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 سوابقآموزشی
رديف

موضوع

1

مديريت و طرز اجرای مسابقات ورزشي (کارشناسي)

2

روش تحقيق (کارشناسي و کارشناسي ارشد)

3

آمار (کارشناسي و کارشناسي ارشد)

4

کاربرد رايانه در تربيت بدني (کا رداني ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد)
سمينار (کارشناسي ارشد)

5
6

کارآموزی

؛

تربيت بدني عمومي  1و ( 2تئوری و عملي)
بدمينتون 1و 2؛

7

تنيس روی ميز 1و2

؛

آمادگي جسماني 1و2

 مقاالتچاپشدهدرمجالتعلمیپژوهشیISC،وISI
رديف

موضوع

نام مجله – صاحب امتياز

سال

درجه علمي

1

بررسي موانع جذب حاميان مالي در صنعت ورزش استان
آذربايجانشرقي

مجله فراسوی مديريت
دانشگاه آزاد اسالمي تبريز

1388
سال سوم -شمارهی 10

ISC
IF:

2

بررسي عنصر حمايت مالي از عناصر آميختهی بازاريابي
ورزشي

کميتهی ملي المپيك جمهوری اسالمي
ايران

1389
شمارهی 52

ISC
IF:

3

رابطهی هوش هيجاني و کارآمدی مربيگری مربيان
ورزش

پژوهش در علوم ورزشي
پژوهشکدهی تربيت بدني و علوم ورزشي

1391
دورهی  ،4شماره 14

ISC
IF:

موانع فعاليتبدني و رابطهی آن با برخي ويژگيهای
دموگرافيکي مردم شهر تبريز
The codification of development strategies
in sport for all in East Azarbaijan province
Comparison of private and governmental
sport facilities productivity in East
Azerbaijan
The psychometric characteristics of the
Exercise Benefits/Barriers Scale among
Iranian Elderly
وضعيت سقف شيشهای و تأثير آن بر کاهش توانمندی
زنان در سازمانهای ورزشي
Comparison of the service quality between
public and private sports facilities
Validity and reliability of the perceived
benefits/barriers scale of physical activity
among Iranian elderly
تأثير صحهگذاری ورزشکاران مشهور بر نگرش و قصد
خريد مشتريان و ارائهی مدل

پژوهشهای فيزيولوژی و مديريت در
ورزش جهاد دانشگاهي تهران
European Journal of
Experimental Biology

1392
شمارهی 13
2012,
2 (5):1936-1942

علمي
پژوهشي

European Journal of
Experimental Biology

2013,
3(2): 296-300

ISI

Iranian Journal of Public
Health

2014,
43(3): 362-6

ISI: IF

پژوهشهای فيزيولوژی و مديريت در
ورزش جهاد دانشگاهي تهران

بهار 1394
دورهی  ،7شماره 1
2015,
5(29): 5352-9

Journal of Research & Health

2015

ISC

پژوهش های فيزيولوژی و مديريت
ورزشي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

پذيرش
92

ISC

12

بررسي ارتباط بين بلوغ حرفهای و شخصيت در کارکنان
وزارت ورزش و جوانان

فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و
جوانان

پذيرش
94

ISC

13

مولفه های هوش سازماني در سازمان های ورزشي
مطالعه موردی :اداره کل ورزش و جوانان استان
آذربايجانشرقي

مديريت و رفتار سازماني در ورزش

سال دوم ،شماره اول
بهار 1393

14

ارزيابي ادراکات و انتظارات مشتريان از کيفيت خدمات
اماکن ورزشي دانشگاه با استفاده از مدل سروکوال

پژوهش در ورزش دانشگاهي

دوره  ،5شماره 11
پاييز و زمستان 1395

ISC

15

بررسي اثربخشي آموزش تمرين های ادراکي -حرکتي و
برنامه حرکتي ريتميك بر رشد حرکتي کودکان کم توان

توانبخشي

1394
16)3(:198-206

علمي
پژوهشي

4
5
6
7
8
9
10
11

IJONS

ISI

علمي
پژوهشي
ISI

پيشبيني عملکرد شغلي بر اساس ويژگيهای شخصيتي
و تعهد حرفهای کارکنان :مطالعهی کارکنان ادارات ورزش
و جوانان استان آذربايجان شرقي

16

دوره  ،3شماره 2
بهار و تابستان 1395

مديريت منابع انساني در ورزش

ISC

 کتابها
رديف

نام کتاب

انتشارات

تأليف /ترجمه

سال

1

حرکات اصالحي (کنکور کارشناسي ارشد)

فروزش -تبريز

تأليف و گردآوری

1386

2

آسيب شناسي ورزشي (کنکور کارشناسي ارشد)

فروزش -تبريز

تأليف و گردآوری

1386

3

مديريت و طرز اجرای مسابقات ورزشي(کنکور کارشناسي ارشد)

فروزش -تبريز

تأليف و گردآوری

1386

4

تنيس روی ميز

طنين دانش -تبريز

تأليف

1394

5

دوچرخه سواری

طنين دانش -فدراسيون دوچرخهسواری

ترجمه

1395

6

روش تحقيق آميخته

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در دست چاپ

1395

 مقاالتارائهشدهدرهمایشها
رديف

موضوع

عنوان همايش

تاريخ برگزاری

محل برگزاری

1

بررسي ميزان شيوع آسيب های ورزشي در بازيکنان
فوتبال باشگاه تراکتورسازی در دو رده سني جوانان و اميد

همايش علمي
«کاربرد علوم ورزشي در سالمت»

اسفندماه 83
(سخنراني)

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علي آبادکتول

2

بررسي علل شيوع آسيب های ورزشي در بازيکنان
رده های سني جوان و اميد باشگاه تراکتورسازی

دومين همايش علمي دانشجويي
تربيت بدني و علوم ورزشي

آبان ماه 84
(پوستر)

دانشگاه فردوسي
مشهد

A study of female students attitude in
Islamic Azad University of Tabriz about
)the general physical education units (1&2
بررسي وضعيت فعاليت های ورزشي و فراغتي
اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي تبريز

14th Multi-disciplinary
Iranian Research
Conference in Europe

Sep-06
)(Poster

United Kingdom

هفتمين همايش ملي تربيت بدني

اسفند ( 85پوستر)

دانشگاه تبريز

5

رابطهی فرهنگ سازماني با تعهد سازماني
دبيران تربيت بدني

اولين همايش منطقه ای
تربيتبدني و علوم ورزشي

دی 88
(سخنراني)

آزاد اسالمي ملکان

6

بررسي رابطهی ويژگيهای فردی با سبكهای رهبری
مديران ادارت تربيت بدني استان آذربايجان شرقي

اولين همايش منطقه ای
تربيتبدني و علوم ورزشي

دی 88
(سخنراني)

آزاد اسالمي ملکان

7

مقايسهی ديدگاه مديران شرکتهای خصوصي ،باشگاهها و
روسای هيئتهای ورزشي در رابطه با حمايت مالي از
ورزش

اولين همايش منطقه ای
تربيتبدني و علوم ورزشي

دی 88
(پوستر)

آزاد اسالمي ملکان

8

ارزيابي وضعيت تأسيسات و تجهيزات ورزشي
مدارس راهنمايي پسرانهی شهر تبريز

اولين همايش منطقه ای
تربيتبدني و علوم ورزشي

دی 88
(پوستر)

آزاد اسالمي ملکان

9

رابطهی به کارگيری فناوری اطالعات
و اثربخشي در سازمان های ورزشي

دومين همايش ملي
تخصصي مديريت

( 1389پوستر)

صنعتي شاهرود

10

بررسي کيفيت زندگي شرکت کنندگان در کالسهای
آمادگي جسماني و ايروبيك استان آذربايجان شرقي

ششمين همايش ملي دانشجويان
تربيت بدني و علوم ورزشي

آذر 1390
(پوستر)

تهران

11

موانع مشارکت کارکنان نيروهای مسلح در ورزش
همگاني

تربيت بدني و علوم ورزشي
در نيروهای مسلح

نهم اسفند 1391
(سخنراني)

علوم انتظامي تهران

12

مؤلفههای هوش معنوی در سازمانهای ورزشي

اولين همايش انجمن علمي
مديريت ورزشي ايران

30و 31ارديبهشت
( 1394پوستر)

دانشگاه عالمه
طباطبايي تهران

3
4

13

وضعيت سقف شيشهای و تأثير آن بر توانمندی زنان
در سازمانهای ورزشي

اولين همايش انجمن علمي
مديريت ورزشي ايران

30و 31ارديبهشت
( 1394پوستر)

دانشگاه عالمه
طباطبايي تهران

14

ارزيابي کيفيت خدمات اماکن ورزشي دانشگاه ها از
ديدگاه دانشجويان

اولين همايش ملي علوم کاربردی
ورزش و تندرستي

 16مهر 1394
(پوستر)

دانشگاه شهيد مدني
آذربايجان

15

مطالعه موانع مشارکت اساتيد و کارکنان دانشگاه ها
در برنامه های ورزش همگاني

اولين همايش ملي علوم کاربردی
ورزش و تندرستي

 16مهر 1394
(پوستر)

دانشگاه شهيد مدني
آذربايجان

16

شناسايي و تحليل موانع توسعه فناوری اطالعات و

دومين همايش ملي علوم
کاربردی ورزش و تندرستي

 8مهر 1395
(سخنراني)

دانشگاه شهيد مدني
آذربايجان

17

موانع مشارکت کارکنان نيروهای مسلح در فعاليت
بدني

دومين همايش ملي علوم
کاربردی ورزش و تندرستي

 8مهر 1395
(پوستر)

دانشگاه شهيد مدني
آذربايجان

18

ورزش و کيفيت زندگي در زنان

سومين کنفرانس بينالمللي
روانشناسي ،علومتربيتي و سبكزندگي

 4شهريور 1395
(پوستر)

مشهد

ارتباطات با استفاده از روش ANP:مطالعه موردی؛
اداره کل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي

 طرحهايتحقیقاتی
رديف

موضوع

سال

مسئوليت

محل تأمين اعتبار

1

نگرش دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسالمي تبريز
نسبت به دروس عمومي تربيت بدني 1و2

1383

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسالمي تبريز

2

بررسي وضعيت فعاليتهای ورزشي و فراغتي
اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي تبريز در سال 1383

1383

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسالمي تبريز

3

بررسي راههای توسعهی ورزش همگاني در نيروهای مسلح
و ارائهی راهکارهای مناسب

1390

مجریطرح

ستاد کل نيروهای مسلح
جمهوری اسالمي ايران

4

تدوين استراتژیهای توسعهی ورزش همگاني استان آذربايجانشرقي

1390

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسالمي تبريز

5

بررسي و مقايسهی بهرهوری اماکن ورزشي خصوصي و دولتي استان
آذربايجان شرقي از ديدگاه مديران و مسئولين

1391

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسالمي تبريز

6

مطالعهی تصميمگيری اخالقي در مديريت و مربيگری ورزشي :پژوهشي با
رويکرد روششناختي ترکيبي در استان آذربايجانشرقي

1392

همکار طرح

دانشگاه تبريز

7

ارزيابي کيفيت خدمات اماکن ورزشي دانشگاه ها از ديدگاه دانشجويان

1395

همکار طرح

دانشگاه شهيدمدني آذربايجان

8

رابطه بين رعايت اصول روابط انساني از سوی اساتيد و انگيزه پيشرفت
ورزشي دانشجويان تربيت بدني

1395

همکار طرح

دانشگاه شهيدمدني آذربايجان

9

نقش کيفيت محصوالت در خلق ترجيح برند و قصد خريد مشتريان در
صنعت ورزش

1395

مجری طرح

دانشگاه شهيدمدني آذربايجان

 شرکتدرکارگاههايعلمی
رديف
1
2
3
4
5

نام کارگاه

تاريخ برگزاری

محل برگزاری

آسيب شناسي ورزشي

مرداد ماه 83

دانشگاه اصفهان

ويژگي های يك پژوهش خوب در حوزه فيزيولوژی ورزشي

آبان ماه 84

دانشگاه فردوسي مشهد

مهارتهای ارتباطي در مديران

آبان ماه 86

دانشگاه اروميه

پروپوزال نويسي

آذرماه 86

دانشگاه مازندران

بدنسازی فوتبال

اسفند 88

دانشگاه تبريز

 شرکتدرهمایشها
رديف

نام همايش

تاريخ برگزاری

محل برگزاری

1

دومين همايش علمي دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي

مرداد ماه 1383

دانشگاه اصفهان

2

ششمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي

اسفندماه 1383

دانشگاه اصفهان

3

همايش علمي «کاربرد علوم ورزشي در سالمت»

اسفندماه 1383

دانشگاه آزاد اسالمي عليآبادکتول

4

سومين همايش علمي دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي

آبان ماه 1384

دانشگاه فردوسي مشهد

5

هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي

اسفند ماه 1385

دانشگاه تبريز

6

پنجمين همايش دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي

آذرماه 1386

دانشگاه مازندران

7

اولين همايش تربيت بدني نيروهای مسلح

اسفند ماه 1391

دانشگاه علوم انتظامي تهران

8

اولين همايش انجمن علمي مديريت ورزشي ايران

ارديبهشت ماه 1394

دانشگاه عالمه طباطبايي تهران

 شرکتدرکارگاههايدانشافزاییوفرهنگی
رديف

نام کارگاه

تاريخ برگزاری

محل برگزاری

1

آداب و اسرار نماز

93

ستاد اقامه نماز

2

تفسير آيات برگزيده

93

مرکز آموزش مجازی مهدويت

3

رايحه انتظار(حکومت مهدوی و وظايف منتظران)

93

مرکز آموزش مجازی مهدويت

4

تاريخ علم و تمدن اسالمي 1

93/04/22
 16ساعت

نهاد رهبری دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

5

اخالق حرفه ای 1

93/04/22
 16ساعت

نهاد رهبری دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

6

پايگاههای اطالعاتي و EndNote

93/04/23
 6ساعت

معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهيد
مدني آذربايجان

7

دوره آموزشي «فرزندآوری و تربيت فرزندان در عصر جديد»

بهمن ماه 93
 6ساعت

نهاد رهبری دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

8

تعليم و تربيت اسالمي ()1

مرداد ماه 94
 16ساعت

نهاد رهبری دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

9

انديشه سياسي ()1

مرداد ماه 94
 16ساعت

نهاد رهبری دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

10

توافق هسته ای

مرداد ماه 94
 4ساعت

نهاد رهبری دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

 راهنماییپروژههايکارشناسی
ردیف

موضوع

دانشجو

دانشگاه

1

بررسي و مقايسه ی استانداردهای ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي دانشگاههای
شمالغرب کشور و ارائهی راهکارهای مناسب جهت رفع مشکالت

توکل صادقي -صالح صابری

تبريز

2

عوامل تأثيرگذار بر ارزش ويژهی برند لباس ورزشي در ميان ورزشکاران

سعيد عبدی -خليل نوبخت

تبريز

3

بررسي رضايتمندی دانشجويان از فعاليتهای فوق برنامهی ورزشي
دانشگاههای شهر تبريز

فرهاد بديهي ،احمد آقامحمدزاده،
عبداله احمدی

تبريز

4

علل حضور تماشاگران تيم تراکتورسازی در استاديوم ورزشي يادگار امام(ره)

فرحناز شاپوری

تبريز

 راهنمایی،مشاورهوداورپایاننامههايکارشناسیارشد
رديف

موضوع

دانشجو

تاريخ دفاع

سمت

دانشگاه

1

تأثير رفتار حمايت اجتماعي دبيران تربيت بدني بر مشارکت ورزشي
دانش آموزان دختر و پسر متوسطه ارس(شهرستان جلفا)

کريم مهاجر

1393/06/04

مشاور

دانشگاه تبريز

2

تأثير عوامل اجتماعي -اقتصادی بر ميزان مشارکت ورزشي
و هزينههای ورزشي -درماني خانوار شهرستان مراغه

بهرام اکبری

1393/06/09

مشاور

دانشگاه تبريز

3

تأثير انواع تبليغات بر جذب مشتريان استخرهای شهرستان تبريز

رها ابواالسد

1393/06/10

مشاور

دانشگاه تبريز

4

مقايسه ی توانمندی های فني ،ادراکي و انساني دبيران زن و مرد
تربيتبدني شهر تبريز

حميد شاکر

1393/06/11

مشاور

دانشگاه تبريز

5

ا رزيابي کيفيت اجرای طرح ملي آموزش تنيس روی ميز
از ديدگاه دانش آموزان شهر تبريز

مجيد ايرانبخش

1393/06/12

مشاور

دانشگاه تبريز

6

ارتباط بين ويژگي شغلي و ساختارسازماني با تعهد سازماني
و رضايت شغلي کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

حسين اديب

1393/06/25

داور

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

7

ارتباط بين کيفيت زندگيکاری با رفتار شهروندی سازماني کارکنان
اداره کل ورزش و جوانان استان آذربايجانغربي

اصغر افشين

93/06/26

داور

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

8

بررسي جنبههای تأسيساتي ،خدماتي و بهداشتي استاديومهای فوتبال تبريز

حسن فاتح

93/11/08

مشاور

دانشگاه تبريز

9

تأثير نگرش و آگاهي مشتريان استخر پارک آبي تبريز از ابزارهای
بازاريابي سبز بر قصد استفاده مجدد

ابراهيم سبب
کار يامچي

93/10/22
94/06/14

داور

دانشگاه تبريز

10

تأثير عوامل مديريت دانش (پايگاههای داده مشترک ،مخازن اسناد) بر
خريد اينترنتي مشتريان کتابها و تجهيزات ورزشي

حاجي اقدم

93
94/06/15

داور

دانشگاه تبريز

11

تأثير کيفيت خدمات آنالين بر رضايت مندی مشتريان کتابهای
ورزشي وب سايت حتمي

رقيه صديقي

93/10/29
94/06/14

مشاور

12

رابطه سبك رهبری با مشتری گرايي در باشگاه های ورزشي شهر تبريز

صفا مکاری

93/11/27

داور

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

13

ارتباط بين فرهنگ نوآوری با کارآفريني دانشجويان تربيت بدني دانشگاه
آزاد خوی

مژگان شرف
دوست

93/11/27

داور

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

14

ارتباط بين اعتياد به کار با تحليل رفتگي شغلي و رفتار شهروندی سازماني
اساتيد تربيت بدني واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي آذربايجانغربي

ژيال فرج دخت

93/11/29

داور

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

15

توصيف ويژگيهای جمعيت شناختي ،وفاداری ،جغرافيای تماشاگران باشگاه
فوتبال تراکتورسازی تبريز

رضا نوروززاده

93/11/29

داور

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

16

تأثير هوش هيجاني در کيفيت زندگي بدنسازان مرد شهرستان تکاب

زهرا مرادزاده

93/11/29

داور

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

17

بررسي ارتباط بين تعهد سازماني و رضايت شغلي با اثربخشي عملکرد معلمان
تربيت بدني آموزش و پرورش منطقه  2شهر تهران

زهرا مسلم پور

داور

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

18

تأثير کيفيت خدمات دريافتي و رضايتمندی بر ميزان وفاداری مشتريان
باشگاههای بدنسازی شهر تبريز

زهرا محمودی

93/11/18

مشاور

دانشگاه تبريز

19

تأثير ورزش بر سرمايه اجتماعي و ارزش ها و سبك های زندگي دبيران
زن شهرستان شبستر

مينا جعفری
وايقان

94/04/14

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

20

رابطه مديريت زمان و استرس شغلي با ابعاد شخصيت دبيران تربيت
بدني ادره آموزش و پرورش شهرستان تبريز

فهيمه پوررضا
سنگستاني

94/04/14

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

21

رابطه هويت اجتماعي برند ورزشي با وفاداری و عملکرد برند از ديدگاه
دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه های تبريز

شمسي مرادپور

94/04/9

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

دانشگاه تبريز

ارتباط بين قدرت اجتماعي برند ورزشي با تصميم خريد مشتريان
فروشگاه های ورزشي شهر سلماس

ونوس وثوقي

94/04/16

طراحي مدل شاخصهای رضايتمندی مشتريان استخرهای شهر تبريز

سولماز کاظمي

94/04/16

24

ارتباط بين عوامل تداوم مراجعه با وفاداری مشتريان زن باشگاه های
ورزشي شهر تبريز

پريسا صادقي

94/04/24

25

عوامل مؤثر بر مشارکت کارکنان شرکت پااليش نفت تبريز در اوقات
فراغت به فعاليت های ورزشي

فرامرز
کوهکمری

94/04/24

تدوين استراتژی های ورزش بانوان استان آذربايجان شرقي

ليال جاويدان

94/04/24

عوامل مؤثر بر شکلگيری تصوير ذهني مثبت مشتريان اماکن ورزشي
شهر تبريز

خديجه
جزءمطلبي

94/05/17

تدوين استراتژی های ورزش همگاني و قهرماني استان اردبيل

الهام شاهي

94/05/18

ارتباط بين تفکر استراتژيك و کارآفريني فردی رؤسای هيئت های

معصومه گلکار
حقي

94/05/25

عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری و توريستي ورزشي در منطقه ارسباران

آرزو آشياني

94/05/27

بررسي رابطه توانمندسازی با تعهد سازماني و فرهنگ سازماني در
کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي

رامين ميرحيدر
قارسي

94/05/28

شناسايي عوامل مؤثر در توسعه گردشگری ورزشي فعال در ايران

ياسر جعفرپور

94/05/28

33

بررسي ارتباط بين مهندسي ارزش با مديريت کيفيت جامع در اماکن
ورزشي شهر اروميه

داود نصيری
اقدم

94/05/28

34

وضعيت مشارکت بخش خصوصي در توسعه ورزش قهرماني استان
آذربايجان شرقي و ارائه راهبردهای مؤثر

مهدی مهدی
زاده

94/05/28

35

ارتباط بين عدالت سازماني و مهارت های ارتباطي با راهبردهای مديريت
تعارض بين معلمان تربيت بدني شهرستان اروميه

ميثم عبدالي

94/05/28

36

عوامل مؤ ثر در موفقيت ورزشکاران اسکواش از ديدگاه مربيان و مديران
برتر اسکواش کشور

محمد انگوتي

94/05/28

37

ارتباط برندسازی داخلي و جو رثابتي با رضايت شغلي کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي

ليال ثريا

94/06/18

38

ارتباط بين ادراک عدالت سازماني با ميل به فساد اداری در کارکنان
اداره کل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي

حامد خليلي

94/06/18

39

ارتباط بين امنيت شغلي و عدالت سازماني بر انگيزش و کارآيي معلمان
تربيت بدني شهرستان سقز

علي قدمي

94/06/18

40

بررسي عدالت سازماني و پايبندی به اخالق در ميان کارکنان اداره
ورزش و جوانان استان کرمانشاه

آرشام
جمشيدی فرد

94/06/23

41

ارتباط بين بازاريابي رابطه مند با وفاداری مشتريان در سالنهای
بدنسازی بانوان شهرستان تبريز

سيمين
ذوالفقارزاده

94/06/29

42

بررسي ارتباط بين سبك های هويت با ميزان مشارکت افراد در تصميمگيری و
بهرهوری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربايجانشرقي

آرزو طهماسبي

94/06/29

منصور بهاری

94/06/31

22
23

26
27
28
29
30
31
32

43

ورزشي استان آذربايجان شرقي

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي ملکان

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي ملکان

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي ملکان

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي ملکان

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي ملکان

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي ملکان

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي ملکان

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي ملکان

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي ملکان

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي ملکان

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

داوری

دانشگاه آزاد

اسالمي ملکان
44

شناسايي عوامل مؤثر در تمايل شرکت های حامي برای حمايت مالي از
باشگاه های ورزشي شهر تبريز

عدالت دخت
باقر

94/06/31

45

شناسايي موانع اجرای طرح های بنيادين ورزش دانش آموزی در
مدارس ابتدايي شهرستان تبريز

فاطمه ولي زاده
حديقه

94/06/31

46

تأثير دولت الکترونيك در ارتقاء پاسخ گويي کارکنان به مراجعه
کنندگان ادارت ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي

نگين استکانچي

94/08/04

47

بررسي تاثير فناوری اطالعات در تدوين برنامههای استراتژيك و ارزيابي
موفقيت آن برنامه ها در ادارات تربيت بدني استان آ  -شرقي در سال
1393

ناهيده اسدی

94/08/04

48

49

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

داوری

دانشگاه آزاد
اسالمي ملکان

داوری

مقايسه اثر تيپ بدني اکتومورف ،نحوه نشستن و مدت زمان استفاده از
کامپيوتر در ايجاد ناهنجاریهای باالتنه دانشجويان

روح اله
بهشتيفرد

94/08/04

ارزيابي عوامل مؤثر بر پذيرش ورزشکاران مشهور در تبليغات از ديدگاه
مشتريان

فريده اعالباف

95/09/20

داوری

راهنما
حسن زاده

50

عزيزپور

51

دانشگاه آزاد
اسالمي ملکان
دانشگاه آزاد
اسالمي ملکان
دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

راهنما

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

راهنما

دانشگاه آزاد
اسالمي تبريز

 دورههايآموزشی
رديف

نام دوره

سال

محل برگزاری

1

آموزش عمومي امداد و کمكهای اوليه

1391

هالل احمر تبريز

2

آشنايي با نهضت بين المللي هالل احمر و صليب سرخ

1391

هالل احمر تبريز

3

کمك های روانشناختي و ساير حمايت های انسان دوستانه

1391

هالل احمر تبريز

4

1,2 ICDL

1391

سازمان فني و حرفهای کشور و مجتمع فني تهران

5

Microsoft Office Excel 2007 Expert

1391

مجتمع فني تهران

6

مهارت های عمومي امنيت اطالعات

1392

مجتمع فني تهران

 مقامهايکسبشدهدرتیمهايورزشی
رديف

نام تيم

سال

مقام های کسب شده

1

شنا

84

مقام دوم؛ دانشگاه تبريز

2

بسکتبال

84

مقام سوم؛ دانشگاه تبريز

3

فوتبال

85

مقام اول؛ دانشگاه تبريز

 مدارکمربیگريوداوري

رديف

نوع مدرک

درجه

سال اخذ

محل برگزاری

1

مربيگری آمادگي جسماني

سه

83

تبريز

2

مربيگری بدمينتون

سه

85

تبريز

3

مربيگری هندبال

سه

85

تبريز

4

مربيگری تنيس روی ميز

سه

87

تبريز

5

داوری تنيس روی ميز

سه

88

تبريز

6

مربيگری دو و ميداني

سه

89

تبريز

7

مربيگری شنا

سه

92

تبريز

8

مهارت در نشر کتاب

-

92

تبريز

 داوريمجالت
ردي
ف

مجله

زمان داوری

1

علوم کاربردی ورزش و تندرستي

1393

2

دانشگاه شمال

1393

3

دانشگاه مازندران (پژوهش نامه مديريت ورزشي و رفتار حرکتي)

1394

4

دانشگاه گيالن (مديريت و توسعه ورزش)

1394

5

فصلنامه مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان

1394

6

پژوهش های فيزيولوژی و مديريت ورزشي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

1394

7

پژوهش در ورزش دانشگاهي (پژوهش در ورزش تربيتي)

1394

8

مديريت منابع انساني در ورزش

1394

 ســایـر
توضيح

رديف
1

عضو بنياد ملي نخبگان کشور  -سال 1388

2

دانشجوی نمونه ی کشوری (مقطع کارشناسي ارشد)؛ وزارت علوم تحقيقات و فناوری -سال 1388

3

دانشجوی استعداد درخشان کارشناسي ارشد دانشگاه اروميه -سال 1388

4

دانشجوی نمونهی کارشناسي دانشکدهی تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تبريز -سال 1386

5

عضو انجمن علمي تربيت بدني و علوم ورزشي ايران

6

مسلط به کاربرد رايانه (  ،)... ,Windows, Photoshopمسلط به نرم افزارهای  Office ،SPSS, Lisrelو ...

7

نمرهی آزمون زبان  )MCHE(MSRTوزارت علوم

8

ناظر و ناظر مسئول شورای نگهبان

9

دبير اجرايي اولين همايش ملي علوم کاربردی ورزش و تندرستي -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان -مهر 1394

10

مسئول کميته روابط عمومي دومين همايش ملي علوم کاربردی ورزش و تندرستي -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان -مهر 1394

