رزومه علمی
نام و نام خانوادگی :رسول عابدانزاده زواره ،فرزند محمود به شماره شناسنامه  ،227صادره از اردستان،
سمت :عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مرتبه :استادیار
دانشکده :علوم ورزشی
گروه آموزشی :روانشناسی ورزشی

سوابق تحصیلی:
دیپلم :ریاضی و فیزیک در دبیرستان امام خمینی (ره) اردستان با معدل 18/18
پیشدانشگاهی :ریاضی و فیزیک در مرکز پیشدانشگاهی شهید مدرس اردستان با معدل 19/36
کارشناسی :تربیت بدنی در دانشگاه شهید چ مران اهواز با معدل 17/76
کارشناسی ارشد :تربیت بدنی ،گرایش رفتار حرکتی در دانشگاه شهید چمران اهواز با معدل 18/71
نمره پایاننامه19/77 :
دکتری :علوم ورزشی ،گرایش رفتار حرکتی از دانشگاه شهید بهشتی تهران با معدل 18/14
نمره رساله19/65 :
دارای مدرک زبان  MCHEبا نمره  62از 100

سوابق تدریس:
 -1تدریس در دانشگاه آزاد اردستان :واحدهای تربیت بدنی عمومی  1و  2به مدت سه سال
 -2تدریس در دانشگاه آزاد سوسنگرد ،واحد تخصصی پینگ پنگ به مدت یک ترم
 -3تدریس در دانشگاه شهید بهشتی تهران ،واحدهای تربیت بدنی عمومی  1و 2به مدت سه ترم
 -4تدریس در دانشگاه شهید چمران اهواز ،واحدهای تربیت بدنی  1و 2و واحدهای تخصصی یادگیری حرکتی در مقطع کارشناسی و یادگیری
حرکتی پیشرفته و رشد حرکتی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد به مدت سه ترم
 -5تدریس در دانشگاه جامع آزاد شوشتر ،واحدهای مبانی عملکرد انسان ،اکتساب مهارتهای حرکتی ،روش تحقیق ،سمینار در کنترل
حرکتی ،آزمایشگاه رفتار حرکتی ،یادگیری حرکتی در مقطع کارشناسی ارشد به مدت چهار ترم
از مهرماه سال  1394به عنوان عضو هیئت علمی (مرتبه استادیاری) در گروه روانشناسی ورزشی دانشگاه شهید چمران

سوابق اجرایی:
 ریئس هیئت پینگ پنگ شهرستان اردستان. نائب رئیس هیئت آمادگی جسمانی شهرستان اردستان. دبیر هیئت ورزشهای همگانی شهرستان اردستان. عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی دانشجویی در دانشگاه شهید بهشتی تهران در اردیبهشت .94 عضو کمیته علمی همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سالمت ،نشاط اجتماعی ،کارآفرینی و قهرمانی -عضو کمیته علمی اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سالمت پیام نور خوزستان

سوابق ورزشی:
1

 دارای کارت داوری درجه سه در رشتههای فوتبال ،پینگ پنگ دارای کارت مربیگری درجه سه در رشتههای پینگ پنگ ،دو و میدانی ،آمادگی جسمانی و کارت درجه  Dآسیا در رشته فوتبال دارای مقام دومی فوتبال همراه با تیم دانشگاه شهید چمران اهواز در مسابقات دانشگاههای استان خوزستان در سال 85-86 -دارای مقام چهارمی فوتبال همراه با تیم دانشگاه شهید چمران اهواز در مسابقات کشوری سال 86

سوابق پژوهشی:
مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی:
 تأثیر اطالعات حسی بر انتقال فاز نسبی در تکلیف هماهنگی دودستی ،چاپ شده در نشریه بینالمللی مطالعات ورزشی در کشور ترکیه،فروردین  .94برگرفته از رساله دکتری.
 تأثیر بازخورد حسی بر انتقال فاز نسبی در تکلیف هماهنگی دو دستی در سالمندان ،چاپ شده در نشریه پژوهش در علوم توانبخشیدانشگاه اصفهان ،اردیبهشت  .94برگرفته از رساله دکتری.
 رابطه بین استحکام روانی و راهبردهای روانشناختی در دانشجویان ورزشکار ،چاپ شده در نشریه مطالعات روانشناسی ورزشی در پژوهشگاهتربیت بدنی ،بهار  .92برگرفته از طرح پژوهشی انجام گرفته در دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 تعیین روایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی در دانش آموزان پسر راهنمایی شهر تهران ،چاپ شده در نشریه پژوهشنامه مدیریت ورزشیو رفتار حرکتی در دانشگاه مازندران ،پاییز .93
 بررسی تأثیر شدت تکلیف بر کانون توجه در حین فعالیت جسمانی ،در دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران ،چاپ شده درنشریه رفتار حرکتی در پژوهشگاه تربیت بدنی ،پاییز  .88برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد.
 تأثیر بازخورد هنجاری بر انگیزه درونی دانشجویان مبتدی در عملکرد پایداری قامت ،چاپ شده در نشریه مطالعات روانشناسی ورزشی درپژوهشگاه تربیت بدنی ،تابستان .94
 ارتباط بین نیمرخها انگیزشی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان ،چاپ شده در نشریه مطالعات روانشناسی ورزشی در پژوهشگاهتربیت بدنی ،پاییز .92
 تأثیر یادگیری مشاهدهای بر یادگیری یک مهارت هدفگیری در کودکان دارای اختالل طیف اتیسم تأثیر بازخورد هنجاری بر زمان واکنش و خودکارآمدی در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی بررسی زمان عکس العمل در تکلیف دوگانه همخوان و ناهمخوان اثر استروپ در سالمندان تأثیر سرعتهای مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد دریبل بسکتبال در دانشجویان دختر نقش نورونهای آینهای در سرعتهای مختلف تصویرسازی ذهنی دریبل بسکتبال تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر تعادل ایستا و پویای سالمندان تأثیر سرعتهای مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد حرکتی :بررسی نقش نورونهای آینهای ارتباط بین بهزیستی روانشناختی و استحکام روانی در سالمندان :نقش میانجی فعالیت بدنی ارتباط بین واکنش نورونهای آینهای و سرعتهای مختلف تصویرسازی ذهنی در عملکرد حرکتی تأثیر تناوب خودگفتاری آموزشی بر اجرای عملکرد حرکتی در سالمندان -ارتباط بین استحکام روانی و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان :نقش واسطهای فعالیت بدنی

طرح پژوهشی:
 رابطه بین استحکام روانی و راهبردهای روانشناختی در دانشجویان ورزشکار ،انجام گرفته در دانشگاه شهید بهشتی تهران ،زمستان .912

تألیف کتاب:
 -خودگفتاری و عملکرد ورزشی (مبتنی بر پژوهش)

ترجمه کتاب:
 -کتاب کنترل حرکتی در فعالیتهای روزمره ،مؤلف :تیموتی دی لی ،با همکاری آقای حسام رمضانزاده ،بهار .94

داوری مقاالت:
 داوری مقاالت پژوهشی دومین و سومین همایش ملی دانشجویی در دانشگاه شهید بهشتی تهران در اردیبهشت  92و .93 داوری مقاالت پژوهشی در همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی ،مهرماه .94 داوری مقاالت همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سالمت ،نشاط اجتماعی ،کارآفرینی و قهرمانی (اهواز اسفند ماه )1395 داوری مقاالت اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سالمت پیام نور خوزستان داور نشریه مطالعات روانشناسی ورزشی وابسته به پژوهشگاه علوم ورزشی داور نشریه پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران -داور نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران

مهارتهای تخصصی:
 مسلط بر مهارتهای کامپیوتر ( :)ICDLوُرد ،اِکسل ،پاورپوینت ،اَکسِس ،آت لوک ،اینترنت. تدریس واحد آشنایی با کامپیوتر و نرمافزار در مقطع کارشناسی ارشد. مسلط بر نرمافزار آماری  LISREL ،SPSSجهت انجام کارهای آماری. تدریس واحد روشهای آماری در مقطع کارشناسی ارشد. مسلط بر دیتابیسهای (پایگاههای اطالعاتی) مهم و کاربردی در رشته تربیت بدنی -گرایش رفتار حرکتی و طریقه جستجو در آنها. -مسلط بر نرمافزار اِندنوت ( )ENDNOTEو مندلی ( )MENDELEYجهت مدیریت رفرنسدهی منابع.
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