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 رزومه دکتر امین غالمی

 اطالعات فردی 

 نام و نام خانوادگی: امین غالمی -

 1355سال تولد:  -

 حرکتی( رشد و تکامل )گرایش ورزشی علوم و  بدنی تربیت دکترایآخرین مدرک تحصیلی:  -

 علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تربیت بدنی و  محل کار: پژوهشگاه -

 مرتبه: استادیار-شغل: هیات علمی -

  09127043291شماره تلفن همراه: -

 amingholami91@gmail.comآدرس ایمیل: -

 1389 (سابق معلم تربیتدانشگاه خوارزمی ) دانشگاه محل اخذ مدرک: -

 وضعیت تاهل: متاهل دارای یک فرزند -

 

 و اجرایی عالقه مندی پژوهشی : 

گسترش زندگی آپارتمان نشینی، کاهش مساحت منازل، گسترش بازی های الکترونیکی و افزایش مشغله کاری 

سال که سنین بحرانی کسب مهارت های حرکتی  7شیوع فقر حرکتی کودکان )مخصوصا زیر  والدین امروزه موجب

سال  10رار گرفته است تمرکز فعالیت های بنده طی پایه است( شده است. نظر به اینکه این موضوع کمتر مورد توجه ق

مداخالت تمرینی، تاسیس نهادهای مرتبط ملی و بین المللی، طراحی برنامه های بازی و ورزش کودکان )گذشته بر 

 بوده است.  (کودکان جشنواره های موضوعی، ارزیابی قابلیت های حرکتی

 در حوزه بازی، فعالیت بدنی و ورزش کودکان  سوابق

  1398، "کانون علمی بازی و ورزش کودکان"طراحی، راه اندازی و اجرای استارت آپ (www.irankidsplay.ir )

به منظور پشتیبانی علمی از   در مرکز فناوری های ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم

و  مهدهای کودک، مدارس ابتدایی و سایر فعاالن حوزه کودک در تامین محتوی و برگزاری رویداد و تامین تجهیزات

  فارغ التحصیل دانشگاهی  25فرینی برای بیش از کارآ

 

http://www.irankidsplay.ir/
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  2018در سویس و نایب رئیس این انجمن از سال  بین المللی بازی و ورزش کودکان یکی از دو بنیان گذار انجمن 

س، ایران، ( و اعطای نمایندگی به کشورهای عراق، امارات، چین، هندوستان، سویwww.worlcaps.org)تاکنون 

 قبرس طی دو سال گذشته 

  انجمن بین المللی بازی کودکان  گینماینداخذ و راه اندازی و مدیریت(www.ipaworld.org )2015 از در ایران 

  تاکنون

  با عناون زیر:  "در حوزه بازی و ورزش کودکان یالملل نیب زهیجا" و مدیر اجرایی حطراایده پرداز و 

 1394 "ایده های خالقانه در طراحی بازی های حرکتی کودکان در منزل"جایزه بین المللی با عنوان اولین  -

ازی های حرکتی کودکان با تاکید بر ایده های خالقانه در طراحی ب"دومین جایزه بین المللی با عنوان  -

 1395 "احترام به محیط زیست

 یحرکت یها یباز یموضوع یها جشنوارهایده های خالقانه در طراحی "سومین جایزه بین المللی با عنوان  -

 1396  "کودکان

  ،1394تهران،   کودکان، یحرکت یها یباز یاصول طراحآموزش  یکارگاه مل برگزاری  اولین مدیرطراح و ایده پرداز 

  ایده پرداز، طراح و مدیر برگزاری دوره های بین المللی بازی های حرکتی و ورزش کودکان برای اولین بار در کشور

 مربی 1600و آموزش بیش از  1398 -1396دوره  از  8)برگزاری 

  ،به عنوان یک فعالیت خیریه و مسئولیت اجتماعی به  "توپ من، توپ تو "پویش کشوری مدیرطراح و ایده پرداز

توپ های جمع آوری  1397منظور تهیه توپ برای کودکان ساکن در مناطق محروم شهرها و روستاها )پویش اول 

 در جریان است(  1398پویش دوم  -توپ 10000شده بیش از 

  با اعزام تیم های بازی جهت برگزاری فستیوال های بازی و نشاط برای کودکان  "حرکت از نو"طراح و مدیر پویش

کودکان مناطق سیل زده سیستان و  -98مناطق بحران زده کشور )کودکان سیل زده خوزستان در تابستان 

  (98بلوچستان در زمستان 

  مسول کمیته تدوین اساسنامه راه اندازی باشگاه های بازی و ورزش کودکان در کشور از تدوین پیشنهاد دهنده و

  (1398( تا تصویب نهایی )1396پیشنویس اولیه )

 1397بازی و ورزش کودکان  3بیگری درجه عضو کمیته تدوین برنامه درسی دوره مر 

 1390در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی  "کودکان یرشد حرکتو ارزیابی مرکز سنجش " یانداز راه 

 تاکنون – 1396استان تهران  کودکان هیات ورزش های همگانی و ورزش یباز تهیکم سئیر 

  1398تامین محتوی کمیته توسعه ورزش و فعالیت بدنی کودکان فدراسیون ورزش های همگانی عضو شورای 

  1398- 1397عضو شورای برنامه ریزی کنگره بین المللی سالمت کودکان پیش از دبستان 

http://www.worlcaps.org/
http://www.ipaworld.org/
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  1397 کشور در پژوهشگاه تربیت بدنی حوزه بازی و ورزش فعاالنتخصصی نشست  ریمدپیشنهاد دهنده و 

  98آذر 11تهران در پژوهشگاه تربیت بدنیو ورزش استان  ینشست فعاالن حوزه باز ریمدپیشنهاد دهنده و    

 یعلم تهیعضو کم ( کنگره بین المللی انجمن بین المللی بازیIPA  )2017  کانادا 

  تاکنون 1396رئیس کمیته بازی و ورزش کودکان هیات ورزش های همگانی استان تهران 

 ( تاکنون 1391) علوم وزارت بدنی تربیت پژوهشگاه ورزش در رفتاری علوم پژوهشکده سرپرست 

   تاکنون 1395راه اندازی و مدیریت سالن بازی و ورزش کودکان شادیکده تهران 

   تاکنون 1395راه اندازی و مدیریت سالن بازی و ورزش کودکان سرای محله پرواز تهران 

   1396فدراسیون ورزش های همگانی از سال و ورزش کودکان  یبازمدرس کالس های مربیگری 

 (1397 – 1386) بدنی تربیت پژوهشگاه الملل بین علمی های همکاری دفتر مدیر 

 (1392 – 1386) دانشگاهی های ورزش ملی فدراسیون الملل بین امور کمیته رئیس 

 (1391-1386) فناوری و تحقیقات ، علوم وزارت بدنی تربیت کل اداره المللی بین های همکاری دفتر مدیر 

 (1390- 1387) علوم وزارت بدنی تربیت پژوهشگاه حرکتی رفتار گروه دبیر 

 (تاکنون-1388) علوم وزارت بدنی تربیت پژوهشگاه ورزشی اختراعات و فناوری کارگروه عضو 

 (1389) علوم وزارت بدنی تربیت پژوهشگاه در ها نهاد با ارتباط بخش مدیر 

 و افتخارات هاتقدیرنامه 

  کم توان در حوزه بازی و ورزش کودکان برجسته برای فعالیت ایران  ژهیو کیالمپ از طرف رنامهیتقددریافت

 1398 ،ذهنی

  چهارمین مشارکت فعال در برگزاری  برایدریافت تقدیرنامه از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 1397 جشنواره ملی بازی و اسباب بازی

 پنجمین  یمشارکت فعال در برگزار یکودکان و نوجوانان برا یاز کانون پرورش فکر رنامهیتقد افتیدر

 1398 یو اسباب باز یباز یجشنواره مل

  استان  در و ورزش کودکان  یبازایران برای فعالیت های  یهمگان یورزش ها ونیفدراسدریافت تقدیرنامه از طرف

 1398تهران 

 معلم تربیت دانشگاه حرکتی رفتار گرایش بدنی تربیت دکتری التحصیلی فارغ و ورودی آزمون اول رتبه 

1384 
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 رفتار حیطه در کشور های دانشگاه بدنی تربیت دانشجویی علمی همایش سومین برتر سخنران 

 مشهد دانشگاه 1384حرکتی،

 1389  تهران پرورش و آموزش بدنی تربیت ملی همایش دومین منتخب سخنران 

 

 

 بازی کودکان ی موضوعیو اجرای جشنواره هاایده پردازی 

 و ماه سال موضوع                       مکان 

 93خرداد  انو ورزش کودک یبازبزرگ جشنواره  یبرگزار ریمد مشهد

 93خرداد  و ورزش کودک یجشنواره باز نیاول یبرگزار مدیر مشهد

  98تا  94 مورد( 100بیش از  فستیوال آب و کف بازی ) یبرگزار ریمد تهران

  98تا  94 فستیوال مینی المپیک کودکان در شادیکده یبرگزار ریمد تهران

 96اردیبهشت  20تا  16 کودکان دبستانی 1000فستیوال بازی و ورزش  با بیش از  یبرگزار ریمد پردیس

 96آذر  25تا  23 فستیوال مینی المپیک کودکان در اولین دوره بین المللی  - تهران

 98مهر  30 فستیوال مینی المپیک کودکان تنکابن

تهران 

 )قرچک(

 98آبان  9 جشنواره توپ من ، توپ تو

 98 آبان  12و  11 فستیوال مینی المپیک کودکان   قزوین

 98آبان  18 جشنواره توپ من ، توپ تو تهران

سلیمانیه 

 عراق

 98آبان  30 فستیوال مینی المپیک کودکان

 98آذر  8و  7 فستیوال مینی المپیک کودکان اهواز
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 ترویجی جرایدو ها  رسانهحضور در 

  برنامه های حاال خورشید شبکه و ورزش کودکان   یدر حوزه بازکارشناس سیمای جمهوری اسالمی ایران(

 و...( 2، ایران فعال شبکه سالمت و همیشه خانه شبکه2

   کارشناس رادیو ورزش در حوزه بازی و ورزش کودکان 

 لمی ترویجی در خبرگزاری های مختلفارائه مقاالت ع:  

 رسانه تصویری بازی مهارتی یا عدم شناخت کاربردهای بازی و اسباب_عدم تولید اسباب بازی حرکتی ،

 1398 کیدتاکس

 خبری کودک و نوجوان کانون پرورش فکری ، پایگاه کند یم دیرا تهد یرانیکودکان ا ،یفقر حرکت یسونام

   1398کودکان و نوجوانان 

  1397،  ستایو خبرگزاری کدام ورزش مناسب بچه شماست؟ 

 ی، خبرگزاری بدن تینفر به علت کمبود فعال ونیلیم 5سال/مرگ  5 ریکودکان ز یبدن تیفعال یبررس

 1398اسالمی دانشگاه آزاد 

 ، خبرگزاری سازمان پیشاهنگی فارسخردساالن یورزش ها برا نیمناسب تر -

  1394یبدن تیپژوهشگاه ترب یکیالکترون هینشر،و ورزش یباز قیشدن از طر یاجتماع -

 98آذر  20 فستیوال مینی المپیک کودکان شرکت پتروشیمی گاز بوشهر )جم(

 98دی  13تا  7 کانون پرورش فکری کودکان  جشنواره ملی اسباب بازی تهران

 98دی  11 فستیوال مینی المپیک کودکان قم

خوزستان 

 )شوشتر(

 98دی   20 کودکانفستیوال مینی المپیک 

 98دی  27 فستیوال مینی المپیک کودکان بندر انزلی

سیستان و 

 بلوچستان

 98بهمن  14تا  11 جشنواره بازی و ورزش کودکان ویژه مناطق سیل زده

 98بهمن  20 متقین جشنواره بازی و ورزش ویژه ایتام تهران

تهران 

 )قرچک(

 98بهمن  26 جشنواره بازی و ورزش ویژه روز مادر

 98اسفند   17 فستیوال مینی المپیک کودکان کرمان
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 1394یبدن تیپژوهشگاه ترب یکیالکترون هینشر، نیوالد دگاهیکودکان از د یبدن تیو موانع فعال تیوضع یبررس -

  1394ی بدن تیپژوهشگاه ترب یکیالکترون هینشر، ستیمتناسب با سن کودک شما چ ورزش -

 
 

 طراحی و اجرای جشنواره های بازی و ورزش برای کودکان کم توان

  98آذر 12 تهران به مناسبت روز جهانی معلولین کهریزکبرگزاری جشنواره بازی و نشاط برای کودکان معلول آسایشگاه 

  ایران، ساری المپیک ویژهبرگزاری جشنواره بازی و نشاط برای کودکان کم توان ذهنی تحت پوشش 

 برگزاری جشنواره بازی و نشاط برای کودکان کم توان ذهنی تحت پوشش گروه همسانیم، تهران 
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 دانشگاهی با تاکید بر دروس مرتبط با رشد حرکتی کودکان تدریس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤسسه محل تدریس نام درس سال تحصیلی ردیف

 دانشگاه فردوسی مشهد رشد و تکامل حرکتی 91-92 1

 قاتیدانشگاه آزاد واحد علوم و تحق یرشد حرکت  یابیارز   94-93 2

 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ارزیابی رشد حرکتی پیشرفته 94-93 3

 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ارزیابی رشد حرکتی پیشرفته 94-93 4

 قاتیآزاد واحد علوم و تحق دانشگاه یرشد حرکت  یابیارز   94-93 5

 دانشگاه تهران زبان تخصصی دکتری گروه یادگیری 93-94 6

 دانشگاه تهران زبان تخصصی دکتری گروه کنترل 93-94 7

 دانشگاه پیام نور تهران جنوب اختالالت  رشد و یادگیری حرکتی   94-93 8

 نور تهران جنوب امیدانشگاه پ یحرکت یگریادیاختالالت  رشد و  94-93 9

 دانشگاه پیام نور تهران جنوب ارزیابی  رشد حرکتی    94-93 10

 نور تهران جنوب امیدانشگاه پ یرشد حرکت یابیارز 94-95 11

 نور تهران جنوب امیدانشگاه پ یحرکت یگریادیاختالالت  رشد و  94-95 12

 نور تهران جنوب امیدانشگاه پ یرشد حرکت یابیارز 94-95 13

 نور تهران جنوب امیدانشگاه پ اختالالت رشد و یادگیری حرکتی 94-95 14

 نور تهران جنوب امیدانشگاه پ یحرکت یریادگیاختالالت رشد و  96-97 15

 نور تهران جنوب امیدانشگاه پ یرشد حرکت یابیارز 96-97 16
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 مقاالت علمی پژوهشی

تاریخ  نام نشریه عنوان ردیف

 انتشار

 1383 کیالمپ یپژوهش یعلم هینشر یسه نوع برنامه گرم کردن بدن بر زمان واکنش ساده و انتخاب رتاثی  .1

 1385 کیالمپ یپژوهش یعلم هینشر تاثیر تعیین هدف بر زمان واکنش انتخابی  .2

و ارتباط  ندهیفزا تیفعال کیهنگام  یزمان واکنش انتخاب راتتغیی  .3

 آن با ضربان قلب و آستانه الکتات

 1385 کیالمپ یپژوهش یعلم هینشر

اثر دست کاری های حسی )بینایی، حس پیکری( و شناختی بر   .4

 کنترل قامت کشتی گیران با سطوح مهارتی مختلف

پژوهشگاه  یرفتار حرکت

 یبدن تیترب

1389 

راه رفتن بر تعادل کارکردی و  نیتمر نیح یینایاثر دست کاری ب  .5

 منتخب گام برداری زنان سالمند یکینماتیک پارامترهای

پژوهشگاه  یرفتار حرکت

 یبدن تیترب

 

1392  

پژوهشگاه  یرفتار حرکت  زییدستگاه سنجش حس دهل ییایپا نییساخت و تع ،یطراح  .6

 یبدن تیترب

  1392  

و  یینایبر مهارت های ب یو ورزش یینایب ناتیتمر ریتأث یبررس  .7

 زیروی م سیبسکتبال و تن مبتدی کنانیباز یورزش

پژوهشگاه  یرفتار حرکت

 یبدن تیترب

1392 

بر بهبود  یو ورزش یینایمنتخب ب ینیتمر ۀدوره برنام کی ریتأث  .8

 یینایب یها مهارت

پژوهشگاه  یرفتار حرکت

 یبدن تیترب

1394 

 یدست برتر با برخ ۀزاوی میو تنظ روین دیارتباط کنترل تول  .9

 یهایویژگ

 رورزشکاریدانشجویان ورزشکار و غ یروانشناخت

پژوهشگاه  یرفتار حرکت

 1396 یبدن تیترب

 یو اجتماع یبر رشد حرکت کمان نیاثر بازیهای منتخب با چتر رنگ  .10

 کودکان

 یدبستان شیپ

پژوهشگاه  یرفتار حرکت

 یبدن تیترب

1395 

حرکتی کودکان دچار هماهنگی اثر تواتر بازخورد بر یادگیری   .11

 رشدی

 

 

 1396 مطالعات ناتوانی
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 پارامترهای یبر برخ یراه رفتن روی سنگ فرش مصنوع نیاثر تمر  .12

 گامبرداری زنان سالم یزمان - فضایی

پژوهشگاه  یرفتار حرکت

 یبدن تیترب

1396 

اثر تمرینات اختصصای انتقال وزن بر تعادل ایستا و پویای زنان   .13

 سالمند

پژوهش در مدیریت ورزشی و 

 رفتار حرکتی
1397 

14.  study the intelligence profiles and motor skills in 

autistic children 
Coleccion jorge alvarez 

lleras 
2017 

15.  the effect of speed ball on eyes tracking in children 

with autism 
Coleccion jorge alvarez 

lleras 
2017 

16.  Effect of TGfU approach on motor development 

and social maturity of elementary students 

Research quarterly for 

exercise and sport 
2016 

17.  Relationship between sport participation motivation 

and Teaching Game for understanding among 

novice  

Research quarterly for 

exercise and sport 2016 

مدارس  کنانیباز یا عملکرد رفتار حمله یابیابزار ارز یابیهنجار  .18

   یباز کردیفوتبال با رو

 تدریس پژوهی
97 

کودکان  یکمان بر رشد حرکت نیمنتخب با چتر رنگ یهایاثر باز  .19

 سمیاختالل اوت یدارا

 مطالعات ناتوانی
 پذیرش 

20.  
The effect of neurofeedback training on working 

memory and perceptual motor.. 

Journal of 

rehabilitation sciences 

and research 

Volum

e 6 

2019  
 یدر حوزه رفتار حرکت یتخصص یها هینشر سۀیمحتوا و مقا لیتحل  .21

 رانیا یورزش یشناس و روان

شماره  پژوهشگاه،   یمجله رفتار حرکت

37 ، 98  

22.  Motor reaction time and accuracy in patients with 

multiple sclerosis: effects of an active computerized 

training program 

 

Neurological Sciences 
2019, 

Volum

e 40 
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 سخنرانی در همایش های داخلی و خارجی
 

عنوان همایش علمی  ردیف

معتبر ملی و بین 

 المللی

 عنوان مقاله برگزار کننده کشور 

 

 تاریخ

a.  FISU conference 

  
 چین

فدراسیون بین المللی 

 ورزش های دانشگاهی
Ethical issues in university 

sport   

2011 

2.  
اولین همایش ملی 

 استعدادیابی ورزشی
 ایران

سازمان ورزش بسیج و 

پژوهشکده تربیت بدنی 

 وزارت علوم

آزمون انتقال وزن ابزاری 

تشخیصی برای تمایز تعادل کشتی 

 گیران آزادکار نخبه و غیرنخبه

1390 

دومین همایش ملی    .3

تخصصی رفتار 

حرکتی و روانشناسی 

 ورزشی

 ایران
دانشگاه فردوسی/ 

 پژوهشکده علوم ورزشی

اثر دستکاری های حسی و 

بارافزایی شناختی بر کنترل قامت 

 ..کشتی گیران با 

1390 

دومین همایش ملی   .4

دستاوردهای نوین 

 تربیت بدنی و ورزش

 دانشگاه بین المللی چابهار ایران

بررسی رابطه وزن هنگام تولد با 

رشد مهارت های درشت حرکتی 

 ساله تهران 6تا  4کودکان 

1395 

5.  XIII congress of 

the international 

society for the 

history of 

physical 

education and 

sport 

ل
زی

بر
 

بین المللی تاریخ انجمن 

 لهویدانشگاه گاماف ورزشی/

 ویر

Iranian Traditional 

Games, the past and the 

present 

2012 

6.  XIII congress of 

the international 

society for the 

history of 

physical 

education and 

sport 

ل
زی

بر
 

انجمن بین المللی تاریخ 

ورزشی / دانشگاه 

 گامافیلهو ریو 

Effect of Iranian historical 

sport practice on 

university students mental 

health  

2012 

اولین همایش ملی   .7

تربیت بدنی و ورزش 

 مدارس کشور

 

 ایران

آموزش و پرورش 

آذربایجان غربی/ 

 پژوهشگاه علوم ورزشی

 روش های ارزیابی رشد حرکتی 

1393 
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8.  
سمینار سراسری 

ن مبانی پزشکی ورزشی
را

ای
 

دانشگاه علوم پزشکی 

ایران / پژوهشگاه علوم 

 ورزشی

شیوه های ارزیابی رشد حرکتی 

 کودکان

1394 

پنجمین سمینار بین   .9

المللی علوم ورزشی 

 آکادمی ورزش ژاپن

ن
ژاپ

 

آکادمی بین المللی ورزش 

 ژاپن

ارتقای ارزش های المپیک از طریق 

 ارتقای بازی های حرکتی کودکان

2017 

همایش بین هشتمین   .10

المللی تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

ن
را

ای
 

 پژوهشگاه علوم ورزشی

Effect of perturbation 

based balace trining on 

static and dynamic balance 

of the obese children 

2015 

هشتمین همایش بین   .11

المللی تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

ن
را

ای
 

 پژوهشگاه علوم ورزشی

Effect of walking training 

on cobblestone surface on 

balance indices during gait 

in elderly  

2015 

همایش  نیهشتم  .12

 یالملل نیانجمن ب

ورزش  یعلوم اجتماع

 دانشگاه اصفهان 

ن
را

ای
 

 دانشگاه اصفهان
 یهایباز یها والیفست ریتاث

 کودکان یبر رشد اجتماع یحرکت

2016 

همایش ملی ورزش   .13

ن در کودکی 
را

ای
 

 دانشگاه خوارزمی
اثر یک دوره بازی با  تخته رشد   -

 حرکتی   امین )ترحام(  بر رشد   

2016 

بازار  دهیا نیاول  .14

 زاتیو تجه یفناور

 - یورزش
 

ن
را

ای
 

 پژوهشگاه علوم ورزشی
قابل اتصال  یورزش نیدستگاه تمر

 یبه صندل

2016 

 نیب شیهما نینهم  .15

و  یبدن تیترب  یالملل

 یعلوم ورزش
 

ن
را

ای
 

 پژوهشگاه علوم ورزشی

The effect of balance 

training on the soft surface 

on ankle proprioceptive 

receptors of older women 

2016 

 نیب شیهما نینهم  .16

و  یبدن تیترب  یالملل

 یعلوم ورزش
 

ن
را

ای
 

 پژوهشگاه علوم ورزشی

Effect of Classroom-based 

Physical Activity on Motor 

Development, Fitness and 

Academic achievement of 

Elementary Students 

2016 

 نیب شیهما نینهم  .17

نو  یبدن تیترب  یالملل
را

ای
 

 پژوهشگاه علوم ورزشی
Effect of selected 

parathute games on  motor 

2016 
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 یعلوم ورزش
 

and social development of 

preschool children  

18.  
 نیب شیهما نیدهم

و  یبدن تیترب یالملل

 یعلوم ورزش

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ن

را
ای

 

 پژوهشگاه

 یمشارکت ورزش زهیانگ سهیمقا

فوتبال آموزش  یمبتد کنانیباز

و  TGfUدو سبک  هیبر پا دهید

 یسنت

2017 

19.  
 نیب شیهما نیدهم

و  یبدن تیترب یالملل

 یعلوم ورزش

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ن

را
ای

 

 پژوهشگاه

 یبدن یها تیهفته فعال 4 ریتاث 

بر رشد  یفوم یها لهیمنتخب با م

 شیکودکان پ یو اجتماع یحرکت

  یدبستان

2017 

 نیب شیهما نیدهم  .20

و  یبدن تیترب یالملل

 یعلوم ورزش

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ن

را
ای

 

 پژوهشگاه

بر  فبالیثر چهار هفته ورزش الا

و  ییتعادل، جابجا یمهارت ها

 زنان سالمند یدستکار

2017 

21.  

 شیهما یازدهمین

 تیترب یالملل نیب

 یو علوم ورزش یبدن
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ن
را

ای
 

 پژوهشگاه

The effect of walking 

training on cobblestone 

mats and wearing sandals 

with textured insoles on 

static, dynamic, functional 

and fear of falling in 

elderly 

2018 

 شیهما یازدهمین  .22

 تیترب یالملل نیب

 یو علوم ورزش یبدن

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ن

را
ای

 

 پژوهشگاه

The Effect of Dual and 

Single Task Training on 

the Balance Traits of 

Elderly Males 

2018 

 

 ثبت اختراع

 

 

 مرجع تایید کننده سال ثبت عنوان

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 1396 یزیدستگاه سنجش حس دهل

 کودکان و نوجوانان یکانون پرورش فکر 1396 کودکان یرشد حرکت نیبندچ دیو تول یطراح

 کشوراداره کل ثبت اختراعات  1392 دستگاه تمرین ورزشی قابل اتصال به صندلی

 کودکان و نوجوانان یکانون پرورش فکر 1395 تخته رشد حرکتیثبت اختراع 
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 طرح های پژوهشی
 

 سال  عنوان ردیف

 1398 کودکانهدفمند  یحرکت یها یباز یآموزش ینیبسته تمر نیتدو  .1

 1398 خانه کودکان شهر تهران طیمح یفراهم سازها تیوضع یبررس  .2

 1398 سال 10تا  0کودکان  یبرا ینیبرنامه تمر یخطوط راهنما  .3

 1397 تحلیل محتوا و مقایسه نشریات تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران  .4

 1397 اثر تمرینات انتقال وزن بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند  .5

 1396 تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بینایی و ورزشی بر اکتساب و یادداری ...  .6

 1396 یطوالن یو ساخت دستگاه هشدار دهنده نشستن ها یطراح  .7

تاثیر تمرینات راه رفتن روی سنگ فرش و پوشیدن صندل های دارای کفی برجسته بر تعادل ایستا،   .8

 پویا و کارکردی و ترس از افتادن سالمندان
1395 

ورزشکاران رشته  یروانشناخت یها یژگیو ینیرو و تنظیم زاویه دست برتر با برخ دیارتباط کنترل تول  .9

 رورزشکارانیآن با غ سهیکشور و مقا انیدانشجو یمل یها میهای مختلف ت
1395 

 1394 طراحی و ساخت دستگاه سنجش حس دهلیزی  .10

 1394 و ترس از افتادن سالمندان یراه رفتن، تعادل کارکرد یکینماتیک یبر پارامترها یحس ناتیاثر تمر  .11

 

 ترجمه کتاب

 سال چاپ ناشر عنوان 

 1398 انتشارات مبانی بازی های چتررنگین کمان 1

 1397 یپژوهشگاه علوم ورزش  اکتساب مهارت کینامید 2

مبانی برنامه ریزی درسی تربیت بدنی ویژه  3

 کودکان زیر هشت سال

 

 انتشارات آییژ
1398 

 1394 ورزشیپژوهشگاه علوم   از افتادن سالمندان یریشگیپبرنامه جامع  4
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 پایان نامه کارشناسی ارشدو مشاوره هدایت 
 

 سمت نام دانشجو یایان نامهعنوان  ردیف

دانش آموزان  یدستکار یها مهارت یبومی محلی منتخب بر اجرا یها یاثر باز 1

  چار اختالل کمبود توجه/ بیش فعالد

 راهنما پور یغالمرضا ربان

 راهنما یدهقان هیمرض تعادل ایستا و پویای دختران چاقهفته تمرینات اختاللی بر  8تاثیر  2 

 3 
 هفته بازی تفریحی الیف بال بر تعادل جابجایی و دستکاری زنان سالمند 4اثر 

 ییرضا قیشقا

 صفت

 راهنما

 راهنما  یآبان معصومه اثر بازی های منتخب با چتر بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیش دبستانی 4 

وضعیت رشد حرکتی و اجتماعی و آمادگی جسمانی کودکان کار و مقایسه  5 

 معمولی

خواجه  یشاد

 یصالحان

 راهنما

 راهنما یزآبادیعز نیریش مقایسه حرکات ظریف و درشت کودکان هنرمند و معمولی 6 

 راهنما یاریهوش فرامرز تاثیر یک دوره تمرینات بادی باالنس بر تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند 7 

 مشاور سیما وزیری صابر سمیدر کودکان اوت یدارید یگردیبر پ عیتوپ سر ناتیاثرات تمر  8

 مشاور پریسا تدین بررسی نیمرخ هوشی و کارکردی حرکتی در کودکان اوتیسم 9

هفته بازی های منتخب با فوم های لوله ایی بر رشد حرکتی و اجتماعی  4تاثیر    10

 کودکان 

 مشاور آرانیالهه دهقان 

هفته بازی با کینکت ایکس باکس بر مهارت های حرکتی درشت کودکان  8تاثیر  11

 اوتیسم 

 مشاور امیر سیدی

ی راهنما حسن کردی اثر تواتر بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان دچار هماهنگی رشدی 12

فرصت 

مطالعاتی 

 دکتری

راهنمای  سمیرا ابراهیمی  آمادگی جسمانی کودکانتدوین بسته بازی های حرکتی مفرح هدفمند بر  13

فرصت 

مطالعاتی 

 دکتری 
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 با تاکید بر موضوع رشد حرکتی کودکان  تدریس در کارگاه های تخصصی
 

 تاریخ مرجع تایید کننده عنوان ردیف

 94بهمن    پژوهشگاه علوم ورزشیتهران،      بازی های حرکتی کودکان طراحی   .12

 1396 کشورسازمان بهزیستی تهران،  هدفمند کودکان یحرکت یها یباز یو اجرا یاصول طراح  .13

 96شهریور    پژوهشگاه علوم ورزشیتهران،  فرصت های ارزشمند درامدزایی حوزه بازی و ورزش کودکان  .14

آشنایی با ابزارهای معتبر و  رایج سنجش رشد حرکتی   .15

 کودکان
 دانشگاه خوارزمیتهران، 

اردیبهشت 

95 

 95شهریور    سازمان بهزیستیتهران،    بازی های حرکتی کودکان طراحی   .16

 94آبان    پژوهشگاه علوم ورزشیتهران،  سنجش رشد حرکتی کودکانآشنایی با ابزارهای   .17

 93بهمن    یپژوهشگاه علوم ورزشتهران،  کودکانآشنایی با ابزارهای سنجش رشد حرکتی   .18

 93بهمن    پژوهشگاه علوم ورزشیتهران،  دستیار آزمایشگاه رفتار حرکتیکارگاه   .19

 94شهریور    پژوهشگاه علوم ورزشیتهران،  حرکتی رفتار شگاهیآزما اریدستکارگاه   .20

 1395 دانشگاه کردستان طراحی بازی های حرکتی  .21

 96آذر  پژوهشگاه علوم ورزشی تهران،  اولین دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان   .22

 96اسفند  پژوهشگاه علوم ورزشی تهران،  دومین دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان   .23

 97اسفند  هیات ورزش های همگانی تهران دوره مربیگری بازی و ورزش کودکان  .24

 97آذر  اداره بهزیستی خوزستان کارگاه آموزش مهارت های حرکتی بنیادی کودکان    .25

26.  
 ومین دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان س

اردیبهشت  پژوهشگاه علوم ورزشی تهران، 

97 

 97آبان اولین همایش ملی کاوش در علوم  کارگاه اصول طراحی بازی های حرکتی هدفمند کودکان  .27
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  تهران ورزشی دانشگاه عالمه

 97آبان  گلستاناستان بهزیستی  کارگاه حرکات بنیادین کودکان   .28

 97شهریور  پژوهشگاه علوم ورزشیتهران،  چهارمین دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان   .29

 97بهمن  پژوهشگاه علوم ورزشیتهران،  پنجمین دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان تهران  .30

 97آذر  25 اداره بهزیستی خوزستان کارگاه آموزش مهارت های حرکتی بنیادی کودکان   .31

 97تیر  استان البرز دانشگاه خوارزمی دوره مربیگری بازی و ورزش کودکان    .32

 97دیماه  بهزیستی کرمانشاه کارگاه آموزش حرکات بنیادی کودکان   .33

 97دیماه  بهزیستی سیستان و بلوچستان کارگاه آموزش حرکات بنیادی کودکان   .34

 97 ماهید اهواز یستیبهز کودکان یادیکارگاه آموزش حرکات بن  .35

 97بهمن  بهزیستی خراسان رضوی کارگاه حرکات بنیادی کودکان     .36

 97بهمن    شاهرودبهزیستی  کارگاه حرکات بنیادی کودکان   .37

ملی دستاوردهای دومین همایش  آشنایی با اصول طراحی بازی های حرکتی هدفمند     .38

 کردستانورزش دانش آموزی 

 اردیبهشت

97 

دانشگاه علوم بهزیستی و  اصول طراحی و اجرای بازی های حرکتی هدفمند کودکان     .39

اولین کنگره ملی  -توانبخشی

 موزش و سالمت کودکان آ

 97خرداد 

40.  
 ششمین دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان  مدرس

اردیبهشت   تهران-پژوهشگاه علوم ورزشی

98 

 98شهریور  تهران -پژوهشگاه علوم ورزشی هفتمین دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان  مدرس  .41

 98شهریور  یهمگان یورزش ها اتیه تهران و ورزش کودکان یباز یگریدوره مرب  .42
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همایش بین المللی ورزش و  اصول طراحی و اجرای بازی های حرکتی هدفمند کودکان     .43

 دانشگاه سنندج-توسعه پایدار

 98آبان 

 98آبان  دانشگاه سلیمانیه عراق هدفمند کودکان یحرکت یها یباز یو اجرا یاصول طراح    .44

 98مهر  هیات ورزش های همگانی تنکابن اصول طراحی و اجرای بازی های حرکتی هدفمند کودکان     .45

 98ذر آ موسسه چالیک اهواز اصول طراحی و اجرای بازی های حرکتی هدفمند کودکان     .46

 98آبان  ورزش های همگانی استان قزوین  هدفمند کودکان یحرکت یها یباز یو اجرا یاصول طراح    .47

 98مهر  )دبی( امارات مهد کودک هدفمند کودکان یحرکت یها یباز کارگاه    .48

 98دی  قمدانشگاه شهاب دانش  هدفمند کودکان یحرکت یها یباز یو اجرا یاصول طراح    .49

هیات ورزش های همگانی   هدفمند کودکان یحرکت یها یباز یو اجرا یاصول طراح    .50

 بندرانزلی

 98دی 

 98بهمن  سمنانسازمان بهزیستی استان  هدفمند کودکان یحرکت یها یباز یو اجرا یاصول طراح    .51

 ورزشی اجرایی سوابق

 2011 شنزن، چین، تابستانی، جهانی یونیورسیاد به ایران دانشجویان ورزشی کاروان معاون 

 2011 ترکیه، دانشجویان، زمستانی جهانی یونیورسیاد به دانشجویان ورزشی کاروان سرپرست 

 2009 صربستان، تابستانی، جهانی یونیورسیاد به دانشجویان ورزشی کاروان سرپرست معاون 

 (1387-89)بدنی تربیت سازمان مرزی برون شورای در ایران دانشگاهی های ورزش فدراسیون نماینده 

 (1389) ورزشی علوم و بدنی تربیت المللی بین همایش هفتمین الملل بین معاون 

 (1387)ورزشی علوم و بدنی تربیت المللی بین همایش ششمین الملل بین معاون 

 1391 خرداد، تهران، آسیا، های دانشگاه فوتسال قهرمانی مسابقات اولین الملل بین معاون 

 1391 خرداد، تهران، دانشگاهی، های ورزش آسیایی همایش سومین الملل بین معاون 

 2008 یونان آتن، المپیک آموزش دوره در شرکت برای ایران المپیک ملی کمیته نماینده 

 بدنی تربیت تاریخ المللی بین انجمن عضو (ISHPES) 
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 یپژوهش هایتیو نظارت بر فعال یداور

 

 سال موضوع ردیف

 96و  95 کتاب ترجمه شده  یداور   1

 1394 پژوهشگاه یرفتار حرکت هیمقاله نشر یداور 2

 1395  زاتیو تجه یبازار فناور ندهیا نیمقاله اول یداور 3

 1394  یعلم یابیثبت اختراع و ارز یداور 4

 1395 ".... ینیتمر یبسته آموزش نیتدو"پروپوزال 5

 1391 ایآس یدانشگاه ها یالملل نیب شیهما نیسوم داوری مقاالت 6

 1396  زاتیصنعت تجه یها ینواور والیمقاالت فست یداور 7

 1395 یورزش در کودک یعلم شیپوستر هما یداور 8

 1390 یورزش یابیاستعداد یمل شیهما نیمقاله اول یدارو 9

 2017 2017کانادا  IPA یالملل نیب شیمقاله هما یداور 10

 1392 همایش ملی استعدادیابی ورزشی سومینداروی مقاله  11

 1396 داوری مقاله دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی 12

مقاالت داوری  ،پژوهشیهای ناظر طرح  دکتری های داوری رساله 13

 نظارت بر دوره فرصت مطالعاتی همایش های ملی و بین المللی،
- 

 


