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 ی تعال بسمه 

 اطالعات شخصی 
 علیمراد :فرزند     رحیمی زاده :یخانوادگ نام   میثم  :نام

 کاشمر محل تولد:  26/11/1365 :تولد  خی تار

 کارت پایان خدمت  وضعیت نظام وظیفه:

 meysam.rahimizadeh@gmail.comایمیل: 

 

 سوابق تحصیلی 
 

 ها:نامهپايان

 نامه كارشناسي ارشد:عنوان پايان - 1

 "ایاروپا و آس ران،یفوتبال ا یباشگاهها یرسم ت یوب سا قیو تعامل با هواداران از طر نیآنال یابیبازار سهیمقا •

 استاد راهنما: دکتر سید نصراله سجادی •

 استاد مشاور: دکتر محمود گودرزی •

 19.75نمره =  •

 دكتري:نامه  عنوان پايان  - 2

 ارائه مدل تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور •

 دکتر محمود گودرزی -استاد راهنما: دکتر سید نصراله سجادی  •

 استاد مشاور: دکتر مجید جاللی فراهانی •

 19.90نمره=   •

 

  

 رشته  مقطع تحصيلي
كشور محل 

 تحصيل 

شهر محل 

 تحصيل 

مؤسسه محل 

 تحصيل 

تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 پايان
 معدل

 40/16 1384 1381 آزادی  كاشمر ايران رياضي ديپلم

 05/18 1389 1385 دانشگاه تهران تهران ايران بدني و علوم ورزشيتربيت كارشناسي

كارشناسي 

 ارشد
 64/18 1391 1389 دانشگاه تهران تهران ايران مديريت ورزشي

 86/18 1395 1392 دانشگاه تهران تهران ايران مديريت و برنامه ريزی تربيت بدني دكتری
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 انتشارات

 کتاب •

 (انتشارات آوای ظهور) "Developing Successful sponsorship plansاسپانسرینگ موفق در ورزش = "ترجمه کتاب  .1

 (1391)چاپ شده، انتشارات حتمی،  " Psychology in Basketballروانشناسی بسکتبال = "ترجمه کتاب  .2

 (1395 -)انشتارات تیک تاک  "موفقیت در بسکتبال برای دختران"ترجمه کتاب  .3

 (1397  -دانشگاهی  جهاد  انتشارات("  خالق  بدنی  تربیت   پروژه  طریق  از  درسی  برنامه  انسجام:  خالق  بدنی  تربیت"    کتاب  ترجمه .4

 (چاپ)در دست  "المپیک زمستانی"کتاب  تألیف .5

 (راندانشگاه تهانتشارات  – )در دست چاپ "فناوری در ورزش"لیف کتاب أت .6

 (چاپ)در دست  "آسیاییبازی های "کتاب  لیفأت .7

 گزارش های علمی •

 -. دبیرخانه شورای راهبردی)همکار( برنامه ششم توسعه کشور()چشم انداز ورزش در  3تدوین گزارش راهبردی شماره  .1

 1393. مهر ماه وزارت ورزش و جوانان

. آذر وزارت ورزش و جوانان  -. دبیرخانه شورای راهبردی)همکار( )توسعه ورزش همگانی( 4تدوین گزارش راهبردی شماره   .2

 1393ماه 

وزارت  -. دبیرخانه شورای راهبردی)همکار( وزارت ورزش و جوانان()عملکرد یکساله  5تدوین گزارش راهبردی شماره  .3

 .1393. دی ماه ورزش و جوانان

وزارت ورزش و  -. دبیرخانه شورای راهبردی)همکار( )ورزش از منظر مقام معظم رهبری( 6تدوین گزارش راهبردی شماره  .4

 1393جوانان. بهمن ماه 

. دبیرخانه شورای )همکار(  رزش در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور()آسیب شناسی و  7تدوین گزارش راهبردی شماره   .5

 1394وزارت ورزش و جوانان. اردیبهشت ماه  -راهبردی

. دبیرخانه شورای )همکار(  )آسیب شناسی جوانان در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور(  8تدوین گزارش راهبردی شماره   .6

 1394خرداد ماه  وزارت ورزش و جوانان. -راهبردی

. دبیرخانه )همکار(  )عملکرد وزارت ورزش و جوانان در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار(  11تدوین گزارش راهبردی شماره   .7

 1394آبان ماه  وزارت ورزش و جوانان. -شورای راهبردی

فدراسیون  –رایی تدوین( تدوین گزارش راهبردی فدراسیون اتومبیرانی و موتورسواری جمهوری اسالمی ایران )مشاور اج .8

 .1395اتومبیرانی و موتورسواری جمهوری اسالمی ایران. شهریور ماه 
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 پژوهشی -مقاالت علمی •

( نشریه مدیریت ورزشی)بررسی عوامل موثر بر توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران .1

 )پذیرش(.

 )پذیرش(.  (ورزش و جوانان یفصلنامه مطالعات راهبردبوم کسب و کار مسکات باشگاه های ورزشی )نشریه  .2

 ( )پذیرش(.نشریه مدیریت ورزشیراهبردها و پیامدهای تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور. ) .3

 ( )پذیرش(.مطالعات راهبردی ورزش و جوانان) فصلنامه    در صنعت ورزش کشور  کیمداخله گر موثر بر تجارت الکترون  طیشرا .4

پژوهشی  –ارائه یک مدل سه بعدی از چالش های توسعه تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور. ) فصلنامه علمی  .5

 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی( )پذیرش(.

 )پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت ورزشی( )پذیرش(..در صنعت ورزش کشور کیموثر بر تجارت الکترون یعل طیشرا .6

مقایسه بازاریابی آنالین، محتوای رسانه ای و تعامل با هوادار از طریق وب سایت رسمی باشگاه های فوتبال در ایران، آسیا و  .7

 (.127-115ص   1395، تابستان 2صلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، سال هشتم، شماره فاروپا. )

صص   1392، پاییز 18نشریه مدیریت ورزشی، شماره . ارتباط بین انگیزه و رضایتمندی گردشگران پیستهای اسکی شهر تهران .8

53-69  

، 23مجله مطالعات مدیریت ورزشی ، سال ششم، شماره  .ی ابیبازار یابر یبه عنوان ابزار نترنت یا قیتعامل با هوادارن از طر .9

 .102-79صص   1393خرداد و تیر 

. کشور  دانشجویان  ورزشی  المپیاد  دهمین  در  پسر  و  دختر  دانشجویان  روانی  آمادگی  و  ورزشی  های  آسیب   شیوع  میزان  بین  رابطه .10

 1390 تابستانبهار و  ،125 -144: ص ص ،6 شمارۀ ،(ورزشی طب ) حرکت 

در  نینو  یکردهایرونشریه رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی با نقش میانجی خودکارآمدی در دبیران تربیت بدنی.  .11

 .39-23ص 1393، زمستان  7، شمارۀ  2 دورۀ - یورزش ت یریمد

ارتباط بین رهبری خدمتگزار مربیان با کارآمدی تیمی و رضایتمندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال ایران. فصلنامه علمی پژوهشی  .12

 .480-467. ص 3، شماره 8دوره  – 1395مرداد و شهریور  -مدیریت ورزشی

13. A Comparison of Online Marketing and Interaction with Fans through Official Website of Football 

Clubs in Iran, Asia and Europe, International Research Journal of Applied and Basic Sciences (ISC), 

Vol 3 (5), 1065-1071, 2012 . 

14. Determining the difference of aggression in Male & Female, athlete and non-athlete students. Procedia 

- Social and Behavioral Sciences (ISI), Vol. 30, 2011, PP. 2264–2267.  

15. Mental and Physical characteristics in Iranian Men’s Handball National Team, Winner of Silver Medal 

in Asian Games-2010. Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISI), Vol. 30, 2011, PP. 2268–2271 . 

16. A comparison between attitudes of active and inactive students toward sport and physical activities. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISI), Vol. 31, 2012, PP. 61–65 . 

17. The Role of Job Motivation in the Productivity of Human Resource in the Ministry of Youth Affairs and 

Sports. Sports management International journal Choregia. 14(1). 63-74.2018. 
18. Background Damages in Relationship Management between Faculty of Physical 

Education and Sport Science, and Executive Part of Sport Industry, Developing a 
Model. Sports management International journal Choregia.(Accepted)  
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 های داخلی و خارجی کنفرانس
1. Determining the difference of aggression in Male & Female, athlete and non-athlete students 

(Oral). 2nd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Antalya, Turkey, 

25-29 May 2011 

2. Mental and Physical characteristics in Iranian Men’s Handball National Team, Winner of 

Silver Medal in Asian Games-2010 (Oral). 2nd World Conference on Psychology, 

Counseling and Guidance, Antalya, Turkey, 25-29 May 2011 

3. Determining the Difference of Aggression in Male & Female, Athlete and Non-athlete 

College Students (Oral). FISU Conference, Shenzhen, China, 13-16 August 2011 

4. Exploring affecting factors on sport orientation among college student in 10 Iranian 

universities (Poster). FISU Conference, Shenzhen, China, 13-16 August 2011 

5. Mental Skills and Sport Injuries Prevalence in Athletes Participating in National Student 

Olympiad (Oral). FISU Conference, Shenzhen, China, 13-16 August 2011 

6. A Comparison between attitudes of active and inactive students toward sport and physical 

activities (Oral). 2nd World Conference on Learning, Teaching and Administration, Istanbul, 

Turkey, 28-30 October 2011 

7. A Comparison of Online Marketing, Media contents and Interaction with Fans through Official 

Website of Football Clubs in Iran, Asia and Europe (Oral). FISU Conference, Kazan, Russian, 

14th to 17th July 2013.  

8. Interaction with fans through club website as a marketing tool: study and comparison of 

professional football clubs of Iran, Asia and Europe (Poster). FISU Conference, Kazan, Russian, 

14th to 17th July 2013. 

9. Comparison of media content of official website of successful federation at Incheon Asian games 

2014(Poster).The third scientific and sport seminar on woman, sport, media. Tehran, Iran. 2014. 

10. The effect of online store's characteristics (B2C) in e-commerce sport industry in the purchasing 

of woman (Poster).  The 2nd IAPESGW regional symposium: women's empowerment in sport. 

Tehran, Iran. 2015. 

11. Investigating the condition of Customer Experience Management in women's bodybuilding and 

aerobic gyms (Poster).  The 2nd IAPESGW regional symposium: women's empowerment in sport. 

Tehran, Iran. 2015. 

12. Prioritizing the effective factors on customer's experience management in body building aerobics 

clubs in Tehran. 9th international congress on physical education and sport sciences. March 9-10, 

2016 Tehran, Iran. 

13. A content analysis of official Rio 2016 Olympic Games website with marketing approach 

(Oral).8th international sport business symposium – Rio de janeiro . 2016. 

14. The Study of Online Marketing In sport leagues.1st International Conference on Privatization and 

Investment in Sport - 2012 

ر از طریق وب سایت رسمی باشگاه های فوتبال در ایران، آسیا و مقایسه بازاریابی آنالین، محتوای رسانه ای و تعامل با هوادا .15

 ، آکادمی ملی فوتبال ایران.1392آبان  16و  15فوتبال.  و علم المللی بین کنگره اروپا. ) سخنرانی(. دومین

 بدون تربیت  ملی همایش(. پوستر) کاشمر شهرستان راهنمایی مقطع دانش آموزان ورزشی جهت گیری بر موثر عوامل بررسی .16

 1390 مهر 16-17 مشهد، کالم،

 آموزان دانش موردی مطالعه)ورزشکار غیر و ورزشکار پسر و دختر آموزان دانش در (AGQ) پرخاشگری تفاوت بررسی .17

 1390 مهر 16-17 مشهد، کالم، بدون تربیت  ملی همایش(. پوستر( )کاشمر شهرستان

دانشگاه تهران )پوستر(. همایش علم و کشتی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران،   گیر  کشتی  مرد  دانشجویان  هیجانی  هوش  ارزیابی .18

 1391اردیبهشت  19-20

بررسی و مقایسه سطح مهارت روانی تعهد بازیکنان نخبه والیبال در پست های مختلف بازی )سخنرانی(. سومین همایش ملی  .19

 . 1392 آذر. 15و  14 استعدادیابی ورزشی. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 رضوی)پوستر(. همایش  خراسان  استان  بدنی  تربیت   کل  اداره  کارکنان  سازمانی  شهروندی  رفتار  و  توانمندسازی  بین  رابطه  بررسی .20

 1390اسفند  19 -18ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تفت،  علوم و کاربردی بدنی تربیت  ملی
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شور از دیدگاه خبرگان)پوستر(. اولین همایش ملی انجمن مدیریت چالش های توسعه تجارت الکترونیک در صنعت ورزش ک  .21

 . تهران. دانشگاه عالمه طباطبایی 1394اردیبشهت ماه  31-30ورزشی ایران. 

(. اولین همایش ملی سخنرانیترکیب)ش کشور با استفاده از رویکرد فراارائه ابزار ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت ورز .22

 . تهران. دانشگاه عالمه طباطبایی 1394اردیبشهت ماه  31-30انجمن مدیریت ورزشی ایران. 

)سخنرانی(. اولین همایش ملی انجمن تیریاز جنبه مد رانیا یکیالمپ یورزش یسازمان ها یآموزش یازهاین یفیک یابیارز .23

 ن. دانشگاه عالمه طباطبایی . تهرا1394اردیبشهت ماه  31-30مدیریت ورزشی ایران. 

مقایسه محتوای رسانه ای و بازاریابی آنالین از طریق وب سایت های رسمی باشگاه های لیگ برتر والیبال ایران)پوستر(.   .24

 . دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران. ایران.1393بهمن  12و 11همایش ملی نقش ورزش در نظام سالمت و توسعه پایدار. 

. 1396اردیبهشت    7و    6  پژوهشگاه تربیت بدنی ایران.  .دهمین همایش بین المللی ورزشی  )پوستر(.رانیورزش ا  یملنماد    نییتع .25

 دانشگاه شهید بهشتی تهران.

.  1396آبان  22تا  20. اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک. )سخنرانی(راهبردهای توسعه تجارت الکترونیک در فوتبال ایران .26

 رازی.مرکز همایش های 

. دومین همایش ملی علوم ورزشی و )سخنرانی(بررسی تاثیر ویژگی های فروش اینترنتی بلیت در قصد خرید تماشاگران فوتبال .27

 . سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور.1396اسفند 17فدراسیون ها. 

ایش ملی . دومین هم)سخنرانی(ارتباط بین فعالیت جسمانی با تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان یزد .28

 . سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور.1396اسفند 17علوم ورزشی و فدراسیون ها. 

. دومین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون )سخنرانی(بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر تجارت الکترونیک در ورزش .29

 . سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور.1396اسفند 17ها. 

اسفند   17و    16. سومین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی کشور.  )پوستر(الکترونیک در ورزش کشورتحلیل محیطی تجارت   .30

 . سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور. تهران.1396ماه 

. سومین همایش ملی )سخنرانی(بررسی عوامل موثر بر توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی بلیت فروشی در صنعت ورزش .31

 . سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور. تهران.1396د ماه اسفن 17و  16انجمن مدیریت ورزشی کشور. 

 تیریمد  یانجمن علم  یمل  شیهما  نیپنجم  .)سخنرانی(و اروپا  ایفوتبال در آس  یباشگاه ها  کیتجارت الکترون  سهیو مقا  یبررس .32

 . دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.1398بهمن  30و  29. رانیا یورزش

 

 مدرسی کارگاه:

 ردیف عنوان سازمان سال

 1 دنی منظم عالیت بورزش و ف واحد آموزش و بهداشت جنوب تهران 1390

 2 تجارت الکترونیک در صنعت ورزش )ع(  یامام عل یبدن ت یترب یو حرفه ا یدانشکده فن 1397

 3 الملل ورزش آشنایی با نهادهای بین وانانوزارت ورزش و ج 1398
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 قهرمانیسوابق 

 :  بسکتبال

 (دانشگاه یزد -یزد -1387) کشور دانشجویان ورزشی المپیاد نهمین قهرمان .1

 (دانشگاه مازندران -بابلسر -1389) کشور دانشجویان ورزشی المپیاد دهمین قهرمان .2

 (دانشگاه شهید بهشتی-تهران -1393) کشور دانشجویان ورزشی المپیاد دوازدهمین قهرمان .3

 (دانشگاه فردوسی-مشهد -1395) کشور دانشجویان ورزشی المپیاد سیزدهمین قهرمان .4

 (تهران -1388) کشور 1دانشگاه های منطقه  قهرمان  .5

 (تهران -1390) کشور 1دانشگاه های منطقه  قهرمان  .6

 (تهران -1392) کشور 1دانشگاه های منطقه  نائب قهرمان .7

 (شهرکرد -1383) مسابقات بسیج دانش آموزی کشور قهرمان  .8

 (سبزوار -1382) مدارس خراسان رضوی قهرمان  .9

 (تهران -1387) دانشجویی ورزش ملی المپیاد اولین سوم مقام  .10

 مشهد( -1384خراسان ) استان لیگ سوم مقام  .11

 (1387)مسابقات یوگوسالویدعوت به اردوی تیم ملی دانشجویان اعزامی به  .12

 نائب قهرمانی در جشنواره ورزشی دانشگاه تهران 4مقام قهرمانی و  7 .13

 : ها رشته سایر

 (ایالم -1390) کشور دانشجویان ورزش همگانی اولین المپیاد قهرمان  ✓

 دانشگاه سطح در هندبالو  میدانی و دو و بدمینتون های رشته در متعدد های مقام  ✓

 

 گواهی نامه ها

 مربیگری  •
 بسکتبال 2 درجه مربیگری ✓

 هندبال 3 درجه مربیگری ✓

 جسمانی آمادگی 3 درجه مربیگری ✓

 بدمینتون 3 درجه مربیگری ✓

 میز روی تنیس 3 درجه مربیگری ✓

 دو و میدانی 3 درجه مربیگری ✓

 سواری موج المللی بین مربیگری ✓

 یک پدل ح مربیگری سط ✓

 داوری •
 دو و میدانی 2 درجه داوری ✓

 میز روی تنیس 3 درجه داوری ✓

 هندبال 3 درجه داوری ✓

 سواری موج المللی بین داوری ✓
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 کاری سوابق 

 های پژوهشیطرح •

در برنامه   یورزش  یها  ونیدراسا و فاستان ه  بدنیربیت ، ادارات کل ت  یبدنتیترب  سازمان  یعملکرد فرهنگ  یابیو ارز  یبررس .1

 )همکار اصلی(. کارفرما: شورای عالی انقالب فرهنگی توسعه چهارم

 علوم ورزشیبدنی و پژوهشکده تربیت های مدیران ورزشی در ایران )همکار اصلی( کارفرما: چالش .2

 دانشجویان ورزشی المپیاد دهمین در پسر و دختر دانشجویان روانی آمادگی و ورزشی های آسیب  شیوع میزان بین رابطه .3

 کشور)همکار اصلی( کارفرما: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

 فدراسیون هندبال کارفرما: )مجری(.  تدوین برنامه استراتژیک فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران  .4

سازمان تربیت  کارفرما:)مجری(.  بررسی و مقایسه اضطراب صفتی و حالتی ورزشکاران نخبه و غیر نخبه نیروهای مسلح .5

 بدنی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 

معاونت امور اجتماعی  کارفرما:)همکار(.  راهکارهای ارتباطی و رسانه ای رشد و توسعه ورزش همگانی کالن شهر تهران  .6

  و فرهنگی شهرداری تهران 

 فدراسیون اسکیکارفرما: اصلی(. )همکار  تدوین برنامه استراتژیک فدراسیون اسکی جمهوری اسالمی ایران .7

فدراسیون کارفرما: )همکار اصلی(.  جمهوری اسالمی ایران اتومبیلرانی و موتورسواریتدوین برنامه استراتژیک فدراسیون  .8

 اتومبیلرانی و موتورسواری

ات های استانی و هی جمهوری اسالمی ایران طراحی و تدوین نظام ارزیابی عملکرد فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری .9

 فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواریکارفرما: )همکار اصلی(. 

فدراسیون اتومبیلرانی و کارفرما: طراحی و تدوین ساختار سازمانی فدراسیون و شرح وظایف هر بخش )همکار اصلی(.  .10

 موتورسواری

 صندوق  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  بین  مشترک کارفرما:  .  (مجری)کودکان و نونهاالن  رزش  یابی و آمایش ودطرح ملی استعدا .11

 یونیسف متحد ملل کودکان

 بین مشترک . (همکار اصلی)ها توانش پرورش و ورزشی استعدادیابی طریق از نوجوانان و کودکان توسعه و رشدو  ارتقاء . .12

 سفیونی متحد ملل کودکان صندوق و جوانان و ورزش وزارت

 

 اجرایی تجارب •

 جوانانمانی وزارت ورزش و مشاور دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهر •

 همگانیفدراسیون مسابقات و های رقابتی  ورزش گروهل مسئو  •

 (96-95سال  1)به مدت   دبیر انجمن ورزش های موج سواری جمهوری اسالمی ایران •

 تا کنون( 96از ) عضو هیات رئیسه انجمن ورزش های موج سواری جمهوری اسالمی ایران •

 (98و  94-93سال  3مدیر آکادمی ورزشی دانشگاه تهران )به مدت  •

 (1393سایت انگلیسی مسابقات اسکواش قهرمانی جوانان آسیا )مدیر ثبت نتایج و  •

 (1393اسکواش ایران جونیور )بین المللی مسئول جداول مسابقات  •

 (1394مسئول نتایج و سایت انگلیسی مسابقات اسکواش قهرمانی جوانان آسیا ) •
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 دانشجویان شاهد و ایثارگر  ورزشی  المپیاد  اولین به  اعزامی  تهران  دانشگاه  دانشجویان شاهد و ایثارگر  ورزشی  کاروان  سرپرست •

 (1390تابستان ) کشور

 (1390) علوم پزشکی دانشگاه بسکتبال دانشکده توانبخشی تیم مربی  •

 (1392مربی تیم بسکتبال پردیس کیش دانشگاه تهران ) •

 (1391داوری در لیگ برتر دو و میدانی کشور ) •

 (1390و 1389سال متوالی،  2دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران )ول برگزاری جشنواره ورزشی ئمس  •

 (1397) کشور برتر استعدادهای المپیاددر  بسکتبال رشتهزارت ورزش و نماینده و ناظر •

 

 اجرایی -تجارت علمی  •

 (95تا  93) سال  کارشناس دبیرخانه شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان ایران •

 (96)سال  دبیر کمیته پژوهش فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران •

 ورزشی کشورمسئول کمیته انتشارات انجمن مدیریت  •

 (96)سال  عضو کارگروه تدوین و برنامه ریزی کمیته ملی پارالمپیک •

 (96)سال  عضو شورای راهبردی فدراسیون اسکی •

 عضو کارگروه طراحی نماد ملی ورزش کشور )کارگروه مشترک وزارت ورزش و جوانان و پژوهشگاه تربیت بدنی( •

 (97)سال  عضو کمیته تاسیس موزه ورزش ایران )وزارت ورزش وجوانان( •

 (1396دومین همایش ملی یافته های کاربردی در علوم ورزشی دانشگاه تهران )داور  •

 (1393داور سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی ) •

 (1396عضو کمیته علمی کنگره بین المللی فوتبال کلینیک ) •

 (1393بازاریابی ورزشی ایران. وزارت ورزش و جوانان)عضو کمیته اجرایی نشست هم اندیشی الزامات و اقدامات  •

 (1393عضو شورای سیاستگذاری هم اندیشی الزامات و اقدامات بازاریابی ورزشی ایران. وزارت ورزش و جوانان) •

 (1393مسئول کمیته نظارت و ارزشیابی همایش ملی نقش ورزش در نظام سالمت و توسعه پایدار ) •

 (1392ت همایش ملی تربیت بدنی نیاز نسل فردا )مسئول کمیته فناوری اطالعا •

 (1394مسئول کمیته فناوری اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران ) •

مسئول کمیته فناوری اطالعات گردهمایی مشترک معاونین وزارت مدیران کل ستادی و مدیران کل استان های ورزش و جوانان  •

(1393) 

 (1392همایش ملی تربیت بدنی نیاز نسل فردا ) وبسایت برتر-داور جشنواره وبالگ •

 (1392تربیت بدنی نیاز نسل فردا )  -عضو هیات رئیسه کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی •

 ( 1393مسئول کمیته نظارت و ارزیابی اولین همایش شهرسازی ایرانی اسالمی )  •

 (1394مسئول کمیته فناوری اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران ) •

 (1393قرآنی وزارت ورزش و جوانان ) –مسئول کمیته نظارت و ارزشیابی نشست تبیین سیاست ها و برنامه های فرهنگی  •

 (1393مسئول کمیته پذیرش نشست مجمع عالی بسیج ورزشکاران کشور ) •

 (1394سمپوزیوم بین المللی توانمندسازی زنان در ورزش ) پوسترمسئول کمیته  •

 (1393ورزشی زن، ورزش، رسانه ) –رزشیابی سومین سمینار علمی مسئول کمیته نظارت و ا •

همکار در برگزاری آزمون عملی ورودی رشته تربیت بدتی و علوم ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال  •

1392 
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 .1396اسفند    18شهید رجایی.  هیات رئیسه پنل مدیریت ورزشی سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی. دانشگاه   •

 .1396اسفند  18سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی. دانشگاه شهید رجایی.  ی مقاالتداور •

 ور نشریه مدیریت ورزشیدا •

 نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشیداور  •

 سازمانی در ورزش داور نشریه مطالعات رفتار •

 یورزش یارتباطات در رسانه ها ت یریمد یفصلنامه علمداور  •

 .1398ن بهم دانشگاه تهران.ن مدیریت ورزشی ایران.مسئول کارگاه های آموزشی پنجمین همایش ملی انجم •

 


