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 -2تحصیالت
دیپلم :تجربی

لیسانس :تربیت بدنی وعلوم ورزشی از دانشگاه مازندران (سراسری )
فوق لیسانس :تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه گیالن (سراسری )
دانشجو دکتری مدیریت تربیت بدنی و علوم ورزشی ،گرایش برنامه ریزی در دانشگاه شمال (سراسری)

 -3شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی
اولین دوره بین المللی بازاریابی ورزشی کاربردی ( 11الی  1395/12/7پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)
شرکت در کارگاه بین المللی:
( Strategic Sport Managementدانشگاه متروپولیتن انگلیس – دانشگاه آزاد اسالمی)
شرکت در کارگاه بین المللی:
( Role of sport events in preserving national and international cultureدانشگاه های آسیا)
شرکت در کارگاه بین المللی:
( Volunteerism and university sport associationsدانشگاه های آسیا)
شرکت در کارگاه بین المللی:
( Strategic planning in university sportدانشگاه های آسیا)
( Movement Analysisبین المللی ورزشی)
شرکت در کارگاه بین المللی
شرکت در کارگاه بین المللی Why assess vertical jump performance in physical activity and sport
کارگاه بین المللی (Modeling in sport management researchهشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی)
کارگاه بین المللی Implementation and evaluation of strategic plans using a balanced score card
(هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی)
کارگاه بین المللی The role of media and digital technologies on sport marketing development
(هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی)
کارگاه بین المللی Strategic management for sport marketing in sport federation and clubs
(هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی)
کارگاه بین المللی New Methods in Developing Strategic Plan
(نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فنلوری20 ،و 1394/12/19تهران)
کارگاه بین المللی Qualitative Research Methods in Sport Management
(نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فنلوری20 ،و 1394/12/19تهران)
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کارگاه بین المللی Designing Brand Elements for Sport Clubs
(نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فنلوری20 ،و 1394/12/19تهران)
کارگاه بین المللی Women in Sport Management
(دومین سمپوزیوم منطقه ای انجمن بین المللی تربیت بدنی و ورزش برای دختران24 ،و ،1394/09/23تهران)
کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل حقوقی ورزش در مدارس
( اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش در مدارس کشور27 ،و 1394/07/26ارومیه)
کارگاه آموزشی تفکر خالق در ورزش (همایش ملی ورزش برای همه ،1394/09/04 ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران)
کارگاه آموزشی از ایده تا عمل در ورزش های تفریحی
(همایش ملی ورزش برای همه ،1394/09/04 ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران)
کارگاه آموزشی اصول علمی ماساژ درمانی
کارگاه آموزشی بررسی کینزیولوژی و پاتو کینزیولوژی آسیبهای ورزشی
کارگاه آموزشی روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای درمانی و دوره بازدرمانی آسیبهای ورزشی
کارگاه آموزشی استعدادیابی در ورزش
کارگاه آموزشی ریالکسیشن و کاربردهای آن در ورزش
و کارگاه آموزشی آشنایی با پروتوکل نوتوانی پس از آسیب های ورزشی
کارگاه آموزشی روانشناسی مربیگری و داوری
و کارگاه آموزشی مدیریت کاربردی تشریفات و آداب معاشرت رسمی در ورزش
کارگاه آموزشی طراحی تمرینات با وزنه
و کارگاه آموزشی نمونه گیری و چالشهای آن در پژوهشهای مدیریت ورزش
کارگاه آموزشی طراحی تمرینات قدرتی
کارگاه آموزشی طراحی تمرینات استقامتی و قدرتی و کارگاه آموزشی ارزیابی وضعیت بدنی ( ستون فقرات)
و کارگاه آموزشی طراحی روشهای کنترل وزن
کارگاه آموزشی اندازه گیری قابلیتهای هوازی
کارگاه آموزشی سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و شرکت در همایش یکروزه مطالعات تطبیقی لیگ فوتبال ایران و انگلستان
کارگاه مجازی آموزشی"مقاله نویسی" پژوهشکده آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور
کارگاه آموزشی آشنایی با روش های ارزیابی ناهنجاریهای جسمانی دانش آموزان
دوره پژوهشی – آموزشی آشنایی با فنون مقاله نویسی (پژوهشکده تربیت بدنی)
دوره پژوهشی – آموزشی نقش امنیت در توسعه گردشگری (پژوهشکده تربیت بدنی)
دوره پژوهشی – آموزشی بازاریابی ورزشی (پژوهشکده تربیت بدنی)
دوره پژوهشی – آموزشی برنامه ریزی راهبردی در سازمان های ورزشی(پژوهشکده تربیت بدنی)
دوره پژوهشی – آموزشی تربیت مدیر باشگاه های ورزشی(پژوهشکده تربیت بدنی)
دوره پژوهشی – آموزشی هوشمند سازی مدل های مدیریت ورزشی(پژوهشکده تربیت بدنی)
دوره پژوهشی – آموزشی رفتار سازمانی در ورزش(پژوهشکده تربیت بدنی)
کارگاه آموزشی جایگاه اوقات فراغت در شهرسازی ایرانی -اسالمی (اولین همایش شهر سازی ایرانی – اسالمی)
کارگاه آموزشی حامیان و ذی نفعان بازاریابی ورزشی ( نشست هم اندیشی الزامات و اقدامات بازاریابی ورزشی)
کارگاه آموزشی راهنمای گام به گام جذب حامیان مادی و معنوی در ورزش
( همایش ملی بازاریابی در ورزش 24و – 1394/02/23آکادمی ملی المپیک)
کارگاه آموزشی انجام تحقیقات در بازاریابی ورزشی
( همایش ملی بازاریابی در ورزش 24و – 1394/02/23آکادمی ملی المپیک)
کارگاه آموزشی استفاده از فناوری اطالعات و شبکه های مجازی در ارتباط با بازاریابی ورزشی
( همایش ملی بازاریابی در ورزش 24و – 1394/02/23آکادمی ملی المپیک)
کارگاه آموزشی کار آفرینی در ورزش
( همایش ملی بازاریابی در ورزش 24و – 1394/02/23آکادمی ملی المپیک)
کارگاه آموزشی تربیت مدیر بازاریابی در فدراسیون های ورزشی
( همایش ملی بازاریابی در ورزش 24و – 1394/02/23آکادمی ملی المپیک)
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کارگاه آموزشی راهنمای گام به گام برند سازی در ورزش
( همایش ملی بازاریابی در ورزش 24و – 1394/02/23آکادمی ملی المپیک)
کارگاه آموزشی سبکهای مدیریت بر سازمانها و ارگانهای ورزشی
(  1394/07/09دانشگاه محقق اردبیلی)
کارگاه آموزشی استعدادیابی ورزشی
(  ،1394/06/21دانشگاه بین المللی چابهار)
کارگاه آموزشی  5گام مهم برای ایجاد برند موفق ورزشی و بازاریابی آن
( ،1394/09/25اولین همایش ملی برند در ورزش ،دانشگاه فردوسی مشهد)
کارگاه آموزشی خود برند سازی در حوزه دانشجویان(تربیت بدنی)
( ،1394/09/25اولین همایش ملی برند در ورزش ،دانشگاه فردوسی مشهد)
کارگاه آموزشی کاربرد موبایل مارکتینگ در توسعه ی برندهای ورزشی
( ،1394/09/25اولین همایش ملی برند در ورزش ،دانشگاه فردوسی مشهد)
کارگاه آموزشی برند سازی در فضای مجازی
( ،1394/09/25اولین همایش ملی برند در ورزش ،دانشگاه فردوسی مشهد)
کارگاه آموزشی استخراج مقاله از پایان نامه و نحوه انتخاب و ارسال مقاله به نشریات داخلی و خارجی
( ، 1394/10/01دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،انجمن علمی مدیریت ورزش ایران)
کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار  spssدر مدیریت ورزش
( ، 1394/06/29دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،انجمن علمی مدیریت ورزش ایران)
کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزش
( ،1394/09/29دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،انجمن علمی مدیریت ورزش ایران)
کارگاه آموزشی آموزش از طریق بازی
( نخستین جشنواره ورزش های همگانی و بازی های بومی و محلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ،مرداد  ،1395اصفهان)
دوره آموزشی مقدماتی تربیت مدرس ورزش و محیط زیست
(  17و  18بهمن ماه  16 ،1395ساعت ،با همکاری وزارت ورزش و جوانان و معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان)
کارگاه آموزشی نخستین همایش کشوری انجمن های ورزشی خوابگاهی دانشجو معلمان سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان
( 7و 1395/10/6دانشگاه فرهنگیان استان فارس)
دوره آموزشی تربیت مدرس اشتغال و کارآفرینی در ورزش
( 7و/1395/08/6دبیرخانه شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان ،دانشگاه شهید بهشتی)
دوره آموزشی پیشرفته تربیت مدرس اشتغال و کارآفرینی در ورزش
(  20الی  ،1395/12/18وزارت ورزش و جوانان)

 -4سوابق قهرمانی
عضو تیم دو و میدانی دانشگاه گیالن و کسب مقام دوم ماده ( )4*100هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
سراسر کشور مرداد 1385دانشگاه شهید با هنر کرمان.
عضو تیم مناطق نفت خیز جنوب و کسب مقام اول لیگ هندبال استان تهران.
عضو تیم مناطق نفت خیز جنوب و کسب مقام اول رشته والیبال در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی وزارت نفت.
مقام دوم رشته شنا در مسابقات داخلی ستاد کل نیروهای مسلح
مقام سوم رشته شنا در مسابقات ورزشی کارکنان وزارت آموزش و پرورش
مقام و مدال در مسابقات درون دانشگاهی در رشته های فوتبال و دو میدانی.

 -5کارتها و سوابق داوری و مربیگری
گواهینامه داوری درجه  3والیبال
مربی درجه  Dکنفدراسیون فوتبال آسیا
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گواهینامه مربیگری درجه  3آمادگی جسمانی
مربی تیم فوتسال کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان جهت شرکت در مسابقات کارکنان ستادی وزارت آموزش و پرورش

 -6سوابق آموزشی و تدریس
مدرس رسمی اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران
مدرس مرکز تربیت معلم حکیم ابو القاسم فردوسی استان البرز.
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
مدرس دانشگاه پیام نور واحد ورامین.
مدرس دانشگاه پیام نور واحد کرج.
مدرس دانشگاه پیام نور واحد گرمدره استان البرز.
مدرس دانشگاه پیام نور واحد کمال شهر استان البرز
مدرس مرکز علمی و کاربردی پرسپولیس تهران
آموزش سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی ویژه داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.
آموزش حرکت شناسی و آناتومی در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان آبیک استان قزوین.
آموزش ضمن خدمت فرهنگیان استان البرز.
مدرس حرکت شناسی و آناتومی پایگاه قهرمانی کرج.
مدرس آناتومی و حرکت شناسی در کارگاه دانش افزایی اداره تربیت بدنی شهرستان آبیک استان قزوین.
مدرس کالسهای توجیهی و مربیگری فوتبال اداره تربیت بدنی شهرستان آبیک استان قزوین.
مدرس کالسهای توجیهی آمادگی جسمانی اداره تربیت بدنی شهرستان آبیک استان قزوین.
دارای کارت گواهی صالحیت مدرسی دانشگاه پیام نور
دارای کد استادی و صالحیت تدریس دانشگاه علمی و کاربردی
دارای کد استادی و صالحیت تدریس دانشگاه آزاد اسالمی

 -7مسئولیت های اجرایی ورزشی و علمی
مسئول ارزیابی هفتمین المپیاد کشوری دانشجویان ـ دانشگاه صنعتی اصفهان .1384
عضو کمیته فنی و مسئول هماهنگی انجمن های ورزشی دانشگاه فرهنگیان در بیست یکمین دوره مسابقات کشوری مراکز تربیت معلم سراسر
کشور.
کارشناس تربیت بدنی ستاد اجرایی مسابقات ورزشی مراکز تربیت معلم استان البرز.
سرپرست تیم شنا مرکز تربیت معلم حکیم فردوسی استان البرز در بیستمین مسابقات کشوری مراکز تربیت معلم سراسر کشور.
کارشناس مرکز سنجش پایگاه قهرمانی کرج.
مسئول هیئت آمادگی جسمانی شهرستان آبیک.
عضو کمیته فنی هفتمین المپیاد کشوری دانشجویان ـ دانشگاه صنعتی اصفهان .1384
سرپرست تیم کاراته پسران دانشگاه تهران و کسب عنوان قهرمانی در هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
سراسر کشور مرداد 1385دانشگاه شهید با هنر کرمان.
مسئول انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران .
عضو انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
عضو کمیته اجرایی سمپوزیوم بین المللی روانشناسی و مدیریت ورزشی(دانشگاه مترو پولیتن انگلیس-فدراسیون اسالمی ورزش زنان).
عضو کمیته اجرایی نخستین همایش پایان نامه ،پژوهش ،کتاب برگزیده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
ناظر اولین دوره مسابقات ورزشی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
سرپرست فنی مسابقات کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان در رشته تنیس روی میز
معاون فرهنگی کاروان ورزشی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان در مسابقات ورزشی ده فجر  1393وزارت آموزش و پرورش
عضو و مسئول هماهنگی کارگروه تخصصی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه فرهنگیان
سرپرست اجرایی مسابقات والیبال کارکنان ستادی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان
مسئول کمیته فرهنگی اولین همایش شهرسازی ایرانی – اسالمی
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ناظر اجرایی دومین دوره المپیاد ورزشی اعضای هیات علمی ،مدرسین و کارکنان دانشگاه فرهنگیان
عضو کمیته فنی و ناظر کل اولین جشنواره ورزشی دانشجو معلمان شاهد و ایثارگر دانشگاه فرهنگیان
عضو هیات داوری انتخاب آرم اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان
عضو فعال کمیته داوطلبی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در برگزاری هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
عضو کارگروه ارزیابی مسابقه مقاله نویسی دانشگاه فرهنگیان با عنوان" راهکارهای توسعه ورزش در خوابگاه"
عضو کمیته داوری ستاد اجرایی مرحله استانی جشنواره پوستر ورزشی استان گیالن (با همکاری دانشگاه فرهنگیان و اداره کل آموزش و پرورش)
عضو ستاد عالی و ناظر کل بیست و دومین المپیاد ورزشی دانشجو معلمان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان ،مرداد 1394
عضو کارگروه تخصصی نخستین جشنواره ورزش همگانی و بازی های بومی و محلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان
عضو ستاد عالی و ناظر اجرایی نخستین جشنواره ورزش همگانی و بازی های بومی و محلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان (،1395/05/26-23
اصفهان)
سرپرست کل کاروان برادران دانشگاه فرهنگیان در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
( 05/11الی  ،1395/05/20دانشگاه فردوسی مشهد)
عضو کارگروه بررسی و تدوین آیین نامه ورزش کارکنان دانشگاه فرهنگیان
دبیر علمی دومین همایش ملی بالندگی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان
عضو فعال کمیته داوطلبی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در برگزاری نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(20و1394/12/19
تهران)
عضو هیات علمی افتخاری گروه علوم ورزشی جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی ()ISCDBU
دبیر علمی دوره آموزشی تربیت مدرس ورزش سبز
عضو شورای سیاستگذاری و معاون علمی نخستین همایش کشوری انجمن های ورزشی خوابگاهی دانشجو معلمان سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان

 -8تحقیقات و پژوهشها
Comparison organizational excellence in mazandaran sport and youth offices based on
EFQM organizational elevation model, international journal of sport studies,ISC journal,ISSN 2251-7502
Study of physical education teachers capabilities in farhangian university in providing active
teaching method, international journal of sport studies,ISC journal,ISSN 2251-7502
مقاله با عنوان :تعیین و مقایسه اعتبار سه روش ارزیابی پاسچر
Radiography, Spinal mouse, Flexible ruler
(در ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی )
مقاله با عنوان :بررسی سبک تبدیلی و تبادلی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های تهران
(در ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی )
مقاله با عنوان :تاثیر نوع روش های حل تضاد در بین مربیان ورزشهای توپی و غیر توپی
( در سومین همایش بین المللی علمی – ورزشی دانشگاه های آسیا )
همکار هیات پزشکی ورزشی شهرستان کرج در طرح پژوهشی آسیبهای ورزشی ورزشکاران نخبه ده رشته ورزشی کشور.
همکار طرح استعداد یابی پایگاه قهرمانی کرج در طرح پژوهشی استعداد یابی دانش آموزان ورزشکار شهرستان کرج
همکار پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم در طرح پژوهشی شناسایی میزان شیوع ضعفهای وضعیتی ستون فقرات ( اسکلتی – عضالنی ) پسران
نوجوان و جوان دانش آموز ایران و برخی از مهمترین عوامل آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی دو گروه منتخب دارای ضعف بدنی و سالم.
مقاله با عنوان :طراحی و ساخت دستگاه شوتر  Shooterبرای جانبازان شیمیایی دارای معلولیت حرکتی
( همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی نیروهای مسلح)
مقاله با عنوان :بررسی نقش گردشگری مجازی در توسعه صنعت توریسم
( اولین همایش منطقه ای توسعه صنعت گردشگری با محوریت استان لرستان)
مقاله با عنوان :تاثیر حمایت ادراک شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان تهران
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(همایش ملی دانشجویی مدیریت ورزشی دانشگاه الزهراء)
مقاله با عنوان نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان
(همایش ملی دانشجویی مدیریت ورزشی دانشگاه الزهراء)

مقاله با عنوان سنجش رابطه هوش هیجانی و سبک های همکاری و مصالحه در سرپرستان تیم های ورزشی لیگ ورزش
سه گانه کشور
(همایش ملی دانشجویی مدیریت ورزشی دانشگاه الزهراء)

مقاله با عنوان رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان
(اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی  ،دانشگاه پیام نور لرستان ،دلفان )1393
مقاله با عنوان بررسی رابطه جو سازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهر تهران
(اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی  ،دانشگاه پیام نور لرستان ،دلفان )1393
مقاله با عنوان ارتباط بازاریابی ارزشی رابطه مند با وفاداری نگرشی بازیکنان تیم ملی به برند
(سومین همایش ملی دستاوردهای جدید در تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی گرگان)
مقاله با عنوان بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض در رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان
(نخستین همایش علمی انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران ،دانشگاه شهید بهشتی )1393
مقاله با عنوان تاثیرات فرهنگی ،اجتماعی و رسانه ای فوتبال بر شکل گیری شخصیت نوجوانان
(نخستین همایش علمی انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران ،دانشگاه شهید بهشتی )1393
مقاله با عنوان بررسی رابطه یادگیری سازمانی با بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطالعات در مدیران ادارات ورزش و جوانان
استان تهران
(اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران ،دانشگاه عالمه طباطبایی)1394 ،
مقاله با عنوان موانع کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در وزارت ورزش و جوانان
(اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در تربیت بدنی و ورزش ،چابهار ،شهریور ) 1394
(دارای گواهینامه تاییدی از Science Explorer Publicationانگلستان)
مقاله با عنوان آیا فن آوری اطالعات بر رشد حرفه ای معلمان تربیت بدنی موثر است؟
(اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در تربیت بدنی و ورزش ،چابهار ،شهریور )1394
(دارای گواهینامه تاییدی از Science Explorer Publicationانگلستان)
مقاله سخنرانی با عنوان ?How are domestic sports brands values related to cultural values
(اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی  2015/sep/25تهران)
مقاله سخنرانی با عنوان تعیین متغیرهای زمینه ای استفاده از فناوری اطالعات توسط اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه
فرهنگیان
(اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران 27و 1394/07/26تهران)
مقاله سخنرانی با عنوان رابطه بازارگرایی ،گرایش به یادگیری و نوآوری با عملکرد بازار شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط ورزشی
استان تهران
(اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران 27و 1394/07/26تهران)
مقاله سخنرانی با عنوان تعیین شاخص های کیفی دوره های ضمن دوره های ضمن خدمت دبیران تربیت بدنی با استفاده از روش
دلفی فازی
(دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی  ،1394/06/19دانشگاه پیام نور همدان)
مقاله پوستر با عنوان رابطه فرهنگ سازمانی و به کارگیری فناوری اطلعات و ارتباطات در مدیران هنرستان های تربیت بدنی ایران
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(اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور ،ارومیه ،مهر ماه )1394
مقاله پوستر با عنوان بررسی رابطه اخالق گرایی مدیران ،کارمندان و معلمین تربیت یدنی با خشنودی شغلی آنان)
(اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور ،ارومیه ،مهر ماه )1394
مقاله پوستر با عنوان بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر فعالیت ورزشی
(اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران ،1394/08/28 ،بابلسر)
مقاله پوستر با عنوان بررسی رابطه سبک های پردازش اطالعات و وسژگی های رفتاری خود کنترل در سرپرستان تیم های لیگ
برتر فوتبال ایران
(اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران ،1394/08/28 ،بابلسر)
مقاله پوستر با عنوان تعیین وضعیت ورزش همگانی در دانشگاه فرهنگیان و ارائه راهکار
(اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران ،1394/08/28 ،بابلسر)
مقاله پوستر با عنوان بررسی نقش و جایگاه ورزش در سبک زندگی اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه فرهنگیان
(اولین همایش ملی ورزش برای همه5،و ،1394/09/4دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران)
مقاله پوستر با عنوان جایگاه ورزش همگانی در سبک زندگی کارکنان وخانواده ها ی وزارت آموزش و پرورش
(اولین همایش ملی ورزش برای همه5،و ،1394/09/4دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران)
مقاله پوستر با عنوان بررسی تاثیر نام تجاری بر تمایل مشتریان به پرداخت اضافه بهاء (مطالعه موردی :شرکت های ایرانی تولید
کننده پوشاک ورزشی)
(اولین همایش ملی برند در ورزش 26و ،1394/09/25دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد)
مقاله پوستر با عنوان بررسی اثر استفاده از رسانه های مجازی اجتماعی بر آگاهی از برند و قصد خرید مشتریان (مطالعه موردی:
رسانه های مجازی اجتماعی فروشنده تجهیزات و پوشاک ورزشی)
(اولین همایش ملی برند در ورزش 26و ،1394/09/25دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد)
مقاله سخنرانی با عنوان اقتصاد مقاومتی در ورزش
(همایش بین المللی ورزش و سالمتی در اسالم ،1394/09/20 ،شورای عالی مهندسی فرهنگی جهان تشیع سیسکو( ،)SESCOقشم)
(دامت افاضاته)
مقاله سخنرانی با عنوان اخالق در ورزش در منظر اسالم ،امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
(همایش بین المللی ورزش و سالمتی در اسالم ،1394/09/20 ،شورای عالی مهندسی فرهنگی جهان تشیع سیسکو( )SESCOقشم)
(دامت افاضاته)
مقاله سخنرانی با عنوان ورزش از دیدگاه اسالم ،امامخمینی (ره) و مقام معظم رهبری
(همایش بین المللی ورزش و سالمتی در اسالم ،1394/09/20 ،شورای عالی مهندسی فرهنگی جهان تشیع سیسکو( )SESCOقشم)
مقاله سخنرانی با عنوان :توزیع فضایی و مکان یابی سالن های ورزشی با استفاده از مدل  AHPو تکنیک ( GISمطالعه موردی:
شهر تهران)
(نهمین همایش بینالمللی تربیت بدنی و علوم ورزشی20 ،و 1394/12/19پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم)
مقاله پوستر با عنوان :بررسی و تحلیل نحوه توزیع سالن های ورزشی شهر تهران متناسب با اصول پدافند غیر عامل
(نهمین همایش بینالمللی تربیت بدنی و علوم ورزشی20 ،و 1394/12/19پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم)
مقاله پوستر با عنوان :امکان سنجی اولویت های راهبردی در توسعه پایدار گردشگری ورزشی شهر تهران با استفاده از مدل
SWOT
(اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی ،1394/09/26 ،دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید رجایی)
مقاله سخنرانی با عنوان :سطحبندی مناطق شهری تهران براساس توزیع خدمات ورزشی به منظور دستیابی به الگوی پایدار شهری
(اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی ،1394/09/26 ،دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید رجایی) (سخنران برتر)
مقاله سخنرانی با عنوان :بررسی عالقه و گرایش اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران به پژوهش و تدریس
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(همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،1394/10/02 ،دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت استان فارس)
مقاله پوستر با عنوان :تحلیلی بر استانداردهای حرفه ای عام و خاص معلمان تربیت بدنی
(همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،1394/10/02 ،دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت استان فارس)
مقاله سخنرانی با عنوان :بررسی رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی استان تهران
( سومین کنگره بین المللی علوم ورزشی و سالمت ،1394/10/25 ،دانشگاه شهید بهشتی)
مقاله سخنرانی با عنوان :بررسی عوامل موثر بر خودکارآمدی مدیران باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران
( سومین کنگره بین المللی علوم ورزشی و سالمت ،1394/10/25 ،دانشگاه شهید بهشتی)
مقاله پوستر با عنوانDetermining the Contextual Variables of Utility in Sport Places and :
Facilities from the Prospective of Women
(دومین سمپوزیوم منطقه ای انجمن بین المللی تربیت بدنی و ورزش برای دختران24 ،و ،1395/09/23دانشگاه الزهراء)
مقاله پوستر با عنوانThe Impact of Marketing Mix In Increasing Sales of Sport Clothing And :
)Accessories For Women (Case Study: Sports Shops In Tehran
(دومین سمپوزیوم منطقه ای انجمن بین المللی تربیت بدنی و ورزش برای دختران24 ،و ،1395/09/23دانشگاه الزهراء)
مقاله سخنرانی با عنوان :سنجش استرس اقتصادی ورزش ایران در دوران پسا برجام
( دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی ،1395/09/25 ،دانشگاه شهید رجایی)
مقاله سخنرانی با عنوان :رابطه ی بین مهارتهای سه گانه مدیریتی با میزان نفوذ موثر کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر
تهران)
( اولین همایش بین المللی پزوهش های نوین در مطالعات مدیریت ،1395/08/27 ،دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) )
مقاله سخنرانی با
The Influence of Empowerment on Organizational Citizenship Behavior of Teachers Mediated by Organizational Commitment
)(8th Conference of International Society for Social Sciences of Sport, 16-17 NOV 2016

مقاله پوستر با عنوان
Determining Factors affecting Persuasion of Physical Education Students toward Sport Networks
)(8th Conference of International Society for Social Sciences of Sport, 16-17 NOV 2016

مقاله پوستر با عنوان:
Effective Factors In Encouraging Physical Education Students to Social Networks
)(8th Conference of International Society for Social Sciences of Sport, 16-17 NOV 2016

 -9تالیف و ترجمه کتاب
تالیف کتاب :مجموعه سواالت و آزمونهای جامع آزمون ورودی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
ترجمه کتاب آموزش مبانی و مهارت های پایه در تربیت بدنی انتشارات دانشکده فارابی
تالیف کتاب اصول بهداشت ورزشی در پایگاه های قهرمانی انتشارات حکیم هیدجی
تالیف کتاب بهداشت و ورزش انتشارات حکیم هیدجی
تالیف کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی انتشارات پردازش
تالیف کتاب تغذیه در ورزش و فعالیت بدنی انتشارات حکیم هیدجی

 -10کتب در حال تعریف یا ترجمه
تالیف کتاب اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی

 -11داوری در همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی
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عضو هیات علمی دومین همایش بین المللی ورزش همگانی ( 29بهمن لغایت  4اسفند  ،1395فدراسیون ملی ورزش همگانی جمهوری اسالمی
ایران)
داور سومین کنگره بین المللی علوم ورزشی و سالمت ( ،1394/10/25دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی)
داور دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه ( ،1395/03/27مرکز مطالعات و تحقیقات
اسالمی سروش حکمت رضوی)
عضو هیات علمی و کمیته داوران دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران ،1395/10/06 ،انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین)
عضو هیات علمی و کمیته داوران دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران ،1395/07/26 ،انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین)

داور دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تربیت بدنی و ورزش ،چابهار ،شهریور 1395

 -12شرکت در همایش ها و جشنواره های علمی
شرکت در اولین همایش علمی – پژوهشی تربیت بدنی و سالمت استان البرز
شرکت در همایش فرهیختگان دبیران درس تربیت بدنی آموزش و پرورش استان البرز
شرکت در دومین کنگره علمی و ورزشی دانشگاه های آسیا
شرکت در همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی نیروهای مسلح
شرکت در همایش پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان
شرکت در اجالس سراسری روئسای پردیس ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان
شرکت در اولین نشست اعضای هیات علمی ،مدرسین ،کارکنان و متخصصین تربیت بدنی پردیس ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور دانشگاه
فرهنگیان
شرکت در نهمین اجالس سراسری روئسای پردیس ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان.
شرکت در اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی  22و  1394/06/21دانشگاه بین المللی چابهار
(دارای گواهینامه تاییدی از Science Explorer Publicationانگلستان)
شرکت در اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی 24و 1394/02/23آکادمی ملی المپیک
شرکت در اولین همایش بین المللی علوم ورزشی  2015/sep/25تهران
(دارای گواهینامه تاییدی از )European certification group
شرکت در اولین همایش ملی تازه های تربیت بدنی و علوم ورزشی  1394/07/09دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد لرستان)
شرکت در اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران 27و 1394/07/26تهران
( دارای گواهینامه تاییدی از آکادمی  PCMSکشور استرالیا و گروه آموزش بین المللی)MIG
شرکت در همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی 9و ، 1394/07/08دانشگاه محقق اردبیلی
شرکت در دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی  ،1394/06/19دانشگاه پیام نور همدان
شرکت در اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه تربیت بدنی و علوم ورزشی ( 1394/08/28بابلسر)
شرکت در سومین کنگره بین المللی علوم ورزشی و سالمت(  ،1394/10/25دانشگاه شهید بهشتی)
شرکت در اولین همایش ملی برند در ورزش (26و ،1394/09/25دانشگاه فردوسی مشهد)
شرکت در اولین همایش ملی تربیت بدنی در مدارس ( 1394/07/26/27آذربایجان غربی)
شرکت در همایش پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان ( 1392/10/08پردیس نسیبه تهران)
شرکت در هشتمین همایش انجمن بین المللی علوم اجتماعی ورزش  26،27آبان ماه  ،1395دانشگاه اصفهان

 -13تدریس در دوره های ضمن خدمت
بررسی ،تحلیل و روش تدریس تربیت بدنی سند تحول بنیادین پایه ششم ابتدایی  96ساعت در استان البرز
بررسی ،تحلیل و روش تدریس تربیت بدنی سند تحول بنیادین پایه دوم ابتدایی  64ساعت در استان البرز
بررسی ،تحلیل و روش تدریس تربیت بدنی و سالمت سند تحول بنیادین پایه اول متوسطه  18ساعت در استان البرز
بررسی ،تحلیل و روش تدریس تربیت بدنی و سالمت سند تحول بنیادین پایه سوم ابتدایی  56ساعت در استان البرز
مدیریت سازمان ها و رویدادهای ورزشی  4ساعت مجتمع آموزشی امام علی (ع) دانشگاه فرهنگیان (بابلسر)
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 -14شرکت در دوره های ضمن خدمت
دوره آموزشی مبانی و اصول آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین  16ساعت
دوره آموزشی پرسش ها و پاسخ های اعتقادی  28ساعت
دوره آموزشی بدو خدمت مهارت های تدریس معلمان تربیت بدنی  244ساعت
دوره آموزشی مبانی تربیت اسالمی  20ساعت
دوره های آموزشی مهارت های هفت گانه  ICDLبه مدت  130ساعت
دوره آموزشی بررسی تحلیل و روش تدریس تربیت بدنی پایه ششم همسو با برنامه درسی ملی  14ساعت
دوره آموزشی بررسی تحلیل و روش تدریس تربیت بدنی پایه دوم همسو با برنامه درسی ملی  14ساعت
دوره آموزشی آشنایی با اندیشه ها و افکار استاد شهید مطهری " بررسی نهضت های اسالمی"  12ساعت
دوره آموزشی اقدام پژوهی  24ساعت
دوره آموزشی – توجیهی – حفاظتی امنیت ملی  2به مدت  20ساعت ،ویژه آموزش مدیران و متصدیان مشاغل حساس توسط سازمان حراست کل
کشور
دومین دوره بالندگی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان ( 1395/12/11-12مجتمع آموزشی امام علی (ع)
دانشگاه فرهنگیان ،بابلسر)
کارگاه آموزشی جهت یابی به مدت  2ساعت در اردوگاه شهید باهنر استان اصفهان 1395/05/25

 -15حضور در نشست ها و کرسی های آزاد اندیشی
اولین کرسی آزاد اندیشی در خصوص جایگاه دانشگاه هیان در ورزش کشور (دانشگاه پیام نور استان البرز 20و)1391/04/19
نشست واکاوی نحوه انتخاب موضوع پژوهشی در مدیریت ورزش (نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (20و 1394/12/19تهران)
کرسی آزاد اندیشی چالش های فعلی نظام آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی و نقش ان در پرورش قابلیت ها و مهارتهای کاربردی ( سمپوزیوم
چالش های اشتغال در ورزش  ،1395/08/24تهران)
کرسی آزاد اندیشی عرصه ها و فرصت های نوین اشتغال زایی در ورزش کشور و تبیین نقش بخش خصوصی و عممی در تقویت آن ( سمپوزیوم
چالش های اشتغال در ورزش  ،1395/08/24تهران)
نشست جایگاه برنامه و فوق برنامه تربیت بدنی مدارس با رویکرد مدرسه محوری(نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه
تربیت بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (20و 1394/12/19تهران)
نشست موانع تدوین ،اجرا و ارزیابی برنامه های راهبردی در ورزش ایران (نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت
بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (20و 1394/12/19تهران)
نشست پژوهش های کاربردی و راهبردی وزارت ورزش و جوانان (نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (20و 1394/12/19تهران)
نشست چالش های خصوصی سازی در ورزش ایران (نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری (20و 1394/12/19تهران)
شرکت در نشست علمی – تخصصی با عنوان" برنامه جدید کارورزی ،قوت ها و ضعف ها و راهکارهای بهبود" ( ،1394/03/25سازمان مرکزی
دانشگاه فرهنگیان)
شرکت در نشست علمی – تخصصی با عنوان " نقش فناوری و اطالعاتی در حرفه معلمی" سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان (،1394/06/03
سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان)
شرکت در دومین نشست علمی – تخصصی دانشگاه فرهنگیان با عنوان" درس پژوهی ،چیستی ،چرایی و راههای نهادینه سازی آن" (1393/10/17
پردیس نسیبه تهران دانشگاه فرهنگیان)

 -16مهارتهای تدریس
دروس مدیریت ورزش ( دارای سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور و تربیت معلم حکیم فردوسی استان البرز )
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