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عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد:
رابطه بین تعالی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استانهاي منتخب ایران (نمره)19/50 :
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طراحی الگوي ارتقاء امنیت استادیومهاي فوتبال ایران (نمره)19/68 :
فرصت مطالعاتی خارج از کشور (شش ماهه) :کشور استرالیا ،دانشگاه تکنولوژي سیدنی ()UTS
عناوين و افتخارات :نفر اول آزمون دکتراي دانشگاه گیالن در رشته مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی (سال )1389
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مقاالت چاپ شده در نشريات علمی معتبر (داخلی)
 .1پورسلطانی زرندي ،حسین؛ فرجی ،رسول؛ اندام ،رضا؛ ( ،)1389تأثیر ویژگی هاي شخصیتی کارکنان ادارات کل تربیت بدنی ایران بر تعهد
سازمانی آنها ،مدیریت ورزشی(حرکت) ،شماره  ،6صص.137-152 :
 .2پورسلطانی زرندي ،حسین؛ فرجی ،رسول؛ اندام ،رضا؛ ( ،)1389ارتباط رضایت شغلی کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استانهاي منتخب ایران با
ویژگیهاي فردي ،نشریه علمی -پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی) ،سال هفتم ،شماره هفتم ،دوره دوم ،صص.93-106 :
 .3فرجی ،رسول؛ پورسلطانی زرندي ،حسین؛ ( ،)1390ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیتبدنی استانهاي ایران بر اساس مدل ( ،)EFQMنشریه
علمی -پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی) ،سال هشتم ،شماره نهم ،دوره سوم ،صص.177-192 :
 .4پورسلطانی ،حسین؛ اندام ،رضا؛ فرجی ،رسول؛ ( ،) 1391رابطه بین تعالی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استانهاي
منتخب ایران ،نشریه علمی -پژوهشی علوم حرکتی و ورزش ،دانشگاه تربیت معلم تهران .دوره  ،2شماره  ،3صص.55-68 :
 .5رمضانیان ،محمدرحیم؛ فرجی ،رسول؛ خوشنویس ،فرهاد؛ دانش ثانی ،کاظم؛ ( ،)1392بررسی کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاهها مبتنی
بر مدل سِروکوال(مطالعه موردي دانشگاه گیالن) ،نشریه علمی -پژوهشی مدیریت و توسعه ورزشی ،شماره  ،2صص.65-83 :
 .6پورسلطانی ،حسین؛ فرجی ،رسول؛ الهیاري ،محبوبه؛ ( ،)1391ارتباط بین سبک هاي رهبري مدیران مدارس و نیازهاي انگیزشی معلمان
تربیتبدنی بر اساس تئوري  Xو  Yمک گریگور ،دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ،سال دوم ،شماره  ،4صص.73-85 :
 .7خلیلزاده ،منصور؛ فرجی ،رسول؛ یاوري ،یوسف؛ قهرمانی ،مهري؛ ( ،)1392بررسی و تحلیل تعالی سازمانی ادارات کل تربیتبدنی استانهاي
کشور بر اساس مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ،فصلنامه علوم ورزش ،دانشگاه آزاد اسالمی کرج ،شماره  ،5صص .29-56
 .8فرجی ،رسول؛ لطیفی ،حجت اهلل؛ منصور صادقی ،منیژه .) 1393( .مطالعه انگیزه هاي فعالیت بدنی جامعه دانشگاهی ایران .نشریه پژوهش در
ورزش دانشگاهی .دوره  ،2شماره  .7صص.99-115 :
 .9همتی نژاد ،مهرعلی؛ تیلور ،تریسی؛ قلی زاده ،محمدحسن؛ فرجی ،رسول .)1395( .اولویت بندي عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاههاي فوتبال
ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی .نشریه مدیریت ورزشی .دوره  ،8شماره  ،1صص.19-35 :
 .10همتینژاد ،مهرعلی؛ قلی زاده ،محمدحسن؛ فرجی ،رسول؛ تیلور ،تریسی .)1393( .نقش مدیریت و برنامهریزي مسابقات در امنیّت ورزشگاههاي
فوتبال .نشریه مدیریت مدیریت و توسعه ورزشی .دوره  ،4شماره  ،2صص.1-15 :
 .11فرجی ،رسول؛ بشیري ،مهدي؛ یاوري ،یوسف؛ خوشنویس ،فرهاد .)1395( .ارزیابی ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات اماکن ورزشی
دانشگاه با استفاده از مدل سروکوال ،مطالعه موردي :دانشگاه شهید مدنی آذربایجان .پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،5شماره  ،11صص.99-116 :
 .12فرجی ،رسول؛ بشیري ،مهدي؛ یاوري ،یوسف؛ ابراهیمی ،حسین .)1395( .پیشبینی عملکرد شغلی بر اساس ویژگیهاي شخصیتی و تعهد
حرفهاي کارکنان :مطالعهي کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ،مدیریت منابع انسانی در ورزش ،دوره  ،3شماره  ،2صص:
.187-204
 .13پورسلطانی زرندي ،حسین؛ فراهانی ،ابوالفضل؛ الیاسی ،حمداله؛ فرجی ،رسول؛ ( ،)1391شیوههاي افزایش گرایش دانشآموزان به درس تربیت
بدنی و ارتقاي کیفی ساعت درس تربیت بدنی در مدارس پسرانه راهنمایی استان کهکیلویه و بویراحمد ،نشریه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت
ورزشی ،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (پذیرفته شده براي چاپ).
 .14فرجی ،رسول؛ همتی نژاد ،مهرعلی؛ قلی زاده ،محمدحسن .)1395( .عوامل مؤثر بر امنیت استادیومهاي فوتبال ایران  :ساخت ابزار و بررسی
اعتبار و پایایی آن  .پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی( .پذیرفته شده براي چاپ).
مقاالت چاپ شده در نشريات علمی معتبر (خارجی)
1. Hemmatinezhad, M., Behrozi, A., Ramazaninezhad, R., Namjo, S., Faraji, R., & Farzan, F. (2013). The relationship
between parent’s attitude and children’s attitude toward Physical Activity. International Journal of Sport Studies.
Vol., 3 (10), 1126-1131.
2. Raeisi, M., Hadadi, N., Faraji, R. & Salehian, M. H. (2012). McClelland’s motivational needs: A case study of
)physical education teachers in West Azarbaijan, European Journal of Experimental Biology, 2 (4):1231-1234. (ISI
3. Hemmatinezhad, M., Fallah, M. S., Faraji, R., & Alikhani, M. (2013). The study of conditions of indoor
pools’ safety and health in Yazd province according to the national and international standards.
International Journal of Sport Studies. 3 (11), 1202-1210.
4. Faraji, R., Danesh, S. K., Pour Soltani, H. (2012).The Relationship between Job Satisfaction and
2

Organizational Excellence in Sport Organizations, International Journal of academic Research in Business
and Social Science. Vol. 2, No. 6.
5. Faraji, R., Danesh, S. K., Pour Soltani, H. (2012). Performance Evaluation Based on EFQM Excellence
Model in Sport Organizations, International Journal of academic Research in Business and Social
Science.Vol. 2, No. 6.
6. Hemmatinezhad, M., Taylor, T., Gholizadeh, M. H., Faraji, R. (2014). Soccer stadiums and security,
Journal of Soccer and society, (Unpublished paper).
7. Ramezaninezhad, R., Behrozi, A., Faraji, R., & Benar, N. (2013). Does the parent’s attitude towards
physical activity influence the children’s attitude towards PA?. Sport science review, (Unpublished paper).

مقاالت ارائه شده در همايشهاي علمی معتبر (داخلی)
 .1پورسلطانی ،حسین؛ اندام ،رضا؛ فرجی ،رسول .)1388( .رابطه بین تعالی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات کل تربیتت بتدنی استتانهتاي
منتخب ایران (مقاله برتر همایش) ،هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی 11 ،و  12اسفند  ،1388تهران.
 .2پورسلطانی ،حسین؛ اندام ،رضا؛ فرجی ،رسول؛ هراتی ،حسن .)1388( .ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی استانهاي منتخب ایران بر استاس
مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ( ،)EFQMهفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی 11 ،و  12اسفند  ،1388تهران.
 .3فرجی ،رسول؛ پورسلطانی ،حسین؛ اندام ،رضا؛ ابدالی ،توحید .)1388( .بررسی رضایت شغلی کارکنتان ادارات کتل تربیتت بتدنی ایتران ،ستومین
کنگره ملی مدیریت ورزشی 19-20 ،آبان  ،1388شهرکرد.
 .4حسینجانی ،ابوالفضل؛ فرجی ،رسول؛ همتی نژاد ،مهرعلی .)1388( .بررسی میزان دستیابی به اهداف سند برنامته ستوم و چهتارم توستعه استتان
گیالن در زمینه تربیت بدنی (با تأکید بر توسعه منابع انسانی) ،سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی 19-20 ،آبان  ،1388شهرکرد.
 .5حسینجانی ،ابوالفضل؛ صداقتی ،پریسا؛ محمودآبادي ،محمدجواد؛ فرجی ،رسول .)1388( .نقش آموزش مبتنی بر وب در توسعه و ارتقاي کیفیتت
منابع انسانی در ورزش ،سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی 19-20 ،آبان  ،1388شهرکرد.
 .6حسینجانی ،ابوالفضل؛ فرجی ،رسول؛ همتی نژاد ،مهرعلی .)1387( .بررسی میزان دستیابی به اهداف ستند توستعه تربیتت بتدنی استتان گتیالن،
همایش ملی مدیریت ورزشی (با تأکید بر سند چشم انداز  20ساله جمهوري استالمی ایتران) ،ستیام بهمتن و یکتم استفند  ،1387آکتادمی ملتی
المپیک و پاراالمپیک ،تهران.
 .7فرجی ،رسول .)1387( .کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر ( )TQMدر سازمانهاي ورزشی ،همایش علمی -دانشجویی دانشکده تربیت بتدنی و علتوم
ورزشی دانشگاه گیالن 18 ،آذر  ،1387دانشگاه گیالن.
 .8فرجی ،رسول؛ پورسلطانی ،حسین؛ هراتی ،حسن .)1388( .بررسی تعالی سازمانی اداره کل تربیت بدنی استان آذر بایجان غربتی بتا استتفاده از
مدل اروپایی مدیریت کیفیت ( ،)EFQMنخستین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی سنندج 8 ،اسفند  ،1388سنندج.
 .9همتینژاد ،مهرعلی؛ فرجی ،رسول؛ ابدالی ،توحید ،الهیاري ،محبوبه .)1390( .مقایسته وضتعیت موجتود و مطلتوب ادارات تربیتت بتدنی استتان
آذربایجان غربی بر اساس مفروضههاي نظریه  Xو  Yمک گریگور ،دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی ،پژوهشکده تربیت بتدنی 19 ،و
 20خرداد  ،1390شاهرود.
 .10رئیسی ،مجتبی؛ پورسلطانی زرندي ،حسین؛ الهیاري ،محبوبه؛ فرجی ،رسول .)1390( .نیازهاي انگیزشی مککللند :مطالعه معلمان تربیتبتدنی
استان آذربایجانغربی ،اولین همایش علمی تربیت بدون کالم با تأکید بتر درس درس تربیتت بتدنی 12 ،و  13مهتر  ،1390اداره کتل آمتوزش و
پرورش استان خراسان رضوي ،مشهد.
 .11الهیاري ،محبوبه؛ فرجی ،رسول؛ همتینژاد ،مهرعلی؛ حمیدي ،مهرزاد؛ الهیاري ،علیرضا .)1390( .حمایت سازمانی ادراک شده ،گتامی در جهتت
ارتقاء هویت سازمانی منابع انسانی در مجامع و تشکیالت ورزشی .اولین همایش علمی تربیت بدون کالم با تأکید بر درس درس تربیت بدنی12 ،
و  13مهر  ،1390اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي ،مشهد.
 .12پورسلطانی ،حسین؛ فرجی ،رسول؛ الهیاري ،محبوبه .)1390( .ارتباط بین ستبک هتاي رهبتري متدیران متدارس و نیازهتاي انگیزشتی معلمتان
تربیتبدنی بر اساس تئوري  Xو  Yمک گریگور ،اولین همایش علمی تربیت بدون کالم بتا تأکیتد بتر درس درس تربیتت بتدنی 12 ،و  13مهتر
 ،1390اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي ،مشهد.
 .13خلیل زاده ،منصور؛ قهرمانی ،مهري؛ یاوري ،یوسف؛ فرجی ،رسول .)1390( .بررسی و تحلیل تعالی سازمانی ادارات کل تربیتبدنی استانهاي کشتور بتر
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اساس مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ،همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی 27 ،و  28اردیبهشت  ،1390دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی.
 .14همتی نژاد ،مهرعلی؛ فرجی ،رسول؛ ابراهیمی ،بهزاد؛ شبانی ،سپیده ( .)1394بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده استان زنجان،
همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران 30 ،و  31اردیبهشت ماه  ،1394دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .15فرجی ،رسول .)1393( .ادراکات و انتظارات دانشجویان دانشگاه گیالن از کیفیت خدمات اماکن ورزشی این دانشتگاه ،هشتتمین همتایش بتین
المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی 30 ،بهمن و  1اسفند ماه  ،1393تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
 .16همتی نژاد ،مهرعلی؛ فرجی ،رسول؛ شبانی ،سپیده؛ خاکسار ،کاوه .)1393( .بررسی وضعیت ایمنتی امتاکن ورزشتی سرپوشتیده استتان گتیالن.
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی 30 ،بهمن و  1اسفند ماه  ،1393تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
 .17فرجی ،رسول؛ فالح داور ،مرضیه؛ بهروزي ،ایوب .)1391( .رابطه نگرش والدین با نگرش فرزندان نسبت به فعالیت بتدنی ،شتانزدهمین همتایش
علمی – دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن ،آذرماه  ،1391دانشگاه گیالن.
 .18فرجی ،رسول .بشیري ،مهدي ،یاوري ،یوسف .خوشنویس ،فرهاد .)1394( .ارزیابی کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاهها از دیدگاه دانشجویان (مطالعه
موردي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) .اولین همایش ملی علوم کاربردي ورزش و تندرستی 16 .مهر  ،1394دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 .19فرجی ،رسول .همتینژاد ،مهرعلی .)1394( .چالش هاي تأمین امنیت در استادیومهاي فوتبال ایران .اولین همایش ملی علوم کتاربردي ورزش و
تندرستی 16 .مهر  ،1394دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 .20فرجی ،رسول .اندام ،رضا .بشیري ،مهدي .)1394( .مطالعه موانع مشارکت اساتید و کارکنان دانشگاه ها در برنامتههتاي ورزش همگتانی ،اولتین
همایش ملی علوم کاربردي ورزش و تندرستی 16 .مهر  ،1394دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 .21آزالی علمداري ،فریبا .فرجی ،عصمت .فرجی ،رسول .)1394( .ارتباط نگرش ورزشی و میزان فعالیت بدنی در دانتشآمتوزان و والتدین :مطالعته
موردي شهر تبریز .اولین همایش ملی علوم کاربردي ورزش و تندرستی 16 .مهر  ،1394دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 .22فرجی ،رسول؛ شبانی ،سپیده؛ مجتهدي ،سعید .)1395( .رابطه بین جوّ سازمانی مدارس با ارتباطگریزي دبیران تربیتتبتدنی .دومتین همتایش
ملی علوم کاربردي ورزش و تندرستی 8 .مهر  ،1395دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 .23اندام ،رضا؛ فرجی ،رسول .)1395( .عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی دانشگاهیان :مطالعه جامعته دانشتگاهی ایتران .ومتین همتایش ملتی علتوم
کاربردي ورزش و تندرستی 8 .مهر  ،1395دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
مقاالت ارائه شده در همايشهاي علمی معتبر (خارجی)
1. Faraji, R., Poursoltani, H. & Abdali, T. (2010). Analysis of the relationship between job satisfaction and
organizational excellence in sport organizations, 15th Annual Congress of the European college of sport
science (ECSS), 23-26 June 2010, Antalya, Turkey.
2. Faraji, R. & Poursoltani, H. (2010). Performance evaluation based on EFQM excellence model: A case
study on an Iranian sport organization, 15th Annual Congress of the European college of sport science
(ECSS), 23-26 June 2010, Antalya, Turkey.
طرحهاي پژوهشی
 .1همکار اصلی طرح پژوهشی آقاي منصور خلیل زاده با عنوان "بررسی و تحلیل تعالی سازمانی ادارات کل تربیت بدنی استانهتاي کشتور بتر استاس
مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ( ،)EFQMکارفرما :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز.
 .2همکار طرح پژوهشی آقاي دکتر رضا اندام با عنوان " راهکارهاي توسعه ورزش همگانی در دانشگاههاي ایران" ،کارفرما :پژوهشتگاه تربیتت بتدنی و
علوم ورزشی
 .3مجري طرح با عنوان ادراکات و انتظا رات مشتریان از کیفیت ختدمات امتاکن ورزشتی دانشتگاهی :مطالعته امتاکن ورزشتی دانشتگاه شتهید متدنی
آذربایجان ،کارفرما :دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ترجمه و تألیف کتاب
 .1یاوري ،یوسف .بشیري ،مهدي .فرجی ،رسول .) 1394( .تنیس روي میز (تکنیک ،تاکتیک ،تمرین) همراه با قوانین  .2016انتشارات طنین دانش،
چاپ اول .تبریز.
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 .2عیدي ،حسین .عباسی ،همایون .فرجی ،رسول .میرزایی ،اکبر .نادري ،شکوفه .)1393( .آشنایی با مشاغل صنعت ورزش ،انتشارات آواي ظهور،
چاپ اول .تهران.
 .3پورسلطانی زرندي ،حسین .ضیایی ،علی .فرجی ،رسول .)1394( .ترسیم نمودار در پژوهش هاي علوم ورزشی (با استفاده از نرم افزار Excel
 ،)2013انتشارات بامداد کتاب.
 .4همتی نژاد ،مهرعلی؛ فرجی ،رسول؛ صادقی ،رضا .)1395( .مديريت امنیت رويدادهاي ورزشی و ويژه .در حال چاپ
داوري نشريات علمی پژوهشی
 .1مدیریت و توسعه ورزش (دانشگاه گیالن) از سال 1391
 .2مدیریت منابع انسانی در ورزش (دانشگاه شاهرود) از سال 1393
 .3پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) از سال 1394
 .4پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (دانشگاه مازندران) از سال 1394
 .3علوم کاربردي ورزش و تندرستی (دانشگاه شهید آذربایجان) از سال 1393
راهنمايی و مشاوره پايان نامه و رساله
مشاوره پایان نامه با عنوان :رابطه پایگاه اجتماعی و اقتصادي و میزان فعالیت بدنی افراد شرکت کننتده در ورزشهتاي همگتانی بتا کیفیتت زنتدگی و
کیفیت زندگی کاري ،دانشگاه گیالن ،سعید محرابی دلجو.1390 ،
مشاوره پایان نامه با عنوان :بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده استان زنجان ،دانشگاه گیالن ،بهزاد ابراهیمی1390 ،
مشاوره پایان نامه با عنوان :رابطه نگرش و میزان فعالیت بدنی و والدین با نگرش و میزان فعالیت فرزندان ،دانشگاه گیالن ،ایوب بهروزي.1391 ،
مشاوره پایان نامه با عنوان :بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده استان گیالن ،دانشگاه گیالن ،کاوه خاکسار.1391 ،
راهنماي پایان نامه با عنوان :ارتباط تعهد حرفهاي و ویژگیهاي شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استتان آذربایجتان شترقی.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ملکان .حسین ابراهیمی کنگ لو.1395 .
راهنماي پایان نامه با عنوان :رابطه جو سازمانی مدارس با ارتباط گریزي و سازگاري شغلی دبیران تربیتت بتدنی .دانشتگاه آزاد استالمی واحتد ملکتان.
سعید مجتهدي.1395 .
سوابق آموزشی
تدریس دروس تخصصی تئوري (جامعه شناسی ورزشی ،فعالیت هاي رسانه اي در ورزش ،کاربرد فناوري اطالعات در ورزش ،حرکتات اصتالحی) رشتته
تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،از مهر .1393
تدریس دروس تخصصی عملی (شنا  1و  ،2آشنایی با نجات غریق ،دو و میتدانی  1و  ،2آمتادگی جستمانی  1و  ،2تنتیس روي میتز ،والیبتال  1و ) 2
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،از مهر .1393
تدریس واحدهاي تربیت بدنی عمومی  1و  ، 2دانشگاه گیالن ،نیمسال دوم  ،86-87نیمسال اول  87-88و نیمسال اول .91-92
تدریس واحدهاي تخصصی عملی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه پیام نور واحد نقده ،از مهر  88تا خرداد ( 89دو ترم تحصیلی).
تدریس واحدهاي تخصصی عملی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نقده ،از مهر  88تا خرداد ( 89دو ترم تحصیلی).
تدریس واحدهاي تخصصی (عملی و تئوري) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،از مهر  1391به مدت یک ترم تحصیلی.
مدرس دوره مربیگري درجه  2و  3کونگفو زیر نظر هیأت کونگفوي استان ،تیرماه  ،1389آذربایجان غربی ،نقده.
مدرس "کارگاه آموزشی نرم افزار  "SPSSدر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیالن 20 ،آبانماه .1392
مدارج مربیگري و داوري

کارت درجه  2نجات غریق
مربی درجه  3در رشتههاي شنا ،تنیس روي میز ،دو و میدانی ،هندبال ،ژیمناستیک ،آمادگی جسمانی و قایق رانی آبهاي آرام
داور درجه  3در رشتههاي تنیس روي میز و فوتبال
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عناوين و مقامهاي ورزشی
مقام قهرمانی مسابقات والیبال درون دانشگاهی دانشگاه تهران
مقامهاي اول ،دوم و سوم در مسابقات والیبال دانشگاه تهران (جام رمضان ،خوابگاهی ،درون دانشکدهاي و غیره)
مقام سوم مسابقات شنا دانشگاه تهران
مقام سوم مسابقات جودوي دانشگاه تهران
شرکت در همايش
عضو هیأت رئیسه اولین همایش ملی علوم کاربردي ورزش و تندرستی .دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 16 .مهر .1394
عضو هیأت رئیسه دومین همایش ملی علوم کاربردي ورزش و تندرستی .دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 8 .مهر .1395
عضو هیأت رئیسه اولین همایش ملی مطالعات کاربردي در علوم ورزشی .مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شفق تنکابن 25 .آبان .1395
شرکت در هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی 30 ،بهمن و  1اسفند ،1393 ،تهران.
شرکت در هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی 11-12 ،اسفند  ،1388تهران.
شرکت در پانزدهمین کنگره ساالنه کالج اروپایی علوم ورزشی ( 23-26 ،)ECSSژوئن  2-5( 2010تیر  ،)1389آنتالیا ،ترکیه.
شرکت در سومین کنگره ملی مدیریت در ورزش 19 ،و  20آبان  ،1387اداره کل تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاري زیر نظر سازمان تربیتبدنی ،شهرکرد.
شرکت در همایش ملی مدیریت ورزشی (با تأکید بر سند چشم انداز  20ساله جمهوري اسالمی ایران) ،سیام بهمن و یکم اسفند  ،1387آکادمی ملی
المپیک و پاراالمپیک ،تهران.
شرکت در پنجمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی 23-21 ،آذر  ،1386دانشگاه مازندران.
شرکت در نخستین همایش تخصصی مدیریت ورزشی 15 ،و  16آبان  ،1387دانشگاه غیر انتفاعی شمال مرعش ،آمل.
شرکت در همایش علمی -دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن 18 ،آذر  ،1387دانشگاه گیالن.
شرکت در دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی 15 ،و  16آبان  ،1387دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود.
شرکت در اولین همایش علمی تربیت بدون کالم با تأکید بر درس درس تربیت بدنی 12 ،و  13مهر  ،1390اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي ،مشهد.
شرکت در دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال 10 ،و  11آبان ماه  ،1392تهران ،مرکز همایشهاي بین المللی صدا و سیما.
شرکت در همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی 27 ،و  28اردیبهشت .1390
شرکت در کارگاهها
"ارزشیابی اثربخشی دورههاي آموزشی و بهسازي منابع انسانی حوزه ورزش" 20 ،آبان  ،1388سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی ،شهرکرد.
"تفکر سیستمی در مدیریت ورزشی" 20 ،آبان  ،1388سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی ،شهرکرد.
"استفاده از بانکها و پایگاههاي اطالعات الکترونیکی" 19 ،بهمن  ،1386دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن.
"پروپوزال نویسی" 21 ،آذر  ،1386دانشگاه مازندران.
"اصول مقاله نویسی" ،آذر  ، 1387دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن.
"آشنایی با مدل  EFQMو کاربرد آن در بخش ورزش کشور" ،اردیبهشت  ،1387دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
"مدل سازي در پژوهش هاي حوزه مدیریت ورزشی" 30 ،بهمن و  1اسفند  ،1393هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
"اشتغال زایی و کارآفرینی از طریق ورزش" 30 ،بهمن و  1اسفند  ،1393هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
فعالیتهاي اجرايی
دبیر اجرایی دومین همایش م لی علوم کاربردي ورزش و تندرستی .دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 8 .مهر .1395
عضو کمیته علمی و اجرایی اولین همایش ملی علوم کاربردي ورزش و تندرستی .دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 16 .مهر .1394
عضو کمیته علمی اولین همایش ملی مطالعات کاربردي در علوم ورزشی .مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شفق تنکابن 25 .آبان .1395
همکاري در گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن به مدت یک ترم تحصیلی (اول مهر تا پایان دي .)1387
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همکاري در برگزاري دو دوره آزمون ورودي تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن (آبان  1386و آبان .)1387
همکاري با اداره تربیت بدنی دانشگاه گیالن به عنوان ناجی غریق و مربی شنا (از سال  1386تا .)1388
مربی والیبال کالسهاي فوق برنامه شرکت برق استان گیالن (تابستان .)1388
همکاري در برگزاري مسابقات ورزشی بسیج دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران (بهار )1387
همکاري در برگزاري مسابقات ورزشی درون دانشکدهاي دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ()1385
آشنايی با نرم افزار و مهارتهاي کامپیوتري
آشنایی با نرم افزار  SPSSو تجزیه و تحلیل دادهها
آشنایی با نرم افزار  Lisrelبراي مدلسازي معادالت ساختاري
آشنایی با نرم افزار  Amosمدلسازي معادالت ساختاري
آشنایی با نرم افزار  Expert choiceبراي تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
آشنایی با نرم افزار تجزیه و تحلیل دادههاي کیفی ()NVIVO
آشنایی با مجموعه نرم افزار آفیس ( Power point ،Wordو )Excel
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