
 

 

 و  اجرایی پژوهشي ،آموزشي پیشینه

 

 

 : فردی مشخصات

 تولد تاریخ ملیت خانوادگی نام نام
 جنسیت

 پایه مرتبه علمی تاهل وضعیت
 مونث مذکر

 6 استادیار متاهل   0631 ایرانی قنبرپور نصرتی امیر

 

 : تحصیلی وابقس

 کشور شهر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 اخذ تاریخ

 مدرک

 4831 ایران رشت گیالن تربیت بدنی کارشناسی

 4831 ایران تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی ورزشی کارشناسی ارشد

 4831 ایران تهران خوارزمی مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دکتری

 بررسی وضعیت اماکن ورزشی، تعیین سرانه و چگونگی استفاده از فضاهای ورزشی استان لرستان : لیسانس فوق مهنا پایان عنوان 

 پویایی سازمانی در فدراسیون های ورزشی و ارائه الگو : دکتری رساله عنوان

 : دکتری و لیسانس فوق دوره های پروژه برایو مشاور  راهنما استاد

 ردیف
 خانوادگی نام و نام

 دانشجو
 تحصیلی مقطع

 دانشجو
 نامه پایان عنوان

1 
 صدیقه وکیلی زارچی

 
 زدی استان جوانان و ورزش ادارات درکارکنان شغلی رفتگی تحلیل و شخصیت ابعاد بین ارتباط کارشناسی ارشد

2 
 ملکه کمالی اردکانی

 
 کارشناسی ارشد

در بین دانشجویان تربیت بدنی و علوم انتظارات شغلی با میزان انگیزه به تحصیل  ارتباط بین بررسی

 ورزشی دانشگاه های استان یزد

3 
 سلیمه عسکری

 
 ارتباط رضایتمندی وکیفیت خدمات با حضورمجدد مشتریان زن باشگاه های والیبال شهریزد کارشناسی ارشد

4 
  وحیده نادعلی

 
 کارشناسی ارشد

معلمان ورزش فارغ التحصیل رشته بررسی و مقایسه اثربخشی مسابقات علمی تخصصی از دیدگاه 

  تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی مقاطع آموزش و پرورش شهر یزد

 

 کارشناسی ارشد کلثوم دلبازیان 5
بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی با سبک های مدیریت تعارض در هیئت های ورزشی شهر 

 یاسوج

 ضمن خدمت با توانمندی سازی معلمان تربیت بدنی استان یزد ارتباط بین آموزش های کارشناسی ارشد هادی عدالتخواه 6

 پزشکی عمومی  ریحانه سرلک 7
م تمرینات بدنی در فراگیران رشته پزشکی ابررسی سطح  فعالیت فیزیکی و موانع موجود برای انج

 مقاطع کارورزی و دستیاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 تلفن
email fax 

 همراه کار محل منزل

   Mr_ghanbarpoor@yahoo.com  

 



 

 

 سالمت اجتماعی معلمان دوره ابتدایی شهر کاشان باط بین فعالیت بدنی اوقات فراغت ارتبا کارشناسی ارشد محمد امینی 8

 کارشناسی ارشد جمال بهجتی 9
سال(  13تا  43فراغت فعال با میزان بزهکاری پیش از زندان پسران) ارتباط نحوه گذران اوقات

 زندانی در زندان شهر یزد

 یل عوامل جاذبه های ورزشی مؤثر بر توسعه گردشگری در استان چهار محال بختیاریتحل کارشناسی ارشد بهزاد ساکنیان دهکردی 11

 کارشناسی ارشد زینب فرقانی 11
 زن معلمان شغلی های ویژگی با آن رابطه و اساسی نیازهای مراتب رضایتمندی سلسله هرم تعیین

 یزد شهر بدنی تربیت

  های تفریحی ورزشی دانش آموزان ساکن در بافت قدیم وجدید شهر یزدنیازسنجی فعالیت  کارشناسی ارشد سودابه نظریان 12

 swot  مطالعه وضعیت گردشگری شهر نیشابور بر اساس تحلیل کارشناسی ارشد فهیمه حسین زاده 13

 محصوالت ورزشی مجیدتأثیر ابعاد برند بر میزان وفاداری مشتریان  کارشناسی ارشد لیال شریفی نیا 14

  :سوابق تدریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع تعداد واحد نام درس ردیف

  کارشناسی 2 حقوق و اخالق ورزشی 1

  کارشناسی 2 اصول ومبانی تربیت بدنی 2

  کارشناسی 2 تاریخ تربیت بدنی 3

  کارشناسی 2 روش شناسی تحقیق 4

  کارشناسی 2 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 5

  کارشناسی 2 و تأسیسات ورزشی مدیریت اماکن 6

  کارشناسی 2 مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی 7

  کارشناسی 2 مدیریت سازمان های ورزشی 8

  کارشناسی 2 روش های آموزش در تربیت بدنی 9

  کارشناسی 2 زبان تخصصی 11

  کارشناسی 2 آمار توصیفی 11

  کارشناسی 2 والیبال تخصصی 12

  کارشناسی 2 خصصیفوتبال ت 13

 : مجالت و نشریات در شده چاپ مقاالت

 نشریه نام عنوان
دوره و سال  رتبه نشریه 

 انتشار

 4833- 4شماره پژوهشی-علمی حرکت رابطه بین یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران

 4833 -5شماره  پژوهشی-علمی حرکت وره المپیاد دانشجویان سراسر کشوربررسی انگیزش و تعهد داوطلبان در نهمین د

 4831 -1شماره پژوهشی-علمی علوم حرکتی و ورزش ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی با کیفیت خدمات داخلی در فدراسیونهای منتخب

ت داخلی در فدراسیونهای ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی و انگیزه برای یادگیری با کیفیت خدما
  مدیریت ورزشی منتخب

 پژوهشی-علمی
 4834-41شماره

 هنجار یابی پرسشنامه رضایت شغلی وود در فدراسیون های ورزشی
نشریه مدیریت ورزشی پژوهشگاه 

 تربیت بدنی وزارت علوم 
 پژوهشی-علمی

 4831-81شماره 

رک شغل در کارشناسان فدراسیون های عدالت سازمانی با تمایل به ت ارتباطنقش رضایت شغلی در 
 ورزشی

  مدیریت ورزشی
سال  6دوره پژوهشی-علمی

4838 

 نقش رضایت شغلی در ارتباط فرهنگ سازمانی با  تمایل به ترک شغل در فدراسیون های ورزشی
 علوم حرکتی و ورزش

 
 پژوهشی-علمی

 4838-3شماره 

 4838-3شماره  پژوهشی-علمی علوم حرکتی و ورزش ارتباط بین مدیریت دانش و بهره وری در فدارسیون های ورزشی

 
 The Association between Physical Activity in Leisure Time and Juvenile 

Delinquency in Detained Boys in Yazd Prison 
International Journal of 

 

ISI  1145-14شماره 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwjw6uSO6rDIAhUGuBoKHbU3Bs0&url=http%3A%2F%2Fijp.mums.ac.ir%2F%3F_action%3Darticle%26au%3D47865%26_au%3DJamal%2B%2BBehjati%2BArdakani&usg=AFQjCNGKHChkgVVlOHUkNdAIi4O4h-qxaQ&sig2=impFhEJLaAnDL70zctK62Q


 

 

Pediatrics 
 

 مدیریت ورزشی سازمانی و عدالت سازمانی بر اثربخشی سازمانی در فدراسیون های ورزشی  مدل یابی اثر فرهنگ
پذیرش و در  پژوهشی-علمی

 نوبت چاپ

 شکاران حاضر در لیگ برتر دو و میدانی ایرانمدل یابی اثر سبک های رهبری مربیان بر رضایتمندی ورز
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در 

 ورزش
پذیرش و در  پژوهشی-علمی

 نوبت چاپ

 ایران ارایه الگویی برای برنامه آموزش المپیک در
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در 

 ورزش
پذیرش و در  پژوهشی-علمی

 نوبت چاپ

 فعالیت بدنی در کودکان نقش خانواده در نهادینه کردن
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در 

 ورزش

پذیرش و در  پژوهشی-علمی
 نوبت چاپ

 پژوهش در ورزش دانشگاهی اجتماعی بر رفتار ورزشی دانشجویان دانشگاه جهرم -اثر عوامل شناختی
پذیرش و در  پژوهشی-علمی

 نوبت چاپ

 تریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستانارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و رضایت مش

 
 مدیریت منابع انسانی

پذیرش و در  پژوهشی-علمی
 نوبت چاپ

ثر کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان ا
 ماستان ایال

 
 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی

 پژوهشی-علمی
پذیرش و در 

 بت چاپنو

  
 

 

 : پژوهشی های پروژه - طرح

 کننده حمایت موسسه نقش  عنوان

وری در کارشناسان سازمان تربیت بدنی رابطه بین یادگیری سازمانی و بهره

 جمهوری اسالمی ایران

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  همکار

 دانشگاه تهران

ادراک شده  ی بر سالمترضایت شغل اثر فعالیت بدنی اوقات فراغت، استرس و 

  کارکنان دانشگاه کاشان

 مجری
 دانشگاه کاشان

 : پژوهش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 رفتار سازمانی

 ورزش همگانی
 جنبش المپیک

 :داخلی و خارجی  کنفرانسهای و سمینارها به شده ارائه مقاالت

 زمان برگزاری کنفرانس محل عنوان
ری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی بررسی رابطه بین یادگی

 جمهوری اسالمی ایران
  اولین همایش ملی مدیریت ورزشی

 بررسی حضور ایران در بازیهای آسیایی قبل و بعد از انقالب
 -بدنیپنجمین همایش دانشجویان تربیت

  مازندران

 بررسی وضعیت مدیریت ریسک در مجموعه های ورزشی شهر تهران
 -بدنیپنجمین همایش دانشجویان تربیت

  مازندران

  شهر کرد -دومین همایش سازمان تربیت بدنی بررسی انگیزش و تعهد داوطلبان در نهمین دوره المپیاد دانشجویان سراسر کشور

  رزشیمدیریت و دومین همایش ملی بررسی انگیزش و تعهد داوطلبان در دهمین دوره المپیاد دانشجویان سراسر کشور

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwjw6uSO6rDIAhUGuBoKHbU3Bs0&url=http%3A%2F%2Fijp.mums.ac.ir%2F%3F_action%3Darticle%26au%3D47865%26_au%3DJamal%2B%2BBehjati%2BArdakani&usg=AFQjCNGKHChkgVVlOHUkNdAIi4O4h-qxaQ&sig2=impFhEJLaAnDL70zctK62Q


 

 

ارتباط رضایتمندی وکیفیت خدمات با حضورمجدد مشتریان زن باشگاه های والیبال 
 شهریزد

 دومین همایش ملی مدیریت رویدادهای ورزشی

 
 31شهریور 

 دومین همایش ملی مدیریت رویدادهای ورزشی بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و معنوی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی
 

 31شهریور 

باط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی درکارکنان ادارات ورزش و ارت
 جوانان استان یزد

 

 دومین همایش ملی مدیریت رویدادهای ورزشی
 

 31شهریور 

بررسی ارتباط بین انتظارات شغلی با میزان انگیزه به تحصیل در بین دانشجویان 
 تربیت بدنی 

 دومین همایش ملی مدیریت رویدادهای ورزشی
 

 31شهریور 

 31اسفند  نهمین همایش بین المللی  swot  مطالعه وضعیت گردشگری شهر نیشابور بر اساس تحلیل

Sports and recreation activity needs assessment of the 

female students, living in old and new city of Yazd 

ای انجمن بین المللی  دومین سمپوزیوم منطقه
 رزش برای زنانوی و تربیت بدن

 31آذر 

 : شده اخذ مدالهای و افتخاری مدارک و جوایز

 کشور کننده اهدا موسسه یا سازمان عنوان

 ایران دانشگاه کاشان 39-36در سال تحصیلی  استاد نمونه اموزشی 

   

 : علمی های انجمن در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام

 1391 ایران انعضو انجمن علمی مدیریت ورزشی ایر

 : سایر فعالیت ها

 پژوهشی مدیریت ورزشی )دانشگاه تهران( -داور مقاالت نشریه علمی-

 پژوهشی رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی )انجمن مدیریت ورزشی( -داور مقاالت نشریه علمی-

 نشگاهی()جهاد دا پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزشپژوهشی  -داور مقاالت نشریه علمی-

 

 

 

 


