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عنوان پایان نامه ارشد :ارتباط رفتار مربیگری با جو اخالقی تیمی در ورزشکاران لیگ برتر
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 مقاالت :
 Coaching behaviors associated with the moral climate in premier League
athletes of volleyball team

 مقاالت سخنرانی:
 ورزش در سبد خانوار ،سالمت و اقتصاد بهینه (مطالعه موردی)
 ارتباط اخالق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان
 تبیین نقش هوشمندی استراتژیک کسب و کار در ارتقاء مدیریت دانش سازمانهای ورزشی ایران

 مقاالت علمی پژوهشی:

 ارتباط رفتار مربیگری با جو اخالقی تیمی در ورزشکاران لیگ برتر
 طرح های پژوهشی:
 مدل صالحیت های و ویژگی های حرفه ای معلمین تربیت بدنی و ورزش
 مطالعه پارامتر های تاثیر گذار بر محیط عمومی ورزش قهرمانی

 مقاالت پوستر
 مقاله بررسی اهداف استراتژیک فدراسیونها در همایش نظارت و ارزشیابی در ورزش
 مقایسه رضایت شغلی دبیران غیر تربیت بدنی وغیر فعال در ورزش
 اعتباریابی پرسشنامه جو اخالقی ورزشکاران تیمی لیگ برتر
 ارتباط رفتار مربیگری با جو اخالقی تیمی در ورزشکاران لیگ برتر
 ارتباط رفتار مربیگری با جو اخالقی تیمی در ورزشکاران والیبال لیگ برتر
 تحلیل جو اخالقی و رفتار های مربیگری ورزشکاران تیمی لیگ برتر
 رابطۀ جو اخالقی با پیامدهای مثبت و منفی سازمانی دانشکده های تربیت بدنی تهران
 ارتباط جو اخالقی سازمان ،هویت سازمانی و سکوت سازمانی بر روی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران
 ورزش در سبد خانوار ،سالمت و اقتصاد بهینه
 تاثیر وضعیت اقتصادی –اجتماعی وانگیزه مشارکت به فعالیت های ورزشی نابینایان و کم شنوایان

 پوستر هایی برتر
 اعتبار یابی پرسشنامه جو اخالقی ورزشکاران تیمی لیگ برتر

 کارهای اجرایی


مسئول روابط عمومی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران از سال  36تا کنون



مسئول کمیته بانوان نابینایان استان مرکزی



مسئول دبیر خانه اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران



مسئول دبیر خانه دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران



مسئول دبیر خانه چهارمینهمایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران



ناظر مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسالمی رودهن.



مسئول پذیرش و جدول مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان و اساتید.



مسئول پذیرش و جدول مسابقات دارت کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسالمی رودهن.



عضو کمیته داوطلبی در هشتمین همایش المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی.



عضو کمیته اجرایی در چهارمین نشست هم اندیشی اعضاء هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور



عضو کمیته اجرایی گردهمایی مشترک معاونین وزارت و مدیران کل ستای و مدیران کل استان ها



عضو کمیته اجرایی نشست هم اندیشی الزامات و اقدامات بازاریابی ورزشی ایران



عضو کمیته اجرایی دومین سمپوزیوم بین المللی تربیت بدنی وورزش برای دختران وزنان



عضو کمیته اجرایی اولین همایش دانشجویی نظارت و ارزشیابی



عضو کمیته اجرایی نقش ورزش در نظام سالمت و توسعه پایدار



مسئول کمیته انتشارات در اولین همایش ملی ورزش برای همه



مسئول تدوین کتابچه در اولین همایش ملی ورزش برای همه



عضو کمیته اجرایی در اولین همایش ملی ورزش برای همه



رئیس کمیته تشریفات در اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی



عضو کمیته اجرایی آیین تجلیل از پهلوانان طبیعت

 مسئول کمیته کارگاه آموزشی در سومین همایش مدیریت ورزشی ایران



تدریس در دانشگاه ها:



دانشگاه شهید رجایی سال (36بدنسازی)



دانشگاه پیام نور تهران جنوب سال (36-39شنا)



دانشگاه آزاد یادگار امام از سال ( 39دروس مدیریت و طرز اجرا مسابقات ورزشی ،وروش تدریس ،اصول

مبانی مدیریت ،تربیت بدنی 1و 2تا کنون



دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزاز سال  36تا کنون (تربیت بدنی 1و )2اب درمانی ،شنا ،کار بادستگاه

آمادگی جسمانی ،تنیس روی میز


دانشگاه آزاد اسالمی رودهن از  78تا کنون(تربیت بدنی 1و2و دروس تخصصی دو و میدانی ،تنیس روی

میز) بدمینتون کار بادستگاه آمادگی جسمانی ،والیبال


دانشگاه پیام نور تهران از سال  39تا کنون( دو و میدانی وتنیس روی میز)



دانشگاه آزاد اسالمی اراک سال 79تا سال (تربیت بدنی 1و)2



دانشگاه آزاد اسالمی اراک واحد فراهان در سال  79تا (78تربیت بدنی 1و)2



دانشگاه پیام نور اراک در سال  79تا ( 78تربیت بدنی 1و)2



دانشگاه تهران جنوب از سال  38تا کنون

 کارگاها:
 کارگاه منبع نویسی
 کارگاه بازبینی قوانین و مقررات مسابقات دو و میدانی

 کارگاه حامیان مالی بازاریابی ورزشی
 کارگاه منابع وپتانسیل بازاریابی ورزشی
 کارگاه نقشه خوای Gps
 کارگاه تغذیه ورزشی
 نامه نگاری اداری ورزومه نویسی کارگاه مدیریت نیروی انسانی در ورزش مدرس دکتر علیرضا اصفهانی
 کارگاه مدیریت زمان در ورزش مدرس :دکتر رامبد باران دوست
 کارگاه کار آفرینی در ورزش مدرس  :دکتر حبیب هنری
 کارگاه راهنمای انجام تحقیقات در بازاریابی ورزشی مدرس :دکتر شجاعی
 کارگاه خبر نویسی ورزشی ،مدرس :دکتر حمید قاسمی
 کارگاه پروپوزال نویسی  ،مدرس :دکتر زرگر
 کارگاه طراحی پاور پوینت  ،مدرس :دکتر باقریان
 کارگاه طراحی تمرین  ،مدرس :دکتر اکبری
 کارگاه منبع نویسی  ،مدرس :دکتر طیبی
 کارگاه  spssدانشکده تربیت بدنی تهران جنوب
 کارگاه مقدماتی برنامه ریزی استراتژیک دانشکده تربیت بدنی تهران جنوب
 کارگاه تهیه و تنظیم گزارش های پژوهشی دانشکده تربیت بدنی تهران جنوب
 کارگاه آشنایی با جنبش پارا المپیک ،مدرس :امیر ماندگار فرد
 کارگاه لیزرل دانشکده تربیت بدنی تهران مرکز (دکتر بروجردی ،ناصری پلنگرد)
 مهارت نوشتن با تاکید بر پایان نامه نویسی (دکتر حمید قاسمی)

 گواهی شرکت در همایش ها
 شرکت در همایش فناوری ارتباط اطالعات در مدیریت ورزشی
 شرکت در اولین همایش رویکرد نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
 شرکت در سومین کرسی آزاد اندیشی فرهنگ و ورزش
 شرکت در همایش راهنمایی جذب حامیان مالی
 شرکت در همایش فرصت اشتغال پایدار در ورزش
 شرکت در نشست واکاوی نحوه انتخاب موضوع پژوهشی در مدیریت ورزشی
 شرکت در همایش ملی دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
 شرکت در اولین همایش رفتار سازمانی

 مدارک داوری و مربیگری و مدرسی
 داوری درجه2دو ومیدانی
 داوری درجه2آمادگی جسمانی
 داوری استارتری دو ومیدانی
 مربیگری درجه  3دو ومیدانی
 مربیگری درجه  3آمادگی جسمانی
 مربیگری درجه 3کار بادستگاه
 مربیگری درجه  3بدنسازی
 مربیگری درجه  3ژیمناستیک
 مربیگری درجه  3شنا
 مدرسی سه گانه

 توضیحات داوری:
 مسابقات بین المللی دهه فجر
 مسابقات اولین المپیاد ورزشی بسیج
 مسابقات شهرداری منطقه 26
 مسابقات مدارس تهران
 مسابقات قهرمانی آغاز فصل بانوان یادواره زنده یاد مرحوم توران شاد پور
 مسابقات داخل سالن گرامیداشت دهه فجر
 مسابقات مدارس به مناسبت هفته کرامت
 مسابقات لیگ باشگاه های کشورمرحله اول
 مسابقات برترین نونهاالن کشور33
 مسابقات تشویقی هیات دو ومیدانی به مناسبت دهه فجر
 مسابقات لیگ دوم باشگاه های کشور
 مسابقات صحرا نوردی قهرمان کشوری سال  78در اراک
 مسابقات قهرمانی کشور نونهاالن کشور39
 مسابقات پیشکسوتان کشور
 مسابقات بین المللی دوی پارس
 مسابقات مرحله دوم لیگ امید کشورسال 36
 مسابقات مرحله نخست لیگ باشگاهای کشورسال 36
 مسابقات مرحله دوم لیگ باشگاهای کشورسال 36
 مسابقات قهرمانی پیشکسوتان کشور سال36

 توضیحات مربیگری دو ومیدانی:
 مربیگری در سالن های ورزشی اراک
 مربیگری نابینایان اراک
 مربیگری واحد درسی دو ومیدانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
 مربیگری بهزیستی حورا
 مربیگری تیم دو ومیدانی بهزستی استان تهران سال 36
 سرپرستی تیم های نو نهاالن استان تهران
 مربیگری و سرپرستی تیم های نو جوانان استان تهران در مسابقات قهرمانی کشور
 توضیحات مربیگری آمادگی جسمانی:
 مربیگری درنهمین جشواره فرهنگی ورزشی فرزندان بهزیستی استان تهران
 مربیگری دردهمین جشواره فرهنگی ورزشی فرزندان بهزیستی استان تهران
 مربیگری در سیزدهمین جشواره فرهنگی ورزشی فرزندان بهزیستی استان تهران
 مربیگری در باشگاه پارس استان مرکزی
 مربیگری باشگاه خلیج فارس تهران
 مربی ژیمناستیک از سال  71تا کنون
 مربی ورزش مدرسه فرزانگان
 توضیحات مربیگری کار با دستگاه:
 مربیگری کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد واحد رودهن از سال  78تا 39
 مربیگری بدنسازی تیم شنای رودهن
 مربیگری کار با دستگاه باشگاه خلیج فارس
 مربیگری کار با دستگاه باشگاه باشگاه پارس

 تالیف
 آموزش آمادگی جسمانی
 علم بدنسازی
 آموزش دو ومیدانی
 آموزش تنیس روی میز

مقامها و نشانها
 مقام اول آمادگی جسمانی استانی
 مقام اول تیمی آمادگی جسمانی استانی
 مقام سوم پرتاب وزنه در مسابقات تشویقی دهه مبارک فجر استان تهران
 مقام اول کام کندالین در رده سنی بزرگساالن در استان تهران
 صعود به قله سبالن
 صعود به قله سهند
 صعود به قله داالنکوه
 صعود به قله الوند
 کوهپیمایی دریاچه گهر

