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 تحصیالت

مدرک 

 تحصیلی

 رشته تحصیلی

 

 کارشناسی ارشد

 تربیت بدنی/مدیریت ورزشی

 تربیت بدنی وعلوم ورزشی کارشناسی

 

  ارتباط رفتار مربیگری با جو اخالقی تیمی در ورزشکاران لیگ برترعنوان پایان نامه ارشد: 

 ، دکتر سجادی آفرینشداوران: دکتر زرگراستاد راهنما : دکتر 

 : مقاالت 

 Coaching behaviors associated with the moral climate in premier League 

athletes of volleyball team  

 :مقاالت سخنرانی 
 (ورزش در سبد خانوار، سالمت و اقتصاد بهینه )مطالعه موردی 

 در کارکنان وزارت ورزش و جوانان یسازمان ییبا پاسخگو یاجتماع تیارتباط اخالق حرفه ای و مسئول 

 رانیا یورزش هایدانش سازمان تیریکسب و کار در ارتقاء مد کیاستراتژ ینقش هوشمند نییتب 

 :مقاالت علمی پژوهشی 

mailto:sajde_moradi@yahoo.com


    

 

  مربیگری با جو اخالقی تیمی در ورزشکاران لیگ برترارتباط رفتار 

 :طرح های پژوهشی 

  تربیت بدنی و ورزشمدل صالحیت های و ویژگی های حرفه ای معلمین 

 مطالعه پارامتر های تاثیر گذار بر محیط عمومی ورزش قهرمانی 

 
 

 مقاالت پوستر 
 مقاله بررسی اهداف استراتژیک فدراسیونها در همایش نظارت و ارزشیابی در ورزش 

  دبیران غیر تربیت بدنی وغیر فعال در ورزش شغلیرضایت مقایسه 

  ورزشکاران  تیمی لیگ برتر جو اخالقیاعتباریابی پرسشنامه 

  در ورزشکاران لیگ برتر جو اخالقی تیمیمربیگری با ارتباط رفتار 

 در ورزشکاران  والیبال لیگ برتر جو اخالقی تیمیمربیگری با  ارتباط رفتار 

  مربیگری ورزشکاران تیمی لیگ برترو رفتار های  جو اخالقیتحلیل 

 تهران یبدن تیترب یدانشکده ها یسازمان یمثبت و منف امدهاییبا پ یجو اخالق ۀرابط 

  بر روی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران سازمان، هویت سازمانی و سکوت سازمانی جو اخالقیارتباط 

 نهیورزش در سبد خانوار، سالمت و اقتصاد به 

 انیو کم شنوا انینایناب یورزش یها تیمشارکت به فعال زهیوانگ اجتماعی– یاقتصاد تیوضع ریتاث 

 

 

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

 

 کارهای اجرایی 

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

  استان مرکزی کمیته بانوان نابینایانمسئول 

 همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران اولین مسئول دبیر خانه 

   همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران دومینمسئول دبیر خانه 

  همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایرانچهارمینمسئول دبیر خانه 

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

  مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان و اساتید. پذیرش و جدولمسئول 

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

  تربیت بدنی و علوم ورزشی. در هشتمین همایش المللیعضو کمیته داوطلبی 

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

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

  ورزشی ایران نشست هم اندیشی الزامات و اقدامات بازاریابیعضو کمیته اجرایی 



    

 

  ن وزنانسمپوزیوم بین المللی تربیت بدنی وورزش برای دختراعضو کمیته اجرایی دومین 

  اولین همایش دانشجویی نظارت و ارزشیابیعضو کمیته اجرایی 

  نقش ورزش در نظام سالمت و توسعه پایدارعضو کمیته اجرایی 

  در اولین همایش ملی ورزش برای همه کمیته انتشاراتمسئول 

  در اولین همایش ملی ورزش برای همهتدوین کتابچه مسئول 

  ورزش برای همهملی عضو کمیته اجرایی در اولین همایش 

  در اولین همایش ملی بازاریابی  ورزشی کمیته تشریفاترئیس 

  تجلیل از پهلوانان طبیعتعضو کمیته اجرایی آیین 

  رانیا یورزش تیریمد شیهما نیدر سوم یکارگاه آموزش تهیکممسئول 

 

 تدریس در دانشگاه ها: 

 

  (بدنسازی)36دانشگاه شهید رجایی سال 

  شنا(36-39تهران جنوب سالدانشگاه پیام نور ( 

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

 تا کنون 2و1تربیت بدنی مبانی مدیریت، 

  

  کار بادستگاه اب درمانی، شنا (2و1)تربیت بدنی  تا کنون 36مرکزاز سال دانشگاه آزاد واحد تهران ،

 ، تنیس روی میزجسمانیآمادگی 

 تنیس روی  و دروس تخصصی دو و میدانی،2و1)تربیت بدنی تا کنون 78رودهن از  دانشگاه آزاد اسالمی

 ، والیبالکار بادستگاه آمادگی جسمانیبدمینتون  میز(

 

 میدانی وتنیس روی میز( ) دو وتا کنون 39از سال  تهراننور  دانشگاه پیام 

 (2و1)تربیت بدنی تا سال 79سال  اراک دانشگاه آزاد اسالمی 

 (2و1)تربیت بدنی 78تا  79در سال  دانشگاه آزاد اسالمی  اراک واحد فراهان 

 (2و1)تربیت بدنی  78تا  79در سال  نور اراک دانشگاه پیام 

  تا کنون 38دانشگاه تهران جنوب از سال 

 

 

 :کارگاها 

 کارگاه منبع نویسی 

  مسابقات دو و میدانیکارگاه بازبینی قوانین و مقررات 



    

 

 کارگاه حامیان مالی بازاریابی ورزشی 

 کارگاه منابع وپتانسیل بازاریابی ورزشی 

  کارگاه نقشه خوایGps 

 کارگاه تغذیه ورزشی 

 یاصفهان رضایدر ورزش مدرس دکتر عل یانسان یروین تیریکارگاه مد نامه نگاری اداری ورزومه نویسی  

 زمان در ورزش مدرس: دکتر رامبد باران دوست تیریمد کارگاه 

 یهنر بیدر ورزش مدرس : دکتر حب ینیکار آفر کارگاه 

 یمدرس: دکتر شجاع یورزش یابیدر بازار قاتیانجام تحق یراهنما کارگاه 

 یقاسم دیمدرس: دکتر حم  ،یورزش یسیخبر نو کارگاه 

 مدرس: دکتر زرگر یسیپروپوزال نو کارگاه  ، 

 انی،  مدرس: دکتر باقر نتیپاور پو یطراح کارگاه 

 ی، مدرس: دکتر اکبر نیتمر یطراح کارگاه 

 یبی، مدرس: دکتر ط یسیمنبع نو کارگاه 

 کارگاه spss  تهران جنوب یبدن تیدانشکده ترب 

 تهران جنوب یبدن تیدانشکده ترب کیاستراتژ یزیبرنامه ر یمقدمات کارگاه 

 تهران جنوب یبدن تیدانشکده ترب  یپژوهش یگزارش ها میو تنظ هیته کارگاه 

 ماندگار فرد ریمدرس: ام ک،یبا جنبش پارا المپ ییآشنا کارگاه 

 )کارگاه لیزرل دانشکده تربیت بدنی تهران مرکز )دکتر بروجردی ،ناصری پلنگرد 

 )مهارت نوشتن با تاکید بر پایان نامه نویسی )دکتر حمید قاسمی 

 

 گواهی شرکت در همایش ها 

  شرکت در همایش فناوری ارتباط اطالعات در مدیریت ورزشی 

 شرکت در اولین همایش رویکرد نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی 

 شرکت در سومین کرسی آزاد اندیشی فرهنگ و ورزش 

  شرکت  در همایش راهنمایی جذب حامیان مالی 

 شرکت در همایش فرصت اشتغال پایدار در ورزش 

 ی نحوه انتخاب موضوع پژوهشی در مدیریت ورزشیشرکت در نشست واکاو 

 شرکت در همایش ملی دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی 

 شرکت در اولین همایش رفتار سازمانی 

 

 

 



    

 

 و مربیگری و مدرسی مدارک داوری 

  دو ومیدانی2درجهداوری 

 آمادگی جسمانی2داوری درجه  

 داوری استارتری دو ومیدانی  

  دو ومیدانی  3مربیگری درجه 

  آمادگی جسمانی 3مربیگری درجه 

 کار بادستگاه 3مربیگری درجه 

  بدنسازی 3مربیگری درجه 

  مناستیکیژ 3مربیگری درجه 

 شنا 3درجه  مربیگری 

 مدرسی سه گانه 

 :توضیحات داوری 

  بین المللی دهه فجرمسابقات 

  مسابقات اولین المپیاد ورزشی بسیج 

  26شهرداری منطقه مسابقات 

  مدارس تهرانمسابقات 

  یادواره زنده یاد مرحوم توران شاد پور آغاز فصل بانوانمسابقات قهرمانی 

  دهه فجرمسابقات داخل سالن گرامیداشت 

  هفته کرامتمسابقات مدارس به مناسبت 

  کشورمرحله اول لیگ باشگاه هایمسابقات 

  33کشور برترین نونهاالنمسابقات 

  به مناسبت دهه فجر یقی هیات دو ومیدانیتشومسابقات 

  باشگاه های کشور لیگ دوممسابقات 

 در اراک 78سال  مسابقات صحرا نوردی قهرمان کشوری 

  39کشورقهرمانی کشور نونهاالن مسابقات 

  پیشکسوتان کشورمسابقات  

  بین المللی دوی پارسمسابقات 

  36سال مرحله دوم لیگ امید کشورمسابقات 

  36سال مرحله نخست لیگ باشگاهای کشورمسابقات 

  36سال مرحله دوم لیگ باشگاهای کشورمسابقات 

 36سال کشور شکسوتانیپ یقهرمان مسابقات 

 



    

 

 

 

 دو ومیدانی توضیحات مربیگری: 

  ورزشی اراکمربیگری در سالن های 

 مربیگری نابینایان اراک 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن دو ومیدانی درمربیگری واحد درسی 

  بهزیستی حورامربیگری   

  36سال  تیم دو ومیدانی بهزستی استان تهرانمربیگری 

 نو نهاالن استان تهران سرپرستی تیم های 

  سابقات قهرمانی کشورممربیگری و سرپرستی تیم های نو جوانان استان تهران در 

 

 آمادگی جسمانی توضیحات مربیگری: 

  استان تهران جشواره فرهنگی ورزشی فرزندان بهزیستیمربیگری درنهمین 

  ستان تهراندردهمین جشواره فرهنگی ورزشی فرزندان بهزیستی امربیگری 

 استان تهران یستیفرزندان بهز یورزش یجشواره فرهنگ نیزدهمیدر س یگریمرب 

 

  استان مرکزی  پارس باشگاهمربیگری در 

 تهران فارس جیباشگاه خل یگریمرب 

 تا کنون 71از سال  مربی ژیمناستیک 

  ورزش مدرسه فرزانگانمربی 

 

 :توضیحات مربیگری کار با دستگاه 

 

  39تا  78از سال  کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد واحد رودهنمربیگری 

  بدنسازی تیم شنای رودهنمربیگری 

 فارس جیکار با دستگاه باشگاه خل یگریمرب 

 دستگاه باشگاه باشگاه پارسکار با  یگریمرب 

 

 

 

 



    

 

  تالیف 

  آموزش آمادگی جسمانی 

 علم بدنسازی 

 آموزش دو ومیدانی 

 آموزش تنیس روی میز 

 

 

 

 

 مقامها و نشانها

 

 استانی مقام اول آمادگی جسمانی 

 استانی مقام اول تیمی آمادگی جسمانی 

 در مسابقات تشویقی دهه مبارک فجر استان تهران مقام سوم پرتاب وزنه 

  در رده سنی بزرگساالن در استان تهرانمقام اول کام کندالین 

  سبالنصعود به قله 

  سهندصعود به قله 

  داالنکوهصعود به قله 

 الوند صعود به قله 

  دریاچه گهرکوهپیمایی 

 

 
 

  


