجرایی گردهمایی مشترک معاونین وزارت ورزش و جوانان، مدیران ستادی و مدیران کل

 1393 –ها اداره ورزش و جوانان استان

  قرآنی وزارت ورزش و جوانان  –های فرهنگی ها و برنامهعضو کمیته اجرایی نشست تبیین سیاست– 

1393 

  1393 –کمیته اجرایی نشست مجمع عالی بسیج ورزشکاران کشور  عضو 

   1393عضو تحریریه کتابچه رفتار حرکتی همایش بین المللی تربیت بدنی در اسفندماه  

  در دومین نشست اعضای هیات علمی تربیت بدنی کل کشور و جوانان قدیرنامه از معاون وزیر ورزشت - 

1393 

  1394  -دگی جسمانی و ایروبیک فدراسیون ورزش های همگانی نایب رییس بانوان انجمن آما 

 )1393 – طراح سوال در بانک آزمون دانشگاه پیام نور )درس اختالالت رشدی و حرکتی 

  گواهی نامه شرکت در کارگاه آموزشی دانشیار 

 گواهی شرکت در همایش ملی علم و هندبال 

 علوم ورزشی دانشجویی تربیت بدنی و –اولین همایش ملی  شرکت در 

 والیبال 3کارت مربیگری در جه 

  شنا 3کارت مربیگری در جه 

  شنا 2کارت مربیگری در جه  

  هندبال 3کارت مربیگری درجه 

 گواهی بین المللی کار با حیوانات آزمایشگاهی 

 ت مروری )سیستمتیک(وه نوشتن مقاالگواهی نح 

 با استفاده از نرم افزار متلب گواهش شرکت در کارگاه پردازش سیگنال های عصبی 


