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 سوابق علمی: 

  6931از  ،دانشگاه تهران ،ی ورزشیو رویدادها هاسازمان دانشجوی دکتری، رشته مدیریت راهبردی در  -

  6939سال  - پردیس دانشگاه تهران  ،کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی  -

از طریق کمیته بین المللی  (MEMOS XIX )کارشناسی ارشد اجرایی مدیریت سازمان های ورزشی -

 میالدی 6161 – المپیک زیر نظر دانشگاه کاتالیکو دی لوین بلژیک

  6931 - لیسانس زیست شناسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان  -

از  (ASMC ) دوره های مدیریت پیشرفته ورزشی (Programme Director ) گواهینامه مدیر برنامه -

  6939 - المپیک سولیداریتی در سوئیس -کمیته بین المللی المپیک 

ورزشی المپیک سولیداریتی از کمیته دوره های مدیریت ( Course Director) /مدرسگواهینامه مدیر -

 7931 -بین المللی المپیک 

مدیران و مسئولین شرکت کننده در دوره  (case study) هدایت و تسهیل آموزش و مطالعات موردی -

  6931های پیشرفته مدیریت ورزشی المپیک سولیداریتی در ایران از سال 

تدوین پروپوزال، برنامه ریزی، هماهنگی، طراحی پروژه تربیت سفیر آموزش المپیک ویژه معلمان تربیت  -

  IOC - 6931 -بدنی ایران، پذیرش و حمایت کمیته بین المللی المپیک

مدیریت مطلوب و "دیپلم دوره هم اندیشی مدیران کمیته ها و آکادمی های ملی المپیک کشورها با موضوع  -

به عنوان  IOAکشور یونان و انتخاب از سوی  -در المپیا -"مپیک در سازمان های ورزشیآموزش ال

  6161 -هماهنگ کننده یکی از کارگروه های منتخب 

ال س-کشور یونان –گواهینامه دوره آموزش المپیک در نشست جوانان در آکادمی بین المللی المپیک  -

  میالدی 6111

  -دانشگاه آزاد اسالمی در تهران (سازمان مدارس آزاد)گواهینامه دوره تعلیم و تربیت از سازمان سما  -

  6931سال 

–کمیته بین المللی المپیک -دوره مدیریت ورزشی از برنامه های المپیک سولیداریتی شرکت در گواهینامه  -

   7711سال 

   ICDLگواهینامه دوره  -

شور در ربیت بدنی حاصل تالیف یا ترجمه اساتید دانشگاه های داخل کمعرفی کتاب های معتبر علمی ت -

  چهار سالمجله رشد تربیت بدنی 

میالدی  6162و نیز مجدد  6161مشارکت در ترجمه نسخه جدید کتاب راهنمای مدیریت ورزشی سال  -

  از انتشارات کمیته بین المللی المپیک



از انتشارات کمیته بین  6931هماهنگی و نظارت بر چاپ کتاب مدیریت سازمان های المپیکی در سال  -

 در کمیته ملی المپیک کشورمان المللی المپیک

در همایش "ارزیابی کیفیت آموزش در سازمان های المپیکی کشور "با موضوع  (سخنرانی)پذیرش مقاله  -

 6931 –علمی انجمن مدیریت ورزشی کشور 

قابلیت تغییر استرتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری  "مقاله با موضوع  آموزشی همراهذیرش بورس پ -

 پرتغال -میالدی لیزبون  6162در دومین گردهمایی فارغ التحصیالن دوره مموس،  "اسالمی ایران

 سوابق اجرایی: 

 6932از سال  -آکادمی ملی المپیک –مسئول بخش توسعه ارزش های المپیک  -

  6932 -6939از سال -یک سولیداریتی کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران مدیر واحد المپ -

 پنج سال-اریتی کمیته ملی المپیک معاون واحد المپیک سولید -

 6931کارشناس واحد المپیک سولیداریتی کمیته ملی المپیک از سال  -

، برنامه های آموزشی ،پژوهشی و IOCمدیریت، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت، تنظیم و ارسال گزارش به  -

المپیک سولیداریتی واحد آموزش و پژوهش/ المپیک سولیداریتی کمیته ملی المپیک در چهار حیطه 

  6933مدیران و مدیریت، مربیگری، ورزشکاران، ارزش های المپیک ( از سال 

  6931 -وابط بین الملل کمیته ملی المپیکهمکاری با واحد ر -

 6921-6931 – سال 9لی فصلنامه المپیک به مدت مدیریت اجرایی داخ -

بیومکانیک ورزشی، روانشناسی ورزشی، )مسئول هماهنگی کمیسیون های ورزشی کمیته ملی المپیک  -

 سال   1به مدت ( ورزش و محیط زیست ،ورزش همگانی ،ورزش و زنان، حقوق ورزشی، ..

6931 - 6933  

ورزشی در طول سال  –کارگاه ها داخلی و  بین المللی علمی مسئول دبیرخانه برگزاری کنگره ها/سمینارها/  -

  6921 -6931های 

 –دوره مدیریت پیشرفته ورزشی المپیک سولیداریتی زیر نظر کمیسیوِن المپیک سولیداریتی  ششبرگزاری  -

IOC طول هر دوره یک سال، وِیژه مدیران ارشد ورزشی کشور با تاکید بر فدراسیون های ورزشی ،  

 Liweiبرنامه ریزی، هماهنگی و اجرای کارگاه منطقه ای روانشناسی ورزشی در ایران با حضور پروفسور    -

ZHANG  6939 -، رئیس انجمن روانشناسی آسیا و اقیانوسیه از دانشگاه شانگهای  

، از برنامه ریزی و اجرای دوره سه روزه پزشک تیم های ورزشی در ایران با حضور پروفسور رونالد موقان -

 6931 -اساتید برجسته تغذیه ورزشی کمیته بین المللی المپیک و دانشگاه الفبرو انگلیس 

طرح پژوهشی نظام توسعه ورزش قهرمانی در رشته های مدال آور دوومیدانی و کمیته ملی المپیک در ناظر  -

  7731 –قایقرانی با مسئولیت جناب آقای دکتر سید محمد رضوی 
 

نگ کننده دوره های مدیریت ورزشی المپیک سولیداریتی مطابق تقویم کمیته بین مدیر، ناظر و  هماه 

 -  6931المللی المپیک برای سازمان های ورزشی مختلف کشور در هر سال میالدی از سال 

مدیر و هماهنگ کننده یک دوره مدیریت ورزشی المپیک سولیداریتی برای کمیته ملی المپیک تاجیکستان  

 6116 -در شهر دوشنبه 

- 



ورزشی المپیک سولیداریتی مطابق تقویم کمیته بین المللی  –مدیر، ناظر و هماهنگ کننده دوره های فنی  

المپیک و فدراسیون های جهانی در رشته های مختلف ورزشی با حضور مربیان بین المللی از کشورهای 

 6931مختلف در هر سال میالدی از سال 

- 

هماهنگی و نظارت برای برنامه های بورسیه ورزشکاران المپیکی و مربیان ورزشی در رشته های مختلف در  

  6939داخل و خارج کشور از سال 

- 

مشارکت، هماهنگی و نظارت بر طرح استعدادیابی و توسعه رشته قایقرانی با همکاری فدراسیون ملی،  

فدراسیون جهانی قایقرانی و کمیته بین المللی المپیک در دو بخش ورزشکاران و مربیان با هدف بازی های 

  بوینس آیرس 33-6931المپیک نوجوانان 

- 

 -  6932-6939دبیر شورای نشر و پژوهش کمیته ملی المپیک از سال  

انجام کلیه امور مربوط به  -مسئول حوزه سرپرستی ریاست کمیته ملی المپیک و همکاری با دفتر دبیر کل 

  به مدت سه سال 6921برگزاری دو مجمع عمومی سالیانه کمیته ملی المپیک 

- 

عضو شورای راهبردی کنگره بین المللی ورزشی شواری المپیک آسیا با مرکزیت دبیرخانه در ایران که در  

 6921 -کویت برگزار گردید 

- 

عضو شورای برنامه ریزی و مسئول دبیرخانه سمپوزیم علمی بازی های کشورهای اسالمی که قرار بود در  

  در ایران برگزار گردد. 6921سال 

- 

 1- 6939 –عضو کمیسیون ورزش و زنان کمیته ملی المپیک  

در  یولژیکروبیو م زیست شناسی یشگاهآزمای – یعمل سیو تدر هیکارشناس گروه تغذ ،یدر بخش پژوهش یهمکار -

  6931-6939 – نیواحد ورام یدانشگاه آزاد اسالم

- 

 


