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 سوابقاجرایی
رديف

سال

1

مدیر کل امور دانشجویی

1394

2

عضو شورای دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

1394

3

مدیر گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی

1393

4

مدیر داخلی نشریه علمی علوم کاربردی ورزش و تندرستی

1392

5

استاد مشاور انجمن علمی گروه تربيت بدنی

1393

6

عضو شورای تربيت بدنی دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

1393

7

عضو کارگروه ارزیابی و توانایی علمی گروه تربيت بدنی

1392

 سوابقکاري-آموزشی
نام درس

از سال

تا سال

محل تدريس

روانشناسی تمرین

1394

کارشناسی ارشد

دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

1

یادگيری حرکتی

1390

کارشناسی

دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

2

رشد حرکتی

1392

کارشناسی

دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

3

روانشناسی ورزشی

1392

کارشناسی

دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

4

مهارت های روانی

1393

کارشناسی

دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

5

استعدادیابی در ورزش

1393

کارشناسی

دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

6

روانشناسی رشد

1394

کارشناسی

دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

7

ورزش و فعاليت بدنی برای کودکان و نوجوانان

1393

کارشناسی

دانشگاه تبریز

8

تکنيک های آزمایشگاهی در رفتار حرکتی

1393

کارشناسی

دانشگاه تبریز

9

یادگيری حرکتی – رشد حرکتی

1392

کارشناسی

دانشگاه پيام نور تبریز

رديف

ISIوISC، مقاالتچاپشدهدرمجالتعلمیپژوهشی
درجه علمي

سال

نام مجله – صاحب امتياز

ISC

1395

مدیریت ارتقای سالمت

ISC

1395

مدیریت ارتقای سالمت

ISC

1394

ISC

1394

پژوهشی طب توانبخشی-فصلنامه علمی

ISI
IF:0.702

2015

Journal of Applied
Environmental and Biological
Sciences

ISC
IF:0.082

1394

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی

ISI
IF:0.702

2015

Journal of Applied
Environmental and Biological
Sciences

ISC

1394

مجله مطالعات ناتوانی

ISC

1394

مدیریت ارتقای سالمت

ISC

1393

ISI
IF: 0.68

Vol.2.2014.
(6): 590-596

MAGNT Research Report

ISI
IF: 1

Vol. 40, 2014,
1: 650-656

Reef Resources Assessment
and Management Technical
Paper

ISC

Vol., 3 (9),
930-935,
2013

International Journal of Sport
Studies

ISI
IF: 1

April 2013
2(3): 84-87.

Science and Nature

ISI

2013,
3(1):81-84,

European Journal of
Experimental Biology

ISI

, 2012, 4
(1):623-631,

Archives of Applied Science
Research

ISI

2012, 4
(1):584-594,

Archives of Applied Science
Research,

مطالعات روان شناسی ورزشی – پژوهشگاه
تربيت بدنی

موضوع

رديف

همبستگی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده با میزان
مشارکت در فعالیت های ورزشی دانشجویان دختر
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ارزیابی فرم بدن و تحسین در زنان غیر فعال و در حال
ورزش شهر تبریز

2

تاثیر تمرینات منتخب ادراکی – حرکتی بر حافظه و
مشکالت توجه کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر

3

رابطة خودگفتاری مثبت و منفی با اضطراب رقابتی و
درصد صحیح سرویس در مسابقه والیبال
Effects of Strength Training on
Neuromuscular Coordination in
Male Pool Players
حرکتی و- بررسی اثر بخشی آموزش تمرین های ادراکی
برنامه ریتمیک بر رشد حرکتی در کودکان کم توان ذهنی
آموزش پذیر
The Effect of Mental Imagery with Positive
Thinking on Bilateral Transmission of
Forehand and Backhand Skills in Table
Tennis Players
 حرکتی بر کارکرد اجرایی کودکان-تأثير تمرینات ادراکی
کمتوان ذهنی آموزشپذیر
تاثير تمرین حرکات موزون بر کارکرد اجرایی کودکان کم
توان ذهنی آموزش پذیر

مطالعات روان شناسی ورزشی – پژوهشگاه

مقایسه ميزان پرخاشگری و گوشه گيری نوجوانان بی

تربيت بدنی

سرپرست ورزشکار و غيرورزشکار
The Effect of Vitamin C Supplementary on
Muscle Inflammation and Septicemia among
Power Athlete
The relationship between psychological
hardiness with anger rumination and
aggression among footballers.
An investigation on the participation
motivation of ice - skaters and ice-hockey
players
A Comparison of the Pre-Competition and
Post-Competition Anxiety Levels of
Taekwondo Athletes
A Determination of Goal Orientation in
Respect to The Age Categories and Gender
Volleyball Players in Relation to Their
Success.
A Comparative Study on General Health
Status of Athlete and Nonathletic Students in
Kerman University of Medical Sciences
Determining The Competencies of Sport
Event's Managers.

1

4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

15

16
17

18

Motivation, Satisfaction & Burnout of
Volunteers in Sport.

Annals of Biological Research,

2012, 3
(1):684-692,

19

The Role of Mass Media in Women’s Sport.

European Journal of Sports and
Exercise Science

2012, 1 (1):613

20

Determination of Taekwondo National Team
Selection Criterions by Measuring Physical
and Physiological Parameters

Annals of Biological Research

2011, 2
(6):184-197

21

H1N1 Virus and Sport, Risks of
Transmission and Methods of Prevention

Journal of Infectious Diseases
and Immunity,

Vol. 3(7), pp.
117-123, July,
2011

Sports Sciences

2011, 6(3):
169-177

Turkish Journal of Sports
Medicine,

2008, 43(2),
43-48

The Evaluatıon of Somatotype Profile of
Turkish National Taekwondo Team. eJournal of New World Sciences Academy
Relation Between Football Coaches
Leadership Styles and Their Successes.

22
23

ISI

ISI

 مقاالتارائهشدهدرهمایشها
ردیف

موضوع
رابطه بين امنيت شغلی و عدالت سازمانی با

1

کارآیی و انگيزش شغلی معلمان تربيت بدنی
شهرستان سقز

1
2
3
4
5

عنوان همايش
اولين همایش ملی تحوالت علوم ورزشی
در حوزه سالمت ،پيشگيری و قهرمانی

 4خرداد 95

دانشگاه بين الملی امام
خمينی(ره)

نقش ترس از صميميت وتعارضات زناشویی

نهمين همایش بين المللی تربيت بدنی و

19-20

دانشگاه شهيد بهشتی

والدین در پيشبينی کمرویی پسران نوجوان

علوم ورزشی

اسفند94

تهران

بررسی مقاسهای زمان واکنش نوجوانان فوتباليست

همایش ملی علوم کاربردی ورزش و

با کاربران بازی رایانهای فوتبال

تندرستی

تاثير اضطراب بر زمان واکنش دانشجویان تربيت

همایش ملی علوم کاربردی ورزش و

بدنی دانشگاه تبریز

تندرستی

تاثير تمرینات الگوهای مختلف یادگيری

همایش ملی علوم کاربردی ورزش و

مشاهدهای بر مهارت شوت بسکتبال در نوآموزان

تندرستی

مقایسه تاثير تمرینات ادراکی – حرکتی و برنامه
حرکتی ریتميک بر رشد کودکان

همایش علمی تربيت بدنی و علوم ورزشی

6

مرگ ناگهانی در ورزشکاران

همایش علمی تربيت بدنی و علوم ورزشی

7

Evaluation of Satisfaction Level of
Women Taekwondo Players
Different Parts of Body.

The 55th Ichper.SD.
Anniversary World
Congress & Exposition

8

تاريخ برگزاری

محل برگزاری

اثرات یک دوره کاهش سطح فعاليت بر سالمت
عمومی و عملکرد شناختی در مردان ميان سال

دومين همایش تربيت بدنی و علوم
ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
ملکان.

مهر94
مهر94
مهر94
23-24
اردیبهشت94
23-24
اردیبهشت94
December
1921,2013.
Oral
 1آذر1392
"پوستر"

دانشگاه شهيد مدنی
آذربایجان
دانشگاه شهيد مدنی
آذربایجان
دانشگاه شهيد مدنی
آذربایجان
تبریز – آموزش پرورش
تبریز – آموزش پرورش

Istanbul/Turkey

ملکان

ملکان

1392 آذر1
""پوستر

دومين همایش تربيت بدنی و علوم
ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
.ملکان

 آبان16  و15
تهران

1392

دومين کنگره بين المللی علم و فوتبال

 آبان16  و15
1392

دومين کنگره بين المللی علم و فوتبال

""سخنرانی
Denizli /
Turkey,

December
12-14,
2012. Oral

12th International Sport
Sciences Congress,

Denizli / Turkey

December
12-14,
2012. Oral

12th International Sport
Sciences Congress

Denizli /
Turkey,

December
12-14,
2012.
Poster

12th International Sport
Sciences Congress,

Ankara/Turkey,

May31June2
2012, Oral

Ankara/Turkey,

Ankara/Turkey,

Ankara/Turkey,

Antalya/Turkey,

Antalya/Turkey,

Antalya/Turkey,

May31June2
2012,
Poster
May31June2
2012,
Poster
May31June2
2012,
Poster
10-12
November
2010,
Poster
10-12
November
2010,
Poster
10-12
November
2010,

9

بررسی اخالق ورزشی فوتباليست های جوان و

""سخنرانی

تهران

بررسي وضعيت ايمني و بهداشت سالن های
ورزشي آموزش و پرورش استان قزوين و ارايه
راهکار برای حل مشکالت

2nd International Social
Sciences in Physical
Education and Sport
Congress,
2nd International Social
Sciences in Physical
Education and Sport
Congress,
2nd International Social
Sciences in Physical
Education and Sport
Congress,
2nd International Social
Sciences in Physical
Education and Sport
Congress,

ارتباط آن با برخی ویژگی های شخصی

رابطه بين سبک های رهبری مربيان و رضایتمندی
بازیکنان فوتبال
Comparison of Pre-Competition
and Post- Competition Anxiety
Levels in Taekwondo Athletes.
Determination of Goal Orientation
of Volleyball Players Who Are
Playing in Ankara.
The Effects of One Year of
Volleyball Game on the Amounts
of Blood Factors (Red Blood Cells,
White Corpuscles, and
Hemoglobin) on Male and Female
Students.
The Role of Emotional
ıntelligence and Organizational
Support from The Staff of Active
Motion On Entrepreneurship.
A Study on General Health Status
of Team and Solo Athletes of Male
and Female Students in Kerman
University of Medical Sciences.
The Effect of Visual Motor
Behavior Rehearsal (VMBR) on
the Anxiety and Self Concept in
Athletes Adolescent.

10

11

12

13

14

15

16

17

The Effect of Exercise on Exam
Anxiety.

18

11th International Sport
Science Congress,

The Evaluation of Somatotype
Profile of Turkish National
Taekwondo Athletes

19

11th International Sport
Science Congress,

Effect of Two Months Aerobic
Activity on Cholesterol,
Triglyceride, LDL and HDL Serum
on Male Athletes.

20

11th International Sport
Science Congress,

Burn Out Factors in Athlete
Students.

21

Poster
Differences of Some Physical and
'Physiologic Characteristics
Between Elite and Sub elite
Taekwondo Athletes.
Futbol Antrenörlerin Liderlik
Sistemler ile Başarılılıkları
Arasında İlişki

22

23

15th Annual Congress of the
European College of Sport
Science,

, 23-26
June, 2010
Poster

Antalya/Turkey

Ulusal Futbol ve Bilim
Kongresi

9-11 Ocak.

Antalya/Turkey,

 راهنمایی،مشاورهوداورپایاننامههايکارشناسیارشد
موضوع

رديف

مطالعه اثر غوطه وری در آب (سرد و گرم) با دماهای مختلف بر عملکرد
عصبی عضالنی پس از انجام تمرینات مقاومتی در دو محيط متفاوت
ارتباط بين عزت نفس و تصویر بدنی با اختالالت خوردن در زنان و مردان

1

ورزشکار ردههای مختلف سنی شهر زنجان
تأثير تمرین ذهنی با تفکر مثبت بر روی انتقال دوسویه فورهند و بک هند

2

تنيس روی ميز
تاثيرتمرین جسمانی و مدلهای مختلف یادگيری مشاهدهای بر اکتساب و

3

یادگيری مهارت شوت بسکتبال
تعيين ارتباط سرسختی ذهنی با موفقيت ورزشی در بازیکنان مرد و زن

4

نخبه و زبده بدمينتون ایران

دانشجو

تاريخ دفاع

سمت

دانشگاه

نرجس صديقي

95.03.08

مشاور

شهيد مدني
آذربايجان

الله کهن پور

1394

مشاور

تبريز

علي اسالمي

1393/10/20

راهنما

آزاد اسالمي
ملکان

صالح محمدپور

1393

راهنما

آزاد اسالمي
ملکان

ونوس الهاکي

1393/10/20

داور

آزاد اسالمي
ملکان

 طرحهايتحقیقاتی
موضوع

رديف

مقایسه تاثير تمرینهای ادراکی ـ حرکتی و برنامه حرکتی ریتميک بر رشد

1

حرکتی و کارکرد اجرایی کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر
اثر دو نوع تمرین هوازی و بی هوازی به همراه مکمل دهی عوامل

2

اکسيدانی و آنتی اکسيدانی دختران ورزشکار و غير ورزشکار

بررسی تصویر بدن ،مشارکت ورزشی و خلق و خو در زنان

3

ورزشکار و غيرفعال چاق و الغر

سال

مسئوليت

93

مجری

94
93

محل تأمين اعتبار
دانشگاه شهيد مدنی
آذربایجان

همکار

دانشگاه شهيد مدنی

(دکتر کریم صالح زاده)

آذربایجان

همکار

دانشگاه شهيد مدنی

(دکتر کریم آزالی)

آذربایجان

 کتابها
انتشارات

تأليف /ترجمه

سال

رديف

نام کتاب

1393

1

یادگيری و رشد حرکتی

ترجمه (در دست چاپ)

1393

2

تست رشد حرکتی درشت ویرایش دوم راهنمای آزمون گر

ترجمه (در دست چاپ)

 داوريمجال
رديف

سال

عنوان مجله

1

پژوهشنامه مدیریت و رفتارحرکتی

1394

2

International Journal of Physical Education, Sports and Health

2014

3

مجله علوم کاریردی ورزش و تندرستی

1393

4

فصلنامه علمی پژوهشی طب توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی

1393

5

تازه های علوم کاربردی ورزش و تندرستی

1392

 شرکتدرهمایشها
رديف

نام همايش

تاريخ برگزاری

محل برگزاری

1

نهمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي

 19-20اسفند 1394

دانشگاه شهيد بهشتي تهران

2

هشتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي

 30بهمن و  1اسفند

دانشگاه شهيد بهشتي تهران

3

دومين همايش علمي دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي

مرداد ماه 1383

دانشگاه اصفهان

4

ششمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي

اسفندماه 1383

دانشگاه اصفهان

5

همايش علمي «کاربرد علوم ورزشي در سالمت»

اسفندماه 1383

دانشگاه آزاد اسالمي عليآبادکتول

6

سومين همايش علمي دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي

آبان ماه 1384

دانشگاه فردوسي مشهد

7

هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي

اسفند ماه 1385

دانشگاه تبريز

8

پنجمين همايش دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي

آذرماه 1386

دانشگاه مازندران

9

اولين همايش تربيت بدني نيروهای مسلح

اسفند ماه 1391

دانشگاه علوم انتظامي تهران

 شرکتدرکارگاههايعلمی
رديف

نام کارگاه

تاريخ برگزاری

محل برگزاری

1

introduction to assessment tools of motor skills
development
introduction to viena and biofeedback tests: testing
and analyzing data

1393

دانشگاه شهيد بهشتی تهران

1393

دانشگاه شهيد بهشتی تهران

3

ماساژ ورزشی

1384

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4

کارگاه آموزش با موضوع تغذیه فعاليت بدنی و کنترل وزن

1392

دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

5

نقش اساتيد در ارتقای سالمت روانی دانشجویان

1392

دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

2

 شرکتدرکارگاههايدانشافزاییوفرهنگی
رديف

نام کارگاه

تاريخ برگزاری

محل برگزاری

1

فرزندآوری و تربيت فرزندان در عصر جديد

بهمن 93

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

2

اخالق حرفه ای

تير 93

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

3

تاريخ تمدن اسالم

تير 93

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

4

آداب و اسرار نماز ( 28ساعت)

تير 93

ستاد اقامه نماز

5

تفسير آيات برگزيده ( 28ساعت)

تير 93

مرکز آموزش مجازی مهدويت

6

رايحه انتظار(حکومت مهدوی و وظايف منتظران) ( 20ساعت)

تير 93

مرکز آموزش مجازی مهدويت

 مدارکمربیگريوداوري
رديف

نوع مدرک

درجه

سال اخذ

محل برگزاری

1

مربيگری فوتبال

آسيا D

83

تبريز

2

مربيگری هندبال

سه

85

تبريز

3

داوری هندبال

سه

85

تبريز

4

مربيگری واليبال

سه

87

تبريز

 عضویتدرانجمنهايعلمی
رديف

نام دوره

سال عضويت

کشور

2013

آمریکا
ایران

1

عضو انجمن علمی تربيت بدنی ACSM

2

عضو انجمن علمی تربيت بدنی ایران

از سال 84

3

عضو انجمن علمی تربيت بدنی ترکيه

از سال 2011

ترکيه

4

عضو انجمن علمی دانشجویان ایرانی در ترکيه

از سال 2010

ترکيه

5

عضو ( ECSSکالج تربيت بدنی اتحادیه اروپا)

از سال2012

اورپا

6

عضو شورای ورزشی شهرستان

1387

تبریز

