به نام خدا

ل الصاق عکس
محل الصاق عکس

رزومه علمی پژوهشی

 -1مشخصات فردی:
نام  :خاطره
نام خانوادگی :جماعت
نام پدر :رضا

تاریخ تولد62/3/18:

کد ملی:

محل تولد :تهران

شماره شناسنامه477 :

نشانی محل سکونت:

تلفن تماس0 :

تلفن تماس ضروری:

پست الکترونیکی:
khaterehjamaat@yahoo.com

 -2سوابق تحصیلی
مقطع

رشته

تحصیلی

تحصیلی

گرایش

مدت تحصیل
از

تا

نام واحد
آموزشی

کشور /شهر
محل تحصیل

معدل

فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس

تربیت بدنی و

مدیریت

علوم ورزشی

ورزشی

تربیت بدنی و
علوم ورزشی

دکترا

تربیت بدنی و
علوم ورزشی

80

84

دانشگاه شمال

آمل

17 / 03

مدیریت ورزشی

84

86

دانشگاه شمال

آمل

18 / 93

مدیریت ورزشی

90

93

تهران

18 / 20

دانشگاه ازاد
تهران مرکز

 -3وضعیت استخدامی:
تاریخ استخدام87/7/1 :

وضعیت همکاری :پیمانی

مرتبه دانشگاهی :استادیار

پایه 7:

: سوابق آموزشی-4
دروس تدریس شده

تاریخ پایان

تاریخ شروع

وضعیت همکاری

نام موسسه

ردیف

تخصصی و عمومی رشته تربیت بدنی

-

84

هیات علمی

دانشگاه ازاد

1

ساوه
تخصصی ارشد مدیریت ورزشی

93

92

حق التدریس

دانشگاه ازاد

2

همدان
تخصصی و عمومی رشته تربیت بدنی

91

84

حق التدریس

پیام نور واحد

3

ساوه

:  سوابق پژوهشی-5

:ISI مقاالت
سال
انتشار

نمایه

نام مجله

عنوان کامل مقاله

ردیف

Archives Des Sciences

Direct and indirect objectives of
sport
Sponsorship in iran

1

2012

ISI

2012

ISI

Advances in Environmental
Biology

ISI

European Journal of Experimental
Biology

2012

پزوهش در علوم ورزشی
1393

ISI
نشریه علوم حرکتی و ورزش

1393

ISI

A study on factors affecting the
choice of sport for sponsorship
Effect of time of day on aerobic
responses with high intensity
exercise in
volleyball players
Designing the model of sport
consumption based on perceived
risk

2

3

4

Assessing impact of timefinancial perceived risk on sport
consumption intentions
5

:مقالت علمی پژوهشی

ردیف

عنوان کامل مقاله

نام مجله

نمایه

سال انتشار

1

اهداف مستقیم و غیر مستقیم حمایت مالی از ورزش ایران

نشریه پزوهش در علوم ورزشی

ISC

1390

مقایسه دیدگاه روسای فدراسیون های ورزشی و مدیران شرکت

نشریه علوم حرکتی و ورزش

2

های حامی در خصوص اهداف عمومی حمایت مالی از ورزش

علمی
پژوهشی

1390

مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای علمی:
ردیف

عنوان کامل مقاله

1

The Relationship between Barriers and Sport Participation for Female
Students in Iran
The comparison between the viewpoints of presidents of sport
federations (PSF) and sponsor company managers (SCM) regarding to
general objectives of the sport sponsorship in Iran
The comparison between the viewpoints of presidents of sport
federations (PSF) and sponsor company managers (SCM) regarding to
general objectives of the sport sponsorship in Iran
اهداف مستقیم و غیر مستقیم حمایت مالی از ورزش ایران

2
3

محل
(شهر و کشور)

تاریخ
کنفرانس

همایش بین

2011

المللی ،چین
همایش بین

2009

المللی ،ترکیه
همایش بین

2009

المللی ،انگلیس
هفتمین همایش

1388

بین المللی ،تهران
5

6

مقایسه دیدگاه روسای فدراسیون های ورزشی و مدیران شرکت های حامی در خصوص اهداف
مرتبط با تولیدات و خدمات حمایت مالی از ورزش
مقایسه دیدگاه روسای فدراسیون های ورزشی و مدیران شرکت های حامی در خصوص اهداف
عمومی حمایت مالی از ورزش
عوامل موثر بر انتخاب نوع ورزش برای حمایت مالی

7

ششمین همایش

1386

بین المللی ،کیش
همایش ملی،

1387

کمیته ملی المپیک
همایش ،دانشگاه
نجف آباد

1391

رساله و پایاننامههایی که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری داشتهاید:
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت مشاور1 :

طرح های پژوهشی:
 .طرحهای تحقیقاتی ملی ،منطقه ای یا دانشگاهی
نام طرح

ردیف

مطالعه عوامل موثر بر حمایت

1

مالی از ورزش

نوع طرح

کارفرما

سال اجرای طرح

سمت در طرح

منطقه ای

دانشگاه آزاد ساوه

1388

مجری اصلی

آثار در دست پژوهش و چاپ :
ردیف

عنوان کتاب /مقاله

نوع ( تألیف  /ترجمه)

توضیحات

1

آموزش جداول و قوانین برگزاری مسابقات بدمینتون

تالیف

در دست چاپ

2
...

 -6سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):
ردیف

عنوان مسئولیت

سازمان  /موسسه

سال(های)

1

مدیر هنرستان

آموزش و پرورش

از سال 91

2

نایب رئیس هیات های ورزشی

اداره ورزش و جوانان

از سال88

...

 -7توضیحات ( افتخارات  /جوایز/سایر ):
 .1رتبه  1کنکور دکتری سال 90
 .2کسب امتیاز استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد و رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد
 .3کسب امتیاز استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی
 .4قهرمانی در مسابقات بسکتبال و آمادگی جسمانی
 .5کارت های مربیگری و داوری در  13رشته
 -8عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
عضو هیات رئیسه همایش علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی  3سال متوالی
داور نشریه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم ورزشی
 -9مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):
دوره ICDL
 EPTدانشگاه ازاد

