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 استادیار
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 گروه آموزشي علوم ورزشي

 آدرس

 r.fakhrpour@yahoo.com, 

r.fakhrpour@azaruniv.ac.ir 
Email 

 

 

 :صیلیسوابق تح

 

 مقطع رشته گرایش مدرسه/ دانشگاه کشور سال اخذ مدرک

 کارشناسي تربيت بدني عمومي تبریز ایران 1379

 ارشد کارشناسي تربيت بدني عمومي اصفهاندانشگاه  ایران 1382

 دانشگاه شهيد بهشتي ایران 1395
 فيزیولوژی

 ورزشي
 دکتری تربيت بدني

 

 

 :اجرائی و مسئولیت ها() سوابق سوابق شغلی

 

 ردیف عنوان شغل محل تاریخاز  ریختا تا

 1 رشته تربيت بدنيداور و آزمون عملي  دانشگاه تبریز 1387 1389

 2 مدیر گروه تربيت بدني دانشگاه شهيد مدني آذربایجان 1386 1387

 3 مصاحبه گر در آزمون عملي رشته تربيت بدنيدو دوره  دانشگاه تبریز 1392 1395

 4 داور و آزمون عملي رشته تربيت بدنيسه دوره سر دانشگاه تبریز 1385 1395

 

mailto:yavarif@yahoo.com
mailto:yavarif@yahoo.com


عضو کميته اجرایي اولين همایش ملي علوم کاربردی ورزش و  آذربایجاندانشگاه شهيد مدني  1394 1394

 تندرستي
5 

عضو کميته اجرایي دومين همایش ملي علوم کاربردی ورزش و  دانشگاه شهيد مدني آذربایجان 1395 1395

 تندرستي
6 

 

 سوابق آموزشی ) دروس تدریسی (:

 ردیف عنوان درس مقطع تدریس دانشگاه / مؤسسه

 1 تغذیه ورزشي ارشد کارشناسي مدني آذربایجان شهيد

 2 فيزیولوژی فعاليت بدني کودکان و نوجوانان ارشد کارشناسي شهيد مدني آذربایجان

 3 پيشرفته تغذیه ورزشي ارشد کارشناسي شهيد مدني آذربایجان

 4 استرس محيطي ارشد کارشناسي شهيد مدني آذربایجان

 5 روش آموزش تربيت بدني کارشناسي شهيد مدني آذربایجان

 6 رشدوتکامل حرکتي      کارشناسي شهيد مدني آذربایجان

 7 یادگيری حرکتي      کارشناسي شهيد مدني آذربایجان

 8 فيزیولوژی دوران رشد       کارشناسي شهيد مدني آذربایجان

 9 روش آموزش تربيت بدني      کارشناسي شهيد مدني آذربایجان

 10 استعداد یابي ورزشي      کارشناسي آذربایجانشهيد مدني 

 11 ورزش و بيماریها        کارشناسي شهيد مدني آذربایجان

 12 بدمينتون کارشناسي شهيد مدني آذربایجان

 13 آمادگي جسماني کارشناسي شهيد مدني آذربایجان

 14 تنيس روی ميز کارشناسي شهيد مدني آذربایجان

 15 بسکتبال کارشناسي آذربایجانشهيد مدني 

 16 ورزش های تفریحي کارشناسي شهيد مدني آذربایجان

 15            سنتي و بومي های ورزش کارشناسي شهيد مدني آذربایجان

 16 تمرین دبيری کارشناسي شهيد مدني آذربایجان
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 1381 √   تغذیه تخصصي و مکمل های غذایي 1

 1381 √   بيومکانيک و پاتومکانيک کمربند شانه 2

 1383 √   کاربرد نگرش پویا و پيچيده به ورزش 3

4 
کاربرد یافته های علم یادگيری حرکتي در تدریس دروس 

 1383 √   عملي رشته تربيت بدني

 1384 √   روش ها و فنون تدریس 5

 1385 √   کارگاه ژیمناستيک 6

 1390 √   آشنایي با دستگاه ها و تجهيزات آزمایشگاهي تربيت بدني 7

 1390 √   سيستم های ایمني و فعاليت بدني 8

 1392 √   تغذیه، فعاليت بدني و کنترل وزن 9

 1388 √   علم تمرین 10

 1394 √   ماساژ، یافته های نوین و کاربرد آن در آسيب های ورزشي 11

 1395    فيزیولوژی ورزشي 12

 :مقاالت علمی چاپ شده درمجالت علمی و پژوهشی
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اسامی همكاران به 

ترتیب )شامل نام 

س متقاضی(
ره ال

ما
ش

 
1 

اثر تداخل ضمني بر 

اکتساب، یادداری و انتقال 

مهارت سرویس واليبال ) با 

تاکيد بر تلفيق تمرینات 

 مسدود و تصادفي(  

حرکت، 

تخصصي 

رشد و 

یادگيری 

 حرکتي

 89پایيز 3 1 22-5 ایران

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

 سول حمایت طلب،ر

 علي مرادی،

محمد رضا برومند، 

 فخرپور هيقر

2 

روایي سنجي آزمون هشت 

گانه برای استعداد یابي 

 عمومي ورزشي

 1384 30  48-33 ایران المپيک

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

 وحيد ذواالکتاف، 

 ،فخرپور هيرق

 شيال صفوی همامي

3 

و  يجسمان ناتیتمر ريتاث

بر کاهش اختالالت  يهماهنگ

يکودکان کم توان ذهن یرفتار

   

 هینشر

مطالعات 

 ناتواني

52-59 ایران  4 8 
 تابستان

93 

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

،یاوری وسفی  

سليماني، مهران  

فخرپور، هيرق  

ارسانف یاسد میمر  

4 

و  یارک يزندگ تيفيک نيرابطه  ب

 يعلم اتيه یاعضا يتعهد سازمان

 يآموزش یدانشکده ها و گروه ها

ورکش یدانشگاه ها يبدن تيترب  

 تیریمد

 ورزشي،

  -يعلم 

 ایران
153-

168 
 13 

 تابستان

1391 

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

فخرپور، هيرق  

،یاوری وسفی  

،رتاشيمحمد ام يعل  

ویستند ن دونیفر  

5 

اکتور تأثير تمرین ترکيبي بر ف

و برخي  23رشد فيبروبالستي

ازعوامل خطرزای مرتبط با 

کلسيفيکاسيون عروقي در 

 بيماران همودیاليزی

 علوم پزشکي

 تبریز
91-84 ایران  38 3 

تابستان 

1395 

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

 فخرپور، هيرق

 ،خسرو ابراهيم

 ،سجاد احمدی زاد

 حميد طيبي

6 

 ،A فتوئين بر ترکيبي تمرین تأثير

 برخي و C واکنشگر پروتئين

 در بيوشيميایي پارامترهای

 همودیاليزی بيماران

پژوهشگاه 

 تربيت بدني
 ایران

160-

139 
8 32 

زمستان 

1395 

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

 فخرپور، هيرق

 ،خسرو ابراهيم

 ،سجاد احمدی زاد

 حميد طيبي



 

 

 

 :ت مقاالت ارائه شده درمجامع علمیفهرس
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 تاریخ
عنوان همایش 

 علمی معتبر

 محل برگزاری

 عنوان مقاله

اسامی همكاران به 

ترتیب )شامل نام 

ور متقاضی(
ش

ک
 

هر
ش

 

1 
 

20/9/87 

ملي کنفرانس 

ورزش  يمهندس

 رانیا

 تهران ایران
و  يورزش یو ساخت فضا ها يطراح يمهندس

 نيسالمندان و معلول یبرا يحیتفر

 فخرپور، هيرق

 ،یاوری وسفی

2 14/11/88 
دومين همایش ملي 

 مي واليبالتوسعه عل
 اراک ایران

برای انتخاب داوران واليبال بر طراحي الگویي 

 اساس مدل جهاني

 یوسف یاوری

 ابراهيم فيروزی

 رقيه فخرپور

3 10/10/88 

 یمنطقه ا شیهما

وم و عل يبدن تيترب

يورزش   

 ملکان ایران
از  يجسمان يآمادگ تياهم زانيم سهیمقا

رورزشکا ريورزشکار و غ انیدانشجو دگاهید  
فخرپور، هيرق  

،یاوری وسفی  

4 24/9/90 

 شیهما نيششم

 انیدانشجو يمل

يبدن تيترب  

 تهران ایران

با استفاده  نيو تلق يکالم نيتلق ريتاث سهیمقا

 انیدانشجو يعملکرد جسمان یاز دارونما رو

 دختر ورزشکار

،یاوری وسفی  

فخرپور، هيرق  

فر يچراغ هيسم  

5 15/12/83 

ششمين همایش 

ملي تربيت بدني 

 وعلوم ورزشي

 اصفهان ایران
روایي سنجي آزمون هشت گانه برای 

 استعداد یابي عمومي ورزشي
فخرپور، هيرق  

 وحيد ذواالکتاف

6 24/2/93 
 يمل شیسومين هما

  ورزش برای همه
 زنجان ایران

 انیدانشجو يبدن و افسردگ بيترک سهیمقا

  رورزشکاريدختر ورزشکار و غ

 ،یاوری وسفی

 فخرپور، هيرق

 اميری بنفشه

7 24/2/93 
 يمل شیهماسومين 

  ورزش برای همه
 زنجان ایران

 يتوسعه و مشارکت ورزش ۀعوامل بازدارند

 بانوان کارمند

 ،یاوری وسفی

 فخرپور، هيرق

 لوچ ملکي فاطمه



8 20/8/87 

اولين همایش 

ملي مدیریت 

 ورزشي

 آمل ایران

مقایسه کيفيت زندگي کاری و خرده مقياس 

های آن در بين اعضای هيات علمي دانشکده 

و گروه های آموزشي تربيت بدني دانشگاه ها 

 های دولتي

فخرپور، هيرق  

،یاوری وسفی  

رتاش،يمحمد ام يعل  

ویستند ن دونیفر  

9 23/9/2010 

 شیهما نيازدهمی

علوم  يالملل نيب

هيترک يورزش  

 آنکارا ترکيه

Comparison of emotional 
Intelligence among athlete and 

Non-athlete students and its 
relation with academic 

achievement in athletes 

 فخرپور، هيرق

 ،یاوری وسفی

10 16/7/94 

ي مل شیهما اولين

 علوم کاربردی ورزش

 و تندرستي

 تبریز ایران
اعتبار یابي پرسشنامه اضطراب آسيب دیدگي 

 مجدد در ورزش

 ،یاوری وسفی

 فخرپور، هيرق

 فریبا احمد علي دخت

11 8/7/95 

ي مل شیهما دومين

 علوم کاربردی ورزش

 و تندرستي

 تبریز ایران

دیدگاه دانشجویان علوم ورزشي در مورد تاثير 

کم خوابي و بدخوابي بر عملکرد جسماني و 

 تحصيلي

 ،یاوری وسفی

 فخرپور، هيرق

 حميده عيوض زاده

12 20/9/95 

ي مل شیهما اولين

ر مطالعات کاربردی د

 علوم ورزشي 

 تنکابن ایران
دیدگاه دانشجویان علوم ورزشي در مورد آموزه 

 های دیني و معنوی

 یوسف یاوری،

 رقيه فخرپور،

 پریسا قلي زاده

 

 :)طرح پژوهشی( پژوهشی سوابق

  

 ردیف نام طرح مجری و همکاران شروع سال پایان سال

،همکار 81 81  1 (1طرح تحقيقي ساماندهي به ارزشيابي درس تربيت بدني عمومي) 

 همکار 87 87

ارزیابي ترکيب بدني کارکنان و اعضای هيات علمي دانشگاه تربيت 

 معلم آذربایجان
2 

  
  

3 
 

 

 

 

 :کتب انتشار یافته

   

کتاب)تاليف یا  محل نشر و ناشر تاریخ انتشار

 ترجمه(

 نویسندگان
 ردیف عنوان اثر

1395 
تبریز، طنين 

 دانش
 تاليف

 یوسف یاوری

 رقيه فخرپور
تدریس تربيت بدنيروش آموزش و   1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ها و مقاالتها، پایان نامهداوری طرح

ف
دی

ر
 

 عنوان  فعالیت
 محل

 انجام فعالیت

 زمان ارزیابی

داوری و 

 نظارت

يدانشگاه شهيد مدن ملي علوم کاربردی ورزش و تندرستي مقاله، اولين همایش 25داوری  1  7/94  

9/91 دانشگاه تبریز و کاراته مقاله، اولين همایش علم 7داوری  2  

 95 دانشگاه شهيد مدني پایانامه کارشناسي ارشد تربيت بدني 2داوری  3

دانشجویيملي  مقاله، همایش 7داوری 4  1395 دانشگاه تهران 

10/95تا  تبریز علوم پزشکي تبریزپژوهشي -مقاله، نشریه علمي 1داوری  5  

يدانشگاه شهيد مدن ملي علوم کاربردی ورزش و تندرستي مقاله، دومين همایش 15داوری 6  7/95  

 

 همكاری با دانشگاه ها و مراکز علمی 

 

 تا سال از سال نام درس دانشگاه ردیف

 1380 1379 2و1تربيت بدني عمومي  واحد اهر -دانشگاه آزاد 1

2و1تربيت بدني عمومي  واحد اهر-دانشگاه پيام نور 2  1379 1380 

2و1تربيت بدني عمومي  اصفهان دانشگاه 3  1380 1382 

2و1تربيت بدني عمومي  واحد نجف آباد –دانشگاه آزاد 4  1380 1381 

2و1تربيت بدني عمومي  واحد تبریز –دانشگاه آزاد  5  1382 1384 

2و1تربيت بدني عمومي  موسسه آموزش عالي نبي اکرم 6  1384 1385 

2و1تربيت بدني عمومي  دانشگاه تبریز 7  1384 1387 

 


