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 :صیلیسوابق تح

 

 مقطع رشته گرایش مدرسه/ دانشگاه کشور سال اخذ مدرک

 دیپلمفوق  زبان انگلیسي آموزش تربیت معلم شهید رجائي تبریز ایران 1373

 کارشناسي زبان انگلیسي آموزش دانشگاه آزاد اسالمي مرند ایران 1376

 کارشناسي تربیت بدني عمومي تبریز ایران 1378

 ارشد کارشناسي تربیت بدني عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز ایران 1381

 تهران معلم تربیت ایران 1387
 مدیریت و

 ریزی ورزشيبرنامه 
 دکتری تربیت بدني

 

 

 :اجرائی و مسئولیت ها() سوابق سوابق شغلی

 

 ردیف عنوان شغل محل تاریخاز  ریختا تا

 1 مترجم تور دوچرخه سواری بین المللي آذربایجان تبریز 1375 1379

 2 مسئول انجمن تنیس روی میز، آموزش و پرورش مرند 1379 1383

 3 بدمینتون شهرستان رئیس هیات مرند 1381 1383

 4 آلمان 2006مقدماتي جام جهاني  –مترجم مسابقات فوتبال  تبریز 2004 2004

 5 داور و آزمون عملي رشته تربیت بدني دانشگاه تبریز 1386 1390

 6 استاد راهنما دانشجویان تربیت بدني دانشگاه شهید مدني آذربایجان 1388 1392

 

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


 7 عضو شورای رفاه دانشگاه آذربایجان دانشگاه شهید مدني 1388 ادامه

 8 عضو کارگروه علمي دانشگاه شهید مدني آذربایجان 1388 ادامه

دوره تور دوچرخه سواری بین المللي  25مسئول روابط بین الملل  تبریز 1389 1389

 آذربایجان
9 

 10 مدیر گروه تربیت بدني دانشگاه شهید مدني آذربایجان 1390 1392

 11 مسئول روابط بین الملل مسابقات کشتي روز جهاني کودک تبریز 1390 1390

 12 مصاحبه گر در آزمون عملي رشته تربیت بدني دانشگاه تبریز 1391 1392

 13 عضو شورای ارتباط با صنعت دانشگاه دانشگاه شهید مدني آذربایجان 1391 1395

 14 همایش ملي علوم کاربردی ورزش و تندرستي دبیر علمي اولین دانشگاه شهید مدني آذربایجان 1394 1394

 15 عضو کارگروه بهداشت و ایمني دانشگاه شهید مدني آذربایجان 1394 ادامه

 16 مترجم دوره بین المللي مدیریت ورزش همگاني تبریز 1395 1395

کاربردی ورزش و عضو کمیته اجرایي دومین همایش ملي علوم  دانشگاه شهید مدني آذربایجان 1395 1395

 تندرستي
17 

 18 دانشکده عضو کارگروه فرهنگي دانشگاه شهید مدني آذربایجان 1395 ادامه
 

 :طرح و راه اندازی فعالیت های مربوط به ایجاد

 91-92سال  بدني تربیت آزمایشکاه اندازی راه و ساخت

 سوابق آموزشی ) دروس تدریسی (:

 ردیف درسعنوان  مقطع تدریس دانشگاه / مؤسسه

 1 روش تحقیق ارشد کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 2 آمار توصیفي کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 3 سنجش و اندازه گیری کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 4 روش تحقیق کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 5 روش آموزش تربیت بدني کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 6 زبان تخصصي کارشناسي آذربایجان شهید مدني

 7 مدیریت عمومي کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 8 مدیریت مکان و تجهیزات ورزشي کارشناسي شهید مدني آذربایجان



 9 اصول و مباني تربیت بدني کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 10 فعالیت های رسانه ای در ورزش کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 11 کارآفریني در ورزش کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 12 اصول و نظریه های مربیگری کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 13 کارورزی در مدیریت ورزشي کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 14 آمادگي جسماني کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 15 فوتبال کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 16 فوتسال کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 15 تنیس روی میز کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 16 والیبال کارشناسي شهید مدني آذربایجان

 :های آموزشی کارگاه
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 (1)عنوان فعالیت 

 تاریخ انجام فعالیت نوع فعالیت
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ب

 

 پایان شروع

 16/3/90 16/3/90  √ √ برای دانشجویان تربیت بدني spssکارگاه  1

 16/3/89 16/3/89  √ √ کارگاه تغذیه ورزشي برای دانشجویان تربیت بدني 2

 20/2/91 20/2/91  √ √ برای دانشجویان تربیت بدني spssکارگاه  3

 23/3/94 23/3/94  √ √ بازاریابي ورزشي 4

 12/9/87 12/9/87 √   با دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهي تربیت بدنيآشنایي  5

 16/12/89 16/12/89 √   سیستم های ایمني و فعالیت بدني 6

 10/11/90 10/11/90 √   ارزشیابي سنجش و اندازه گیری 7

 9/11/90 9/11/90 √   روش ها و فنون تدریس 8

 8/11/90 8/11/90 √   روانشناسي تربیتي 9

 10/11/90 10/11/90 √   آشنایي با قوانین و مقررات دانشگاه 10

 3/7/91 3/7/91 √   ارزیابي دروني گروه های آموزشي 11

 8/11/92 8/11/92 √   تغذیه، فعالیت بدني و کنترل وزن 12

 8/11/92 8/11/92 √   نقش اساتید در ارتقای سالمت دانشجویان 13



14/11/88 √   علم تمرین 14  14/11/88  

16/7/94 √ √ √ ماساژ، یافته های نوین و کاربرد آن در آسیب های ورزشي 15  16/7/94  

13/2/95 √   فعالیت بدني و تغییر سبك زندگي 16  13/2/95  

17 Certified leadership course in sport for all √  √ 24/9/2016  28/9/2016  

مطالعات علوم ورزشياصول مدلسازی معادالت ساختاریدر  18    √ 8/7/95  8/7/95  

 :و پژوهشیداخلی و خارجی عضویت درمجامع علمی 

 

 ردیف نام مجمع

 1 انجمن مدیریت ورزشي ایران
 

 

 :تحریریه مجالت علمی عضویت درهیئت

 

 ردیف نام مجله مؤسس یا ناشر

 International Journal of Sport Studies 1 کشور ترکیه
 

 

 :علمی چاپ شده درمجالت علمی و پژوهشیمقاالت 
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1 

 ،يرفتگ لیتحل نیارتباط ب

 کنانیباز يمیو عملکرد ت زشیانگ

 هندبال یحرفه ا

 یپژوهش ها

 تیریمد

و علوم  شورز

  ،يحرکت

 ایران
110-

97 

سال 

 دوم
4 

و  زییپا

زمستان 

1391 

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

 ،یاوری وسفی

رضا  محمد

 ،يلیاسمع

 یيرضا جواد

2 

بررسي و تحلیل تعالي سازماني 

ادارات کل تربیت بدني استان 

مدل بنیاد های کشور بر اساس 

 اروپایي مدیریت کیفیت

فصلنامه علوم 

 ورزشي
 1392 11 5 29-56 ایران

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

 منصور خلیل زلده

 رسول فرجي

 یوسف یاوری

 مهری قهرماني

3 

و  يجسمان ناتیتمر ریتاث

بر کاهش اختالالت  يهماهنگ

يکودکان کم توان ذهن یرفتار

   

 هینشر

مطالعات 

 ناتواني

52-59 ایران  4 8 
 تابستان

93 

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

،یاوری وسفی  

سلیماني، مهران  

فخرپور، هیرق  

ارسانف یاسد میمر  

4 

در  مقایسه خودشیفتگي و باورها

ن مورد ظاهر در بین ورزشکارا

 پرورش اندام حرفه ای و مبتدی

مطالعات 

روانشناسي 

 ورزشي

63-49 ایران  2 7 
 بهار

3931  

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

یاوری وسفی  

5 
تاری اعتباریابي پرسشنامه خودگف

 اتوماتیك در ورزش

پژوهش های 

نوین 

 روانشناختي

 ایران
256-

235 
10 39 7/94  

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

،یاوری وسفی  

 

6 

چالش های توسعه گردشگری 

د ورزشي منطقه آزاد ارس با تاکی

نبر نظرات مدیران  و  کارشناسا  

ت مدیری هینشر

ورزشي توسعه  
 ایران

233-

243 
5 1 

1395،  

بهار و 

 تابستان

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

ی،اوری وسفی  

 فریبا عسگریان،

محمد خیری 

 شجاعي

7 

اني ارتباط رعایت اصول روابط انس

رفت از سوی اساتید با انگیزه پیش

نيورزشي دانشجویان تربیت بد

   

پژوهش های 

 فیزیولوژی و

مدیریت در 

 ورزش

    ایران

رش،یپذ  

/ن/د584  

16/10/94  

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

ی،اوری وسفی  

 مهدی بشیری،

 فرهاد خوشنویس،

 اکرم فریدی



8 

ر پیش بیني عملکرد شغلي ب

د اساس صفات شخصیتي و تعه

حرفه ای کارکنان ادارات ورزش و 

 جوانان

ع مدیریت مناب

انساني در 

 ورزش

 ایران
93-

103 
3 2 

1395،  

بهار و 

 تابستان

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

 رسول فرجي،

 مهدی بشیری،

 یوسف یاوری،

 حسین ابراهیمي

9 

ارزیابي ادراکات و انتظارات 

ن مشتریان از کیفیت خدمات اماک

دل ورزشي دانشگاه با استفاده از م

 سروکوال

پژوهش در 

يتربیت ورزش  
 ایران

99-

116 
5 11 

1395،  

پاییز و 

 زمستان

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

 رسول فرجي،

 مهدی بشیری،

یاوری،یوسف   

 فرهاد خوشنویس،

10 

Procrastination and 
psychological 

empowerment in sports 
sciences faculty 

members 

sport 
science 

Croa
tia 

54-60  9 2 

2016،  

 دسامر

Des.2016  

Scopu
s   

 

 یوسف یاوری،

 

11 

 يبر وخامت کل یهواز نیاثر تمر

 نیپوپروتئیو ل كیخطر متابول

 رپرچگالیغ كیآتروژن

 ریبا کنترل تاث رفعالیغ مردان

 هیتغذ

 فصلنامه طب

 توانبخشي
    ایران

1395، 12 

 مهر

 سوم اکتبر

2016 

 -يعلم

يپزوهش

، ISC   

کریم آزالي 

 علمداری،

 یوسف یاوری،

 سمیه آذریان،

 

12 

Relation between 
burnout and motivation 

among elite handball 
players 

IJSS-  هترکی  
1022-

1015 
 9 

2013 

 

ISC Yavari, Y 

Ismaeli, M 

Rezaie, J 

13 

Narcissism and its 
Relations with beliefs 

about body appearance 
and personal 

characteristics among 
elite body builders 

IJSS-  هترکی  
399-

394 
 4 

2014 

 

ISC 

Yavari, Y 

14 

Factors affecting 
students' leisure time 
spending ways in special 
schools with emphasis 
on physical activity 

IJSS-  هترکی  
1512-

1505 
 12 

2014 

 

ISC Yavari, Y 

Aroufzad,S  

Karimi, F 
Rabieezadeh,  



 

 :ت مقاالت ارائه شده درمجامع علمیفهرس

ف
دی

ر
 

 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

 نیسالمندان و معلول یبرا يحیتفر

 فخرپور، هیرق

 ،یاوری وسفی

2 14/11/88 
دومین همایش ملي 

 مي والیبالتوسعه عل
 اراک ایران

برای انتخاب داوران والیبال بر طراحي الگویي 

 اساس مدل جهاني

 یوسف یاوری

 ابراهیم فیروزی

 رقیه فخرپور

3 10/10/88 

 یمنطقه ا شیهما

وم و عل يبدن تیترب

يورزش   

 ملکان ایران
از  يجسمان يآمادگ تیاهم زانیم سهیمقا

رورزشکا ریورزشکار و غ انیدانشجو دگاهید  
فخرپور، هیرق  

،یاوری وسفی  

4 24/9/90 

 شیهما نیششم

 انیدانشجو يمل

يبدن تیترب  

 تهران ایران

با استفاده  نیو تلق يکالم نیتلق ریتاث سهیمقا

 انیدانشجو يعملکرد جسمان یاز دارونما رو

 دختر ورزشکار

،یاوری وسفی  

فخرپور، هیرق  

فر يچراغ هیسم  

5 5/10/90 

 يمل شیهما

 دیجد یدستاوردها

در توسعه  يعلم

 يبدن تیورزش و ترب

 گرگان ایران

 يبدن تیو معلمان ترب رانیمد دگاهید سهیمقا

ضمن خدمت  يآموزش یدرباره نقش دوره ها

 یسطح ورزش دانش آموز یمعلمان در ارتقا

 زیشهر تبر

،يلیمحمد رضا اسمع  

،یاوری وسفی  

يپورعل مهسا  

15 

و  یکار يزندگ تیفیک سهیمقا

 نیآن در ب یها اسیخرده مق

 دانشکده ها و يعلم اتیه یاعضا

 يبدن تیترب يآموزش یگروه ها

يدولت یدانشگاه ها  

 و يعلوم حرکت

،ورزش  

 

 ایران
99-

109 
7 12 

 تابستان

1388 

 -يعلم

يپزوهش

،ISC 

،یاوری وسفی  

،رتاشیمحمد ام يعل  

سیتند نو دونیفر  

16 

و  یارک يزندگ تیفیک نیرابطه  ب

 يعلم اتیه یاعضا يتعهد سازمان

 يآموزش یدانشکده ها و گروه ها

ورکش یدانشگاه ها يبدن تیترب  

 تیریمد

 ورزشي،

 

 ایران

 
153-

168

  

 13 
 تابستان

1391 

 -يعلم

يپزوهش

،ISC 

فخرپور، هیرق  

،یاوری وسفی  

،رتاشیمحمد ام يعل  

ویستند ن دونیفر  



6 24/2/93 
 يمل شیسومین هما

  ورزش برای همه
 زنجان ایران

 انیدانشجو يبدن و افسردگ بیترک سهیمقا

  رورزشکاریدختر ورزشکار و غ

 ،یاوری وسفی

 فخرپور، هیرق

 امیری بنفشه

7 24/2/93 
 يمل شیسومین هما

  ورزش برای همه
 زنجان ایران

 يتوسعه و مشارکت ورزش ۀعوامل بازدارند

 بانوان کارمند

 ،یاوری وسفی

 فخرپور، هیرق

 لوچ ملکي فاطمه

8 24/2/93 
 يمل شیسومین هما

  ورزش برای همه
 زنجان ایران

 تیفیو ک يعوامل فرهنگ سازمان نیارتباط ب

استان  يبدن تیترب رانیدب یکار يزندگ

 يشرق جانیآذربا

 ، مجتبي متفکری محمد

،يلیرضا اسمع محمد  

یاوری وسفی  

9 23/9/2010 

 شیهما نیازدهمی

علوم  يالملل نیب

هیترک يورزش  

 آنکارا ترکیه

Comparison of emotional 
Intelligence among athlete and 

Non-athlete students and its 
relation with academic 

achievement in athletes 

 فخرپور، هیرق

 ،یاوری وسفی

10 16/7/94 

ي مل شیهما اولین

علوم کاربردی ورزش 

 و تندرستي

 تبریز ایران
مقایسه اضطراب اجتماعي نابینایان ورزشکار و 

 یاوری وسفی ورزشکارغیر 

11 16/7/94 

ي مل شیهما اولین

 علوم کاربردی ورزش

 و تندرستي

 تبریز ایران
اعتبار یابي پرسشنامه اضطراب آسیب دیدگي 

 مجدد در ورزش

 ،یاوری وسفی

 فخرپور، هیرق

 فریبا احمد علي دخت

12 4/3/95 

اولین همایش ملي 

تحوالت علوم 

ورزشي در حوزه 

ی و سالمت، پیشگیر

 قهرماني

 قزوین ایران

ارتباط بین توانمندی روانشناختي با بهره وری 

در بین اعضای هیات علمي تربیت بدني و علوم 

 ورزشي

 یوسف یاوری،

 کبری تلخي

13 8/7/95 

ي مل شیهما دومین

 علوم کاربردی ورزش

 و تندرستي

 تبریز ایران

دیدگاه دانشجویان علوم ورزشي در مورد تاثیر 

بدخوابي بر عملکرد جسماني و کم خوابي و 

 تحصیلي

 ،یاوری وسفی

 فخرپور، هیرق

 حمیده عیوض زاده

14 20/8/88 

کنگره  نیسوم

يورزش تیریمد  

 

 شهرکرد ایران

 تیفیبا ک يعوامل جو سازمان نیارتباط ب

 يبدن تیکارکنان ادارات ترب یکار يزندگ

 يشرق جانیاستان آدربا

 ،یرضا نظر

 ،یگودرز محمود

 ،یهنر بیحب

 ،یاوری وسفی



15 3/12/90 

 يمل شیهما نیاول

و توسعه  تیریمد

ورزش یگردشگر  

 شاهرود ایران

درباره نقش دوره  يبدن تیمعلمان ترب دگاهید

 یضمن خدمت معلمان در ارتقا يآموزش یها

 زیشهر تبر یسطح ورزش دانش آموز

 ،یاوری وسفی

 ،يلیرضا اسمع محمد

 يپورعل مهسا

16 21/2/93 
اولین  

ورن پیام يمل شیهما  
 ایران

 ،اندلف

 شهرکرد

مقایسه عوامل مؤثر و رتبه بندی آنها بر نحوه 

از  یيآموزان استثناگذران اوقات فراغت دانش

 دیدگاه معلمان و والدین

 یوسف یاوری،

عروف زاد، فروزان  شهرام

 کریمي دهکردی،

17 4/3/95 

اولین همایش ملي 

تحوالت علوم 

ورزشي در حوزه 

ی و پیشگیرسالمت، 

 قهرماني

 قزوین ایران
ارتباط بین اهمال کاری با بهره وری در بین 

 اعضای هیات علمي تربیت بدني و علوم ورزشي
 یوسف یاوری،

 کبری تلخي

18 8/7/95 

ي مل شیهما دومین

 علوم کاربردی ورزش

 و تندرستي

 تبریز ایران
لي ارتباط بین خودکارآمدی با عملکرد تحصی

ورزشيدانشجویان علوم   
 یوسف یاوری،

 کبری تلخي

19 8/7/95 

ي مل شیهما دومین

 علوم کاربردی ورزش

 و تندرستي

 تبریز ایران
بررسي اثر فراموشي سازماني بر مقاومت در 

 برابر تغییر دبیران تربیت بدني

 لیلي موسوی،

 مجید عبادی،

 رقیه جلیلي،

 یوسف یاوری

20 20/9/95 

ي مل شیهما اولین

ر مطالعات کاربردی د

 علوم ورزشي 

 تنکابن ایران
دیدگاه دانشجویان علوم ورزشي در مورد آموزه 

 های دیني و معنوی

 یوسف یاوری،

 رقیه فخرپور،

 پریسا قلي زاده

 

 :)طرح پژوهشی( پژوهشی سوابق

  

 ردیف نام طرح مجری و همکاران شروع سال پایان سال

2/10/94  19/5/95  

 رسول فرجي،

بشیری،مهدی   

 یوسف یاوری،

 فرهاد خوشنویس،

ارزیابي ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات اماکن ورزشي دانشگاه 

 1 با استفاده از مدل سروکوال

22/7/93  23/9/95  

ی،اوری وسفی  

 مهدی بشیری،

 فرهاد خوشنویس،

 اکرم فریدی

پیشرفت ورزشي ارتباط رعایت اصول روابط انساني از سوی اساتید با انگیزه 

 2 دانشجویان تربیت بدني

  
  

3 
 

 

 

 



 :کتب انتشار یافته

   

کتاب)تالیف یا  محل نشر و ناشر تاریخ انتشار

 ترجمه(

 نویسندگان
 ردیف عنوان اثر

1394 
تبریز، طنین 

 دانش
 تالیف

 یوسف یاوری

 مهدی بشیری

 رسول فرجي

 1 تنیس روی میز )تکنیك، تاکتیك و تمرین(

1395 
تبریز، طنین 

 دانش
 تالیف

 یوسف یاوری

 رقیه فخرپور
 2 روش آموزش و تدریس تربیت بدني

 

 

 

 

 

 

 

 :ها و مقاالتها، پایان نامهداوری طرح

ف
دی

ر
 

 عنوان  فعالیت
 محل

 انجام فعالیت

 زمان ارزیابی

داوری و 

 نظارت

 90-91 تبریز آزاد تبریزارزیابي دروني گروه آموزشي تربیت بدني و علوم ورزشي دانشگاه  1

 92 دانشگاه شهید مدني نقش شاخص های فعالیت بدني در اختالالت قاعدگي دختران ورزشکار دانشجو 2

 90-93 دانشگاه تبریز پایانامه کارشناسي ارشد تربیت بدني 8داوری  3

 93-94 دانشگاه ارومیه بررسي ویژگي های روانسنجي پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش 4

 93-94 دانشگاه تبریز پایانامه کارشناسي ارشد تربیت بدني 4داوری  5

 1395 دانشگاه شهید مدني بررسي تصویر بدن، مشارکت ورزشي و خلق و خو در زنان ورزشکار و غیر فعال چاق و الغر 6

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

8 Annals of Applied Sport Sciences   مقاله، 5داوری 93-92 مازندران   

يدانشگاه شهید مدن ملي علوم کاربردی ورزش و تندرستي مقاله، اولین همایش 45داوری  9  7/94  

10/95تا  گیالن پژوهشي مدیریت و توسعه ورزش-مقاله، نشریه علمي 14داوری  10  

يدانشگاه شهید مدن ملي علوم کاربردی ورزش و تندرستي مقاله، دومین همایش 20داوری 11  7/95  

 

 



 :و اسامی دانشجویان تحت راهنمایی عناوین پایان نامه ها

ف
دی

ر
 

 عنوان  پایان نامه / رساله 
مقطع 

 تحصیلی

تاریخ  

 دفاع
 نام دانشجو

 

 دانشگاه

محل  تحصیل 

 دانشجو

  

اسامی 

اساتید 

 راهنما

اسامی 

اساتید 

 مشاور

1 
بررسي عوامل موثر بر توسعه 

 گردشگری ورزشي منطقه آزاد ارس

کارشناسي 

 ارشد
 93شهریور 

محمد خیری 

 شجاعي
 دانشگاه تبریز

دکتر فریبا 

 عسگریان
 یوسف یاوری

2 

تحلیل عوامل پرخاشگری بازیکنان 

نخبه فوتبال استان آذربایجان 

 شرقي

کارشناسي 

 دانشگاه تبریز شیدا جوادیان 93شهریور  ارشد
دکتر فریبا 

 عسگریان
 یوسف یاوری

3 

تاثیر رفتار مربي بر میزان اضطراب 

رقابتي، مدیریت تضاد و تعهد 

ورزشي بانوان بسکتبالیست نخبه 

 کشور

کارشناسي 

 93شهریور  ارشد
فرانك السادات 

 بهار آور
 دانشگاه تبریز

دکتر فریبا 

 عسگریان
 یوسف یاوری

4 

اثر یك دوره تمرین هوازی بر عوامل 

-nonخطر متابولیك و مقادیر 

HDL-c در مردان میانسال 

کارشناسي 

 95خرداد  ارشد
سمیه آذریان 

 سوسهاب

دانشگاه شهید 

 مدني آذربایجان
 یوسف یاوری کریم آزالي

5 

مقایسه عوامل مؤثر و رتبه بندی 

آنها بر نحوه گذران اوقات فراغت 

از دیدگاه  یيآموزان استثنادانش

 معلمان و والدین

 

کارشناسي 

 93آذر  ارشد
فروزان کریمي 

 دهکردی

دانشگاه آزاد 

 مبارکه
 یوسف یاوری

شهرام عروف 

 زاد

6 

دیدگاه معلمان تربیت بدني درباره 

نقش دوره های آموزشي ضمن 

خدمت معلمان در ارتقای سطح 

 ورزش دانش آموزی شهر تبریز

کارشناسي 

 مهسا پورعلي 91 ارشد
دانشگاه آزاد 

 تهران مرکز

محمد رضا 

 اسمعیلي
 یوسف یاوری

7 

ارتباط بین تحلیل رفتگي و 

انگیزش بازیکنان حرفه ای 

 هندبال

 

کارشناسي 

 جواد رضایي 91 ارشد
دانشگاه آزاد 

 تهران مرکز

محمد رضا 

 اسمعیلي
 یوسف یاوری

8 

 يعوامل فرهنگ سازمان نیارتباط ب

 رانیدب یکار يزندگ تیفیو ک

 يشرق جانیاستان آذربا يبدن تیترب

کارشناسي 

 92 ارشد
مجتبي محمد

 متفکری

دانشگاه آزاد 

 تهران مرکز

محمد رضا 

 اسمعیلي
 یوسف یاوری

 



 همكاری با دانشگاه ها و مراکز علمی 

 

 تا سال از سال نام درس دانشگاه ردیف

 1381 1379 سنجش، زبان تخصصي مراکز تربیت معلم شهید رجائي و الزهرا 1

2و1تربیت بدني عمومي  موسسه آموزش عالي نبي اکرم 2  1381 1387 

2و1تربیت بدني عمومي  واحد تبریز –دانشگاه آزاد  3  1383 1388 

 ادامه 1390 پایان نامه واحد مبارکه –دانشگاه آزاد 4

 ادامه 1390 پایان نامه واحد تهران مرکز -دانشگاه آزاد 5

 ادامه 1390 پایان نامه دانشگاه تبریز 6

 


