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 سوابق تحصیلی

دانشگاه تربیت مدرس  -دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی  

  علوم ورزشی - لیسانسفوق  

علوم ورشی  - لیسانس  

تدریس دوره های علمی سوابق  

  دوره های تخصصی تربیت دبیر تربیت بدنی

پژوهشی و تحقیقاتی سوابق   

 عضو هیئت علمی همایش منطقه ای داروها و ورزش دانشگاه آزاد تاکستان

اصلی در طرح پژوهشی رضایت شغلی کارکنان دانشگاههای آزاد قزوینهمکار   

 داور مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران

 داور مجله علمی پژوهشی مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی

 داور مجله علمی پژوهش مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

لمی پژوهشی آینده پژوهی ایرانداور مجله ع  

 زمینه های پژوهشی

  مدیریت منابع انسانی در ورزش

 مدیریت راهبردی در منابع انسانی در ورزش

 مدیریت ورزشی در حوزه نظام سالمت

 اوقات فراغت و بازی های پرورشی

 آینده پژوهی ورزشی

 دوره های تخصصی

  3مربیگری والیبال درجه 

3مربیگری فوتبال درج  

3مربیگری شنا درجه   

درمانی -مدرسی حرکات اصالحی   



 

 افتخارات  
  

 1396 – دانشگاه بین المللی امام خمینی ) ره ( استاد نمونه

 1400 -استاد نمونه دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( 

 

 

 مقاالت چاپ شده در نشریات

 

سال  عنوان نشریه

 انتشار

 عنوان مقاله

مقایسه رضایت شغلی کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه  2014 علوم ورزشفصلنامه 

 آزاد اسالمی قزوین و تاکستان

عیین ارتباط خودپنداره بدنی با نحوه گذران اوقات دانش فراغت ت 2016 روانشناسی مدرسه 

  با تاکید بر فعالیت بدنی شآموزان تیز هو
  

 

 راهبردهای توسعه والیبال استان تهرانتدوین  2017 مطالعات راهبردی ورزش

مطالعات تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش پرورشی بر اساس  2017

 SWOTمدل 

 

مطالعات تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

تعیین و بررسی نقش سبک زندگی در موفقیت استراتژی ایجاد  2017

 تعهد سازمانی

 

Sport Stud Hlth 2018  

The Acute Effect of Low Intensity 

Aerobic Exercise on Psychomotor 

Performance of Athletes with Nocturnal 

Sleep Depivatio 

Sleep 2018 The Relationship Between Perceived 

Organizational Supports with Job 

Satisfaction and Organizational 

Commitment at Faculty Members of 

Universities 

Sleep 2018 The Effect of Between of Beetroot Juice 

Supplementation on Physiological         

  Fatigue and Quality of Sleep in Male 

Athlete 

حرکتی بر شناسایی حرکت و هماهنگی  -تاثیر تمرینات ادراکی 2018 تحقیقات علوم رفتاری

 حرکتی زنان سالمند

تاثیر یک دوره تمربنات پیالتس بر شاخص های عملکرد حرکتی و  2018 سالمند

    میزان کمر درد زنان سالمند

Sleep and Hypnosis A 

Journal of Clinical 

Neuroscience and 

Psychopathology 

2018 The Impact of Pilates Exercises on 

Motor Control of Inactive Middle-

Aged Women 



 

Iranian Journal of 

Ageing 
تاثیر یک دوره تمرینات پیالتس بر شاخص های عملکرد حرکتی و  2018

 میزان کمردرد زنان سالمند

آینده نگاری ورزش با تکیه بر مبانی اسالمی به روش تحلیل علی  2019 علم و دین

 الیه ای –

 

 درمانی و کاهش شاخص های خستگی در ورزشکارانزالو  2019 علوم پزشکی تربت حیدریه

 

سنجش اثربخشی فرآیند مدیریت راهبردی و تاثیر آن بر  2019 مطالعات راهبردی ورزش

 پاسخگویی سازمانی

اثر هشت هفته تمرین تناوبی و مصرف کافئین بر سطوح پالسمایی  2019 دیابت و متابولیسم ایران

 دیابتی موش های صحرایی نر

ارائه چارچوب تصویر پردازی جمعی توسعه راهبردی ورزش  2020 راهبرد

 نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

 

 مطالعه ای داده بنیاد –بازار یابی اجتماعی توسعه ورش همگانی  2020 مطالعات راهبردی ورزش

 

 مطالعات تاثیر جنگ  و تروریسم بر وجهه ورزش بین الملل 2020 روابط بین الملل

ارائه چاچوب تاثیرات آینده نگاری سازمانی بر سیاستگذاری در  2020 راهبردمجله 

 صنعت ورزش

اثیرات تغییر فرآیندهای سازمان دهی بر پیاده سازی موفق آینده  2020 مدیریت آینده پژوهی

 نگاری راهبردی در سازمان های ورزشی

 

سالمندان با تاکید بر فعالیت های بدنی ارائه الگوی اوقات فراغت  2020 شناسی انجمن پرستاری سالمند

 با استفاده از نظریه داده بنیاد

 

Journal of Medical 

Sciences of Kerman 

University 

2020 The effect of eight -week caffeine 

supplementation and High-Intensity Interval 

Training on serum urea and creatinine levels 

and morphological changes of glomerular 

unit in diabetic rats 

فصلنامه علمی مدیریت منابع 

 در نیروی انتظامی

تدوین مدل ارتباطی تاثیرات تصویر پردازی جمعی و دیده بانی بر  2020

 مسلح جمهوری اسالمی ایران توسعه ورزش نیروهای

 علوم پزشکی تربت حیدریه

 

تناوبی شدید و مصرف کافئین بر شاخص های اثر هشت هفته تمرین  2020

 گالیسمی و مقاومت به انسولین

 

مطالعات راهبردی ورزش و 

 جوانان

بررسی آینده نگر انگیزه خدمات داوطلبانه ورزش همگانی و  1399

الیه ای –رویدادهای محلی با استفاده از روش تحلیل علی   

شناسایی چالش های پیش روی ورزشکاران حوزه ورزش قهرمانی   1400 مطالعات مدیریت ورزشی 

 در رشته های منتخب انفرادی

اثر بخشی مداخالت یوگا و زالودرمانی در مدیریت زنان مبتال به   1400 نشریه علوم زیستی ورزشی

 میگرن

مطالعات آموزشی و  

 آموزشگاهی

مجدد دانش  نقش آمیخته بازار یابی سبز با تصویر ذهنی بازگشت  1399

 آموزان به المپیادهای ورزشی



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ارایه شده در کنگره و کنفرانس هامقاالت  
 

 بررسی برنامه بازاریابی اجتمایی ورزش های همگانی

 شناسایی عوامل بازدارنده مشارکت صنایع استان قزوین در حمایت از ورزش قهرمانی

 تدوین استراتژی فدراسیون تیر اندازی جمهوری اسالمی ایران

 ی شغلی معلمان تربیت بدنی دولتی و غیر دولتیمقایسه کیفیت زندگی کاری ، تعهد سازمانی و فرسودگ

 ورزش و سرطان

 تفریحی دوران کودکی بر استحکام روانی در دوران بزرگسالی -نقش بازی های پرورشی 

 AHP انتخاب مناطق نمونه گردشگری ورزشی قزوین با استفاده از روش

 ارتباط ترکیب بدنی و اظطراب رقابتی

 ارتباط مدیریت دانش و موفقیت ورزشی مربیا ن کشتینقش واسطه ای جوسازمانی بر 

 بررسی کیفیت آموزش مدرسان مدعو دانشگاهها در دروس عملی از دیدگاه دانشجویان

 تحلیل وضعیت هنرستان های ورزشی استان قزوین و ارائه الگو

 تعیین مهمترین عوامل موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون

 و ساختاری موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون تبیین عوامل مدیریتی

 بررسی و شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید های هیات والیبال استان تهران

 مقایسه اثر حضور تماشاگران فعال و غیر فعال بر نتیج پرتاب آزاد بسکتبال

 تربیت بدنی شهر تهرانارتباط ساختار و جو سازمانی با مدیریت مسیر ترقی دبیران 

 نقش واسطه ای سبک های رهبری مربیان بر ارتباط بین هویت و موفقیت ورزشی کشتی گیران

 نقش سبک زندگی و دلبستگی شغلی در موفقیت استراتژی ایجاد تعهد سازمانی

 مقایسه عوامل انگیزاننده موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون

 ی بر ارتباط تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جواناننقش واسطه ای سالمت معنو

 تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران ورزش بر عملکرد مربیان استان قزوین

 رابطه فعالیت بدنی و عملکرد سازمانی کارکنان ادرات شهرستان تاکستان

 
 

 کتاب های چاپ شده 
 آموزش تنیس روی میز

 منابع انسانی در ورزشپیامدهای مدیریت 

 بازی های پرورشی و اوقات فراغت از نظریه تا عمل

 الغری با ورزش

 آمار پیشرفته در علوم ورزشی

 جنگ و تروریسم و ورزش خاورمیانه

) در دست چاپ ( ساختار و ضوابط سازمالن های ورزشی  

مطالعات مدیریت ورزشی  شناسایی علل و پیامده ای حضور ورزشکاران مشهور به صنعت هنر  1400   

مدیریت رفتار سازمانی در  

 ورزش

تحلیل شکاف )مقایسه وضعیت موجود و مطلوب( عدالت ورزشی  1400

ایهای حرفهاز دیدگاه فوتبالیست  

علمی پژوهشی فیض  تمرینات تداومی به همراه مکمل  دهی چیا بر بررسی اثر دو ماه  1399 

 اینترلوکین در رت های نر دیابتب ویستار

روش ها  و مدل های 

 روانشناختی

روانی در اوقات فراغت  –طراحی مدل سالمت جسمانی   

 سالمندی بر اساس شاخص های سالمت روان



 

 

 

 

 و در حال انجام پروژه های انجام شده
 رضایت شغلی کارکنان دانشگاههای آزاد قزوین :عضو اصلی اجرای طرح پژوهشی

آنبررسی و تبیین رفتار های پر خطر جوانان در مناطق آسیب خیز استان قزوین و ارائه راهکارهای کاهش  با عنوان: استانی مجری طرح پژوهشی  

استانآمایش ورزش مدارس  عنوان: پذیرش طرح استانی آموزش و پرورش با  

مقایسه تاثیرات سه روش کاهش وزن سریع بر برخی شاخص های ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و حرکتی  :دانشگاهی با عنوانمجری طرح پژوهشی درون 

نخبه.در کشتی گیران مرد   

دارشراهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی   

 تحلیل وضعیت هنرستان های ورزش استان قزوین و ارائه الگو

 مدیران ورزش بر عملکرد مربیان استان قزوینتاثیر ویژگی های شخصیتی 

 تاثیر مصرف یک هفته مکمل جنسینگ بر میزان حد اکثر اکسژن مصرفی ، الکتات خون و زمان رسیدن

 به واماندگی در مردان ورزشکار 

 نقش میانجی مهارت های سیاسی در روابط بین مهارت های ارتباطی بین عملکرد مدیران ورزشی

 استان قزوین 

 ر مکمل چغندر بر میزان الکتات خون و زمان رسیدن به واماندگی در ورزشکاران مردتاثی

 در طی سیکل قاعدگی بر میزان الکتات خون و توان هوازی بیشینه دختران  3تاثیر مکمل دهی امگا

 ورزشکار متعاقب یک فعالیت بدنی وامانده ساز

 دی دانش آموزان به ورزشتاثیر المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در حجذب و عالقه من

 شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر ارتقائ کیفیت آموزش درس تربیت بدنی از نگاه معلمان ورزش

 راهبرد های توسعه ورزش پرورشی شهرستان آوج به روش سوات

 نقش سبک زندگی و دلبستگی شغلی در موفقیت استراتژی ایجاد تعهد سازمانی

 SWOT گری استان قزوین به روش تحلیلتدوین استراتژی ورزش کار 

 SWOT تدوین استراتژی هیئت والیبال استان تهران به روش

 تعیین مدل اثر بخشی ارزیابی عملکرد دبیران تربیت بدنی استان قزوین با تاکید بر سبک های رهبری

 مدیران 

 دانش آموزان تیز هوشارتباط خود پنداره بدنی و گذران اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت های بدنی 

 ارتباط ساختار و جو سازمانی با مدیریت مسیر ترقی دبیران تربیت بدنی شهر همدان

 مقایسه کیفیت زندگی کاری ، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی دولتی و

 غیر دولتی 

 رابطه فعالیت بدنی و عملکرد کارکنان ادارات شهرستان تاکستان

 ل بازدارنده مشارکت صنایع استان قزوین در حمایت از ورزش قهرمانیشناسایی عوام

 ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت با نیات رفتار های هوا داران تیم پیکان در لیگ برتر والیبال ایران

 تدوین استراتژی تیر اندازی جمهوری اسالمی ایران به روش سوات

 اکتساب و یادگیری مهارت دارت در کودکانمقایسه تمرین تحت فشار و بدن فشار بر 

 تدوین استراتژی استعداد یابی ورزشی در مدارس استان قزوین

 شناسایی عوامل موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون استان زنجان از دیدگاه کارشناسان

 


