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 سوابق تحصیليدیپلم :شاخه نظری ،رشته علوم تجربي با معدل  16/14از شهرستان سقز.
کارشناسي :تربیت بدني و علوم ورزشي با معدل  16/52از دانشگاه ارومیه.
کارشناسي ارشد :تربیت بدني و علوم ورزشي ،گرایش مدیریت ورزشي با معدل  18/23از دانشگاه ارومیه.
دکترای تخصصي :دانشجوی دکترای تخصصي مدیریت ورزشي دانشگاه ارومیه.

 دروس تدریسي -1حرکات اصالحي
 -2روشهای آموزش تربیت بدني
 -3مسابقات و اردوهای ورزشي
 -4سنجش و اندازه گیری در تربیت بدني
 -5تاریخ تربیت بدني
 -6مدیریت سازمانهای ورزشي
 -7مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشي
 -8بیومکانیک ورزشي
 -9تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش
 -10مدیریت ایمني در اماکن ورزشي

 -11مدیریت توسعه ،تجهیز و نگهداری اردوگاه ها و اماکن ورزشي تفریحي
 -12مدیریت نشان (برند) و بلیط فروشي در سازمانهای ورزشي
 -13مدیریت بازاریابي جهاني
 -14بدمینتون
 -15شنا

 سوابق پژوهشي مقاالت چاپ شده در نشریات داخلي و خارجي
 -1رابطه جو سازماني با میزان رضایت شغلي کارکنان ادارات تربیت بدني در استان های کردستان و کرمانشاه .پژژوهش در علژوم
ورزشي ،شماره  23تابستان  ،1388صص .47-60
 -2تأثیر مکمل اسید چرب امگا 3-بر پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتي اکسیداني تام پالسما متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتي
در مردان ورزشکار جوان ،مجله علوم پزشکي کردستان ،دوره هفدهم /پاییز .51-59 1391
 -3تعیین میزان مشا رکت ورزشي در میان ساکنین شهر مهاباد ،شناخت موانع و ارائه راهکارها برای افژزایش آن .فصژلنامه علمژي-
پژوهشي جهش ،زمستان  ،1391سال چهارم ،شماره .16

4- C-Reactive Protein Adaptation to Concurrent Training in Sedentary Middle- Age Men. La
Pensee Journal: Vol 75, No. 12;Dec 2013

5- Responses OF Oxidative Stress Indices to Resistance Exercise After Blackberry Extract
Suplementation. IJBPAS, December, 2014, 3(12): 2798-2810

6- The Study of Relationship between Organizational factors (Structure and Technology) of
Physical Education Organization of Iran with the Strategy of Knowledge Management.

Research in Sport Science Quarterly, No 6. 2012.

 مقاالت ارائه شده در همایشهای علمي
 -1بررسي رابطه جو سازماني با میزان رضایت شغلي کارکنان ادارات تربیت بدني استان های کردستان و کرمانشاه .هفتمین همایش
ملي تربیت بدني و علوم ورزشي،تبریز ،اسفند .1385
 -2تأثیر یک دوره تمرینات موازی بر مولکول محلول چسسبان سلولي و نیمرخ لیپیدی بزرگساالن غیرفعال .همایش ملي رویکردهای
نوین در علوم ورزشي و تربیت بدني ،دانشگاه آزاد اسالمي -واحد تهران جنوب ،بهمن .1392

 -3طراحي و تدوین برنامه راهبردی توسعه تربیت بدني دانشگاه آزاد اسالمي -واحد مهاباد با اسژتفاده از روش تحلیژل . SWOT
همایش چالشهای فراروی مدیریت ورزشي ،بهمن .1393
 -4بررسي نیازهای آموزشي دانشجویان تربیت بدني دانشکدههای فني و حرفژهای سژما در راسژتای در راسژتای تقویژت روحیژه
کارآفریني .همایش چالشهای فراروی مدیریت ورزشي ،بهمن .1393
 -5پربارسازی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان آموزشکدههای فني و حرفهای سما با تأکید بر نقش تربیت بدني و فعالیتهای
فوق برنامه.دومین همایش ملي علوم کاربردی ورزش و تندرستي ،دانشگاه شهید مدني آذربایجان ،مهر .1395
 -6ارتباط شخصیت برند با رضایت و وفاداری مصرفکنندگان پوشاک ورزشي .دومژین همژایش ملژي علژوم کژاربردی ورزش و
تندرستي ،دانشگاه شهید مدني آذربایجان ،مهر .1395
 -7پیش نیازها و پیامدهای به رسمیت شناختن برند توسط مصرف کنندگان کاالهای ورزشي .دومین همایش ملژي علژوم کژاربردی
ورزش و تندرستي ،دانشگاه شهید مدني آذربایجان ،مهر .1395
 -8بررسي عوامل آمیخته بازاریابي در راستای موفقیت صنعت گردشگری ورزشي اسژتان آذربایجژان غربژي .اولژین همژایش ملژي
گردشگری و کسب و کار ورزشي ،دانشگاه تبریز ،اسفند .1396
9- Investigating the effect of sport marketing capacity on promotion of volleyball in west
azarbaijan province. 8th conference of international society for social sciences of sport held on
Nov. 2016, Isfahan, Iran.
10- The relationship between the characteristics of a learning organization with use of ICT in
West Azerbaijan Youth and Sports offices. International conference on new Researches in
sport science, January. 2016, University of Tehran, Tehran, Iran.

 طرحهای پژوهشي: -1مجری طرح پژوهشي خاتمه یافته تحت عنوان تعیین میزان مشارکت ورزشژي سژاکنین شژهر مهابژاد ،شژناخت موانژع و ارائژه
راهکارهای افزایش آن.
 -2مجری طرح پژوهشي خاتمه یافته تحت عنوان ،نیازهای آموزشي دانشجویان تربیت بدني دانشکدههای فني و حرفژهای سژما در
راستای تقویت روحیه کارآفریني.
 -3مجری طرح پژوهشي خاتمه یافته تحت عنوان ،پربارسازی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان آموزشکدههای فني و حرفهای
سما با تأکید بر نقش تربیت بدني و فعالیتهای فوق برنامه.

 تألیف و ترجمه کتاب: -1تألیف و چاپ کتاب با عنوان فیزیولوژی و علم تمرین بسکتبال با همکاری دکتر کمال عزیزبیگي بوکاني ،دکتر محمد علي
آذربایجاني و دکتر سیروان آتشک .انتشارات پیام سما.1395 ،

 سوابق علمي -آموزشي -1عضو هیأت مؤسسان انجمن دانشجویي علمي -تخصصي تربیت بدني و علوم ورزشي دانشگاه ارومیه.
 -2سردبیر نشریه دانشجویي انجمن علمي -تخصصي تربیت بدني و علوم ورزشي دانشگاه ارومیه.
 -3عضو انجمن تربیت بدني و علوم ورزشي ایران.
 -4عضو انجمن دارت جمهوری اسالمي ایران.
 -5راهنمایي و مشاوره پایان نامههای دانشجویان کارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ملکان و واحد مهاباد.
 -6تدریس کارگاههای ضمن خدمت «ورزش و تندرستي» ویژه کارکنان و «حرکات اصالحي یک» ویژه اعضاء هیأت علمي در
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد.

 سوابق اجرایي: -1مدیر پژوهش و دبیر شورای پژوهشي آموزشکده سما (واحد مهاباد).
 -2مدیر گروه تربیت بدني آموزشکده سما (واحد مهاباد) از  1389/7/1تا کنون.
 -3مسئول تربیت بدني و رابط تربیت بدني آموزشکده سما (واحد مهاباد) در منطقه.
 -4عضو هیأت علمي در شورای فرهنگي آموزشکده سما (واحد مهاباد).
 -5عضو هیأت علمي در شورای آموزشي آموزشکده سما (واحد مهاباد).
 -6عضو هیأت علمي در کمیته انضباطي آموزشکده سما (واحد مهاباد).
 -7عضو هیأت علمي در شورای پژوهشي آموزشکده سما (واحد مهاباد).
 -8دبیر اجرایي همایش هفته پژوهش در آذرماه .1392
 -9مسئول برگزاری مسابقات قهرماني کشتي دانشجویان پسر آموزشکده های منطقه  2سما به میزباني مهاباد ،اسفند .1391
 -10مسئول اجرایي مسابقات کشتي آزاد منطقه -کشوری دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمي به میزبژاني مهابژاد ،اردیبهشژت
.1393

 پیشینه ورزشي -1دارا بودن کارت مربیگری رشته های ورزشي شنا ،آمادگي جسماني و بدمینتون ،همچنین سابقه آموزش و مربیگژری رشژتههژای
مذکور در تهران و شهرستان سقز.
 -2کسب مقام های مختلف آموزشگاهي ،دانشگاهي و  ...در رشته بدمینتون .از جمله قهرماني استان ،قهرماني دانشجویان کشژور در
سال  1379همراه با تیم دانشگاه ارومیه ،قهرماني نیروی دریایي ارتش و همچنین کل ارتش جمهژوری اسژالمي ایژران در سژال
.1387

