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 بسمه تعالی

 
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 موسسه آموزش عالی ادیب مازندران

 ***اعضای عیات علمی رزومه***

 
 

 لف( مشخصات فردی:ا

 پایان خدمت  وضعیت نظام وظیفه: سیدمجتبي علیمرادی  نام و نام خانوادگي:

 8518589255  کد ملي: 1631    سال تولد:

 1689  :وع همکاری آموزشيسال شر متاهل  وضعیت تأهل: 

 1681  به عنوان عضو هیات علمي:سال شروع همکاری  alimorady.m@gmail    آدرس پست الکترونیکي:

 . ساختمان گلنشین11ساری . خ شفا. کوی مهر. مهر   آدرس پستي: تلفن تماس:

 

 ب(سوابق تحصیلی:

 سال خاتمه عسال شرو نام دانشگاه گرایش-رشته مقطع تحصیلي

 1651 1651 دانشگاه خوارزمي  تربیت بدني و علوم ورزشي  کارشناسي

 1658 1651 دانشگاه پیام نور مرکز تهران  تربیت بدني و علوم ورزشي کارشناسي ارشد

مدددیریت تربیددت بدددني  گددرایش     دکتری

 بازاریابي و رسانه ورزش(

 ادامه دارد 1683 دانشگاه آزاد گرگان

 عنددددددوان پددددددرو ه

  -کارشناسي ارشد

 نام استاد راهنما

بررسي نحوه گزران اوقات فراغت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز تهران با تاکید بر فعالیت های 

 ورزشي

 -عنوان رساله دکتدری 

 نام استاد راهنما

 (ایاروپا و آس ران،یا یحرفه ا یباشگاه ها یفوتبال  مطالعه مورد یحرفه ا یتحت وب باشگاه ها يابیبازار

 

 ept  مدرك زبان:-ج
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 سوابق آموزشی   (د

 نام مؤسسه یا دانشگاه مقطع نام درس ردیف

ایتدای و راهنمایی و  تربیت بدنی عمومی  1

 دبیرستان

 تهران  7،6، 3آموزش و پرورش مناطق 

  ارینور شهر امیدانشگاه پ کاردانی و کارشناسی 2و  1تربیت بدنی عمومی  1

 یشهرستان سار یو کاربرد یعلم یدانشگاه ها یو کارشناس یکاردان 2و  1 یعموم یبدن تیترب 6

و  یکاردان یبدن تیترب یو تیور یدروس تخصص عمل 2

و  یکارشناس

 ارشد یکارشناس

 موسسه آموزش عالی ادیب مازندران

8    

 

 

 

 ( سوابق پژوهشی:ه

 ي و خارجي و یا همایشهای داخلي و خارجي:مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر داخل -1

سال  نام مجله یا کنفرانس عنوان مقاله ردیف

 انتشار

نام نویسندگان به ترتیب 

 ذکر شده در مقاله

1 Investigating the way male and female 
students of Payam Noor University (tehran 
centre) spend their free time by emphasis 
on sport and physical activities. 

World conference on 

learning . teaching and 

educational leadership 

 آرام مرادی  1911

 سید مجتبي علیمرادی

دختر و  انینحوه گزران اوقات فراغت دانشجو یبررس 1

 تیبر فعال دینور مرکز تهران با تاک امیپسر دانشگاه پ

 یورزش یها

دنی دانشگاه همایش تربیت ب

 آزاد گرگان

 دمجتبی علیمرادییس 1331

ارتباط بازاریابی ارزشی رابطه مند با وفاداری نگرشی  6

 بازیکنان تیم ملی به برند

سومین همایش ملی دستاورد 

های جدید در تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

 آرام مرادی 1333

 سیدمجتبی علیمرادی

 مجید نامور

2     

8     

 

      منتشر شده:کتابهای  -1

 ترجمه کتاب:  ورزش برای رشد اجتماعی )توسعه ی رو به رشد کشورهای مشترک المنافع در راستای ورزش(       

 نویسنده تس کی ، الیور دادفیلد                  

 ترجمه : آرام مرادی ، سیدمجتبی علی مرادی ، ونوس رحیمی                 

    

  مدیریت ورزش و بازاریابي ورزشي  ای تحقیق و پژوهش:زمینه عالقه مندی بر -6

 

 

 طرحهای تحقیقاتی: و(

 سمت در طرح سال اجرای طرح کارفرما نام طرح ردیف

1     

 

 مقاالت ارائه شده در سمینارها: ز(



 6 

1 
 

 

 

   :و کنفرانسهای علمی شرکت در همایشها ح:

 آزاد گرگان  ملی  و ن آزاد الهیجا بدنی منطقه ای شرکت در همایش های تربیتد 

 

 

 ط( پایان نامه ها

 

 سمت در جلسه دفاعیه عنوان پایان نامه سال مقطع تحصیلي نام دانشجو ردیف

 داوری( مشاور یا  راهنما

تحلیل عاملی تاثیر عناصر آمیختع بازاریابی بر  8931 کارشناسی ارشد فرشید عابدی 1

رضایتمندی و حضور مجدد هواداران باشگاه 

فه ای فوتبال)مطالعه موردی باشگاه های حر

 نساجی مازندران(

 مشاور

 

 ی: پستها وسمتهای اجرایی:

 

 کارشناس مرکز جذب وزارت علوم و تحقیقات           

 مدیر گروه تربیت موسسه آموزش عالی غیر دولتی ادیب مازندران            

 دانشجو در منطقه دو کشور مدیر اجرایی مسابقات تکواندو پسران و دختران             

 پبرگزار کننده دوره های مربیگری در رشته های ورزشی فوتبال ، آمادگی جسمانی، ماساژ  ، هاکی و داوری فوتبال              

 مدیر کاروان ورزشی در المپیاد های ورزشی کشور               

 ك( مهارتهای دیگر:

 ی هندبال، فوتیال، فوتسال، شنا، آمادگی جسمانی، هاکی، دارای مدارک مربیگری در رشته ها         

 شرکت در المپیاد های ورزشی بعنوان بازیکن و مربی            
           


