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 .2پیشنه تحصیلی
مدرک تحصیلی

رشته

دانشگاه

تاریخ اخذ مدرک

ردیف
1

دکتری تخصصی()ph.D

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
گرایش منابع انسانی

گیالن

1387

2

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تهران

1378

3

کارشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

گیالن

1372

 .3سمت های اجرایی
ردیف

سمت

1

مدیر تربیت بدنی و امور فوق برنامه دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود

2

مدیر کل امور دانشجویی و سرپرست امور فوق برنامه ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

3

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود

4

معاون منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی جمعیت هالل احمر

5

رئیس سازمان داوطلبان و معاون جمعیت هالل احمر کشور

6

رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

.4فعالیت های اجرایی
ردیف
1

عضویت
شوراها :هیأت رئیسه ،شورای دانشگاه ،کمیسیون موارد خاص ،شورای فرهنگی ،شورای

سال
1384-1380

تربیت بدنی ،شورای دانشجویی ،شورای فنی ،اداری مالی ،کمیسیون پیشنهادات در دانشگاه
شاهرود
2

شورای تخصصی و کمیته ارزیابی برنامه ها و فعالیت های تربیت بدنی اداره کل تربیت بدنی ادامه دارد
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

3

نماینده ورزش دانشجویی ایران از سوی وزارت متبوع در هفتمین دوره FISU FORUM

2004

4

سرپرست انجمن داوطلبان ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ادامه دارد

5

دبیر ستاد برگزاری دهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه ها و

1389

مؤسسات آموزش عالی کشور
6

عضو گروه مدیریت ورزشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

1392-1390

7

عضو و سرپرست کمیته راهبردی ورزش همگانی اداره کل تربیت بدنی وزارت ورزش و

1393-1388

جوانان
8

سردبیر نشریه علمی و پژوهشی مدیریت منابع انسانی در ورزش

ادامه دارد

9

سردبیر نشریه علمی و پژوهشی پژوهش در ورزش تربیتی

ادامه دارد

 .5عناوین
ردیف
1

عنوان
مدیر نمونه کشوری از سوی معاون دانشجویی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

سال
 82و  83و 84

 .6ترجمه و تألیف کتاب
ردیف
1

عنوان
تألیف کتاب راهنمای تدریس تربیت بدنی در مدارس

سال
1381

2

تألیف کتاب مدیریت پیشرفته در ورزش

1388

3

تألیف کتاب ورزش همگانی

1392

 .7مقاالت پژوهشی چاپ شده فارسی
 انجام  75مقاله علمی و پژوهشی در نشریات داخل و خارج کشور.8مقاالت ارائه شده در همایش علمی
 ارائه  50مقاله همایشی در همایش های ملی و بین المللی .9طرح های پژوهشی
انجام  6طرح پژوهشی استانی و ملی .10راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله دانشجویی
 تعداد  50پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به اتمام رسیده .11برگزاری کارگاه های آموزشی
ردیف

محل برگزاری

عنوان کارگاه

سال

1

نهضت داوطلبی در ورزش

آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

1386

2

مدیریت داوطلبان ورزشی ،دوره تربیت مدیر رویدادهای

آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

1387

ورزشی ملی و بین المللی
3

آموزش نهضت داوطلبی در رویدادهای ورزشی

اصفهان

1388

4

مدیریت داوطلبان ورزشی ،دوره تربیت مدیر رویدادهای

آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

1388

ورزشی ملی و بین المللی
5

مدیریت داوطلبان ورزشی ،دوره تربیت مدیر رویدادهای

آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

1389

ورزشی ملی و بین المللی
6

مدیریت رویدادهای بزرگ ورزشی با محوریت داوطلبی در

اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع

ورزش دانشجویی

با همکاری آکادمی ملی المپیک

1399

