
 

 

 

 یدفتحیاکبر فر جناب آقای / سرکار خانم:

در اولین  ی ورزش  انیشغل مرب  رییکرونا و چالش تغ  ی دمیاپ  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

تاریخ   در  که  ورزشی  مدیریت  علمی  انجمن  المللی  بین  به صورت    1399اسفند    20همایش  برگزار شد 

 .  ه استپذیرفته شد  یسخنران

 فرناز فرهمند ،یهنر بیحب همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Akbar Faridfathi 

Presented his/her paper entitled Corona epidemic and the challenge of changing the 

job of sports coaches  at the poster presentation session in the 1st International 

Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association of Sport 

Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Habib Honari, farnaz Farahmand 

Certificate 



 

 

 

 م یقد یاحمد نصراله جناب آقای / سرکار خانم:

در اولین همایش  یورزش  یدادهایرو  یارائه مدل توسعه اقتصاد  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

 یسخنرانبرگزار شد به صورت    1399اسفند    20بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استپذیرفته شد 

 بهرام فرد وایپرست، ه زدانی یمهد همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Ahmad Nasrollahi Ghadim 

Presented his/her paper entitled Provide a model for the economic development of 

sporting events at the poster presentation session in the 1st International Congress 

of 1st International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management 

March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Mehdi Yazdanparast , Hiva Bahram Fard 

Certificate 



 

 

 

 زهرا دژبان جناب آقای / سرکار خانم:

ورزش در   ییویاز عملکرد شبکه راد نیمخاطب  دگاهید یابیارز بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

اسفند   20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   ی اخالق  یانتقال ارزش ها

 .  ه استپذیرفته شد یسخنرانبرگزار شد به صورت  1399

 یقاسم  دیحم  ،یصادق یهد همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Zahra Dezhban 

Presented his/her paper entitled Assessing the audience's perspective on the 

performance of the sports radio network in transmitting ethical values  at the poster 

presentation session in the 1st International Congress of 1st International Congress 

of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Hoda Sadeghi, Hamid Ghasemi 

Certificate 



 

 

 

 زرگر  بهیط جناب آقای / سرکار خانم:

  ی ورزش فوتبال در رسانه ها  یکالم  یت هاخشون  بازتاب  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد    1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   یورزش

 .  ه استپذیرفته شد یسخنرانبه صورت 

 یگودرز  یمعظم امکیس  همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Tayebeh Zargar 

Presented his/her paper entitled Reflection of the verbal violence of football in 

sports media at the poster presentation session in the 1st International Congress of 

1st International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management 

March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Siyamak Moazzami Goodarzi 

Certificate 



 

 

 

 ی فرناز فخر جناب آقای / سرکار خانم:

  ی موثر بر صادرات کاالها  ی ساختار-یتیری عوامل مد  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

تاریخ   رانیا  یورزش انجمن علمی مدیریت ورزشی که در  المللی  بین  اولین همایش    1399اسفند    20در 

 .  ه استپذیرفته شد یسخنرانبرگزار شد به صورت 

 یرضو  ن یمحمدحس دیس  همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Farnaz Fakhri 

Presented his/her paper entitled Evaluating the managerial-structural factors 

affecting Iranian sporting goods’ export  at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Seyed Mohammad Hosein Razavi 

Certificate 



 

 

 

 مقدم  یبشارت میمر جناب آقای / سرکار خانم:

عنوان با  شما  مقاله  شود  می  گواهی  تحل  ه یتجز  بدینوسیله  نظام   ریتأث  ل یو  ساختار    ی طیمح  یهاخرده  بر 

در اولین همایش   (رانیا  یاسالم  یوزارت ورزش و جوانان جمهور   یالعه مورد)مط   یدولت  ی ورزش  یهاسازمان

 یسخنرانبرگزار شد به صورت    1399اسفند    20بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استپذیرفته شد 

 نژاد یرمضان میرح  ،یمالئ نایم همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Maryam Besharati Moghadam 

Presented his/her paper entitled  

Analyzing the effect of the environmental subsystems on the structure of the 

governmental sport organizations 

 (Case study of Islamic Republic of Iran's Ministry of Sport and Youth) 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Mina Mallaei, Rahim Ramezaninejad 

Certificate 



 

 

 

 انیعابد محمود جناب آقای / سرکار خانم:

 یابرند ورزشکاران حرفه   یهایژگیپاسخ طرفداران به و  لیتحل   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

  1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   نستاگرامیدر ا

 .  ه استپذیرفته شد یسخنرانبرگزار شد به صورت 

 یبروجرد یصادق دیسع همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Abed Mahmoudian 

Presented his/her paper entitled  

Analyzing the fans' response to the attributes of professional athletes brand on 

Instagram 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Saeed Sadeghi Boroujerdi 

Certificate 



 

 

 

 یفیحجت اهلل لط جناب آقای / سرکار خانم:

در اولین همایش بین   رانیدر ا  یضعف نظام باشگاه دار  یی چرا  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان 

پذیرفته    ی سخنرانبرگزار شد به صورت    1399اسفند    20المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استشد

 هنرور افشار همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Hojjatollah Latifi 

Presented his/her paper entitled  

Why is the club system in Iran weak? 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Afshar Honarvar 

Certificate 



 

 

 

 ی زهرا محمد جناب آقای / سرکار خانم:

ها  چالش  لی: تحل19  دیکوو  یصنعت ورزش در دوران پاندم  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار   1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   و راهبردها

 .  ه استپذیرفته شد یسخنرانشد به صورت 

 کارگر   یغالمعل  ،یگچ شآر همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Zahra Mohammadi 

Presented his/her paper entitled The sports industry during The Covid-19 

Pandemic: An Analysis of Challenges and Strategies  at the poster presentation 

session in the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian 

Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Arash Gachi, Gholamali Kargar 

Certificate 



 

 

 

 ینیحجت کاظم  جناب آقای / سرکار خانم:

 کشور  یانفراد  یورزش ها  یحرفه ا  ینظام باشگاه دار  یطراح  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد به    1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استپذیرفته شد یسخنرانصورت 

 ی زارع ی دکتر عل ن،ییآ کین نتیز دکتر همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.   
Hojat Kazemini 

 

Presented his/her paper entitled Designed by Iranian professional individual sports 

club system  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 

1st International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management 

March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: DR.Zinat NikAeen, DR.Ali Zaree 

Certificate 



 

 

 

 چشمه  حانهیر جناب آقای / سرکار خانم:

فرهنگ   ج یو ترو  یساز  نهینقش عامل رسانه در نهاد  یواکاو  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت   کرونا  یکودکان در دوران پاندم  یبدن  تیعالورزش و ف

 .  ه استپذیرفته شد  یسخنرانبرگزار شد به صورت  1399اسفند  20ورزشی که در تاریخ 

   همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Reihaneh Cheshmeh 

Presented his/her paper entitled  

Investigating the role of media in institutionalizing and promoting sports culture and 

physical activity in children during the corona virus pandemic 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors:  

Certificate 



 

 

 

 توتکله انیرمحمدیم دیفرش دیس جناب آقای / سرکار خانم:

معلمان   یشغل  تیبا موفق رفعالیفعال و غ ی رابطه سبک زندگ بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

  1399اسفند  20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  شهرستان شوشتر

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت 

   همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Seyed farshid mirmohamadian toutkaleh 

Presented his/her paper entitled Relationship between active and passive lifestyle 

with professional success of Shushtar teachers  at the poster presentation session in 

the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific 

Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors:  

Certificate 



 

 

 

 قاسم زاده  عادیم جناب آقای / سرکار خانم:

 The Role of Good Governance Components in  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

Implement and Preserve capacity building of Iranian NSOs   در اولین همایش بین المللی

ه  پذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 . است

 بهار  یسارا کشکر، غالمرضا شعبان همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Miaad Ghasemzadeh 
Presented his/her paper entitled   at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Sara Keshkar, Gholamreza Shaabani Bahar 

Certificate 



 

 

 

 قاسم زاده  عادیم جناب آقای / سرکار خانم:

 The Role of Sport Integrity in Good Governance  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

of Iranian Non-Governmental Sports Organisations   در اولین همایش بین المللی انجمن علمی

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20مدیریت ورزشی که در تاریخ 

 یقربان  نی, محمدحسLidija Petrovic همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Miaad Ghasemzadeh 

Presented his/her paper entitled   at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Lidija Petrović, Mohammadhosein Ghorbani 

Certificate 



 

 

 

 یگیر یم یرح ی عل  جناب آقای / سرکار خانم:

 یهافروشگاه   انیمشتر  دیسبز بر قصد خر  ی ابیبازار  ختهی اثر آم  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت   دهان به دهان  غاتیتبل  یگری انج یلردگان با م  یورزش

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20ورزشی که در تاریخ 

 هاله فاضل  دکتر همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Ali Rahimi 

Presented his/her paper entitled The effect of the green marketing mix to buy the 

purchase of sports lords sports stores mediated by word of mouth advertising  at the 

poster presentation session in the 1st International Congress of 1st International 

Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  

Tehran, Iran.  
Coauthors: Hale Fazel 

Certificate 



 

 

 

 ی نظر یمهد جناب آقای / سرکار خانم:

  ی نیکارافر  بر مهارت   یفرد  نیب  یارتباط  یهامهارت   یاثربخش  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی   نور کرج(  امی: دانشگاه پیورزشکار )مطالعه مورد  ر یورزشکار و غ  انیدانشجو

ه  پذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 . است

 نجف نژاد ما یس  ع،یرضا شج ،یزرند یپورسلطان نیحس همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Mahdi Nazari 

Presented his/her paper entitled  

The effectiveness of interpersonal communication skills on students' 

entrepreneurial skills Athlete and non-athlete 

(Case study: Payame Noor University, Karaj) 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Hossein poursoltani Zarandi, Reza Shaji, Sima Najaf Nejad 

Certificate 



 

 

 

 کنامین یرمرادیام جناب آقای / سرکار خانم:

  یونیزیتماشاگران تلو  شیبر افزا  ی شناخت  یی بایابعاد ز  ارتباط   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی   مسابقات بدون تماشاگر فوتبال در بحران کرونا

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20که در تاریخ  

 یالس یم  یصادق فتاح ،ییرضا رازه همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Amir Moradi Niknam 

Presented his/her paper entitled The relationship between aesthetic dimensions 

and the increase of TV viewers of matches without football spectators in the Corona 

crisis  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Zahra Rezae, Sadegh Fattahi Milasi 

Certificate 



 

 

 

 ی الس یم یصادق فتاح جناب آقای / سرکار خانم:

عنوان با  مقاله شما  گواهی می شود  بهره ور  ESOP  نیب  ارتباط   بدینوسیله  مورد  یبا  )مطالعه  :  یسازمان 

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   )مروژ((  دیمج  یشرکت لوازم ورزش

 .  ه است پذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20

 کنام ین یمراد  ریام ،یاصفهان نبیز همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Sadegh Fattahi Milasi 

Presented his/her paper entitled Relationship between ESOP and Organizational 

Productivity (Case Study: Majid Sports Equipment Co)  at the poster presentation 

session in the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian 

Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Zeinab Isfahani, Amir Moradi Niknam 

Certificate 



 

 

 

 ان یمستحفظ نا یم جناب آقای / سرکار خانم:

کارکنان    یو تعهد سازمان  رانیمد  یاخالق  ی رهبر  نیب  ارتباط   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   شهر اصفهان  ی ورزش  ی سازمان ها

 .  ه است پذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20

 ی آران یخالق نبیز همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Mina Mostahfezian 

Presented his/her paper entitled The relationship between ethical leadership of 

managers and organizational commitment of employees of sports organizations in 

Isfahan  

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Zeinab Khaleghi 

Certificate 



 

 

 

 زند  رضای عل  جناب آقای / سرکار خانم:

با عنوان  مقاله شما  با اخالق    ی او سواد رسانه  ی ارتباط  یهامهارت  نیب  ارتباط   بدینوسیله گواهی می شود 

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در   شهرستان قدس   یبدنتیتربمعلمان    یکار

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20تاریخ 

 ی میسل نیشه همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Alireza Zand 

Presented his/her paper entitled The relationship between communication skills 

and media literacy with the work ethic of teachers in Quds city  at the poster 

presentation session in the 1st International Congress of 1st International Congress 

of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Shahin Salimi 

Certificate 



 

 

 

 یعباس زانیر جناب آقای / سرکار خانم:

عنوان با  شما  مقاله  گواهی می شود  ماه  ارتباط  بدینوسیله  با  دهان  به  دهان  در مصرف    ت یتبلغات  برند 

در اولین همایش بین المللی   یغرب  جانیبرند استان آذربا  تیجذاب  ی انجیبا نقش م  یکنندگان پوشاک ورزش

ه  پذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 . است

 ی آتشک، محمد قادر روانیس  همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Rezan Abbasi 

Presented his/her paper entitled The relationship between word of mouth and the 

nature of the brand in sportswear consumers with the mediating role of brand 

attractiveness in West Azerbaijan province  at the poster presentation session in the 

1st International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific 

Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Sirvan Atashak, Mohammad Ghaderi 

Certificate 



 

 

 

 ی زاده حق یاهلل قل  یمحمد هاد جناب آقای / سرکار خانم:

در کارکنان    یمنابع انسان  یدانش با توانمندساز  میتسه  ارتباط  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی   ساواته(  -  یتا  ی)مو   یرزم  یورزش ها  ونیفدراس 

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20که در تاریخ  

   همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Mohammadhadi Allagholi Zade 

Presented his/her paper entitled Relationship between knowledge sharing and 

human resource empowerment in Martial Arts Federation staff (Muay Thai - Savate)  
at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors:  

Certificate 



 

 

 

 ی جهرم انیمسعود نادر جناب آقای / سرکار خانم:

و تعهد  یشغل  تیو رضا یجانینمرات هوش ه نیانگ یم لیتحل  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش  ی جمعت شناخت  یها  یژگیمدارس متوسطه اصفهان براساس و  یبدن  تیترب  رانیدب  یسازمان

پذیرفته    پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استشد

 ی محمد آزاده همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Masoud Naderian jahromi 

Presented his/her paper entitled Evaluation and comparison of mean job 

satisfaction and organizational commitment variables of emotional intelligence and 

schools physical Education teachers in School of Shiraz in terms of demographic 

characteristics 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors:  

Certificate 



 

 

 

 محمد جواد کشاورز  جناب آقای / سرکار خانم:

ورزش ووشو استان فارس با    تیموقع  نییو تع   یطیمح  یابیارز  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

  1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   کیاستراتژ  کردیرو

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت 

 ی طاهره باقر ،یمحسن زارع ،یعماد هیدکتر سم همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Mohammadjavad Keshavarz 

Presented his/her paper entitled Environmental assessment and positioning of 

wushu sport in Fars province with a strategic approach  at the poster presentation 

session in the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian 

Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Somaye Amadi,Mohsen Zarei,Tahere Bagheri 

Certificate 



 

 

 

 یم ی محمدرح جناب آقای / سرکار خانم:

  ی مشکالت وارائه راهکارها  یپرسشنامه و بررس   ی ساز  استاندارد  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی   نیو جذب گردشگر در قزو  ی توسعه گردشگر

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20که در تاریخ  

 یفرجزاده .الهه دماوند نهیسک همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Mohammad Rahimi 

Presented his/her paper entitled  

Standardization of the questionnaire and review of problems and presentation of 

tourism development strategies and tourist attraction in Qazvin 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Sakineh Farjazadeh, Elahe damavandii 

Certificate 



 

 

 

 یالهه دماوند جناب آقای / سرکار خانم:

پرسشنامه بررسی مشکالت و ارائه راهبردهاى   استانداردسازى  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در  شهرستان درگز  یورزش  یتوسعه گردشگر

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20تاریخ 

 یزرند یپورسلطان نی.حسیمیرح  محمد همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Elahe damavandi 

Presented his/her paper entitled  

Standardization of a questionnaire to study the problems and present strategies for 

the development of sports tourism in Dargaz city 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Mohammad Rahimi, Hossein Poursoltani Zarandi 

Certificate 



 

 

 

 ی قهفرخ دوستیعل  میابراه جناب آقای / سرکار خانم:

از اماکن    شتر یو لزوم استفاده ب  یورزش  ساتیانواع اماکن و تاس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش  ( ی)همگان  یسالمت-یحی تفر  یورزش  ی تهایبه منظور توسعه فعال  یعتیو طب   یعموم  یورزش

پذیرفته    پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استشد

 خسرومنش  میرح ،یعتیشر نیجمال الد ،یاسداله آمنه همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi 
Presented his/her paper entitled Types of Sports Places and Facilities and the Need 

to Use More Public and Natural Sports Places in order to Develop Recreational-

Health Sports Activities (Sports for All) at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Ameneh Asadolahi, Jamal-al-din Shariati, Rahim Khosromanesh 

Certificate 



 

 

 

 ینیرحسیاحسان ام دیس جناب آقای / سرکار خانم:

در    طبیعی  ىهاورزش  توسعهعوامل موثر بر    لیو تحل   سیربر  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

  20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   راحمدیو بو  هیلویکهگ  نستاا

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند 

 مفرد  یمحمد محمد دیس  ،یوهرفاطمه گ دیس  همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  SayedEhsanAmir Hosseini 

Presented his/her paper entitled  

Analysis of factors affecting the development of natural sports in Kohgiluyeh and 

Boyer-Ahmad 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Seyed fatmeh Gohari , Sayed Mohammad Mohammadi Mofrad 

Certificate 



 

 

 

 ینیرحسیاحسان ام دیس جناب آقای / سرکار خانم:

با    ی شغل  اقیخدمت گزار و اشت  یارتباط سبک رهبر  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در   ورزش شهر اصفهان  رانیمد  یاثربخش

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20تاریخ 

 ی صالح دیحم همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.   
Seyed Ehsan Amir Hosseini 

 

Presented his/her paper entitled  

The relationship between servant leadership style and job passion with the 

effectiveness of sports managers in Isfahan  

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Hamid Salehi 

Certificate 



 

 

 

 ی الس یم یصادق فتاح جناب آقای / سرکار خانم:

با ادراک کاکنان از    یتی خصش  یسنخ ها  نیارتباط ب  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در   )وزارت ورزش و جوانان(  یعملکردسازمان

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20تاریخ 

 کنام ی ن یمراد ریام  ،یاصفهان نب یمحمدزاده، ز آرزو همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Sadegh Fattahi Milasi 

Presented his/her paper entitled Investigating the relationship between personality 

types and staff perceptions of organizational performance (Ministry of Sports and 

Youth)  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Arezoo Mohammadzadeh, Zeinab Isfahani , Amir Moradi Niknam 

Certificate 



 

 

 

 ی نصراله سجاد دیس جناب آقای / سرکار خانم:

 در حوزه ورزش  غاتی کرونا بر صنعت تبل یهاب یآس  یبررس  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد به    1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه است پذیرفته شد  پوسترصورت 

 ی ستاره اسکندر   ر،یروشن ضم هیمرض همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Seyed Nasroallah Sajjadi 

Presented his/her paper entitled Investigate the coronavirus damage to advertising 

industry in sport  at the poster presentation session in the 1st International Congress 

of 1st International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management 

March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Marzieh RoshanZamir, Setare Eskandari 

Certificate 



 

 

 

 ی جوانمرد یمهد جناب آقای / سرکار خانم:

بر توان    نیبا مصرف گلوتام  یمقاومت  ناتیتمر  ریتاث  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش  : شهرستان بهبهان(یو سرعت در بدن سازان مرد جوان )مطالعه مورد  ی چابک  ،یانفجار

پذیرفته    پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استشد

 ی نیرحسیام داحسانیس  همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Mehdi Javanmardi 

Presented his/her paper entitled Evaluation of the effect of resistance training with 

glutamine consumption on explosive power, agility and speed 

In young male bodybuilders (Case study: Behbahan city) 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Seyed Ehsan Amir Hosseini 

Certificate 



 

 

 

 ینیحس ریاحسان ام دیس جناب آقای / سرکار خانم:

با توجه به   یبر سکوت سازمان  یرهبر  یسبک ها  ریتاث  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین  احمد ریو بو هیلویاستان کهگ یبدن تیدر اداره کل ترب یآموزش سازمان یانجینقش م

پذیرفته    پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استشد

 ی چهارده انیابوالحسن همت ،یعباس  ی مهد ،ین یحس  ریاحسان ام دیس  همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Seyed Ehsan Amir Hosseini 

Presented his/her paper entitled Investigating the effect of leadership styles on 

organizational silence with regard to the mediating role of organizational education 

in the General Directorate of Physical Education of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 

Province  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Mahdi Abbasi, Aboalhassan Hematian chahardehi 

Certificate 



 

 

 

 یصفائ  مانیا جناب آقای / سرکار خانم:

بر رفتار    ی ورزش  یهافروشگاه   ی طیمح  یهایژگیو  ریتأث  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان 

اسفند   20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   یورزش  انیمشتر  دیخر

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399

 ییکداخدا رستم همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Iman Safaii 

Presented his/her paper entitled Investigating the effect of environmental 

characteristics of sports stores on the shopping behavior of sports customers at the 

poster presentation session in the 1st International Congress of 1st International 

Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  

Tehran, Iran.  
Coauthors: Rostam Kadkhodaii 

Certificate 



 

 

 

 محمد نامور  جناب آقای / سرکار خانم:

در ادارات   ی سازمان  ی ریادگیو    یفکر  هیسرما  نیرابطه ب  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

  20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   النیورزش و جوانان استان گ

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند 

 یکالرم ینوروز بهینس همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Mohammad Namvar 

Presented his/her paper entitled  

Investigate the relationship between intellectual capital and organizational learning 

in Sport and Adolescent Organization of Gilan 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Nasibeh Noruzi kalarmi 

Certificate 



 

 

 

 یاسداله مانیا جناب آقای / سرکار خانم:

  ی و وفادار  یتمندیضاخدمات با ر  تیفیک  نیرابطه ب  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی   نزاجا در شهر تهران(  ینزاجا )مورد مطالعه: اماکن ورزش  یاماکن ورزش  انیمشتر

ه  پذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 . است

 یی دانشگاه عالمه طباطبا یورزش تیریارشد مد یکارشناس  یدانشجو - 1 یع یرف احمد همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Iman Asadollahi 

Presented his/her paper entitled Investigating the Relationship between Service 

Quality and Customer Satisfaction and Loyalty in Nezaja Sports Facilities (Case 

Study: Nezaja Sports Facilities in Tehran) 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Ahmad Rafiee 

Certificate 



 

 

 

 یصفائ  مانیا جناب آقای / سرکار خانم:

در    ی سازمانبا فرهنگ  ی مشارکت  یرابطه سبک رهبر  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

س  استان  جوانان  و  ورزش  بلوچستان  ستانیادارات  انجمن علمی مدیریت   و  المللی  بین  همایش  اولین  در 

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20ورزشی که در تاریخ 

 ییکداخدا رستم همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Iman Safaii 

Presented his/her paper entitled Investigating the relationship between 

participatory leadership style and organizational culture in sports and youth 

departments of Sistan and Balochestan province  at the poster presentation session 

in the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific 

Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Rostam Kadkhodaii 

Certificate 



 

 

 

 یمحمد نگارستان جناب آقای / سرکار خانم:

با عنوان مقاله شما  گواهی می شود  شهر    یهاباشگاه   ی ورزش  انیمرب  ی رهبر  یهاسبک   یبررس   بدینوسیله 

برگزار شد    1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   کرمان

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربه صورت 

 محمد صادق افروزه  ،یمهر آمنه همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Mohammad Negarestani 

Presented his/her paper entitled Investigating the leadership styles of sports 

coaches in Kerman clubs  at the poster presentation session in the 1st International 

Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association of Sport 

Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Ameneh Mehri, Mohammad Sadegh Afroozeh 

Certificate 



 

 

 

 ی اله  تیآ نیرحسیام جناب آقای / سرکار خانم:

 ونیروسا و مسئوالن فدراس   کرد یگذار بر رو  ر یعوامل تاث  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش   عادالنه بودجه توسط وزارت ورزش و امور جوانان  عیتوز  ی در ارتباط با چگونگ  یورزش  یها

پذیرفته    پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استشد

 ی زاده قندهار لیمحمد رضا اسماع دکتر همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Amir Hossein Ayatollah 

Presented his/her paper entitled  

Investigating the factors influencing the approach of the heads and officials of sports 

federations regarding how the budget is distributed fairly by the Ministry of Sports 

and Youth Affairs 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Dr. Mohammad Reza Esmailzadeh Kandahari 

Certificate 



 

 

 

 کمند هاشم جناب آقای / سرکار خانم:

بر    دیبا تاک  یابی بازار  یانواع روشها  ریفرهنگ بر تاث  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

  1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   یزانیپارت  یابیبازار

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت 

 سارا کشکر همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Kamand Hashem 

Presented his/her paper entitled  

Study of culture impacts on various marketing methods with emphasis on guerrilla 

marketing method" 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Sara Keshkar 

Certificate 



 

 

 

 ینیزهرا خادم الحس جناب آقای / سرکار خانم:

 ریو تأث  یبر بهره ور   یمشارکت  تیریمد  یمدل ساختار   یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت   رازیمدارس ش   یبدن  تی ترب  رانیدب  یآن بر توانمندساز

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20ورزشی که در تاریخ 

 ی بهادر محسن همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Zahra Khademol Hosseini 

Presented his/her paper entitled  

Sport and social media research: A review Evaluation of Structural Model of 

Participative Management on productivity and its impact on empowerment of 

physical education teachers of Shiraz 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Mohsen Bahadori 

Certificate 



 

 

 

 ینجمه مراد جناب آقای / سرکار خانم:

شهر    یاماکن ورزش  یمعمار  در  یشناخت  ییبایز  اریمع  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد   1399اسفند  20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  تهران

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربه صورت 

 یفرزاد غفور ،یهنر بیحب همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Najme moradi 

Presented his/her paper entitled Investigating the aesthetic dimension in the 

architecture of sports venues in Tehran  at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Habib Honari, Farzad Ghafouri 

Certificate 



 

 

 

 ی جهرم انیمسعود نادر جناب آقای / سرکار خانم:

نسبت به    ی رشته علوم ورزش  انیدانشجو  یآگاه   زانیم  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی   در ورزش   یمنابع انسان  یاخالق  ی اه  تیمسئول

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20که در تاریخ  

 ی اردستان کایمل همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Masoud Nderian Jahromi 

Presented his/her paper entitled  

Assessing the level of knowledge of sports science students about the moral 

responsibilities of human resources in sports 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Melika Ardestani 

Certificate 



 

 

 

 یم یصادق رح جناب آقای / سرکار خانم:

 یکوهنورد  آت یه  دی نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهد  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان 

در اولین همایش بین المللی انجمن   مناسب  یراهبردها  نیو تدو  یاستان خراسان شمال  یورزش  یوصعودها

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ 

 ی هنر بیحب همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  SadeghRahimi 

Presented his/her paper entitled Investigating the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats of the Mountaineering and Sport Climbing Board of North 

Khorasan Province and formulating appropriate strategies  at the poster 

presentation session in the 1st International Congress of 1st International Congress 

of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Habib Honari 

Certificate 



 

 

 

 قزلسفلو  درضای حم  جناب آقای / سرکار خانم:

  ی ارائه شده در مقاصد گردشگر  ی خدمات  التینقش تسه   یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی   کوهستان   یبه حضورمجدد گردشگران ورزش  لیبر تما  یبومگرد

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20مدیریت ورزشی که در تاریخ 

 ی داوود هیمقدم، هان یتعادل ثاب همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Hamidreza Ghezelseflou 

Presented his/her paper entitled Investigating the role of service facilities provided 

in ecotourism destinations on the desire for re-attendance of mountain sports 

tourists  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Adel Sabeti Moghadam, Hanieh Davoudi 

Certificate 



 

 

 

 وند  یقباد نورعل  جناب آقای / سرکار خانم:

در سامانه شاد    یبدن  تیدرس ترب  یمحتوا  دینقش تول  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی   آموزاندانش  یدر دوره کرونا بر مصرف ورزش

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20که در تاریخ  

 یزدیبهزاد ا ،یمسلم غالم همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Nooralivand Qhobad 

Presented his/her paper entitled Investigating the role of content production of 

physical education course in Shad system   in the corona course on students' sports  

consumption at the poster presentation session in the 1st International Congress of 

1st International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management 

March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Gholami Moslem,Izadi Behzad 

Certificate 



 

 

 

 زاده  یمندعل  نبیز جناب آقای / سرکار خانم:

عنوان با  مقاله شما  گواهی می شود  برنامه  یبررس   بدینوسیله  مبتنوضعیت  علوم ورزشی  بر    یهای درسی 

اسفند   20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   محور   نانهیکارآفر  کردیرو

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399

   همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Zeinab Mondalizadeh 

Presented his/her paper entitled Study of the status of sports science curricula based 

on entrepreneurial approach  at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors:  

Certificate 



 

 

 

 ی محمد قادرخان جناب آقای / سرکار خانم:

در   یورزش  یها  تیبه فعال  لیبا تما  زهیانگ   تیوضع  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد به صورت    1399اسفند    20اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استپذیرفته شد پوستر

 یفرزاد غفور ،یهنر بیحب همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Mohammad Ghaderkhani 

Presented his/her paper entitled  

Investigate the state of motivation with a desire for sports activities 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Habib Honari, Farzad Ghafouri 

Certificate 



 

 

 

 ی رضا گرماب جناب آقای / سرکار خانم:

  ی خدمات مجموعه ورزش  تیریانداز مدو چشم  تیمامور  ه یانیب  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد    1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   یآزاد

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربه صورت 

 یهنر ب یکارگر، حب یغالمعل همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Reza Garmabi 

Presented his/her paper entitled Statement of mission and vision for the 

management of Azadi Sports Complex  at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: GholamAli Kargar ,Habib Honari 

Certificate 



 

 

 

 علی بسطامی جناب آقای / سرکار خانم:

با عنوان مقاله شما  با    ی ورزش  ی مجدد سالن ها  یپروژه مهندس   بدینوسیله گواهی می شود  جنب مدارس 

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   )انتخاب پروژه(  ی ساز  نهیبه  کردیرو

 .  ه است پذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20

 سیده کژال میره بیگی، مهیار رسولی همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Ali Bastami 

Presented his/her paper entitled Re-engineering project of sports halls next to 

schools with optimization approach (project selection)  at the poster presentation 

session in the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian 

Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Seyede Kazhal Mirbeige, Mahyar Rasouli 

Certificate 



 

 

 

 یم ی محمدرح جناب آقای / سرکار خانم:

:  ی)مطالعه مورد  ی ابیاساس بازارتوسعه صادرات بر  ی نیب  ش یپ  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

  20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   (لیشرکت بتا اسپورت اردب

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند 

 ی .الهه دماوندیزرند یپورسلطان نی.حسیفیشر الیل همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Mohammad Rahim 

Presented his/her paper entitled The mediating role of marketing performance in 

the causal relationship of marketing strategies with export development 

(Case study: Ardabil Beta Sport Company) 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Leila Sharifi , Hossein Poursoltani Zarandi,  Elahe damavandii 

Certificate 



 

 

 

 یتیهدا لوفرین جناب آقای / سرکار خانم:

با عنوان مقاله شما  گواهی می شود  تجربه مشتر  تیبر شخص  یتجرب  یابیبازار  ریتاث  بدینوسیله    ی برند و 

  1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   یورزش  یهاباشگاه 

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت 

 ی آتشک، محمد قادر روانیس  همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Niloufar Hedayati 

Presented his/her paper entitled The effect of empirical marketing on brand 

personality and customer experience of sports clubs  at the poster presentation 

session in the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian 

Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Sirvan Atashak, Mohammad Ghaderi 

Certificate 



 

 

 

 یرجندیکاظم چراغ ب جناب آقای / سرکار خانم:

برند در    ریبر تصو  ی ارتباط با مشتر  تیری مد یریبکارگ  ریتاث  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان 

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت  و بلوچستان  ستانیاستان س   یورزش  یفروشگاه ها  انیمشتر

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20ورزشی که در تاریخ 

 ییکداخدا رستم همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Kazem Cheragh Birjandi 

Presented his/her paper entitled The effect of using customer relationship 

management on brand image in customers of sports stores in Sistan and Balochestan 

province  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Rostam Kadkhodaii 

Certificate 



 

 

 

 پور  انیم یکر ژهیمن جناب آقای / سرکار خانم:

در اولین  یکها یمل میت کنانیباز یبر توان هواز تمیوریب ریتاث بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

 پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استپذیرفته شد 

 . روح اهلل خلج ییبهارلو اط یخ ترایم همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Manijeh Karimianpour 

Presented his/her paper entitled The effect of biorhythm on the aerobic capacity of 

national hockey team players  at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Mitra Baharloui Tailor, Ruhollah Khalaj 

Certificate 



 

 

 

 ینیرحسیاحسان ام جناب آقای / سرکار خانم:

کارکنان    ی مدار بر شادکام  ت یامن  یکردی با رو  ی رهبر  ر یتاث  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد    1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   یورزش

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربه صورت 

 ی ابوالفضل گرام ،یبهادر محسن همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Seyed Ehsan Amir Hosseini 

Presented his/her paper entitled  

The effect of leadership with a security-oriented approach on the happiness of sports 

staff 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Mohsen Bahadori 

Certificate 



 

 

 

 اکبرزاده غیفروغ جهانت جناب آقای / سرکار خانم:

 

استفاده از پله    جیحاصل از آن در ترو  جی تلنگر و نتا  یبررس   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن   2021تا    1980  یهاسال   ن یمرتبط ب  قات یدر تحق  یبرقپله   ی ثابت بجا

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ 

 کارگر  یسارا کشکر، غالمعل همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Forough Jahantigh Akbarzadeh 

Presented his/her paper entitled Nudge and Its Results in Promoting Stairs Climbing 

Instead of the Escalators in Research From 1980 to 2021:  

A Systematic Review 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Sara Keshkar, Gholamali Kargar 

Certificate 



 

 

 

 رسول محمدزاده جناب آقای / سرکار خانم:

مقابله    یو راهکارها  یبدن  تیبر ورزش، فعال  19  دیکوو  ریتاث  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد    1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   با آن

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربه صورت 

 ی آمال نور دهیس  همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Rasoul Mohammad Zade 

Presented his/her paper entitled The effect of Covid 19 on exercise, physical activity 

and coping strategies  at the poster presentation session in the 1st International 

Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association of Sport 

Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Seyede Amal Nouri 

Certificate 



 

 

 

 یم ی محمدرح جناب آقای / سرکار خانم:

عنوان با  شما  مقاله  شود  می  گواهی  پ  یابی ودست  راتیتاث  بدینوسیله    ی نگار  ندهیآ  یدیکل  یهاشرانیبه 

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی   مک   کیبه روش م  رانیدر ا  ی ورزش  یگردشگر

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20که در تاریخ  

 ی الهه دماوند ن،یهشج یرسحرطاه همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Mohammad Rahimi 

Presented his/her paper entitled Impacts and access to key drivers of sports tourism 

futurism in Iran By the method of Mick Mac  at the poster presentation session in the 

1st International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific 

Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Sahartaheri Hashjin  ،Elahe damavandi 

Certificate 



 

 

 

 ان یفتاح سهی نف جناب آقای / سرکار خانم:

دانش بر   یآورفن   یهاییو توانا  یانواع فرهنگ سازمان  ریتأث  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان 

  1399اسفند  20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  یسازمان یریادگی

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت 

 نیآر الهام همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Nafise Fattahian 

Presented his/her paper entitled The effect of different types of organizational 

culture and knowledge technology capabilities on organizational learning  at the 

poster presentation session in the 1st International Congress of 1st International 

Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  

Tehran, Iran.  
Coauthors: Elham Arian 

Certificate 



 

 

 

 یشکوفه گنج جناب آقای / سرکار خانم:

- یورزش  ت یدرمشارکت به فعال  یتیشخص  یهای ژگیو  ریتأث  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

  20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   شهروندان شهر تهران  یحیفرت

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند 

 یخزائ  یعل ،یرسول اریمه همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Shokoufeh Ganji 

Presented his/her paper entitled The effect of personality traits in participating in 

sports-recreational activities of Tehran citizens  at the poster presentation session in 

the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific 

Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Mahyar Rasooli, ali khazaei 

Certificate 



 

 

 

 ی مراد یمجتب جناب آقای / سرکار خانم:

عنوان با  شما  مقاله  شود  می  گواهی  شا  بدینوسیله  رابطه  مالی    هایی ستگیتبیین  عملکرد  و  بازاریابی 

اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   ی ورزش  یوکارهاکسب

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399

 بنار نینوش همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Mojtaba Moradi 

Presented his/her paper entitled  

Explaining the relationship between marketing competencies and financial 

performance of sports businesses 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Noshin Benar 

Certificate 



 

 

 

 ی روانیا کای مل  جناب آقای / سرکار خانم:

  ی مشارکت ورزش  کردیبر رو  یاجتماع  یهاشبکه   ریتاث  ن ییتب  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی   اصفهان(  یدختر دانشگاه علوم پزشک  انیدانشجو  ی)مطالعه مقطع

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20مدیریت ورزشی که در تاریخ 

 یدکتر رسول نظر آقا همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Iravani M 

Presented his/her paper entitled Explaining the effect of social networks on sport 

participation approach of female students of Isfahan University of Medical Sciences  
at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Nazari R 

Certificate 



 

 

 

 زاده یول هیراض  جناب آقای / سرکار خانم:

  رانیمد  یاس یرفتارس   یورهبر  یتیریمد  یشاخص ها   نییتب  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد    1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   یورزش

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربه صورت 

 ی فتح دیلقمان کشاورز و اکبر فر همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Razieh Valizadeh 

Presented his/her paper entitled Explaining the management and leadership 

characteristics of political behavior of sports managers  at the poster presentation 

session in the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian 

Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Luqman Keshavarz, Akbar Farid Fathi 

Certificate 



 

 

 

 ی جهرم انیمسعود نادر جناب آقای / سرکار خانم:

  ی ورزش  یتحلیل تاثیر پذیری موفقیت شغلی مدیران باشگاه ها   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

اسفند   20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   ی آناناز دانش مدیریت

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399

 لباف  نیرحسیام همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Masoud Naderian Jahromi 

Presented his/her paper entitled  

An Analysis of the Impact of Job Success on Sports Club Managers from Their 

managerial knowledge 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Amir Hossein Labbaf 

Certificate 



 

 

 

 ان یمسعود نادر جناب آقای / سرکار خانم:

 یبا اثربخش  یورزش  انیمرب  ی جانیهوش ه  ن یرابطه ب  لیتحل   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش  برتر  گیبسکتبال ل  یها  میدر ت  التیجنس، سن و تحص  یانجیبا نقش م  یورزش  ناتیتمر

پذیرفته    پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استشد

 ی اوری هیمهد همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Masoud Naderian 

Presented his/her paper entitled  

Analyzing the Relationship between Emotional Intelligence of Sports Coaches and 

the Effectiveness of Sports Training with the Mediating Role of Gender Age and 

Education in Premier League Basketball Teams  at the poster presentation session in 

the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific 

Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Mahdiyeh Yavari 

Certificate 



 

 

 

 ی مائده گودرز جناب آقای / سرکار خانم:

 هینظر  کردیبا رو  انیدانشجو  یرفتار مشارکت ورزش  لیتحل  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد    1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   ی تکامل

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربه صورت 

 ی نیدحسیس  یاصانلو، رسول نوروز پرستو همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Maedeh Goodarzi 

Presented his/her paper entitled Analysis of students' sports participation behavior 

with an evolutionary theory approach  at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Parastoo Ossanloo, Rasool Norouzi Seyed Hosseini 

Certificate 



 

 

 

 پور  عیالهه شف جناب آقای / سرکار خانم:

با عنوان مقاله شما  ب  ی ورزش  ی گردشگر  ل یتحل  بدینوسیله گواهی می شود  بر اساس مدل    رجندیدر شهر 

swot  20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   کارشناسان  دگاه یاز د  

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند 

 ی گیحسن ب نیحس همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Elahe Shafiapour 

Presented his/her paper entitled Analysis of sports tourism in Birjand based on the 

swot model from the perspective of experts  at the poster presentation session in the 

1st International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific 

Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Hossein Hasanbeige 

Certificate 



 

 

 

 محمد جواد کشاورز  جناب آقای / سرکار خانم:

وزش، منابع  نظام آم  ک،یاستراتژ  تیو موقع  یط یمح  لیتحل  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   رانیفوتبال ا  ونیدر فدراس   یانسان

 .  ه است پذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20

 یدکتر ظهراب گوهر  ،یعماد  هیدکتر سم  ،ی نیحس  ریاحسان ام  دیدکتر س   ،یدیسع  کاووسیدکتر ک  همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Mohammadjavad Keshavarz 

Presented his/her paper entitled Environmental analysis and strategic situation, 

education system, human resources in the Iranian Football Federation at the poster 

presentation session in the 1st International Congress of 1st International Congress 

of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Keykavous Saeidi, Seyed Ehsan Amirhosseini, Somaye Amadi, Zohrab 

Gohari 

Certificate 



 

 

 

 ی گندم نا یم جناب آقای / سرکار خانم:

  ی اجتماع   هیدر رابطه با سرما  یشغل   تیرضا  یانجینقش م  لیتحل  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

ک ترب  ی کار  ی زندگ  ت یفیو  معلمان  مطالعه:  مازندران(  یبدنت ی)مورد  المللی   استان  بین  همایش  اولین  در 

ه  پذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 . است

 ی جاگران  نیحس ،یانیروم مراد همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Mina Gandomi 

Presented his/her paper entitled Analyzing the mediating role of job satisfaction in 

relation to social capital and quality of work life (Case study: Physical education 

teachers in Mazandaran province)  at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Morad Romiani, Hossein Jagarani 

Certificate 



 

 

 

 یاریموال یس یع جناب آقای / سرکار خانم:

 استان تهران  یورزش  یانجمن ها  ئتیه  یبرنامه راهبرد   نیتدو  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد به    1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه است پذیرفته شد  پوسترصورت 

   همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Isa Mollayari 

Presented his/her paper entitled Compilation of the strategic plan of the Board of 

Sports Associations of Tehran Province  at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors:  

Certificate 



 

 

 

 سلطان پور ی عل  جناب آقای / سرکار خانم:

با عنوان مقاله شما  گواهی می شود  راهبرد  نیتدو  بدینوسیله  کارگر  ونیفدراس   یسند  براساس   یورزش 

  1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   QSPM  یالگو

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت 

   همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Ali Soltanpour 

Presented his/her paper entitled Framing the Strategic Plan of Federation of 

Workers Sports (FAWSI) According to the QSPM Pattern  at the poster presentation 

session in the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian 

Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors:  

Certificate 



 

 

 

 یجواد فسنقر جناب آقای / سرکار خانم:

عنوان با  مقاله شما  گواهی می شود  بازار   نیتدو  بدینوسیله  محور:    -ی فناور  یحیتفر  یهاورزش  یابیمدل 

  1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   جامع  یدگاهید

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت 

 انی و هاشم کوزه چ ی مرجان صفار ،ینیحس دیس  ینوروز رسول همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Javad Fesanghari 

Presented his/her paper entitled Developing a Marketing Model of Technology-

Based Recreational Sports: A Comprehensive Perspective  at the poster presentation 

session in the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian 

Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Rasool Norouzi Seyed Hossini, Marjan Saffari, Hashem Kozechian 

Certificate 



 

 

 

 بهروز روسیس جناب آقای / سرکار خانم:

 انیدر مشارکت دانشجو  یعوامل بازدارنده فرد  ریتاث  نییتع  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی   فعال  حات یرزش و تفردر و  لیاردب  ی دانشگاه ها

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20که در تاریخ  

 - همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Sirous Behrouzi 

Presented his/her paper entitled Determining the effect of individual inhibitory 

factors on the participation of Ardabil University students in active sports and 

recreation  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors:  

Certificate 



 

 

 

 ینیرحسیاحسان ام دیس جناب آقای / سرکار خانم:

عنوان با  شما  مقاله  شود  می  گواهی  وضع  کیاستراتژ  تیموقع   نییتع  بدینوسیله  مطلوب    تیو  و  موجود 

اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیکارکنان )مطالعه مورد  یتوانمندساز اولین  (راحمدیو بو  هیلوی :  در 

 پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استپذیرفته شد 

 ی معبود یصفور  ان،یمحمد ادفرز همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Sayed EhsanAmir Hosseini 

Presented his/her paper entitled Analysis of factors affecting the development of 

natural sports in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad  at the poster presentation session in 

the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific 

Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Farzad Mohammadian, 

Safouri Maboudi 

Certificate 



 

 

 

 ی قاجار ی حسن غالم جناب آقای / سرکار خانم:

در اولین  ی ورزش   یاستعدادها  تیریدر مد  نفعانینقش ذ  ن ییتع  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

 پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استپذیرفته شد 

 یافسانه قاسم ،یگوهررستم  درضایحم همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Hasan Gholami Ghajari 

Presented his/her paper entitled  

Determining the role of stakeholders in managing sports talents 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Hamidreza Goharrostami,  Afsaneh Ghasemi 

Certificate 



 

 

 

 پرست  زدانی یمهد جناب آقای / سرکار خانم:

عنوان با  شما  مقاله  شود  می  گواهی  سرما  نییتع  بدینوسیله  تما  یمعنو  هینقش  فارغ    ینی کارآفر  لیدر 

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در   یو علوم ورزش  یبدن  تیترب  النیالتحص

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20تاریخ 

 بهرام فرد وایه  م،یقد یاحمد نصراله همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Mehdi Yazdanparast 

Presented his/her paper entitled Determining the role of spiritual capital in the 

entrepreneurial tendency of physical education and sports science graduates  at the 

poster presentation session in the 1st International Congress of 1st International 

Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  

Tehran, Iran.  
Coauthors: Ahmad Nasrollahi Ghadim ,Hiva Bahram Fard 

Certificate 



 

 

 

 ردهقانیمعصومه پ جناب آقای / سرکار خانم:

  ی سازمان  یو تعال  ی شغل  یبا خود کارآمد  یکوانتوم   یرابطه رهبر  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در   ادارات ورزش وجوانان استان همدان  در

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20تاریخ 

 منصف  یعل همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Masomeh Pirdehghan 

Presented his/her paper entitled  

The Effect of Quantum Leadership and Job Self-Efficacy on Organizational Excellence 

in employees of sports and youth departments of Hamadan province 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Ali monsef 

Certificate 



 

 

 

 یآمنه مهر جناب آقای / سرکار خانم:

عنوان  با  شما  مقاله  گواهی می شود  زارابطه سطح مس  بدینوسیله  استرس  عوامل  با  در    یسازمان  یابقات 

  20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   دانشگاه ها  یمسابقات ورزش

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند 

 صادق افروزه  محمد همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Ameneh Mehri 

Presented his/her paper entitled  

The relationship between the level of competition and organizational stressors in 

university sports competitions 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Mohammad Sadegh Afroozeh 

Certificate 



 

 

 

 انیبهزاد گروس جناب آقای / سرکار خانم:

کارکنان    ی شغل  یو فرسودگ  یبا اثربخش  یالمت سازمانس   رابطه  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در  اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20تاریخ 

 ی مانیسل دیمج دکتر همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Behzad Grussyian 

Presented his/her paper entitled Relationship between organizational health and 

the effectiveness and burnout of employees of the General Department of Sports and 

Youth of Hamedan  Province  at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Dr. Majid Soleimani 

Certificate 



 

 

 

 ی رینص رفالحیرضا م جناب آقای / سرکار خانم:

 ونیدر فدراس   یورزش  یالمللنیب  یپلماس یتوسعه د  یراهبردها  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی   ی فیمطالعه ک کی : رانیا ی اسالم ی جمهور بالیوال

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20که در تاریخ  

 یی نجف اقا دیحم  ،یمنظم نیرحسیام همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Reza Mir Fallah Nassiri 

Presented his/her paper entitled Strategies for the Development of International 

Sport Diplomacy in the Volleyball Federation of the Islamic Republic of Iran  at the 

poster presentation session in the 1st International Congress of 1st International 

Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  

Tehran, Iran.  
Coauthors: Amir Hosein Monazami, Hamid Najaf Aghaei 

Certificate 



 

 

 

 ی حسن قره خان جناب آقای / سرکار خانم:

در    یکبد  توسعه ورزش  یرو  شیپ  یتیریموانع مد   ی بند  رتبه  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

تاریخ   یابعاد قهرمان انجمن علمی مدیریت ورزشی که در  المللی  اولین همایش بین    1399اسفند    20در 

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت 

 یدژبان، عباس خواجه اورسج زهرا همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Hassan Qarahkhani 

Presented his/her paper entitled Managerial Barriers Ranking of  The Kabaddi 

sports development in championship dimensions  at the poster presentation session 

in the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific 

Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Zahra Dejban,  Abbas Khajeh Orsaji 

Certificate 



 

 

 

 قزلسفلو  درضای حم  جناب آقای / سرکار خانم:

زن در   انی بمر  یبر کسب و کارها  رگذاری عوامل تأث  ییشناسا  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

  20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   نهیبه   یدوران کرونا و ارائه الگو

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند 

 بهرام نژاد  اسمنی نه،یآد ایمح همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Hamidreza Ghezelseflou 

Presented his/her paper entitled Identify the factors affecting the businesses of 

female coaches in the Corona era and provide an optimal model  at the poster 

presentation session in the 1st International Congress of 1st International Congress 

of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Mahya Adineh , Yasaman BahramNejad 

Certificate 



 

 

 

 ناظرفرد  هی ناد جناب آقای / سرکار خانم:

عنوان با  شما  مقاله  شود  می  گواهی  تول  ییساشنا  بدینوسیله  به  مربوط  ترو  دیعوامل  فرهنگ    جی برنامه 

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت   یدارید  یهارسانه  قیاز طر  یشهروند  یسواردوچرخه

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20ورزشی که در تاریخ 

 یمحمد سنجر ،یرسول اریمه همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Nadih NazerFard 

Presented his/her paper entitled Identify the factors related to the production of a 

program to promote the culture of citizen cycling through visual media  at the poster 

presentation session in the 1st International Congress of 1st International Congress 

of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Mahyar Rasooli . Mohammad Sanjari 

Certificate 



 

 

 

 پرستو آرخون جناب آقای / سرکار خانم:

  زات یاماکن و تجه یبهره ور شیعوامل موثر بر افزا  ییشناسا بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی   (یغرب  جانین آذربا بانوا  ی سالمت ورزش  ی ستگاههای: ای)مطالعه مورد  یورزش

ه  پذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 . است

 آتشک  روانیس  همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Parasto Arkhoon 

Presented his/her paper entitled  

Identifying Factors Affecting the Increase of Productivity of Sports Locations and 

Equipment (Case Study: West Azerbaijan Women's Health Stations) 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Sirvan Atashak 

Certificate 



 

 

 

 یعقوبی هی سم  جناب آقای / سرکار خانم:

  ی الزامات قبل از خصوص  نیمهم تر  یدو رتبه بن   ییشناسا  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

  20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   فوتبال کشور  یباشگاه ها  یساز

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند 

 ی حسن قره خان ا،یاتق دیناه همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Somaye Yaghoubi 

Presented his/her paper entitled Identify and rank the most important requirements 

before privatizing the country's football clubs  at the poster presentation session in 

the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific 

Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Nahid Atqia, Hasan Gharekhani 

Certificate 



 

 

 

 راد  یهاشم اسکندر جناب آقای / سرکار خانم:

 و بولس  ارد یلیب نگ،یبول ونیفدراس  کیبرنامه استراتژ ی طراح بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد به    1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه است پذیرفته شد  پوسترصورت 

   همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Hashem Eskandari Rad 

Presented his/her paper entitled Designing the strategic plan of the Bowling, Billiard 

& Boules Federation  at the poster presentation session in the 1st International 

Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association of Sport 

Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors:  

Certificate 



 

 

 

 انیعابد محمود جناب آقای / سرکار خانم:

در آموزش دروس    ی اجتماع  یهارسانه   رشیمدل پذ  ی طراح  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان 

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در   یو علوم ورزش  یبدنتیرشته ترب  یعمل

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20تاریخ 

 ی محمد منیه ،یبروجرد یصادق دیسع همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Abed Mahmoudian 

Presented his/her paper entitled Designing a social media acceptance model in 

teaching practical courses in the field of physical education and sports sciences  at 

the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st International 

Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  

Tehran, Iran.  
Coauthors: Saeed Sadeghi Boroujerdi, Hemin Mohammadian 

Certificate 



 

 

 

 یدرجنیکاظم چراغ ب جناب آقای / سرکار خانم:

در   یورزش در استان خراسان جنوب  یپلماس یمدل د  یطراح  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد به صورت    1399اسفند    20اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استپذیرفته شد پوستر

 ی لیجل  یمصطف دیس  همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Kazem Cheragh Birjandi 

Presented his/her paper entitled Designing a Model of Sport Diplomacy in South 

Khorasan Province  at the poster presentation session in the 1st International 

Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association of Sport 

Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Seyyed Mostafa Jalili 

Certificate 



 

 

 

 یبزرگ یهد  جناب آقای / سرکار خانم:

به رسانه    ی در دوره کرونا نگاه کل  یورزش  ی رسانه ها  ت یریمد  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد    1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   یورزش

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربه صورت 

   همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Hoda bozorgi 

Presented his/her paper entitled  

SPORT MEDIA MANAGEMENT IN THE CORONA 

AN OVERVIEW OF SPORTS MEDIA 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors:  

Certificate 



 

 

 

 ی دهقان قهفرخ نیام جناب آقای / سرکار خانم:

و تجارت    یورزش  یکرونا بر کسب و کارها  ریبر تاث  یمرور  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار   1399اسفند  20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  کیالکترون

 .  ه استپذیرفته شد پوسترشد به صورت 

 ریروشن ضم  هی مرض  ،یاسکندر ستاره همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Amin Dehghan Ghahfarokhi 

Presented his/her paper entitled An overview of the impact of Corona on sports 

businesses and e-commerce  at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Setare Eskandari, Marzieh RoshanZamir 

Certificate 



 

 

 

 ی قاجار ی حسن غالم جناب آقای / سرکار خانم:

در اولین   رانیدر ورزش ا  ی ساز  ی بر مطالعات خصوص  یمرور  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

 پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استپذیرفته شد 

 نژاد یرمضان میرح همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Hasan Gholami Ghajari 

Presented his/her paper entitled A review of privatization studies in Iranian sports  
at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Rahim Ramezaninejad 

Certificate 



 

 

 

 ی ریش کنامیزهرا ن جناب آقای / سرکار خانم:

برتر فوتبال کشور    گیمنتخب ل  ی باشگاه ها  ی اجتماع  تیمسئول  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

  1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   کارکنان  دگاه یاز د

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت 

 ی اباصلت خراسان اء،یاتق دیناه همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Zahra Niknam Shiri 

Presented his/her paper entitled  

Social responsibility of the selected clubs of the country's Premier Football League 

from the perspective of the employees 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Nahid Atqia, Abasalat Khorasani 

Certificate 



 

 

 

 زاده  یمندعل  نبیز جناب آقای / سرکار خانم:

در اولین همایش   رانیتوسعه ورزش در ا  یهامطالعه شاخص   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

پذیرفته    پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه استشد

   همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Zeinab Mondalizadeh 

Presented his/her paper entitled Study of indicators of sports development in Iran  
at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors:  

Certificate 



 

 

 

 ی جوان ههیوج جناب آقای / سرکار خانم:

عنوان با  مقاله شما  گواهی می شود  م   مطالعه  بدینوسیله    وع یدر دوران ش  یورزش  یاسپانسرها  لی کاهش 

تاریخ   کرونا  روسیو انجمن علمی مدیریت ورزشی که در  المللی  اولین همایش بین    1399اسفند    20در 

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت 

 یآقاجان فرشته همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Vajiheh Javani 

Presented his/her paper entitled Study of the decrease in the desire of sports 

sponsors during the outbreak of Corona virus  at the poster presentation session in 

the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific 

Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Firishtah Aghajani 

Certificate 



 

 

 

 ی ترکمان یاحسان محمد جناب آقای / سرکار خانم:

بالقوه و بالفعل میزبانی رویدادهای ورزشی در    راتیتأث  مقایسه   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان 

برگزار   1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   قم  استان

 .  ه استپذیرفته شد پوسترشد به صورت 

   همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Ehsan Mohamadi Turkmani 

Presented his/her paper entitled Comparison of Potential and Actual Impacts of 

Hosting Sports Events in Qom Province  at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors:  

Certificate 



 

 

 

 زند  رضای عل  جناب آقای / سرکار خانم:

مطالعه    کی)  رانیدر ا  یورزش کشت  یچالش ها  یبررس   سهیمقا  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد    1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   (یدلف

 .  ه استپذیرفته شد  پوستربه صورت 

   همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Alireza Zand 

Presented his/her paper entitled Examining the challenges of wrestling in Iran 

(A delphi study) 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors:  

Certificate 



 

 

 

 کنامین یرمرادیام جناب آقای / سرکار خانم:

عنوان با  مقاله شما  گواهی می شود  اجتماع  یفرهنگ  یهاشاخص   یمحتوا  سهیمقا  بدینوسیله  صفحات    یو 

ا  ی مجاز برتر  کار  ورزش  خارج  یران یده  کرونا  ی و  بحران  علمی   در  انجمن  المللی  بین  همایش  اولین  در 

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20مدیریت ورزشی که در تاریخ 

 یالس یم  یصادق فتاح ،یلی جل رضا همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Amir Moradi Niknam 

Presented his/her paper entitled Comparison of the content of cultural and social 

indicators of the virtual pages of the top ten Iranian and foreign sports in the Corona 

crisis  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Reza Jalili, Sadegh Fattahi Milasi 

Certificate 



 

 

 

 ی دریح میمر جناب آقای / سرکار خانم:

  ی و روان  یدر جهت کاهش اثرات جسمان  یورزش  مالحظات  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در  کرونا  یمار یاز ب  یناش  یاجبار  ینیخانه نش

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20تاریخ 

   همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Maryam Heydari 

Presented his/her paper entitled Exercise Considerations during Coronavirus 

Disease 2019  

(COVID-19) Outbreak 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors:  

Certificate 



 

 

 

 یشعله خدادادکاش جناب آقای / سرکار خانم:

  یی و درآمدزا  هارشته   ت یدر جذاب  یمال  انیرسانه و حام   نقش  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

  1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   یورزش  یدادهایرو

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت 

 ینلوئیپورنادیعل زهرا همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Sholeh Khodadad Kashi 

Presented his/her paper entitled The role of media and sponsors in the 

attractiveness of disciplines and the revenue generation of sporting events  at the 

poster presentation session in the 1st International Congress of 1st International 

Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  

Tehran, Iran.  
Coauthors: Zahra Alipour Nadinlouei 

Certificate 



 

 

 

 یفیشر الیل جناب آقای / سرکار خانم:

 یاستراتژ  یدر رابطه عل  یابیعملکرد بازار یگر یانجی م  نقش  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی   (لی: شرکت بتا اسپورت اردبیبا توسعه صادرات )مطالعه مورد  یابیبازار  یها

ه  پذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 . است

 ی.الهه دماوندیزرند یپورسلطان نی.حسیمیرح  محمد همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Leila Sharifi 

Presented his/her paper entitled  

The mediating role of marketing performance in the causal relationship of marketing 

strategies with export development 

(Case study: Ardabil Beta Sport Company) 

  at the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st 

International Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 

10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Mohammad Rahimi , Hossein Poursoltani Zarandi Elahe damavandii 

Certificate 



 

 

 

 یقیرسول طر جناب آقای / سرکار خانم:

عنوان با  شما  مقاله  گواهی می شود  هواداران   ی رفتار  یهازه یانگ   یواکاو  بدینوسیله  مجدد  و قصد حضور 

در اولین همایش بین المللی   مازندران(  ی)مورد مطالعه: باشگاه فوتبال نساج  رانیبرتر فوتبال ا  گیل  یهاباشگاه 

ه  پذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 . است

 ی رستم یصالح حهی مل ،ییکالیقاد  یکرم نیام همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Rasoul Tarighi 
Presented his/her paper entitled Analyzing of the behavioral motivations and Re-

attendance intention of fans for Iranian Football Premier League clubs (Case study: 

Mazandaran Nassaji Football Club)  at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Amin Karami Qadiklaei, Maliheh Salehi Rostami 

Certificate 



 

 

 

 ی مسلم غالم جناب آقای / سرکار خانم:

کسب و   ی در توسعه درآمد   یماعاجت  یهانقش رسانه  یواکاو  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی   )مورد مطالعه شهرستان سنندج(  ی ورزش  یکارها

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399اسفند  20که در تاریخ  

 یزدیوند، بهزاد ا ینورعل قباد همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Moslem gholami 

Presented his/her paper entitled Analysis of the role of social media in income 

development of sports businesses (case study of Sanandaj city)  at the poster 

presentation session in the 1st International Congress of 1st International Congress 

of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: ghobab nooralivan, behzad izadi 

Certificate 



 

 

 

 یعباس هی رض جناب آقای / سرکار خانم:

در اولین همایش بین المللی   نگی/ولت  ژیولت  نیورزش نو  یمعرف  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

ه  پذیرفته شد  پوستربرگزار شد به صورت    1399اسفند    20انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 . است

 یزرند یپورسلطان نیحس همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Razei Abbasi 

Presented his/her paper entitled Introducing the new sport of Voltage / Volting  at 

the poster presentation session in the 1st International Congress of 1st International 

Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  

Tehran, Iran.  
Coauthors: Hossein Poursoltani Zarandi, 

Certificate 



 

 

 

 یی رزایم مهیفه جناب آقای / سرکار خانم:

نه هاى اجتماعى و ارتباط با مشترى بر قصد خرید  نقش رسا  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

 مشتریان

 (شهر بجنورد کی: برند نایمطالعه مورد)

برگزار شد به    1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   

 .  ه است پذیرفته شد  پوسترصورت 

 پور  انیمیکر  ژهی، من ی،الهه دماوند عیشج  ،رضایزرند یپورسلطان نیحس همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Fahimeh Mirzaei 
Presented his/her paper entitled The role of social media and customer relationship 

on the intention of customers to buy (Case study: Nike brand in Bojnourd)  at the 

poster presentation session in the 1st International Congress of 1st International 

Congress of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  

Tehran, Iran.  
Coauthors: Hossein Poursoltani Zarandi  ،Reza Shaji  ،Elahe damavandi  ،Manijeh 

Karimianpour 

Certificate 



 

 

 

 یدفتحیاکبر فر جناب آقای / سرکار خانم:

 کرونا  یدم یدر دوران اپ  یتوسعه ورزش دانشگاه  یراهکارها   بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

برگزار شد به    1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ  

 .  ه است پذیرفته شد  پوسترصورت 

 ی پور، ساناز قانع نیحس سعاد همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Akbar Faridfathi 

Presented his/her paper entitled Strategies for the development of college sports 

during the Corona epidemic  at the poster presentation session in the 1st 

International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific Association 

of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Sa'ad Hosseinpour, Sanaz Ghanei 

Certificate 



 

 

 

 

 یدفتحیاکبر فر جناب آقای / سرکار خانم:

رشته   انیدانشجو دگاهیاز د یآموزش مجاز  یاثربخش سهیمقا  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

  1399اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   یعلوم ورزش  یها

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت 

 پور نیسعاد حس  ،یقانع ساناز همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Akbar Faridfathi 

Presented his/her paper entitled Comparing the effectiveness of virtual education 

from the perspective of sports science students  at the poster presentation session in 

the 1st International Congress of 1st International Congress of Iranian Scientific 

Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Sanaz Ghanei, Sa'ad Hosseinpour 

Certificate 



 

 

 

  

 نصراله سجادی  جناب آقای / سرکار خانم:

بر جنبه    دیکرونا بر ورزش با تأک یماریب  راتیتاث لیفراتحل  بدینوسیله گواهی می شود مقاله شما با عنوان

اسفند    20در اولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی که در تاریخ   یو اجتماع  یاقتصاد   یها

 .  ه استپذیرفته شد پوستربرگزار شد به صورت  1399

 ییخدا   نای فرناز فرهمند، م همکاران:

This is to certify that Mr./ Ms.  Nasrollah Sajjadi 

Presented his/her paper entitled Meta-analysis of the effects of coronary heart 

disease on sport with emphasis on economic and social aspects at the poster 

presentation session in the 1st International Congress of 1st International Congress 

of Iranian Scientific Association of Sport Management March 10, 2021 ،  Tehran, Iran.  

Coauthors: Farnaz Farahmand, Mina Khodaei 

Certificate 
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