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 پژوهشی هايزمینه – 1

عنوان  ردیف

 مدیریت استراتژیک در ورزش 1

 مدیریت بازاریابی ورزشی 2

 مدیریت فرایند استعدادیابی واستعدادپروري در ورزش 3

 تحلیل و ارزیابی عملکرد ورزشکاران و مربیان ورزش 4



 

 
 

 مقاالت علمی و پژوهشی - 2

 
 
 وضعیت نام نشریه عنوان مقاله ردیف

1 
 

 تدوین معیارهاي انتخاب مربیان ملی والیبال کشور
هاي کاربردي  پژوهش

 در مدیریت ورزشی
 چاپ شده

 هدرج 360لی والیبال با استفاده از روشارزیابی عملکرد مربیان تیمهاي م 2

پژوهش هاي 

فیزیولوژي و مدیریت 

 در ورزش

 چاپ شده

3 
 طراحی الگوي مطلوب مدیریت استعداد در والیبال

 

هاي کاربردي  پژوهش

 در مدیریت ورزشی
 شده چاپ

4 
رعت برعملکردپرش عمودي، چابکی و دوي س pnfآثارحادکشش ایستا، بالستیک و 

 درفوتبالیستهاي جوان

مطالعات کاربردي 

علوم زیستی در 

 ورزش

 چاپ شده

 

5 
ش ا نقمطالعه اثر مسولیت اجتماعی بر وفاداري مشتریان باشگاههاي بدنسازي ب

 شهرت باشگاه میانجی

پژوهشهاي معاصر در 

 مدیریت

 چاپ شده

 

6 
یم طراحی مدل معادالت ساختاري هویت منطقه اي و هویت ملی در هواداران ت

 هاي ملی والیبال 

مدیریت نشریه 

 ورزشی 

 چاپ شده

 

7 
اي نقش هویت هاي تیمی:منطقه اي و مذهبی در رشد هویت ملی هواداران تیمه

 ملی ایران

دي مطالعات راهبر

 ورزش و جوانان

 چاپ شده

 

8 

The effect of an aerobic exercise on serum level of liver 

enzymes and liver echogenicity in patients with non-alcoholic 

fatty liver disease 

Gastroenterol 

Hepatol Bed 

Bench 

 چاپ شده

9 
 مدل ه عراق با استفاده ازتدوین استراتژیهاي توسعه فوتسال استان سلیمانی

QSPMوSWOT 

پژوهشهاي معاصر در 

 ورزشیمدیریت 
 چاپ در دست 



 

10 
The effect of endurance training on addicted women’s level 

of alkaline phosphates who use methadone 
Report of 

Health Care 
 چاپ شده

11 
ها و زمانراهبردي مطالعه موردي(سا طراحی مکانیزم موثر پیاده سازي برنامه هاي

 فدراسیون هاي ورزشی ایران)

در رویکردهاي نوین 

 مدیریت ورزشی
 چاپ در دست 

12 
ات کرد کارکنان ادارزندگی بر عمل-طراحی مدل مولفه هاي اثر گذار تعادل کار

 سازمان ورزش شهرداري

رویکردهاي پژوهشی 

 در علوم اجتماعی
 شده چاپ

 تصویر سازمانی از دیدگاه دانشجویان علوم ورزشی مدل سازي مفاهیم 13
پژوهش هاي کاربردي 

 در مدیریت ورزشی
 چاپدر دست 

14 
رند در ببه  طراحی مدل تاثیر اصالت برند و ارزش ویژه برند بر وفاداري تماشاگران

 باشگاههاي لیگ برتر والیبال ایران

نشریه مدیریت 

 ورزشی
 چاپدر دست 

15 
ه شد هیبط نیات رفتاري رضایت وکیفیت محصول و خدمات ارامدل تحلیل مسیر روا

 یا)ي آسدر رویدادهاي بزرگ بین المللی مطالعه موردي(قهرمانی والیبال امیدها

مطالعات راهبردي 

 ورزش و جوانان
 چاپدر دست 

16 
نعت صسعه بررسی عوامل تاثیر گذار و بازدارنده میزبانی رویدادهاي ورزشی در تو

 گردشگري

در  هاي نوینرویکرد

 مدیریت ورزشی
 چاپدر دست 

17 
یگ عه لادراکات اجتماعی تماشاگران ایرانی از میزبانی رویدادهاي ورزشی(مطال

 ملتهاي والیبال)

پژوهش در ورزش 

 تربیتی
 چاپ شده

 طراحی مدل ارزش ویژه برند تیم والیبال پیکان تهران 18

مجله مدیریت 

بازاریابی علوم 

 وتحقیقات

 چاپ شده

 طراحی و تدوین برنامه راهبردي فدراسیون زورخانه اي و پهلوانی 19
مطالعات راهبردي 

 ورزش و جوانان
 چاپدر دست 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 طرح هاي پژوهشی-3

 عنوان طرح ردیف

عنوان در 

 طرح
 سال سازمان

1 
تدوین مدل شیوه هاي ترغیب سرمایه گذار 
ي بخش خصوصی در ورزش استان تهران 

 نیبا رویکرد کار آفری

مجري 

 اصلی

اداره کل ورزش استان 

 تهران

1397 

 

2 
ارتباط بین موفقیت تیمهاي ملی ورزشی در 
صحنه هاي بین المللی با انسجام اسالمی و 

 هویت ملی در میان اقوام ایرانی

مجري 

 اصلی

صندوق حمایت از 

 پژوهشگران کشور

1397 

 

مدل سازي مفاهیم تصویر سازمانی (مطالعه  3
 علوم ورزشی شهید رجایی)موردي دانشکده 

مجري 

 اصلی

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی

1398 

 

4 
ادراکات اجتماعی تماشاگران ایرانی از 

(مطالعه لیگ میزبانی رویدادهاي ورزشی
 ملتهاي والیبال)

مجري 

 اصلی

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی

1398 

 

 

 

 سمینارها -4

 

 

 زاريسال برگ کشورنام  سمینارعنوان  ردیف

1 
 

   AVCسمینارمدیریت 
 

 2012 تایلند

 2012 ایران   سمینارمدیریت مالی و سرمایه گذاري در سازمانهاي ورزشی 2

 سمینارخصوصی سازي وسرمایه گذاري در ورزش  3
 

 1391 ایران

 سمینارتخصصی تکنیک دفاع وسط  4
 

 2012 ایران

 2013 ایران سرویس ،سمینار تخصصی تکنیکهاي پشت خط 5



 

 سمینار تخصصی تکنیکهاي لیبرو،توپگیري،سرویس 6
 

 2013 ایران

 2015 ایران آمادگی جسمانی در والیبال سمینار تخصصی 7

 2016 ایران مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب گردشگري ورزشی ایران 8

 2016 ایران یرتبه بندي موانع توسعه سرمایه گذاري در صنعت گردشگر ورزش 9

ن مذهب و ورزش مطالعه موردي هویت مذهبی در تعامل میا 10
 هواداران تیم هاي ملی والیبال 

 2017 ایران 

ضرورت توجه به ساحت ورزش به عنوان عاملی مهم در ساخت  11
 هویت 

 2017 ایران 

اي ت همقایسه سن تقویمی بازیکنان لیگ برتر والیبال ایران در پس 12
 مختلف 

 2017 ایران 

 در ریخی توسعه قوانین تبلیغات تجاري حوزه ورزشمطالعه سیر تا 13
 ایران 

 2017 ایران 

 کارکرد بازاریابی اجتماعی در تغییر رفتار دانش آموزان به 14
 فعالیتهاي ورزشی

 2019 ایران 

 

 

 

 کارگاهها -5

 

 سال برگزاري محل برگزاري کارگاهعنوان  ردیف

1 
 

 کارگاه آموزشی بدنسازي با مبناي سرعت 
 

 1391 سیون والیبالفدرا

 کارگاه آموزشی کوچینگ و تاکتیکهاي مدرن در والیبال  2
 

 1391 فدراسیون والیبال

   کارگاه آموزشی متدلوژي تمرین 3
 

 1392 فدراسیون والیبال

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بکت-6

 

 عنوان کتاب ردیف
تالیف/ 

 ترجمه
 وضعیت نام ناشر

 اصول مربیگري والیبال 1
 

 لیفتا
انتشارات رسانه 

 تخصصی 

 1393سال در چاپ شده 

 

 والیبال پیشرفته (تاکتیک ها و استراتژي ها) 2
 

 تآلیف
 انتشارات رسانه

  تخصصی

 1393چاپ شده سال 

 

 بدنسازي تخصصی والیبال 3
 

 ترجمه

انتشارات دانشگاه 

تربیت دبیر شهید 

 رجایی 

 1397چاپ شده سال 

 

 والیبالآموزش مینی  4
 

 تالیف

دانشگاه انتشارات 

د تربیت دبیر شهی

 رجایی 

 1398چاپ شده سال 

 

( کتاب برتر سال بدنسازي تخصصی والیبال  5
  )1397دانشگاه

 1397چاپ شده سال  هانتشارات دانشگا ترجمه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آموزشیسوابق  -7

 
 عنوان واحد  نام مرکز آموزشی ردیف

 (عضو هیات علمی)دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1

 )کارشناسی(
 

 مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی-1
 روش و تحقیق در تربیت بدنی  -2

 1تربیت بدنی-3
  2تربیت بدنی-4

 
 
 

  )ارشد کارشناسی(
 

 مدیریت بازاریابی در ورزش-1
 اصول و مبانی بازاریابی ورزشی-2
 یک ورزشرنامه ریزي استراتژ.ب-3

یک در بازاریابی برنامه ریزي استراتژ-4
 ورزشی 

 زاریابی جهانی مدیریت با -5
 ارورزي در بازاریابی ورزشیک-6

 
 

 1والیبال تخصصی  دانشگاه خوارزمی 2

 فدراسیون والیبال 3
 ي درجه سهمربیگر-1
 یگري درجه دومرب -2
 ي درجه یکمربیگر-3

 دانشگاه پیام نور  (واحد تهران جنوب) 3

 اصول و مبانی بازاریابی ورزشی-1
اغت و اوقات فرمدیریت بازاریابی در -2

 هاي تفریحی ورزش
برنامه ریزي استراتژیک در بازاریابی -3

 ورزشی 
 

 

 



 

 

 
 

 ، فرهنگی اجرایی سوابق  -8

 
 عنوان ردیف

  جمهوري اسالمی ایران  والیبالدبیر کل فدراسیون  1
  عضو هیت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 2
  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهرانرزشی ومدیر گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزي  3
  جمهوري اسالمی ایران  عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک 4
 مدیر تیمهاي ملی والیبال جمهوري اسالمی ایران 5
  جمهوري اسالمی ایران  والیبال عضو هییت ریسه فدراسیون 6
 یس اداره تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییئر 7
 عضو هیئت رئیسه هیئت والیبال استان تهران 8
 نتهرا 14 مدیر ورزش شهرداري منطقه 9

 تهران 14،18،21اطقمن يمشاور ورزشی شهردار 10
 رئیس انجمن والیبال فدراسیون ناشنوایان 11
 شهرداري تهران رئیس انجمن والیبال 12
 مدیر عامل باشگاه کهمان نوین لرستان 13
 عضو هیات ریسه پنل مدیریت ورزشی در همایش ملی یافته هاي نوین در علوم ورزشی 14
 رییس کمیته بازاریابی انجمن مدیریت ورزشی کشور 15
 عضو انجمن علمی مدیریت ورزشی کشور 16
 حین ورامینقائم مقام مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی متین وارنا صال 17
 دانشگاه پیام نور کشور رئیس انجمن والیبال 18
 دانشگاه شهید بهشتی نماینده جامعه کمیته اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی پژوهشکده گوارش و کبد 19
 فدراسیون ناشنوایانورزشی عالی مشاور  20
 عضو هیات مدیره سازمان ورزش شهرداري تهران 21

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 و مشاوره پایان نامھ راھنمایی-9

 عنوان پایان نامھ ردیف

دانشگاه 

محل 

 تحصیل

 نام دانشجو

 

 راھنما
 

 مشاور
 

 تاریخ دفاع
 

۱ 
شناسایی و الویت بندی معیارھای شایستگی 

مدیران اماکن و فضاھای ورزشی شھر 
 تھران

 حسن حسن بیگی شھید رجایی

 

 
 دوم

   
 ۱۳۹۶بھمن    

افیک محیطی با احساس امنیت در ارتباط گر ۲
 تماشاگران استادیوم فوتبال آزادی

 ھادی براتی شھید رجایی
 

 دوم

 
 

 ۱۳۹۶اسفند

۳ 
بررسی و تحلیل وضعیت امنیت ورزشگاه فوتبال 

آزادی بر اساس مدل عوامل موثر بر امنیت 
 ورزشگاھھای ایران

 رامین پور علی شھید رجایی

 

 دوم

 

 ۱۳۹۶اسفند 

۴ 
ارتباط بین سرمایھ اجتماعی و مسولیت 

 اجتماعی یا اثر بخشی
 

 سعید عسگری حسینیھ شھید رجایی
 

 دوم

 

 ۱۳۹۶مھر 

۵ 
طراحی مدل تاثیر اصالت برند و ارزش 

ویژه برند بر وفاداری تماشاگران بھ برند در 
 باشگاھھای لیگ برتر والیبال کشور

 

 مراد رومیانی شھید رجایی

 

 

 

     
۱۳۹۷ 

۶ 
بررسی وضعیت و الویت بندی غوامل تاثیر 

گذار و بازدارنده میزبانی رویدادھای 
 ورزشی بر توسعھ صنعت توریسم ورزشی

 ابوالفضل مدنی شھید رجایی
 

 

 

 ۱۳۹۷اسفند 

۷ 
ربیت بدنی بررسی کیفیت خدمات آموزشی درس ت

در مدارس دولتی و غیر دولتی شھرستان شھریار 
 بر اساس مدل سرکوال

 فرخ کرمی شھید رجایی
 

 

 

 ۱۳۹۷اسفند 

۸ 
نقش عناصر آمیختھ بازاریابی در توسعھ 

 گردشگری ورزشی
 

 آرش مردانی شھید رجایی

 

 

 

 ۱۳۹۷اسفند

۹ 
راھبردی فدراسیون طراحی و تدوین برنامھ 
 زورخانھ ای و پھلوانی

 
 فھیم پیشوا شھید رجایی

 

 

 

 ۱۳۹۷ 

۱۰ 
تھیھ و تدوین برنامھ راھبردی توسعھ صنعت 
بازاریابی توریسم ورزشی مبتنی بر ظرفیت 

 بازیھای بومی و محلی
 

 شھرام ملک شیری شھید رجایی

 

 

 

 
 ۱۳۹۸مھر

۱۱ 
ن نقش میانجی مدیریت دانش در رابطھ تبیی

 بین فرھنگ سازمانی و نوآوری سازمانی
 

 علی چگینی شھید رجایی
 

 

 

 ۱۳۹۸بھمن 

۱۲ 
بررسی رابطھ میان ویژگیھای شخصیتی و 
وفاداری بھ برند با نقش میانجیگری ھوش 

 ھیجانی در مشتریان محصوالت ورزشی
 

 مجید قاسمی شھید رجایی
 

 

 

 ۱۳۹۹ 



  

۱۳ 

بررسی تاثیر تجربھ برند وتصویر برند در 
محصوالت ورزشی مطالعھ موردی 

فروشگاھھای عرضھ محصوالت ورزشی 
 سطح تھران

 

 حجت کوشکی شھید رجایی

 

 

 

 ۱۳۹۸بھمن 

۱۴ 
نقش مدیریت دانش و یادگیری سازمان بر 

 لرستان کارآفرینی سازمان ورزش استان
 

 رسول یاری شھید رجایی

 

  

 

 ۱۳۹۸بھمن 

۱۵ 
راھبردھای توسعھ دیپلماسی بین المللی 
ورزش در فدراسیون والیبال جمھوری 

 اسالمی ایران
 شھید رجایی

 نصیری

 

 
 

 ۱۳۹۸بھمن

 حریری شھید رجایی  ۱۶
 

 

۱۳۹۹ 

 طوالبی اییشھید رج  ۱۷
 

 

۱۳۹۹ 

بررسی عوامل موثر بر جذب حامیان مالی  ۱۸
 در صنعت ورزش کشور

 ھادی کرمی شھید رجایی
 

 

۱۳۹۹ 

 طاھرخانی شھید رجایی  ۱۹
 

 

۱۳۹۹ 

 سلمانیان شھید رجایی  ۲۰
 

 

 

 اسالمی شھید رجایی  ۲۱
 

 

 

۲۲ 

 قدیانی شھید رجایی  
 

 

 

 خانم کریمی شھید رجایی  ۲۳
 

 

 

 سیدحسینی شھید رجایی  ۲۴
 

 

۱۳۹۹ 

کارکرد بازاریابی اجتماعی در تغییررفتار  ۲۵
 دانش آموزان بھ فعالیتھای ورزشی

  - صفر پور اییشھید رج
۱۳۹۸ 

۲۶ 
رابطھ بین بازاریابی سبز و معیارھای 

اخالقی تولید کنندگان با وفاداری مشتریان 
 محصوالت ورزشی

  - یزدانی شھید رجایی
۱۳۹۸ 



  

  - علی ولیزاده کوچری شھید رجایی  ۲۷
 

۲۸ 
بین رویداد و حامی مالی بررسی تاثیر تناسب 

بر قصد خرید مصرف کنندگان ورزشی با 
نقش میانجی نگرش نسبت بھ حامی مالی و 

 تعدیل کننده مشارکت ورزشی

  - سھیال عزیزخانی شھید رجایی
۱۳۹۸ 

  - مھناز محمدی شھید رجایی  ۲۹
۱۳۹۹ 

  - اسدهللا عسگری شھید رجایی  ۳۰
 

تدوین برنامھ استراتژیک مدیریت  ۳۱
 استعدادیابی در ورزش مدارس

  - احمد علیزاده شھید رجایی
 

۳۲ 
تاثیر ابھام نقش بر قصد حضور مجدد 

داوطلبان رویداد ورزشی با نقش واسطھ ای 
 رضایتمندی

  - مرتضی بخشی نیا شھید رجایی
 ۱۳۹۸تابستان

  - توفیقیان شھید رجایی  ۳۳
 

ارتباط سبک رھبری و مدیریت استعداد در  ۳۴
 فدراسیون والیبال

 سید مھدی حسینی شھید رجایی

  
۱۳۹۶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 سوابق ورزشی -10

 
 سال سمت عنوان ردیف

 1384 ورزشکار یا جده عربستاني کشورهاي اسالمی دنطال 1
 1380 ورزشکار غرب آسیا اصفهان ایراني طال 2
 1383 ورزشکار جام شیخ راشد امارات يطال 3

 برنز قهرمانی باشگاههاي آسیا2 نقره و2طال، 1 4
 

 ورزشکار
2002-2004  
1995-1994  

1996 

 برنز سوپر لیگ والیبال باشگاههاي ایران3 نقره و3، طال5 5

 
 

 رورزشکا

1374 
77-75 
78-76 
80-79 
83-82 
85-84  

 2002 ورزشکار نقره المپیک آسیایی بوسان کره جنوبی 6
 1381 ورزشکار ایران مشهد نقره جام بین المللی دهه فجر 7
 1376 ورزشکار نقره جام شیخ راشد امارات 8
 2003 ورزشکار برنز قهرمانی مردان آسیا پکن چین 9

 1373 ورزشکار و روسیهبرنزجام بوگاینکف مسک 10
 1384 ورزشکار المپیک دانشجویان جهان ترکیهمقام ششم  11
 2001 ورزشکار سپکر دانشجویان جهان پکن چینبهترین ا 12
 2001 ورزشکار چین افع روي تور دانشجویان جهان پکنبهترین مد 13
 2001 ورزشکار چین رویس دانشجویان جهان پکنبهترین زننده س 14
 1382 ورزشکار ین زننده سرویس باشگاههاي آسیابهتر 15
 1376 ورزشکار بازیکن جام شیخ راشد امارات (ارزشمندترین) بهترین 16
 2015 مربی ل در دنیاباالترین سطح مربیگري والیبا )3مربی سطح سه بین المللی (کاتاگوري 17
 2012 مربی مربی بین المللی والیبال ساحلی 18
 1388 مربی وجوانان پسر ایرانتیم ملی نمربی  19
 1389 مربی نوجوانان آسیا طال  20
 2013 مربی المپیک ناشنوایان صوفیه بلغارستانبرنز  21
 2012 مربی تیم ملی دانشجویانمربی  22
 2012 مربی دانشجویان جهان طال  23

 



  

 

 

 

 

  

 سوابق بازي باشگاهی -11

 
 عنوان ردیف

 تهران پیکان،صنام تهران،اتهرانسایپ،ذوب آهن اصفهان: داخلی 1
 

 امارات الوصل ،العربی قطر ،لوك لوزان سوییس : خارجی 2
 

 

 

 

 ي امور رایانههامهارت -12

 
 عنوان ردیف

 accessگواهینامه پایان دوره آموزشی  1
 wordگواهینامه پایان دوره آموزشی  2
 internet گواهینامه پایان دوره آموزشی 3
 windows   یان دوره آموزشیگواهینامه پا 4
 power pointگواهینامه پایان دوره آموزشی 5
 excel گواهینامه پایان دوره آموزشی 6
 مبانی کامپیوتر گواهینامه پایان دوره آموزشی 7

 


