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سوابق علمي – پژوهشي
مقاالت پژوهشي:

 .1مقاله علمي ـ پژوهشي " اثر تداخل زمينه اي در يادگيري مهارتهاي يكسان و متفاوت بدمينتون "

مریم عبدالشاهی ،فرخی ،کاظم نژاد.

فصلنامه علمی – پژوهشی المپيك  ،شماره  ، 23بهار .85
 .2مقاله علمي ـ پژوهشي "مقایسه متغيرهاي عملكرد و مهارت حرکتی بين دانش آموزان دختر و پسر  11تا  16ساله جنوب تهران" .شيخ ،باقرزاده،
عبدالشاهی .فصلنامه علمی ـ پژوهشی حرکت  ، ISCشماره ،37پایيز ..87
 .3مقاله علمي ـ پژوهشي"تعيين مهارت برجسته در سرویس بدمينتون :چالشی در نظریه طرحواره اشميت" .مریم عبدالشاهی ،فرخی ،جابري مقدم ،واعظ
موسوي،کاظم نژاد دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی .ISC .دانشگاه خوارزمی ،سال سوم ،شماره  ،.5تابستان .1392
 .4مقاله علمي ـ پژوهشي " تأثير فاصلهي آزمون خاطرآوري بر تحكيم مبتني بر ارتقاء در حافظهي حرکتي آشكار" .پروانه شمسي پور
دهكردي ،مريم عبدالشاهي .فصلنامه روانشناسي شناختي دوره  ،2شماره  ،4زمستان.1393
 .5مقاله علمي ـ پژوهشي " تعيين مهارت برجسته در عملكرد سرويس بلند بدمينتون" .مريم عبدالشاهي ،جابري مقدم ،واعظ موسوي.
پژوهشنامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی . ISC.سال يازدهم ،شماره ، 21ص 119ـ ،128بهار و تابستان.1394 ،
 .6مقاله علمي ـ پژوهشي " تأثير فعاليت جسماني با سطوح متفاوت بر عملكرد شناختي و کيفيت زندگي در سالمندان داراي اختالل خواب".
پروانه شمسي پور دهكردي ،مريم عبدالشاهي  ،مهسا صالحيان دهكردي .مطالعات روان شناسي ورزشي . ISC ،شماره ،12ص43ـ،58
تابستان.1394
 .7مقاله علمي ـ پژوهشي " روان سنجي نسخه فارسي جدول سنجش عواطف وررزشي بازنگري شده :تمايز انگيختگي از اضطراب شناختي در
مدل فاجعه"  .مريم عبدالشاهي ،واعظ موسوي .مطالعات روان شناسي ورزشي . ISC،پذیرش شده دردست چاپ.
 .8مقاله علمي ـ پژوهشي" پيش بيني انگيزش شرکت در ورزش دانش آموزان براساس انگيزش دبيران تربيت بدني با رويكرد نظريه
خودمختاري مطالعات روان شناسي ورزشي . ISC،پذيرش شده در دست چاپ.
 .9مقاله علمي ـ پژوهشي " تأثير ورزشهاي ايستگاهي و مهارتي بر پرخاشگري و افسردگي کودکان کار و خيابان" .حسيني ،مريم
عبدالشاهي ،قاسمعلي پور .رفتار حرکتي و روان شناسي ورزش .در دست چاپ.

همايشها:

 .1ارائه مقاله پژوهشي در ششمين همايش ملي تربيت بدني  ،اصفهان  ،اسفند1383
 .2ارائه پوستر در اولين همايش فرهيختگان وزارت آموزش و پرورش ،اسفند 1383
 .3پذيرش مقاله جهت ارائه در پنجمين کنگره بين المللي بانكوك-تايلند  ،دسامبر 2007
 .4پذيرش مقاله جهت ارائه در پنجمين کنگره بين المللي بانكوك-تايلند  ،دسامبر 2007
 .5پذيرش مقاله جهت ارائه در سومين کنگره بين المللي هندوستان  ،فوريه 2008
 .6پذيرش مقاله جهت ارائه در سومين کنگره بين المللي هندوستان  ،فوريه 2008
 .7پذيرش مقاله جهت ارائه در کنگره بين المللي چين ،تابستان 2008
 .8ارائه مقاله در سومين همايش ملي کاربرد علوم ورزشي در پيشرفت تربيت بدني و ورزش قهرماني ،بهار 1394
 .9پذيرش مقاله جهت ارائه در دومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي علوم ورزشي ،تهران ،مهر 1394
 .10پذيرش مقاله جهت ارائه در دومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي علوم ورزشي ،تهران ،مهر 1394
 .11پذيرش مقاله جهت ارائه در اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم ورزشي ،دانشگاه شهيدرجايي ،آذر 1394
 .12ارئه سخنراني در دومين سمپوزيوم منطقه اي بين المللي تربيبت بدني و ورزش براي زنان و دختران ،دانشگاه
الزهرا(س) ،آذر .1394
 .13ارائه پوستر مقاله در اولين همايش ملي تربيت بدني ،دانشگاه الزهرا (س) ،اسفند .1394
طرح پژوهشي
 .1همكاري در اجراي طرح پژوهشي دکتر اسدي ،دانشگاه تهران 1378 ،
 .2همكاري در اجراي طرح پژوهشي دکتر قراخانلو ،دانشگاه تربيت مدرس  ،تابستان 84
 .3همكار اصلي در اجراي طرح پژوهشي دکتر محمود شيخ  ،دانشگاه تهران  ،تابستان 85
 .4مدير پروژه تربيت بدني مجموعه مدارس زندگي بنياد خيريه فرهنگي آموزشي صدر هاشمي نژاد1392 ،

سوابق آموزشي
 5 .1سال سابقه تدریس تربيت بدنی در دانشكده تربيت بدنی دانشگاه تهران
 2 .2سال سابقه تدریس تربيت بدنی تخصصی در دانشكده تربيت بدنی دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی
 2 .3سال سابقه تدریس تربيت بدنی تخصصی در دانشكده تربيت بدنی دانشگاه شهيد بهشتی
 2 .4سال سابقه تدریس تربيت بدنی تخصصی در دانشكده تربيت بدنی دانشگاه عالمه طباطبایی
 .5تدریس در مرکز تربيت معلم شهيد مفتح شهر ري
پايان نامه ها
 .1استاد مشاور پايان نامه دفاع شده با عنوان" تاثيرمحيط ،فاصله ونوع رشته ي ورزشي بر ادراك فاصله ورزشكاران
رشته هاي مختلف"  .دي ماه 1394
 .2استاد مشاور پايان نامه دفاع شده با عنوان" اثر برنامه حرکتي اسپارك و بازيهاي بومي محلي بر تبحر حرکتي و
رشد اجتماعي کودکان داراي اختالل هماهنگي رشدي" شهريور 1395
 .3استاد مشاور پايان نامه در حال انجام با عنوان" تاثيرکانون توجه دراجراي مهارت ظريف بريادگيري مهارت
دستكاري،هماهنگي ثبات دست افراد پارکينسوني"
سوابق اجرايي
 .1عضو هيئت علمی و داور همایش فرهيختگان وزارت آموزش و پرورش
 .2داور پنجمين جشنواره کتابهاي رشد وزارت آموزش و پرورش
 .3داور جشنواره الگوي برتر تدریس درس تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش
6 .4سال سابقه سرگروه آموزشی درس تربيت بدنی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
 .5داور دو نشریه علمی پژوهشی  ISCدر زمينه رفتار حرکتی
 .6مسئول برگزاري مسابقات درون دانشكده اي به مناسبت پنجاهمين سالگرد تأسيس دانشگاه الزهرا(س) ،پایيز 1393
 .7عضو کميته علمي اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم ورزشي ،دانشگاه شهيدرجايي ،آذر 1394
 .8داوري در همايشهاي ملي و بين المللي 1395-1394
 .9عضو کميته اجرایی در اولين همايش ملي تربيت بدني ،دانشگاه الزهرا (س) ،اسفند 1394
 .10عضو کميته پایش برنامه راهبردي و عملياتی دانشكده تربيت بدنی بهار 1395
 .11مسئول کميته تخصصی هندبال دانشكده تربيت بدنی

برگزاري كارگاه و سخنراني
 .1برگزاري سخنراني با عنوان "اصالح رفتار روزانه و سبک زندگي در بهبود ترکيب بدن" .هفته پژوهش 1393
 .2برگزاري کارگاه آموزشي با عنوان " آشنايي با پايگاههاي اطالعاتي و نحوه جستجو در آنها" .پاييز 1395

شركت در كارگاهها و دورههاي آموزشي
 .1شرکت در کارگاه آموزشي کميته ملي المپيک
 .2شرکت در دوره آموزشي يک روزه "طراحي نظام مديريت نوآوري در سازمان .دانشگاه الزهرا(س) ،بهار 1394
 .3شرکت در کارگاه آموزشي " آشنايي با پايگاههاي نمايه سازي" .دانشگاه الزهرا(س) ،شهريور 1395
 .4شرکت در کارگاه آموزشي "نحوه نگارش مقاله براي نشريات بين المللي" .دانشگاه الزهرا(س) ،شهريور 1395
 .5شرکت در کارگاه آموزشي "سالمت پژوهش و گزارشهاي پژوهشي" .دانشگاه الزهرا(س) ،شهريور 1395
سوابق ورزشي
 .1داراي تعداد زیادي احكام قهرمانی در المپيادهاي دانشجویی رشته هاي واليبال ،هندبال ،آمادگی جسمانی
 .2مقامهاي اول تيمی و انفرادي در مسابقات درون دانشگاهی رشته هاي واليبال ،هندبال ،آمادگی جسمانی
 .3کسب مقام اول تيمی مسابقات قهرمانی تنيس رو ميز اعضاي هيئت علمی دانشگاههاي منطقه  1کشور
سوابق فرهنگي
 .1شرکت در دوره هاي دانش افزايي" معرفت شناسي اسالمي و فلسفه علم" .دي .1393
 .2شرکت در دوره هاي دانش افزايي "انديشه سياسي اسالمي و مباني انقالب اسالمي" .آذر 1393
 .3شرکت در دوره هاي دانش افزايي" تاريخ تمدن اسالمي" .بهمن .1393
 .4شرکت در دوره هاي دانش افزايي "اخالق علمي حرفه اي" .دي 1393
 .5شرکت در دوره هاي دانش افزايي "نگارش مقاالت تخصصي به زبان انگليسي" .تير1394
 .6عضو سازمان بسيج مستضعفين اساتيد دانشگاه الزهرا (س).

