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مشخصات فردی:
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نام خانوادگی  :علم

مرتبه علمی  :استادیار

نام پدر  :محمد رضا

تاریخ تولد 9511 :

پایه 91 :

محل تولد  :آبادان

محل صدور  :آبادان

وضعیت تأهل  :متأهل

محل سکونت :تهران

ملیت  :ایرانی

دین :اسالم

مذهب  :شیعه

شغل  :معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

خالصه رزومه و سوابق اجرایی و علمی شهرام علم
ردیف

عنوان

توضیح

9

آخرین مدرک و رشته تحصیلی

دکتری تخصصی()PhDتربیت بدنی ،گرایش مدیریت و برنامهریزی

2

شغل رسمی :هیأت علمی دانشگاه

 9502تاکنون

5

پست سازمانی :معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 9510تاکنون

1

رئیس دانشکده علوم انسانی

 9516تا 9510

1

مدیرگروه تخصصی تربیت بدنی

 9519تا  9515و  9516تا 9510

7

دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی ایران

 9515تا 9511

6

رئیس انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک ایران

 9511تا 9517

0

مدرس فدراسیونهای ورزشی

 9502تا کنون(بدنسازی،آمادگی جسمانی)

1

مربی فدراسیونهای ورزشی

 9508تا کنون(بدنسازی،آمادگی جسمانی،بدمینتون،تیراندازی با کمان)

98

عضویت در کمیتههای تخصصی فدراسیونهای ورزشی

 9509تا (9516کمیتههای فنی ،آموزش ،بازاریابی و)...

99

دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

 9561تا 9509

92

عضویت درمجامع و همایشهای علمی پژوهشی

 21عضویت

95

تألیف ،ترجمه و ویرایش علمی کتاب

 6کتاب

91

اجرای طرح پژوهشی

 99طرح

91

چاپ مقاله علمی و پژوهشیISI ،ISC،

 11مقاله

97

سخنرانی علمی

 27سخنرانی

96

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ارشد و رساله دکتری

 60پایان نامه و رساله

90

تسلط به زبان خارجی

انگلیسی و عربی

91

تسلط به کامپیوتر

مهارتهای چندگانه ICDL

28

شرکت در دوره های آموزشی رسمی

 56دوره

29

حکم قهرمانی ورزشی

فوتبال ،فوتسال ،شطرنج و بدمینتون

22

عضویت در بسیج

بسیج اساتید و بسیج ورزشکاران
2
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نام پدر  :محمد رضا

تاریخ تولد 9511 :

پایه 91 :

محل تولد  :آبادان

محل صدور  :آبادان

وضعیت تأهل  :متأهل

محل سکونت :تهران

ملیت  :ایرانی

دین :اسالم

مذهب  :شیعه
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سوابق تحصیلی:
تاریخ پایان

مدرک تحصیلی

رشته

گرایش

معدل

محل تحصیل

دیپلم

ریاضی و فیزیک

-

91/51

دبیرستانباقرالعلومشادگان

62/5/59

کاردانی

حرفه و فن

دبیری

97/61

مرکزتربیتمعلمشهید رجایی دزفول

61/1/91

کارشناسی

تربیتبدنیوعلوم ورزشی

دبیری

97/18

دانشگاه ارومیه

66/1/21

کارشناسی ارشد

تربیتبدنیوعلوم ورزشی

عمومی

97/18

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

09/1/58

دکتری

تربیتبدنیوعلوم ورزشی

مدیریتوبرنامهریزی

96/20

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و

07/1/91

تحصیل

تخصصی()PhD

تحقیقات تهران

پایاننامههای تحصیلی:
عنوان
پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی عوامل مؤثر در افزایش کارایی درس تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه مدیران مدارس و

تاریخ دفاع
9509

معلمین تربیت بدنی و ورزش مقاطع تحصیلی ابتدائی ،راهنمایی و متوسطه پسرانه و دخترانه
رساله دکتری تخصصی ()PhD

تحلیل محدودیت های پژوهش در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران

9507

 )9عضو فعال بسیج ورزشکاران
 )2عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه
تسلط به زبانهای خارجی -9 :زبان انگلیسی  -2زبان عربی
تسلط به کامپیوتر :مهارتهای چندگانه ICDL
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سوابق شغلی:
 )9هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)( 9502تاکنون)
 )2معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره) ( 9510تاکنون)
 )5رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)( 9516تا )9510
 )1مدیرگروه تخصصی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام( 9519تا  9515و  9516تا )9510
 )1رئیس شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)( 9516تا )9510
 )7رئیس شورای آموزش وتحصیالت تکمیلی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره)( 9516تا )9510
 )6رئیس شورای فرهنگی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره)( 9510تا )9510
 )0دبیر شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)( 9510تاکنون)
 )1رئیس کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)( 9510تاکنون)
 )98عضو شورای انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)( 9510تاکنون)
 )99عضو کمیته انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)( 9510تاکنون)
 )92دبیر کمیته آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)( 9510تاکنون)
 )95مشاور عالی فدراسیون ورزشهای همگانی( 9517تا )9516
 )91عضو هیأت رئیسه فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسالم ایران( 9515تا)9516
 )91عضو ثابت کمیته فنی فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسالم ایران( 9515تا )9516
 )97عضو ثابت شورای راهبردی فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسالم ایران( 9515تا )9516
 )96دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسالم ایران( 9515تا )9511
 )90رئیس انجمن آمادگی جسمانی فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسالمی ایران( 9511تا )9517
 )91عضو هیأت رئیسه انجمن آمادگی جسمانی فدراسیون ورزشهای کارگری( 9517تا )9516
 )28عضو کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالم ایران ( 9517تا )9516
 )29عضو علی البدل انجمن علمی حقوق ورزشی ایران( 9511تاکنون)
 )22مسئول کمیسیون گردهمایی های علمی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران( 9511تاکنون)
 )25دبیر انجمن ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسالمی( 9512تا )9511
 )21مدیر حوزه فرعی کنکورهای سراسری کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا ( 9516تا )9510
 )21عضو کارگروه بررسی صالحیت علمی گروه تربیت بدنی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی( 9516تاکنون)
 )27عضو کمیته مشاوران ریاست دانشگاه آزاد اسالمی شاخه اعضای هیأت علمی( 9519تا )9515
 )26عضو کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسالمی ایران( 9519تا )9515
 )20رئیس کمیته حرکا ت اصالحی هیات آمادگی جسمانی و ایروبیک استان خوزستان()9500
 )21عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه واحد یادگار امام خمینی(ره) ( 9519تا )9515
 )58مدیر مجتمع ورزشی بعثت آموزش و پرورش ناحیه  2اهواز()9509
 )59سرگروه آموزشی درس تربیت بدنی آموزش و پرورش بخش باوی استان خوزستان()9560
 )52عضو مصاحبه کننده دوره دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی( 9511تاکنون)
 )55مدرس مقطع دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر( 9515تاکنون)
 )51مدرس مقطع دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال()9511
 )51مدرس مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر ( 9501تا )9506
 )57مدرس مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد واحد تهران جنوب( 9519تا کنون)
 )56مدرس مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج( 9518تا )9519
4

 )50مدرس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام( 9512تاکنون)
 )51مدرس دروس تئوری و بخش عملی مربیگری فدراسیون ورزشهای همگانی(آمادگی جسمانی)( 9501تاکنون)
 )18مدرس دروس تئوری مربیگری درجه سه ،دو و یک اداره کل تربیت بدنی استان خوزستان( 9501تاکنون)
 )19مدرس تربیت بدنی سازمان زندانهای کشور( 9512تاکنون)
 )12دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه  2شهرستان اهواز( 9509تا )9507
 )15دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش بخش باوی استان خوزستان( 9561تا )9509

سوابق همکاری با مجامع و همایشهای علمی پژوهشی:
سمت

مجمع  /همایش

تاریخ

محل

ر
9

عضو کمیته علمی

اولین همایش ملی آمادگی جسمانی در توان رزم(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)

10/99/58

تهران

2

دبیر علمی

نخستین کنگره علمی و تخصصی اسکیت

17/92/82-85

تهران

5

دبیر علمی

چهارمین همایش کشوری انجمن پزشکان ورزشی ایران

17/1/22-25

تهران

(با رویکرد علم تمرین و نسخه نویسی ورزشی)
1

عضو هیأت رئیسه

دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

11/86/20-21

تهران

1

عضو هیأت

Research Journal of Sport Sciences
ISSN: 2148-0834

2891

ترکیه

تحریریه نشریه
7

عضو هیأت
تحریریه نشریه

International Research Journal of Management Sciences
ISSN: 2147-964X

2891

ترکیه

6

داور

چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

11/92/97

تهران

0

عضو هیأت رئیسه

همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

11/92/92

شوشتر

1

عضو کمیته علمی

اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

11/92/95

ورامین

98

عضو علمی

دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی

11/7/91

همدان

99

عضو هیأت رئیسه

اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

11/82/58-59

تهران

92

عضو

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

11/82/58

تهران

95

عضو کمیته علمی

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

12/98/58

تهران

91

عضو کمیته علمی

همایش ملی دستاوردهای جدید در توسعه ورزش و تربیت بدنی

12/1/1

گرگان

91

عضو

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسالمی ایران

19/98/1

تهران

97

عضو

کمیته مشاوران ریاست دانشگاه آزاد اسالمی شاخه اعضای هیأت علمی

19/1/9

تهران

96

عضو

شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه واحد یادگار امام خمینی(ره)

19/5/9

تهران

90

عضو هیأت رئیسه

همایش ملی دستاوردهای جدید در توسعه ورزش و تربیت

18/98/2

شوشتر

91

عضو هیأت رئیسه

اولین همایش منطقهای یافتههای پژوهشی در حوزه مبانی بیولوژیکی تمرین

18/6/29

شوشتر

28

عضو هیأت رئیسه

نخستین همایش ملی تربیت بدون کالم

18/6/97-96

مشهد

29

عضو هیأت رئیسه

همایش منطقهای کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی

01/92/92

اصفهان

22

عضو

انجمن علمی و تربیت بدنی کشور

9509

تهران

25

عضو

کمسیون تألیف کارکنان آموزش و پرورش ناحیه  2اهواز

9508

اهواز

5

کتابها:
ر

عنوان

 ISSNشابک

انتشارات

عنوان

9

فرهنگ جامع مدیریت ورزشی

160-788-1115-27-9

علم و حرکت

مؤلف و مترجم اول

2

فرهنگ جامع روانشناسی ورزش

160-788-0656-61-2

دا

مؤلف و مترجم اول

5

مبانی مدیریت ورزشی :مدیریت ورزش قهرمانی

160-171-161-951-1

جهاد دانشگاهی

مترجم اول

1

تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن TRXST

160-788-501-851-9

آیندگان

ویراستار علمی

7

کراسفیت و برنامههای تمرینی

160-788-81-0189-1

سجادعارفینیا

ویراستار علمی

6

داوری مسابقات و سنجش شاخصهای آمادگی جسمانی

160-788-0656-01-7

دا

ویراستار علمی

طرحهای پژوهشی:
ر

عنوان

مسئولیت

آغاز

پایان

محل اجرا

9

راهنمای احداث استخرهای سرپوشیده و روباز

مجری

9502

9505

سازمان آموزش و پرورش

2

اثرات یادگیری برنامهریزی بازخورد خودکنترلی ،بهترین کوشش ،بدترین

ناظر

9500

9501

استان خوزستان
کوشش و بهترین و بدترین کوشش بر تکلیف تولید نیرو
5

تعیین عوامل موثر در توسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسالمی

شهر یادگار امام خمینی(ره)
مجری

9501

9501

ایران
1

تعیین محدودیتهای پژوهش در تربیتبدنی دانشگاه آزاد اسالمی منطقه

1

همکار

9501

9518

7

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران جنوب

همکار

9518

9519

لیگ برتر جمهوری اسالمی ایران
ارتباط بین کمال گرایی ،اضطراب رقابتی و تحلیل ورزشی در در

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شهر یادگار امام خمینی(ره)

هشت کشور
ارتباط بین هوش هیجانی ،مهارتهایارتباطی و استرس در داوران فوتبال

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران جنوب

مجری

9519

9512

تکواندوکاران مرد لیگ برتر جمهوری اسالمی ایران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شهر یادگار امام خمینی(ره)

6

طرح جامع بررسی وضعیت ورزش همگانی در سطح کشور

ناظر

9512

9515

0

تحلیل مدل ساختاری تاثیرگذاری سیستم مدیریت  CMبر فرایند و

همکار

9512

9511

فدراسیون ورزشهای
همگانی

فرهنگ یادگیری و سالمت سازمانی در فدراسیون های ورزشی ایران
1

ارتباط بین کمال گرایی ،اضطراب رقابتی و تحلیل ورزشی در در بازیکنان

تهران جنوب
همکار

9515

9511

هندبال لیگ برتر جمهوری اسالمی ایران
98
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98

ملی

اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی

گرمسار

12/92/29-22

معاونان پرورشی و تربیت بدنی آموزشگاههای مرند
عوامل موثر در توسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان

99

ملی

جمهوری اسالمی ایران
92

Explanation Of Judo Strategy In Iran

95

Legitimate and Legal Rights of Physical
Education in I.R. Iran

91

ارتباط هوش هیجانی و هوش معنوی با رهبری تحول

اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت

تهران

11/2/58-59

ورزشی ایران
بین
المللی
بین
المللی
ملی

آفرین در مدیران وزارت ورزش و جوانان جمهوری

International Conference of
Management Elites
nd

Tehran

2016
1 St. Jun

2 International Congress on
Sport For All

2017
18-19 Feb

اولین همایش ملی کاربرد علوم در تربیت

17/0/7

Tehran
مشهد

بدنی و صنعت ورزش

اسالمی ایران
ارتباط بین هوش هیجانی و هوش معنوی با اضطراب

91

ملی

رقابتی-حالتی در بین بانوان کاراتهکار

ششمین همایش دانشجویی علوم ورزشی

تهران

10/1/81

دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانیهای علمی:
ر

عنوان سخنرانی

محل

تاریخ

9

تجهیزات نوین ورزشی

همایش کشوری شمالغرب انجمن پزشکان ورزشی ایران

9517/7/97

2

نکات کلیدی در مصرف آب و مایعات برای ورزشکاران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

17/82/96

5

حرکت شناسی در فیتنس

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

11/82/85

1

آشنایی با شیوه های تمرینی و رشته های نوین آمادگی جسمانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

11/81/20

1

آشنایی با تجهیزات و دستگاه های آمادگی جسمانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

11/81/29

7

اصول علم تمرین و آمادگی جسمانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

19/81/90

6

نهضت داوطلبی در ورزش

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

12/86/20

0

ارگونومی و حرکات اصالحی در محیط کار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

12/80/95

1

اصول و فلسفه تربیت بدنی از دیدگاه اسالم

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

12/81/21

98

مدیریت و برنامه ریزی رویدادهای ورزشی

چهارمین دوره ملی مدیریت و رهبری در ورزش

15/2/27

99

نظام داوطلبی در ورزش

همگانی( ،)CLCاستان اصفهان
پنجمین دوره ملی مدیریت و رهبری در ورزش

11/7/26

همگانی( ،)CLCاستان فارس

مدرس کارگاههای علمی:
ر

عنوان کارگاه

محل

تاریخ

9

آشنایی با دستگاههای نوین ورزشی

سمینار بین المللی همکاریهای پزشکی ورزشی

9511/1/21-26

2

علم تمرین و نسخه نویسی در فیتنس

همایش شمالغرب کشوری انجمن پزشکان ورزشی ایران

9517/7/97-96

5

ورزش و تندرستی

دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری

16/89/26
12

پوستر در همایشهای علمی و پژوهشی:
ر

عنوان مقاله

سطح

عنوان همایش

تاریخ

محل

9

تأثیر ورزش صبحگاهی بر سالمت روان کارکنان دانشگاه آزاد

منطقهای

کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت

01/92/92

اصفهان

اسالمی الرستان
2

ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارمندان

تربیت بدنی
ملی

تربیت بدنی استان گیالن
5

تأثیر ورزش صبحگاهی بر کاهش اضطراب و افسردگی کارکنان

ملی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان
1

ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت

ملی

بدنی مقطع متوسطه شهر اهواز
1

موانع مشارکت جوانان و سالمندان مرد شهرستان داراب در

همایش ملی تربیت بدنی و علوم

-21

ورزشی

18/2/20

همایش ملی تربیت بدنی و علوم

-21

ورزشی

18/2/20

نخستین همایش ملی تربیت

18/6/97-96

آمل
آمل
مشهد

بدون کالم
ملی

همایش ملی تفریحات ورزشی

18/1/2-5

تهران

تفریحات ورزشی
7

تعیین موانع مشارکت دختران مقطع متوسطه شهرستان دزفول

ملی

در فعالیت های ورزشی فوق برنامه
6

تأثیر آموزش شنا بر ویژگیهای شخصیتی دانشجویان دختر غیر

در توسعه ورزش و تربیت
بینالمللی

ورزشکار
0

رابطه کمالگرایی مثبث و کمالگرایی منفی با اضطراب حالتی

1

ملی
ملی

ورزشی بازیکنان هندبالن وجوانان استان خوزستان
98

مقایسه عوامل مؤثر برحضور تماشاگران فوتبال و والیبال استان

ملی

البرز
99

شناسائی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال استان البرز

92

ارتباط مدل پنج عامل شخصیت _ شادکامی و پیشرفت تحصیلی

ملی

دانشجویان تربیت بدنی با استفاده از روابط علت و معلولی
95
91

ملی

91

دومین همایش ملی علم و

-26

هندبال

19/6/27

دومین همایش ملی دانشجویی

12/82/28

تهران
تهران

دومین همایش بین المللی علم و

-97

فوتبال

12/0/91

همایش ملی دستاوردهای جدید

12/81/1

تهران
گرگان

سومین همایش ملی ورزش برای

15/82/21

زنجان

همه
ملی

معلمان تربیت بدنی مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهر ری
تجزیه و تحلیل عومل داخلی و خارجی و ارائه ماتریسهای توسعه

وهندبال

19/6/27

در توسعه ورزش و تربیت

بدنی زن شهرستان مرند
ارتباط تعهد و فرهنگ سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی در

دومین همایش ملی علم

-26

تهران

علوم ورزشی
بینالمللی

ارتباط بین اعتیاد به کار و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت

هشتمین کنگره پزشکی ورزشی

19/2/95-91

اصفهان

ایران

رقابتی بازیکنان هندبالن وجوانان استان خوزستان
رابطه کمالگرایی مثبث و کمالگرایی منفی با تحلیل رفتگی

همایش ملی دستاوردهای جدید

18/98/1

گرگان

سومین همایش ملی دانشجویی

15/82/21

تهران

علوم ورزشی
ملی

ورزش همگانی استان اصفهان

همایش تربیت بدنی و علوم

11/82/92

شوشتر

ورزشی

97

رابطه ترس از شکست و هوش هیجانی با انگیزش

ملی

96

تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب حالتی-رقابتی و انعطاف

ملی

ششمین همایش دانشجویی

10/1/81

تهران

علوم ورزشی دانشگاه شهید
بهشتی
پذیری کنشی بانوان کاراتهکار

ششمین همایش دانشجویی

10/1/81

تهران

علوم ورزشی دانشگاه شهید
بهشتی
13

راهنمایی رساله دکتری تخصصی
ر

عنوان

نام دانشجو

نام دانشگاه

تاریخ دفاع

9

مدل سازی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانی در استان اصفهان

علیرضا کمالیان

آزاد واحد شوشتر

17/0/2

2

تأثیر انگیزه های فردی بر پذیرش گوشی هوشمند برای دسترسی به خدمات ورزشی

نگار صالحی مبارکه

آزاد واحد شوشتر

16/6/92

5

تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی در شرکت ملی نفت ایران

محسن عصاره

آزاد واحد شوشتر

16/98/92

1

طراحی برنامه راهبردی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان بر اساس سند چشم

مهدی احمدیان

انداز 9181

جلوداری

دزفولی
آزاد واحد شوشتر

16/92/25

مشاوره رساله دکتری تخصصی
ر

عنوان

نام دانشجو

نام دانشگاه

تاریخ دفاع

9

آیندهپژوهی مشارکتدهی زنان در نقشهای تصمیمگیری و مدیریت ورزش کشور

الهام جعفری

آزاد واحد تهران جنوب

16/0/2

2

طراحی مدل معادالت ساختاری تعامل استرس و فرسودگی شغلی برسالمت روان

فراز موسوی

آزاد واحد شوشتر

16/92/25

کارکنان ورزش و جوانان استان تهران

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:
تاریخ

ر

عنوان

نام دانشجو

نام دانشگاه

9

ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارمندان تربیت بدنی استان گیالن

عباس کهکشانیپور

آزاد واحد شوشتر

01/5/26

2

موانع مشارکت جوانان و سالمندان مرد شهرستان داراب در فعالیت های ورزشی

حمید نوروزی

آزاد واحد شوشتر

01/7/25

5

ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه شهر اهواز

شاهرخ بهمئی

آزاد واحد شوشتر

01/7/25

1

تعیین موانع مشارکت دختران مقطع متوسطه شهرستان دزفول در فعالیت های ورزشی فوق

مهوش زینیزاده

آزاد واحد شوشتر

18/9/21

دفاع

برنامه
1

تعیین محدودیت های پژوهش در تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی منطقه شش کشور

رضا باقری

آزاد واحد شوشتر

18/5/25

7

تاثیر تمرینات دایره ای پلیومتریک بر شاخص های آمادگی جسمانی بازیکنان هندبال جوانان

حامد علیزاده

آزاد واحد شوشتر

18/1/91

شهرستان بهبهان
6

بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی استان بوشهر

علی زینالدینیفر

آزاد واحد شوشتر

18/1/91

0

ارتباط بین هوشهیجانی و تحلیلرفتگی داوران لیگ برتر فوتبال جمهوری اسالمیایران

هدایت ممبینی

آزاد واحد شوشتر

18/7/59

1

تأثیر سه ماه آموزش شنا بر ویژگی های شخصیتی دانشجویان دختر

ساغر معمار

آزاد واحد شوشتر

18/7/59

98

رابطه بین هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین درمسؤلین ادارات تربیت بدنی استان خوزستان

ساسان بازگیرپور

آزاد واحد شوشتر

18/99/87

99

ارتباط تعهد و فرهنگ سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی در معلمان تربیت بدنی مقاطع ابتدایی و

محسن کاشی زاده

آزاد واحد کرج

19/87/21

راهنمایی شهر ری
92

رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رهبری تحول آفرین مدیران ورزشی استان البرز

اله حسنی

آزاد واحد کرج

19/99/21

95

مقایسه عوامل مؤثر برحضور تماشاگران فوتبال و والیبال استان البرز

مجتبی رئیسی

آزاد واحد کرج

19/99/21

91

تعیین بهره وری و رتبه بندی هیئت های ورزشی استان البرز با استفاده از تحلیل پوششی داده

حمیده خرمنبیز

آزاد واحد کرج

19/99/58

)(DEAها
91

ارتباط بین مدیریت دانش و نوآوری در کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران

رضوان فالح

97

ارتباط بین کمال گرایی و تحلیل رفتگی ورزشی در

زینب بیگزاده

آزاد واحد تهران

12/87/91

جنوب
آزاد واحد شوشتر

12/87/28

دختران والیبالیست نخبه
96

ارتباط بین فعالیت های ورزشی با تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان درمانی بیمارستانهای

مجتبی سلیمان

آزاد واحد همدان

12/86/85

14

90

تأمین اجتماعی تهران

آبادی

رابطه بین تعهد و فرهنگ سازمانی با تحلیلرفتگی شغلی در کارکنان تربیت بدنی وزارت دفاع

علیرضاطرفی

و پشتیبانی نیروهای مسلح

آزاد واحد تهران

12/92/87

جنوب

91

ارزیابی عملکرد آکادمی فوتبال فوالد خوزستان بر مبنای کارت امتیازی متوازن()BSC

امید سیدی

28

طراحی برنامه استراتژیک فدراسیون رزمی جمهوری اسالمی ایران

لیال نجفی جویباری

آزاد واحد تهران

12/92/87

جنوب
آزاد واحد تهران

15/87/97

جنوب
29

بررسی عوامل موثر بر بهره وری دبیران تربیت بدنی شهرستان شوشتر

مریم صفری

آزاد واحد شوشتر

15/99/26

22

ارتباط بین عدالت سازمانی ،کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل ورزش

سعید پروین

آزاد واحد شوشتر

15/99/82

و جوانان استان خوزستان
25
21

تعیین رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی ( )sesدانش-

سیده منیره حسینی

آموزان دختر دبیرستان دوره اول شهرستان دهدشت

نسب

ارتبا ط دوره های آموزش ضمن خدمت با توانمند سازی دبیران تربیت بدنی مقطع ابتدایی

سیده فرشته داودی

آزاد واحد شوشتر
آزاد واحد شوشتر

11/5/91
11/7/22

نواحی چهار گانه شهر اهواز
ارتباط کمال گرایی ،اضطراب رقابتی و تحلیل رفتگی ورزشی در کبدی کاران زن لیگ برتر

زینب عیدی شیخ

21

جمهوری اسالمی ایران

رباط

27

رابطۀ بین فرهنگ سازمانی با تعلق خاطر شغلی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران

مسعود دل آرامی

26

ارتباط هوش هیجانی و هوش معنوی با رهبری تحول آفرین در مدیران وزارت ورزش و جوانان

نصراله پریچهره

آزاد واحد شوشتر
آزاد واحد تهران

11/7/22
11/7/21

جنوب
آزاد واحد قائمشهر

11/7/59

جمهوری اسالمی ایران
20

بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت سالن های ورزشی چندمنظوره مناطق نفتخیز جنوب

حسین سلیمانی

آزاد واحد علوم و

11/0/90

تحقیقات یزد

21

تبیین استراتژی جودوی ایران

الله عبادی

58

مقایسه هوش فرهنگی و مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی کارکنان دانشکده های تربیت

سارا شمس

آزاد واحد تهران

11/98/25

جنوب
آزاد واحد کرج

11/99/90

بدنی آزاد و دولتی استان تهران
59

ارتباط جو اخالقی با هویت سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان ادار ه ورزش و جوانان استان

مهناز اکبری

تهران

آزاد واحد تهران

11/87/20

جنوب
آزاد واحد تهران

52

ارتباط جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

شهناز روستایی

55

ارتباط بین ساختار خانواده با انگیزه مشارکت ورزشی زنان ورزشکار منطقه  97تهران

ندا اربابی مقدم

51

ارتباط عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی با مشارکت ورزشی کارگران شاغل در روزنامه

عباس قلی زاده

آزاد واحد تهران

های استان تهران

زحمتکش

جنوب

ارتباط سرمایه فرهنگی و انضباط اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش

علی ارادتی

آزاد واحد تهران

11/87/20

جنوب
آزاد واحد تهران

11/87/20

جنوب

51

و جوانان استان تهران
57

ارتباط ابعاد کمال گرایی با اضطراب رقابتی و تحلیل رفتگی ورزشی تکواندوکاران زن لیگ برتر

56
50

رابطۀ هوش معنوی و تحلیل رفتگی ورزشی در بازیکنان لیگ دسته اول والیبال مردان

نیلوفر جلیلی

51

شقایق جهانی

آزاد واحد یادگار

جعفری

امام خمینی(ره)

سید مهدی حسینی

18

آزاد واحد یادگار

11/7/26
11/7/26

امام خمینی(ره)
علی دارینی

فوتبال نیروی زمینی ارتش
تأثیر سه ماه آموزش والیبال بر ویژگی های شخصیتی دانش آموزام دختر

آزاد واحد یادگار

11/7/26

امام خمینی(ره)

جمهوری اسالمی ایران
رابطه سبک رهبری مربیان با خود تنظیمی و خشونت در بازیکنان شرکت کننده در مسابقات

11/87/20

جنوب

کشور
رابطه بین تاب اوری و استرس در زنان ورزشکار

11/87/20

آزاد واحد یادگار

11/7/59

امام خمینی(ره)
مهیار یاراحندی

آزاد واحد شوشتر

11/7/21

15

19

تدوین برنامه راهبردی انجمن داژبال(وسطی) فدراسیون ورزشهای همگانی

شرمین جباریان

آزاد واحد کرج

11/99/85

12

ارتباط کمال گرایی و خودکارآمدی با موفقیت ورزشی در والیبالیستهای زن ماهر

زینت غالمی

آزاد واحد یادگار

17/7/20

15

رابطه بین سرسختی ذهنی با راه های مقابله با استرس و تمرکز در داوران لیگ برتر فوتبال

رضا بابارئیسی

امام خمینی(ره)
ایران
ارتباط کمال گرایی ،اضطراب رقابتی و تحلیل رفتگی ورزشی در جودوکاران جمهوری اسالمی

11

آزاد واحد یادگار

17/6/99

امام خمینی(ره)
حامد ملک محمدی

ایران

آزاد واحد یادگار

17 /6/92

امام خمینی(ره)
آزاد واحد یادگار

11

ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری در کشتی گیران

بهزاد همتی

17

ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری در تکواندوکاران دختر

شقایق محمدی

16

رابطه سبک رهبری مدیران مدارس با انگیزش و تعهد شغلی معلمان تربیت بدنی

زهرا اکبری نوحدانی

10

مقایسه سالمت روان دانشآموزان ناشنوای ورزشکار و غیرورزشکار

مهدی محبوبی

آزاد واحد یادگار

جوقان

امام خمینی(ره)

11

رابطه هوش هیجانی با استرس و تمرکز در داوران والیبال

بهاره امیری

آزاد واحد یادگار

16/7/29

امام خمینی(ره)
آزاد واحد یادگار

16/7/29

امام خمینی(ره)
آزاد واحد یادگار

16/7/22

امام خمینی(ره)
16/6/2
10/1/21

امام خمینی(ره)

مشاوره پایان نامه:
ر

عنوان

نام دانشجو

نام دانشگاه

تاریخ دفاع

9

ارزیابی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان پسر ورزشکار رشته های تیمی نسبت به

منوچهر وصلتی

آزاد واحد شوشتر

01/6/87

راهکارهای پیشگیری از آسیب های ورزشی
2

تاثیر زمان فعالیت بر اجرای ورزشی و سیستم ایمنی دختران شناگر

زیبا جنیدی

آزاد واحد شوشتر

01/99/21

5

تأثیر ورزش صبحگاهی بر سالمت روان کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی الرستان

حسین داالندار

آزاد واحد شوشتر

01/99/20

1

بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی استان کهکیلویه و بویراحمد

زواره قوامی

آزاد واحد شوشتر

18/6/91

1

مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی دختران ورزشکار والیبالیست و

زهرا فرهادی

آزاد واحد بروجرد

18/99/80

غیرورزشکار
7
6

ارتباط عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان

گلچین حمزهزاده

آذربایجان غربی

افخم

طراحی وب سایتهای گردشگری الکترونیکی ورزشی از دیدگاه مدیران استان

نفیسه نعمتی

آزاد واحد کرج
آزاد واحد کرج

19/87/58
19/87/58

آذربایجان شرقی
0

ارتباط بین عدالت سازمانی ،کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی

یزدان تقیپور

آزاد واحد کرج

19/98/28

کارکنان وزارت ورزش وجوانان جمهوری اسالمی ایران
1

رابطه عدالت سازمانی و رفتار مدنی با تعهد سازمانی در دبیران تربیت بدنی

لیال عبادی

آزاد واحد شوشتر

19/99/21

98

بررسی رابطه بین فن آوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTو یادگیری سازمانی در اداره

رقیه قالوجهای

آزاد واحد کرج

19/99/58

ورزش و جوانان استان البرز
99

ارتباط هوش معنوی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی

لیال رستمی

آزاد واحد کرج

19/99/58

92

بررسی رابطۀ فرایند های مدیریت دانش بر برنامه ریزی و مدیریت موثر جانشینی در

سهیال صادقی نژاد

آزاد واحد کرج

19/1/90

اداره ورزش و جوانان استان تهران
95

تعین رابطهی هوش اجتماعی و فرسودگی شغلی در معلمان تربیت بدنی شهرستان

امین گلمهدی

بهبهان
91

ارتباط مدل پنج عامل شخصیت _ شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت
بدنی

آزاد واحد تهران

12/87/97

جنوب
زهرا صالحی

آزاد واحد تهران

12/87/91

جنوب

16

91

ام البنین کوهشاری

تدثیر  92هفته تمرین در آب بر عزت نفس و امید به زندگی زنان مبتال به ام اس

امام خمینی(ره)

97

تأثیر ورزش صبحگاهی بر سالمت روانشناختی و عزت نفس بانوان خانه دار

96

ارتباط ابعاد شخصیتی و اخالق حرفه ای با اثربخشی سازمانی کارکنان معاونت تربیت

زینب السادات

آزاد واحد یادگار

طباطبایی علیزاده

امام خمینی(ره)

معصومه عباس زاده

آزاد واحد یادگار

بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش
90

آزاد واحد یادگار

11/7/59
11/99/58
17/7/28

امام خمینی(ره)

ارتباط استرس شغلی با اثربخشی سازمانی کارکنان معاونت تربیت بدنی و سالمت

مهرنوش ایلیایی

وزارت آموزش و پرورش

آزاد واحد یادگار

17/7/28

امام خمینی(ره)

91

رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با خودکارآمدی بازیکنان نخبه بدمینتون

مهرسا حیاتیان

28

تأثیر تمرین حافظۀ کاری بر ظرفیت حافظۀ کاری و اضطراب رقابتی فوتبالیستهای

علی تدین

آزاد واحد یادگار

17/6/99

امام خمینی(ره)
بزرگسال

آزاد واحد یادگار

16/6/82

امام خمینی(ره)

تأثیر یک دوره ماساژ و موسیقی بر اضطراب رقابتی قایقرانان نخبه

صادق عبد العلی پور

تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب حالتی -رقابتی و انعطافپذیری کنشی بانوان

فاطمه ملکی

آزاد واحد یادگار

16/1/26

امام خمینی(ره)
29

کاراته کار شهر تهران
22

امام خمینی(ره)

رابطه ترس از شکست وهوش هیجانی با انگیزش پیشرفت در ورزشکاران لیگ کاراته

زهرا دهقانی

آزاد واحد یادگار

16/99/91

امام خمینی(ره)

بانوان کشور
25

آزاد واحد یادگار

16/98/81

ارتباط بین هوش هیجانی و هوش معنوی با اضطراب رقابتی -حالتیدر ورزشکاران

سیما قنبری

آزاد واحد یادگار

16/99/91

امام خمینی(ره)

لیگ کاراته بانوان کشور

دوره های آموزشی:
ر

دوره

برگزارکننده و محل دوره

میزان ساعت

9

 ICDLسطح ( Iمبانی و  Windowsو ) Internet

انستیتو ایز ایران

10

2

 ICDLسطح ( IIمهارت تایپ و  Excelو ) Word

انستیتو ایز ایران

12

5

علم و دین

سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

27

1

( Wordواژه پردازها)
Power point

سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

21

سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

28

7

مفاهیم پایه فنآوری اطالعات و ارتباطات

سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

92

6

( Internetاطالعات وارتباطات)

سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

92

0

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها

سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

0

1

یکسان سازی شیوه های تدریس آمادگی جسمانی

فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک

دو روزه

98

تربیت مدرس پزشکی ورزشی

فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک

یک روزه

99

الگوهای یاددهی و یادگیری

منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی

21

92

روانشناسی تربیتی

منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی

28

95

انگیزش و یاددهی اثربخش

منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی

97

91

کاربرد فنآوری اطالعات در تعلیم و تربیت

منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی

97

91

آشنایی با نرم افزار MS.Power point

منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی

97

97

آشنایی با Internet

منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی

97

96

فلسفه تعلیم و تربیت

منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی

92

90

الگوهای برنامه ریزی و تدین طرح درس

منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی

0

91

آشنایی با آئین نامه های آموزشی و پژوهشی

منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی

0

1

17

28

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی

0

29

روانشناسی تحولی

منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی

0

22

ترتیل خوانی و تجوید قرآن کریم

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

97

22

کارگاه آموزشی روش های تحقیق و آمار

دانشگاه تربیت معلم

دو روزه

25

اندیشه سیاسی اسالمی و مبانی انقالب اسالمی

طرح دانش افزایی -نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری -دانشگاه آزاد

97

21

اخالق علمی و حرفهای

21

معرفت شناسی و فلسفه علم

27

اصول تعلیم و تربیت اسالمی

اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)
طرح دانش افزایی -نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری -دانشگاه آزاد

97

اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)
طرح دانش افزایی -نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری -دانشگاه آزاد

97

اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)
طرح دانش افزایی -نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری -دانشگاه آزاد

97

اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)
26

کارگاه آموزش جنگ نرم

بسیج اساتید استان تهران -دانشگاه شهید بهشتی تهران

سه روزه

20

آشنایی با تفسیر موضوعی قرآن ،کارگاه سبک زندگی و

طرح دانش افزایی -نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری -دانشگاه آزاد

21

فعالیتهای ورزشی و هنری

اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

21

کارگاه طرح بصیرت افزایی فرهنگی،سیاسی

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

0

58

تاریخ علم و تمدن اسالمی

طرح دانش افزایی -نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری -دانشگاه آزاد

97

59

فعالیتهای فوق برنامه فرهنگی(آشنایی با تفسیر موضوعی

طرح دانش افزایی -نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری -دانشگاه آزاد

قرآن ،کارگاه سبک زندگی و فعالیتهای ورزشی و هنری)

اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

52

تفسیر سوره ملک

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

0

55

کارگاه روانشناسی ورزش

فدراسیون پزشکی ورزش

7

51

آموزش ایجاد وبالگ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

97

51

دوره تعالی معنوی

فدراسیون ورزشهای همگانی

28

57

اصول تعلیم و تربیت سطح 5

دوره معرفت افزایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

1

56

اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی (اقتصاد سیاسی)

دوره معرفت افزایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)

1

50

کارگاه آموزشی توجیهی مدیران حوزه های فرعی در امر

سازمان سنجش آموزش کشور

0

اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)
21

برگزاری آزمون سراسری

احکام مربیگری ورزشی:
ردیف

رشته

درجه مربیگری

9

بدنسازی و پرورش اندام

یک

2

آمادگی جسمانی

2

5

بدمینتون

2

1

تیراندازی باکمان

5

احکام قهرمانی:
ردیف

رشته

رتبه(مقام)

سطح

سال

9

فوتبال

اول

شهرستان

9562

2

فوتبال

اول

شهرستان

9565

5

شطرنج

اول

شهرستان

9565
18

