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سوابق تحصیلی:
1363رشته فرهنگ وادب از دبیرستان امیر کبیر ایالم ، خرداد: دیپلم
1367ماه تیر،رشته ي تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه شهید چمران اهواز : کارشناسی
 1379رشته ي تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه تربیت معلم تهران، تیرماه :کارشناسی ارشد
 1391ه ریزي ورزشی از دانشگاه پیام نور تهران ، خرداد ماه مدیریت و برنام: دکترا

پیشینه شغلی:
 1371تا 1369کارشناس طرح وبرنامه اداره صنایع دستی ایالم در سال هاي
 1379تا 1371کارشناس آموزشی دانشگاه ایالم در سال هاي
 1374تا 1371مدیر تربیت بدنی دانشگاه ایالم در سال هاي
 1375بدنی و فرهنگی دانشگاه ایالم در سال مدیر تربیت
  1376کارشناس پژوهشی دانشگاه ایالم به مدت یکسال
 1386تا 1379در سال هاي ) بار دوم (مدیر تربیت بدنی دانشگاه ایالم
 1393مدیر دفتر همکاري هاي علمی بین المللی دانشگاه ایالم

پیشینه تدریس:
 1376تا 1371هاي ایالم در سال تدریس در دانشگاه
 1386تا 1379در سال هاي پیام نور مرکز ایالم تدریس در دانشگاه
 1381ایالم در سال مرکز آموزش مدیریت دولتیتدریس در
 1386تا 1380تدریس در دانشگاه ایالم  در سال هاي
 کنونتا 1391سال هاي ازتدریس در دانشگاه ایالم



 کتاب و مقاله(تالیف:(
1385، سال چاپ "تمرین با وزنه براي همه": الیف کتاب با عنوان ت
 1393، سال چاپ "ریوي-کمک هاي نخستین، احیاي قلبی": تالیف کتاب با عنوان
 1385ارایه در همایش ملی (،"دولتی استان ایالمبررسی وضعیت زنان شاغل در دستگاه هاي ": مقاله با عنوان (
 مقاله با عنوان:

“The effect of type of sport,gender,personality and Goal orientation on sport ethics”.
World journal sport Sciences,6(4) . 372-381,2012

 مقاله با عنوان:
“The investigation of causal models of personality , Goal orientation and sport ethics
in Iranian athletes students”.the social science med journals. Vol:33(2) ,2012

طرح هاي پژوهشی:
1382"بررسی وضعیت زنان شاغل در دستگاه هاي دولتی ایالم":اجراي طرح پژوهشی با عنوان.
بدنینیازسنجی و نظر سنجی از دانشجویان در خصوص فعالیت هاي تربیت ":اجراي طرح پژوهشی با عنوان"

1385.
 تهیه و تدوین نرم استاندارد منطقه اي ارزشیابی آمادگی جسمانی دختران دانشجو ":با عنوانبر طرح پژوهشینظارت

،1384

سمینارها، کارگاه ها و دوره هاي آموزشی:
ایالمدانشگاه ).به عنوان مدرس(1382"بکارگیري استراتژي ها و برنامه ریزي ورزشی":کارگاه تخصصی با عنوان
1382مهر"دانشگاه ها ) فوق برنامه(برنامه ریزي ورزش":کارگاه با عنوان.
اداره کل تربیت . "جشنواره ورزشی چند جانبه بخش هاي مختلف آموزش عالی کشور":کارگاه تخصصی با عنوان

بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري 
پژوهشکده ي تربیت بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و . 1381بهمن ."مدیریت زمان ":کارگاه تخصصی با عنوان

فناوري
پژوهشکده ي تربیت بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري. 1382اسفند . "حل مساله ":کارگاه تخصصی با عنوان
فناوري اطالعات ":کارگاه با عنوانIT" . دانشگاه تربیت مدرس تهران. 1383بهمن
موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش . 1381آذر ماه . "یی با طراحی صفحات وب آشنا":کارگاه آموزشی با عنوان

عالی
دانشگاه ایالم. 1384. "مدیریت مشارکتی ":کارگاه آموزشی با عنوان



کارگاه آموزشی با عنوان:"power point" .موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی
کارگاه آموزشی با عنوان:

 Physical education and leisure time of university students presented at tarbiat
modarres University on jan 2004

کارگاه آموزشی با عنوان:

 Sport medicine .the presented of the international Olympic committee January 2003

 شرکت در اولین سمینار ملی تربیت بدنی
 پژوهشکده . 1383مهر ماه . سمپوزیوم تربیت بدنی دانشگاه هاي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوريشرکت درنخستین

تربیت بدنی
شرکت درنخستین پنجمین سمینار ملی تربیت بدنی

آشنایی با زبانهاي خارجی:
ترجمه ،مکاتبه ،مکالمه( زبان عربی در سطح پیشرفته(
زبان انگلیسی در سطح متوسط

سایر فعالیت ها:
1374. مسئول آموزش هیات فوتبال ایالم
 1386تا 1384دبیر کمیته ورزش کارکنان دانشگاه در سال هاي
 د دست اجراکارشناسی ارشد(راهنمایی پنج پایان نامه ي دانشجویی(
داوري هفت مقاله علمی پژوهشی
1393دانشگاه ایالمرییس انجمن تخصصی دو و میدانی

 مطالعاتیعالیق پژوهشی و:
رفتار سازمانی
روانشناسی ورزشی
اخالق حرفه اي
فرهنگ ورزش

افتخارات:
 از سوي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري 1383معرفی به عنوان مدیر نمونه سال
 از سوي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري 1383معرفی به عنوان مدیر نمونه سال
 از سوي دانشگاه ایالم 1383معرفی به عنوان پژوهشگر نمونه سال




