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سوابق اجرایی:
 -1کارشناس پژوهشی دفتر تحقیقات سازمان تربیت بدنی در سالهای  1231تا 1211
 -3مدیر گروه دبیری تربیت بدنی دانشگاه الزهراء -سالهای  1211تا 1231
 -2مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهراء بین سالهای  1233تا 1231
 -1مدیر انتشارات دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهراء بین سالهای  1231تا 1231
 -5عضو گروه علوم انسانی پژوهشکده تربیت بدنی بین سالهای  1213تا 1231
 -3مدیر گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهراء از  1235تا 1233
 -1معاون آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه
الزهراءاز  1233تا.1233
-3معاون اداری مالی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهراءاز 1233تا کنون ادامه دارد.
 -1عضو ک میته تدوین برنامه کارشناسی ارشد مدیریت تربیت بدنی و و علوم ورزشی به صورت علوم تحقیقات و فناوری
در سا 1231

 -11عضو هیأت علمی هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز اسفند ماه 1235
 -11عضو شورای برنامهریزی و معاون اجرایی چهارمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشاگاه
الزهرا آذرماه 1235
-13عضو کمیته مطالعات زنان پژوهشگاه تربیت بدنی از سا  1211تا کنون
-12عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران از سا  1213و تاکنون ادامه دارد
-11مدیر گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا از سا  1213و تا کنون ادامه دارد
-15عضو شورای مطالعات راهبردی دانشگاه الزهرا در سا 1211

سوابق آموزشی:
 -1مربیگری رشتههای ورزشی :آمادگی جسمانی ،شنا ،بساکتبا و دو و میادانی دروس تربیات بادنی عماومی 1و 3در
دانشگاه تهران بین سالهای  1233تا 1231
 -3مربیگری رشتههای ورزشی :آمادگی جسمانی ،شنا و بسکتبا در دانشگاه الزهرا از سا  1211تاکنون
 -2تدریس دروس مدیریت و برنامهریزی در تربیت بدنی در مرکز آموزش سازمان تربیت بدنی از سا  1233تا 1211
 -1تدریس روشهای تدریس درس تربیت بدنی در مقاطع مختلف تحصیلی در مرکز آماوزش مامن مادمت آماوزش و
پرورش کشور بین سالهای  1233تا 1211
 -5تدریس دروس :مدیریت عمومی ،مدیریت در سازمانهای ورزشی ،مدیریت مساابقات ورزشای ،روش تادریس تربیات
بدنی در مدارس ،زبان مارجه تخصصی 1و 3در تربیت بدنی ،مدیریت رفتاار ساازمانی ،مادیریت اداری ماالی ،مادیریت
اماکن و تجهیزات ورزشی ،سمینار در تربیت بدنی ،روش تحقیا در تربیات بادنی ،در دانشاگاه الزهارا از ساا 1211
تاکنون ،همچنین راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویان در دانشگاه الزهرا ،پیام نور و آزاد.

سوابق پژوهشی:
الف -ارائه مقاالت در دا خ کشور:
 -1شرکت در کنگره جایگاه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش در سا  1231همراه باارائه مقالاه «اهمیات و جایگااه
درس تربیت بدنی در مقطع ابتدایی» -آبان  -1231حسینیه ارشاد

 -3شرکت در سومین سمپوزیوم جایگاه و نقش تعلیم و تربیت در بین دانشآموزان نوجوان همراه با ارائه مقالاه «نقاش
درس و معلم تربیت بدنی در پیشگیری از انحرافات اجتماعی دانشآموزان نوجوان» -آبان  -1211حسینیه ارشاد
 -2شرکت در دومین کنگره علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از سوی وزارت علوم با ارائه مقاله با عنوان «بررسی دالیل
عدم انگیزش شغلی در نزد کارکنان امور ورزشی کشور» -1211 -دانشگاه تربیت معلم
 -1شرکت در همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی همراه با ارائه مقاله «تعامل بازاریابی و مدیریت ورزشای» .1231
دانشگاه گیالن رشت
 -5شرکت در همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی (کشورهای حاشیه دریای مزر) و ارائه پوساتر باا عناوان «الگوساازی
ملی جهت اشاعه ورزشهای همگانی در نزد بانوان ایرانی» 1232 .دانشگاه گیالن رشت
 -3شاااارکت در کنگااااره ماااادیریت ورزشاااای و ارائااااه مقالااااه بااااه صااااورت سااااخنرانی بااااا عنااااوان
«شیوههای مؤثر بازاریاابی در ورزش» اسافند  1231اصافهان هفتماین کنگاره ملای تربیات بادنی و ورزش  13و 11
اسفندماه  11بندرعباس
 -1بندرعباس :همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی سازمان تربیت بدنی ایران در اسافندماه  1211هماراه باا ارائاه
مقاله « بررسی ومعیت موجود آموزش و بهسازی منابع انسانی در سطح کارشناسان امور ورزشی ساازمان تربیات بادنی
ایران و ارائه یک الگو»
 -3کنگره اهواز :بررسی میزان رعایات ماوازین امال ای در میاان ورزشاکاران و غیار ورزشاکاران زن اسافندماه 1231
پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 -1سخنران ویژه طرحهای پژوهشی در هفتمین همایش ملی تربیت بدنی در دانشگاه تبریز اسفندماه 1235

ب -ارائه مقاالت در ارج کشور
 -1شرکت در کنگره بینالمللی ورزش برای همه و ارائه مقاله «بررسی تحلیلی اهداف ،اساتراتژیها و سیاساتهای کشاور
ایران در توسعه ورزشهای همگانی (بین سالهای  1111الی  )3111میالدی -ایالت کبک کانادا
 -3شرکت در کنگره بینالمللی زن و ورزش و ارائه مقاله «بررسی نیازهای آموزشی کارشناسان امور ورزشی زن سازمان
تربیت بدنی ایران و ارائه الگوی بهینه» -3113 -مونترا کانادا
 -2شرکت در کنگره بینالمللی ورزش برای همه و ارائه مقاله «نقش فعالیتهای حرکتی و ورزشی در پیشگیری و مقابله
با انحرافات فردی و اجتماعی جوانان ایرانی» -سا  -3113فنالند

 -1شرکت در کنگره بینالمللی مدیریت ورزشی و ارائه مقاله «نیازسنجی ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارائاه
الگوی کاربردی» -3112 -سوئد ،دانشگاه استکهلم
 -5شرکت در کنگره بینالمللی ورزش برای همه و ارائه مقالاه «نیازسانجی از ا شاار مختلاف باانوان ایرانای در زمیناه
ورزشهای همگانی به منظور تدوین الگوی ملی» -3111 -تایوان
 -3ارائه مقاله در شانزدهمین کنگره اروپایی مدیریت ورزشی در کشور آلمان با عناوان «مارورت بررسای کیفیات دوره
های تحصیالت تکمیلی رشته تربیت بدنی در دانشگاه های دولتی ایران »-3113 -آلمان
 -1شرکت درهفدهمین کنگره مدیریت ورزشی برگزار شاده در کشاور هلناد در ساا  3111و ارائاه مقالاه در زمیناه
کیفیت دورههای تحصیالت تکمیلی در گروههای آموزشی مدیریت ورزشی در دانشگاههای دولتی کشور.
 -3شرکت درهجدهمین کنگره مدیریت ورزشی برگزار شده در کشور جمهوری چاک در ساا  3111و ارایاه مقالاه باا
عنوان"بررسی شیوه های مدیریت و بازاریابی در برمی از مجموعه های ورزشی ایران".
-1شرکت در نوزدهمین کنگره مدیریت ورزشی برگزار شده در کشور اسپانیادر سا  3111وارایه مقاله با عنوان"معرفی
جاذبه های توریسم ورزشی ایران(فرصتها،تهدیدهاوچالشها)".
 -11شارکت دربیسااتمین کنگاره ماادیریت ورزشای برگاازار شااده در کشاوردانمار

در سااا  3113وارایاه مقالااه بااا

عنوان" بررسی رموز موفقیت برمی از مجموعه های ورزشی شهر تهران از دیدگاه مدیران ومشتریان این مجموعه ها".
-11شرکت در ششمین کنفرانس جهانی زن و ورزش در هلسینکی فنالند در سا  3111و ارایه مقاله"معرفی سبکهای
مدیریت موف در اداره مجموعه های ورزشی موف ویژه بانوان شهر تهران"

کارگاههای آموزشی برگزار شده:
 -1مدرس کارگاه آموزشی "مدیریت مؤثر در سازمانهای ورزشای" باه سافارش پژوهشاکده تربیات بادنی وزارت علاوم
تحقیقات و فناوری در دانشگاه تربیت مدرس به سا 1211
 -3مدرس کارگاه آموزشی "شیوههای موفقیت در بازاریابی ورزشی "به سفارش پژوهشاکده تربیات بادنی وزارت علاوم
تحقیقات و فناوری در دانشگاه الزهرا (س) سا 1233
-2مدرس کارگاه آموزشای"مادیریت ماوثر زماان در تشاکیالت ورزشای" در هفتاه پاژوهش ساا  1233در دانشاگاه
الزهرا(س)
-1مدرس کارگاه آموزشی "تعیین شامص های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی کشور"در هفته پژوهش سا  1231در
دانشگاه الزهرا.

-5مدرس کارگاه آموزشی" مدیریت موثر زمان توسط مدیران ورزش کشور"به سفارش پژوهشگاه تربیت بادنی در ساا
.1211
 -3مدرس کارگاه آموزشی «شیوههای موفقیت در بازاریابی ورزشی «به سفارش پژوهشاکده تربیات بادنی وزارت علاوم
تحقیقات و فناوری در دانشگاه الزهرا (س) سا 1233
-1مدرس کارگاه آموزشی "شیوه های بازاریابی در ورزش هرمانی"به سفارش گاروه برناماه ریزی،آماوزش و تحقیقاات
اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در سا 1231
-3مدرس کارگاه آموزشی "کارکردهای نوین بازاریابی در صحنه های ورزش" به سافارش پژوهشاگاه تربیات بادنی باه
میزبانی دانشگاه الزهرادر سا 1211
-1ماادرس کارگاااه آموزشاای"معرفاای جاذبااه هااای توریساام ورزشاای در ایران(فرصااتها،تهدیدها،راهکارهای علماای و
کاربردی)"در دانشگاه الزهرا در سا 1211
-11مدرس کارگاه آموزشی "بازاریابی ارتباط مدار در ورزش"به سفارش پژوشگاه تربیات بادنی و باه میزباانی دانشاگاه
الزهرا در سا 1213
-11مدرس کارگاه"معرفی کنفرانس جهانی زن و ورزش در سا 3111در کشور فنالند"به میزباانی دانشاگاه الزهارا در
سا 1212
-13مدرس کارگاه"شیوه های بازاریابان موف در بازاریابی ورزشی"به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه الزهارا در ساا
1212

ب -طرحهای تحقیقاتی پایانیافته:
 -1طرح «نیازسنجی ورزشی از بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارائه الگوی کاربردی «کاه در ساا  1233باه تصاوی
معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا رسید و در سا  1232پایان یافت.
 -3مجری طرح « نیازسنجی از ا شار مختلف بانوان ایرانی در زمینه ورزشهای همگانی به منظور تدوین الگوی ملی «باه
درمواست پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری -بین سالهای  1232تا 1231
 -2مجری طرح «بررسی کیفیت دورههای تحصیالت تکمیلی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاههاای دولتای
کشور» به سفارش پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بین سا های  1231و 1233.
-1مجری "طرح ارزیابی درونی گروه مدیریت ورزشی دانشاگاه الزهارا" باه سافارش وزارت علوم،تحقیقاات وفنااوری و
دانشگاه الزهرا،تاریخ تصوی و اتمام طرح:اردیبهشت .1211

انتشارات:
 -1تألیف کتاب «مدیریت مسابقات و رویدادهای ورزشی»چاپ او  1231:و چاپ دوم 1231 :انتشارات دانشگاه الزهرا
 -3جزوه درسی« :اصو و فنون مدیریت در سازمانهای ورزشی» جهت درس مدیریت در ساازمانهای ورزشای باه ساا
 1231در دانشگاه الزهرا (س)
 -2جزوه درسی« :اصو و مبانی تدریس درس تربیت بدنی در مادارس» جهات درس روش تادریس تربیات بادنی در
مدارس به سا  1211در دانشگاه الزهرا (س)
 -1تهیه و تنظیم «متون مارج تخصصی تربیت بدنی» در دروس مختلف رشاته تربیات بادنی و علاوم ورزشای جهات
تدریس درس زبان مارجه تخصصی در تربیت بدنی به سا  1211در دانشگاه الزهرا (س)
 -5تهیه و تنظیم «متون مارجه تخصصی در گرایش مدیریت ورزشی» جهت تدریس درس زبان مارجاه تخصصای باه
دانشجویان گرایش مدیریت ورزشی در دانشگاه الزهرا (س) به سا 1235
 -3تدوین بولتن «ورزش و تندرستی بانوان در محیط کار» برای بانوان شاغل در دانشاگاه الزهارا در اردیبهشات ،1233
انتشارات دانشگاه الزهرا (س)
-1چاپ سوم کتاب "مدیریت مسابقات و رویدادهای ورزشی"،انتشارات دانشگاه الزهرا ،سا 1215
-3ترجمه کتاب "مدیریت امکانات و رویدادهای مهم ورزشی" ،انتشارات دانشگاه الزهرا ،سال 5931
-3ترجمه کتاب "بازاریابی رابطه مند در ورزش" ،انتشارات سمت ،سال 5931

مقاالت چاپ شده در مجالت تخصصی
« -1تعامل بازاریابی و مدیریت ورزشی» چاپ شده در مجله پژوهش در علوم ورزشای پژوهشاکده تربیات بادنی وزارت
علوم تحقیقات و فناوری در اسفندماه 1231
 « -3نقش آموزش و بهسازی منابع انساانی در فرایناد توساعه ساازمانها» چااپ شاده در فصالنامه علمای -تخصصای
«مدیریت و توسعه» شماره  11پائیز 1231
 « -2نقش فعالیتهای ورزشی در پیشگیری و مقابله باا انحرافاات امال ای و اجتمااعی جواناان ایرانای «چااپ شاده در
فصلنامه نیرو و نشاط معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش (دفتر  13شماره  ،)2در بهار 1232
 -1نیاز سنجی از ا شار مختلف زنان ایرانی در زمینه ی ورزش های همگانی ،فصالنامه ی علمای پژوهشای پاژوهش در
علوم ورزشی،پژوهشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی،شماره ی هفدهم،زمستان ،1233ص ص.21-15
 -5مقاله انگلیسی تحات عناوانAn Analytical Survey on Sport for All “Objectives, Strategies, ":
”"and Background in Iran

چاپ شده در مجله علمی -پژوهشی علوم حرکتی و ورزش شماره پنجم ساخ 6831

-3چاپ مقاله علمی -پژوهشی ":نیاز سنجی ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارایه ی راه کارهای کاربردی"چاپ
شده در مجله علمی – پژوهشی علوم حرکتی و ورزش شماره ششم سا 1233

-1مقاله
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