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 11/21 11 مؤسسه آموزش عالی شفل تنکابن کارشناسی ارشد یادگیری سازمانی و مدیریت دانش 1

 72/23 27 مؤسسه آموزش عالی شفل تنکابن کارشناسی  مدیریت رفتار سازمانی 9

 71/23 21 مؤسسه آموزش عالی شفل تنکابن کارشناسی  ربرد آمار توصیفی در تربیت بدنیکا 1

 38/23 21 مؤسسه آموزش عالی شفل تنکابن کارشناسی  (1زبان تخصصی ) 7

 

 (306/ ) 31-30نیمسال دوم سال تحصیلی 

تعداد  محل تدریس مقطع  درس  عنوان 

 دانشجویان

ارزشیابی 

 43استاد از 

  11 مؤسسه آموزش عالی شفل تنکابن کارشناسی ارشد منابع انسانی در ورزشمدیریت  2

   18 مؤسسه آموزش عالی شفل تنکابن کارشناسی ارشد مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 1

  18 مؤسسه آموزش عالی شفل تنکابن کارشناسی ارشد کاربرد رایانه در مدیریت ورزشی 8

  1 مؤسسه آموزش عالی شفل تنکابن کارشناسی ارشد نینظارت و ارزشیابی در تربیت بد 1

  21 مؤسسه آموزش عالی شفل تنکابن کارشناسی  زبان تخصصی  9

  23 مؤسسه آموزش عالی شفل تنکابن کارشناسی  کاربرد رایانه در تربیت بدنی 1

 

 

 

 های آموزشیتدریس کارگاه( 6-د)

تعداد  محل تدریس مقطع  دوره عنوان 

 دانشجویان

تاریخ 

 برگزاری

 2811دی  12 دانشگاه بوعلی سینا همدان تمامی مقاطع در تحقیقات تربیت بدنی SPSSافزار کاربرد نرم 2

 2818خرداد  81 دانشگاه بوعلی سینا همدان تمامی مقاطع طراحی شغد در تربیت بدنی 1

 2818خرداد  18 اندانشگاه بوعلی سینا همد تمامی مقاطع های ورزشیمدیریت ایمنی استادیوم 8

 

 



 

 سوابق اجرایی( ن
 سال ارگان / موسسه سمت 

 18تا  11 کمیته داوران فوتبال شهرستان بابلسر مسئول چیدمان داوری مسابقات فوتسال 2

 اکنونتا  11 مؤسسه آموزش عالی شفل تنکابن  مدیریت ورزشی – مدیر گروه رشته علوم ورزشی 1

 2811آذر  مؤسسه آموزش عالی شفل تنکابن یریت ورزشیدبیر اولین همایش دانشجویی مد 8

 تا اکنون  11 مؤسسه آموزش عالی شفل تنکابن مدیر پژوهشی 1
 

 

 تخصصی  علمی، فرهنگی و هایعضویت در انجمن( و
 تاریخ عضویت مؤسسه / ارگان نوع عضویت عنوان 

  12/17/2818 ای محمودآباددانشکده فنی و حرفه پیوسته عضو ستاد اقامه نماز 2

 12/17/2811الی  12/17/2818 ای محمودآباددانشکده فنی و حرفه پیوسته عضو شورای فرهنگی  1

 12/17/2811الی  12/17/2818 ای محمودآباددانشکده فنی و حرفه پیوسته عضو شورای آموزشی  8

 الی اکنون 11/11/2811 مؤسسه آموزش عالی شفل تنکابن پیوسته عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1

  الی اکنون 27/21/2811 مؤسسه آموزش عالی شفل تنکابن پیوسته عضو شورای پژوهشی  9
 

 

 سوابق ورزشی( س
 سال مکان نهاد همکاری/ سطح مسابقات درجه / مقام عنوان 

 الی اکنون 2831 -- کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران درجه یک داوری فوتبال 2

 الی اکنون 2837 -- فدراسیون شنا و نجات تریل ایران درجه دو ریلنجات ت 1

 2838 تهران مسابقات قهرمانی دو و میدانی مدارد تربیت بدنی کشور  مقام سوم دو و میدانی 8

 2831 ساری مسابقات هندبال دانشجویان مازندران مقام اول هندبال 1

 2831 کرمان اسر کشورمسابقات هندبال دانشجویان سر مقام سوم هندبال 9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه و رساله( ی
 سال سمت عنوان پایان نامه مؤسسه دانشجو 

مؤسسه آموزش  دهنهمهدیقلی قلی 2

 عالی شفل تنکابن

های تدریس معلمان تربیت بدنی بر دستیابی به اهداف و تأثیر سبک

  ع پنجم ابتدایی شهرستان کلالهآموزان مقطعملکرد ورزشی دانش

در حال  استاد راهنما

 اجرا

مؤسسه آموزش  زادهسجاد امان 1

 عالی شفل تنکابن

، فرسودگی و وجدان کاریانعکاسی بر -های شغلی خودتأثیر عنوان

 کمتر توسعه یافتهعوامد نگهدارنده شغلی معلمان تربیت بدنی مناطل 

  استان گیلان

در حال  استاد راهنما

 رااج

مؤسسه آموزش  شنادالناز شفیعی حل 8

 عالی شفل تنکابن

ها و موانع مشارکت بانوان استان گیلان در تحلید عاملی انگیزاننده

 فوتبالرشته 

در حال  استاد راهنما

 اجرا

مؤسسه آموزش   هاشمیسید محمد بنی 1

 عالی شفل تنکابن

العه موردیش رابطه بین شیوه فرزندپروری و تعهد ورزشی نوجوانان )مط

  شهرستان لنگرود(

در حال  استاد راهنما

 اجرا

مؤسسه آموزش  حسین صفرزاده 9

 عالی شفل تنکابن

ای و اثربخشی سازمانی در ادارات کد رابطه بین ابعاد تعهد حرفه

  ورزش و جوانان استان مازندران

در حال  استاد راهنما

 اجرا

مؤسسه آموزش  سید محمدرضا علیپور 1

 تنکابنعالی شفل 

ای و فرهنگ سازمانی در ادارات کد ورزش رابطه بین ابعاد تعهد حرفه

  و جوانان استان مازندران

در حال  استاد راهنما

 اجرا

مؤسسه آموزش  فرزین علیپناه 7

 عالی شفل تنکابن

بررسی رضایتمندی مشتریان از خدمات ماساژ ورزشی در استخرش 

  مطالعه موردی )دانشگاه شمال(

در حال  اهنمااستاد ر

 اجرا

مؤسسه آموزش  محمدرضا صفری 3

 عالی شفل تنکابن

در حال  استاد راهنما ای کاراته ایرانهای شغلی داوران حرفهمقایسه ویژگی

 اجرا

مؤسسه آموزش  مسلم خلیلی 1

 عالی شفل تنکابن

شناسایی عوامد مؤثر بر استعدادیابی والیبال از دیدگاه نخبگان 

 داوران( استان مازندران )مربیان، بازیکنان،

در حال  استاد مشاور

 اجرا

مؤسسه آموزش  منیر اصغرزاده 21

 عالی شفل تنکابن

رابطه بین ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی معلمان منتخبی از 

 شهرهای استان مازندران

در حال  استاد مشاور

 اجرا

مؤسسه آموزش  فهیمه عالمیان 22

 عالی شفل تنکابن

در حال  استاد مشاور استراتژیک ورزش دانشجویی دانشگاه مازندران طراحی برنامه 

 اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مورد علاقه یهای آموزشی و پژوهشزمینه( ل

 
 های آموزشی مورد علاقهزمینه( 1-ل)

 

 مدیریت منابع انسانی در ورزش -

 تئوری سازمان در ورزش -

 مدیریت رفتار سازمانی در ورزش -

 رزشیهای ومدیریت سازمان -

 مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی -

 اصول و مبانی مدیریت در ورزش -
 

 

 های پژوهشی مورد علاقهزمینه( 6-ل)

 

 های شغلی جدید در مشاغل ورزشی و شرایط احراز آنشناسایی ویژگی -

 ورزشمحیط شناسی میان طراحی شغل و هنرآفرینی شغل در تعارض -

 تفکیک هر یک از مشاغل ورزشیهای انحصاری مدیریت شغل به ایجاد شبکه -

 های اشتغال برای دانشجویان علوم ورزشیپذیری و کارآفرینی از طریق فرصتشناسایی رویکردهای جامعه -

سازی، قدرت سازمانی، چابکی سازمانی، عملکرد سازمانی، فرهنگ های سازمانی )از قبیل کوچکمدل کارکرد -

 های ورزشی دولتی و غیردولتی سازمانی، اثربخشی سازمانی و غیره( در سازمان

 خانواده، همسالان، مربیان و غیره هایش پایه در زمینهزتوسعه ور -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (249) برنامه هفتگی نیمسال جاری( ل
 50-56 52-50 54-52 53-54 6-53 روزهای هفته

 کار اجرایی شنبه

 

 )مدیریت پژوهشی(

 کار اجرایی 

 

 )مدیریت پژوهشی(

 کار اجرایی

 

 یریت پژوهشی()مد

 کار اجرایی 

 

 )مدیریت پژوهشی(

 

 کار اجرایی یکشنبه

 

 )مدیریت پژوهشی(

 کار اجرایی 

 

 )مدیریت پژوهشی(

 کار اجرایی

 

 )مدیریت پژوهشی(

 کار اجرایی 

 

 )مدیریت پژوهشی(

 

 کار اجرایی دوشنبه

 

 )مدیریت پژوهشی(

 کار اجرایی 

 

 )مدیریت پژوهشی(

 کار اجرایی

 

 ی()مدیریت پژوهش

 کار اجرایی 

 

 )مدیریت پژوهشی(

 

 کاربرد رایانه در  شنبهسه

 تربیت بدنی 

 )کارشناسی(

 (2زبان تخصصی )

 

 )کارشناسی(

 کار اجرایی 

 

 )مدیریت پژوهشی(

 کار اجرایی 

 

 )مدیریت پژوهشی(

 راهنمایی پایان نامه چهارشنبه

 

 )کارشناسی ارشد(

 راهنمایی پایان نامه

 

 )کارشناسی ارشد(

 مایی پایان نامهراهن

 

 )کارشناسی ارشد(

 کار اجرایی

 

 )مدیریت پژوهشی(

 کار اجرایی 

 

 )مدیریت پژوهشی(

 جلسه گروه  جلسه شورای پژوهشی پنجشنبه

 و 

 شورای آموزشی

نظارت و ارشیابی در 

 تربیت بدنی

 )کارشناسی ارشد(

کاربرد رایانه در 

 مدیریت ورزشی

 )کارشناسی ارشد(

مدیریت منابع 

 در ورزشانسانی 

 )کارشناسی ارشد(

 راهنمایی پایان نامه جمعه

 

 )کارشناسی ارشد(

مدیریت رفتار سازمانی 

 در ورزش

 )کارشناسی ارشد(

   

 

 

 
 


