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 سوابق آموزشی   (د

 سال تحصيلي نام مؤسسه یا دانشگاه طعمق نام درس ردیف

 39-31 دانشگاه غير انتفاعي شمال آمل کارشناسي اصول و مباني تربيت بدني 1

 39-31 دانشگاه غير انتفاعي شمال آمل کارشناسي ساختار و ضوابط سازمانهای ورزشي 1

 39-31 دانشگاه غير انتفاعي شمال آمل کارشناسي مباني رفتار سازماني 6

 33-31 دانشگاه غير انتفاعي شمال آمل کارشناسي یریت عموميمد 9

 39-31 دانشگاه غير انتفاعي شمال آمل کارشناسي مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشي 1

 39-31 دانشگاه غير انتفاعي شمال آمل کارشناسي )تخصصي( 1و  1فوتبال  3

 36-39 آمل -دانشگاه غير انتفاعي آمل کارشناسي زبان تخصصي مدیریت 1

 31-33 آمل -شمالدانشگاه غير انتفاعي  کارشناسي بازاریابي در صنعت ورزش 3

 33-31 آمل -شمالدانشگاه غير انتفاعي  کارشناسي نظارت و ارزشيابي در تربيت بدني 3

 31-33 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي کارشناسي اصول و مباني تربيت بدني 15

 31-33 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي کارشناسي در آموزش و پرورش سازمان و مدیریت 11

 31-33 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي کارشناسي مدیریت سازمانهای ورزشي 11

 31-33 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي کارشناسي تاریخ تربيت بدني 16

 31-33 زاد واحد آیت اهلل امليدانشگاه آ کارشناسي اصول و فلسفه آموزش و پرورش 19

 33-31 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي کارشناسي روش تدریس تربيت بدني در مدارس متوسطه 11

 33-31 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي کارشناسي ارشد اصول و مباني بازاریابي ورزشي 13

 33-31 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي سي ارشدکارشنا مدیریت نشان و بليط فروشي در سازمانهای ورزشي 11

زبان تخصصي مدیریت )گرایش مدیریت راهبردی در  13

 ورزش(

 33-31 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي کارشناسي ارشد

زبان تخصصي مدیریت )گرایش مدیریت بازاریابي  13

 ورزشي(

 33-31 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي کارشناسي ارشد

 33-31 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي کارشناسي ارشد مدیریت روابط عمومي و بين المللي در ورزش 15

 33-31 دانشگاه فني و حرفه ای محمود آباد کارشناسي (1زبان تخصصي مدیریت ) 11

 33-31 دانشگاه فني و حرفه ای محمود آباد کارشناسي (1زبان تخصصي مدیریت ) 11

 31-33 دانشگاه فني و حرفه ای محمود آباد کارشناسي سابقات و اردوهای ورزشيمدیریت م 16

 31-33 دانشگاه فني و حرفه ای محمود آباد کارشناسي نظارت و ارزشيابي در مدیریت تربيت بدني 19

شيوه های بازاریابي و مشارکت دادن بخش خصوصي  11

 در تربيت بدني و ورزش

 31-33 ای محمود آباد دانشگاه فني و حرفه کارشناسي

 دانشگاه غيرانتفاعي کارشناسي (1زبان تخصصي ) 13

 ادیب مازندران

33-31 

 31-33 دانشگاه غيرانتفاعي ادیب مازندران کارشناسي ارشد سمينار در مدیریت اماکن و تاسيسات ورزشي 11

 31-33 يرانتفاعي ادیب مازندراندانشگاه غ کارشناسي ارشد مدیریت نظارت و ارزیابي اماکن و تاسيسات ورزشي 13

 31-33 دانشگاه غيرانتفاعي ادیب مازندران کارشناسي ارشد مدیریت ایمني در اماکن ورزشي 13

 31-33 آمل -شمالدانشگاه غير انتفاعي  کارشناسي ارشد مدیریت منابع انساني در ورزش 65

 31-33 ي ادیب مازندراندانشگاه غيرانتفاع کارشناسي ارشد روش تحقيق در علوم ورزشي 61

 31-33 دانشگاه غيرانتفاعي ادیب مازندران کارشناسي ارشد مدیریت بازاریابي در ورزش 61

 31-33 دانشگاه غيرانتفاعي ادیب مازندران کارشناسي 1زبان تخصصي  66

 31-33 دانشگاه غيرانتفاعي ادیب مازندران کارشناسي نظارت و ارزشيابي در مدیریت و تربيت بدني 69

 31-33 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي کارشناسي ارشد مدیریت روابط عمومي و بين المللي در ورزش 61
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 31-33 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي کارشناسي ارشد مدیریت مالي و اداری در ورزش 63

 31-33 اد واحد آیت اهلل امليدانشگاه آز کارشناسي ارشد مدیریت بازاریابي در سازمانهای ورزشي المپيک 61

 31-33 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي کارشناسي ارشد نظارت و ارزشيابي در سازمانهای ورزشي 63

 شيوه بازاریابي و مشارکت بخش خصوصي 63

 در ورزش

 31-33 آمل -شمالدانشگاه غير انتفاعي  کارشناسي

 31-33 آمل -شمالدانشگاه غير انتفاعي  ناسيکارش ساختار و ضوابط انواع سازمانهای ورزشي 95

 31-33 آمل -شمالدانشگاه غير انتفاعي  کارشناسي مدیریت عمومي 91

 33-33 آمل -شمالدانشگاه غير انتفاعي  کارشناسي ارشد نظارت و ارزشيابي در سازمانهای ورزشي 91

 33-33 آمل -شمالتفاعي دانشگاه غير ان کارشناسي متون خارجي در مباني علوم زیستي ورزش 96

 33-33 آمل -شمالدانشگاه غير انتفاعي  کارشناسي 1فوتبال  99

 33-33 آمل -شمالدانشگاه غير انتفاعي  کارشناسي مدیریت عمومي 91

 33-33 آمل -شمالدانشگاه غير انتفاعي  کارشناسي مقدمات جامعه شناسي ورزشي 93

 33-33 نشگاه غيرانتفاعي ادیب مازندراندا کارشناسي ارشد اصول و مباني مدیریت 91

 33-33 دانشگاه غيرانتفاعي ادیب مازندران کارشناسي ارشد زبان تخصصي 93

 33-33 دانشگاه غيرانتفاعي ادیب مازندران کارشناسي روش تحقيق در تربيت بدني 93

 33-33 دانشگاه غيرانتفاعي ادیب مازندران کارشناسي 1زبان تخصصي  15

 33-33 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي کارشناسي مدیریتمباني  11

 33-33 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي کارشناسي تاریخ تربيت بدني 11

 33-33 دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل املي کارشناسي اصول و فلسفه آموزش و پرورش 16

 33-33 د واحد آیت اهلل امليدانشگاه آزا کارشناسي مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش 19

 

 ( سوابق پژوهشی:ه

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

 (ISCدر نشریات علمی پژوهشی ) مقاالت

سال  نام مجله یا کنفرانس عنوان مقاله ردیف

 انتشار

نام نویسندگان به ترتيب 

 ذکر شده در مقاله

 دختر دانشجویان مشارکت بازدارنده عوامل سيبرر 1

 دانشگاهي ورزشي های فعاليت در ایران علمي نخبه

 -نشریه علمي پژوهشي

)پژوهشگاه  تربيتيپژوهش در ورزش 

 (و علوم ورزشي تربيت بدني

بهزاد  -محمد غالمپور 1631

 رسول طریقي -بهزادنيا

طراحي مدل بازاریابي ورزشي فدراسيون ملي  1

 ی دانشگاهي جمهوری اسالمي ایرانهاورزش

 -نشریه علمي پژوهشي

)پژوهشگاه  تربيتيپژوهش در ورزش 

 (و علوم ورزشي تربيت بدني

مهرزاد  -رسول طریقي 1631

 حسين رجبي -حميدی

بررسي نقش سه گانه تعهد سازماني بر رفتار  6

شهروندی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان 

 کشور

 -نشریه علمي پژوهشي

 دانشگاه تهران یریت ورزشيمد

رسول  -محمد غالمپور 1639

 طریقي

9  

های های ورزشپيش بيني رفتار مشتریان کلوپ

 دریایي

 -نشریه علمي پژوهشي

های فيزیولوژی و مدیریت در پژوهش

 ورزش

 )جهاد دانشگاهي(

رسول  -حسين رجبي 1633

 مهران ميزاني -طریقي

یابي ورزش شناسایي عوامل موثر بر توسعه بازار 1

 دانشگاهي ایران

 -نشریه علمي پژوهشي

 مطالعات مدیریت ورزشي

مهرزاد  -رسول طریقي 1631

 حسين رجبي -حميدی
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 )پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي(

های بررسي تجارب مشتریان از خدمات کلوپ 3

 های آبيورزش

 -نشریه علمي پژوهشي

 های کاربردی در مدیریت ورزشيپژوهش

 پيام نور( )دانشگاه

رسول  -حسين رجبي 1639

 مهران ميزاني -طریقي

طراحي مدل بازاریابي الکترونيکي فدراسيونهای  1

 حرفه ای منتخب ورزش گروهي کشور

  -نشریه علمي پژوهشي

 دانشگاه تهرانورزشي مدیریت 

سيد  -رسول طریقي 1633

مهرزاد  -نصراهلل سجادی

 محمد خبيری -حميدی

ار بر ارزش ویژه برند باشگاه بررسي عوامل اثرگذ 3

 پرسپوليس تهران

رویکردهای نوین -نشریه علمي پژوهشي

 در مدیریت ورزشي

 )انجمن علمي مدیریت ورزشي ایران(

 -سيد نصراهلل سجادی 1631

محمد  -حسين رجبي

 رسول طریقي -عابدالتي

های تيم برند یژهثر بر ارزش وؤعوامل مشناسایي  3

 العه باشگاه استقالل تهرانای: مورد مطفوتبال حرفه

 -نشریه علمي پژوهشي

 مطالعات مدیریت ورزشي

 )پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي(

 -سيد نصراهلل سجادی 1631

محمد  -حسين رجبي

 رسول طریقي -عابدالتي

شناسایي عوامل موثر بر توسعه قابليت بازاریابي  15

 الکترونيکي ورزش حرفه ای ایران

 -شينشریه علمي پژوه

 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

)مرکز پژوهشهای وزارت ورزش و 

 جوانان(

سيد  -رسول طریقي 1631

مهرزاد  -نصراهلل سجادی

 محمد خبيری -حميدی

 

 (ISIمقاالت در نشریات بین المللی )

Name 

row 

Condition journal Article Title Number 

First Published 

7102 
Annals of Applied 

Sport Science 
identifying of Effective Factors on Development of 

Electronic Marketing Capability in Professional 

Sport Federations 

1 

Second Published 

7102 
Annals of Applied 

Sport Science 
Prioritizing the factors influencing the brand equity 

of football popular clubs 

 

2 

First Published 

7102 
Annals of Applied 

Sport Science 
Effective Factors on Marketing Capability of 

Collegiate Sport 
3 

 

 - کتابهای منتشر شده: -1

 زمینه عالقه مندی برای تحقیق و پژوهش: -6

 بازاریابي ورزشي 

 ورزشي هایبرند 

 بازاریابي اینترنتي 

 استراتژی بازاریابي 

 بازریابي الکترونيکي 

 طرحهای تحقیقاتی: و(

 سمت در طرح سال اجرای طرح کارفرما نام طرح ردیف

1     

 

 

 



 1 

 ها:مقاالت ارائه شده در سمینار ز(

 :و کنفرانسهای علمی شرکت در همایشها ح:

 های ملی و بین المللی مقاالت در همایش

 ردیف نام تاریخ و مکان همایش نام و سطح همایش عنوان مقاله ردیف

های تفکر انتقادی در بين دانشجویان تربيت مقاسيه مهارت 1

 بدني و غير تربيت بدني

کنفرانس بين المللي 

 علوم ورزشي

 چهارم شمالغيرانتفائي دانشگاه 

ارتباط بين سالمت سازماني با تعهد سازماني در معلمان  1

 بدنيتربيت

 

کنفرانس بين المللي 

 علوم ورزشي

 پنجم شمال غيرانتفائي دانشگاه

امکان سنجي مدیریت کيفيت جامع در معاونت ورزش و  6

 آموزش شرکت سرمایه گذاری کيش

همایش ملي علم و 

 ورزش

 اول شگاه آزاد واحد بوشهردان

بررسي ارتباط بين عدالت سازماني با تعهد سازماني کارکنان  9

 ادارات کل ورزش و جوانان کشور

همایش ملي علم و 

 ورزش

 اول دانشگاه آزاد واحد بوشهر

ی بازاریابي ورزش تحليل عاملي عوامل موثر بر توسعه 1

 دانشگاهي ایران

همایش ملي دانشجویي 

 يعلوم ورزش

دانشگاه شهيد بهشتي 

 تهران

 اول

تحليل عاملي عوامل اثرگذار بر توسعه قابليت بازاریابي  3

 فدراسيون ملي ورزشهای دانشگاهي

اولين همایش ملي 

انجمن علمي مدیریت 

 ورزشي ایران

 اول دانشگاه عالمه طبا طبایي

مدل معادالت ساختاری قابليت بازاریابي ورزش دانشگاهي  1

 ایران

همایش بين  هشتمين

المللي تربيت بدني و 

 علوم ورزشي

دانشگاه شهيد بهشتي 

 تهران

 سوم

اولویت بندی فاکتورهای اثرگذار بر ارزش ویژه برند  3

 باشگاههای فوتبال حرفه ای

هشتمين همایش بين 

المللي تربيت بدني و 

 علوم ورزشي

دانشگاه شهيد بهشتي 

 تهران

 چهارم

شتریان در کلوپهای مدل معادالت ساختاری تجارب م 3

 ورزشهای دریایي

هشتمين همایش بين 

المللي تربيت بدني و 

 علوم ورزشي

دانشگاه شهيد بهشتي 

 تهران

 دوم

شناسایي عوامل اثرگذار بر توسعه بازاریابي الکترونيکي  15

 ورزش حرفه ای کشور

کنفرانس علوم ورزشي و 

 یافته های راهبردی

 اول دانشگاه شمال آمل

روری راهکارهای مشعوف سازی مشتریان در مطالعه م 11

 صنعت خدمات ورزشي

کنفرانس مطالعات 

کاربردی علوم ورزشي 

 در هزاره سوم

دانشگاه غير انتفاعي 

 شمال آمل

 اول

کنفرانس مطالعات  تاثير رسانه های اجتماعي بر توسعه قابليت بازاریابي ورزشي 11

کاربردی علوم ورزشي 

 در هزاره سوم

نتفاعي دانشگاه غير ا

 شمال آمل

 دوم

های سنتي، بومي و شناسایي عوامل اثر گذار بر توسعه ورزش 16

 محلي در مدارس استان مازندران

کنفرانس مطالعات 

کاربردی علوم ورزشي 

 در هزاره سوم

دانشگاه غير انتفاعي 

 شمال آمل

 سوم
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 ISIنشریات علمی پژوهشی و  اورد 

 سمت امتیاز نشریه نام نشریه ردیف

 داور پژوهشي -علمي و جوانان( )وزارت ورزش بردی ورزش و جوانانهفصلنامه مطالعات را 1

 داور پژوهشي -علمي پژوهشنامه مدیریت ورزشي و رفتار حرکتي )دانشگاه مازندران( 2

3 Annals of Applied Sport Science  

(Web of Science Journal) 

ISI داور 

 

 ط( پایان نامه ها

 :ان نامه کارشناسی ارشدراهنما پای

دانشگاه و تاریخ جلسه  دانشجو عنوان پان نامه ردیف

 دفاع

 استاد راهنما 

شناسایي عوامل اثرگذار بر توسعه قابليت بازاریابي  1

 ورزشي از طریق رسانه های اجتماعي

 دانشگاه غيرانتفاعي مليحه صالحي

 ادیب مازندران 

 رسول طریقي

ليت بازاریابي الکترونيکي شناسایي موانع توسعه قاب 1

 صنعت ورزش

 دانشگاه غيرانتفاعي ساره طالبي

 ادیب مازندران 

 رسول طریقي

شناسایي عوامل اثرگذار بر توسعه بازاریابي ورزش  6

 بانوان استان مازندران

دانشگاه آزاد اسالمي واحد آیت  اعظم صفرزاده

 اهلل آملي

 رسول طریقي

 

 :شدمشاوره پایان نامه کارشناسی ار

دانشگاه و تاریخ جلسه  دانشجو عنوان پایان نامه ردیف

 دفاع

 اساتید راهنما و مشاور

شناسایي و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر ارزش  1

 ویژه برند باشگاه فرهنگي ورزشي کاله

دانشگاه آزاد اسالمي واحد  احمد فتاح

 آیت اهلل آملي
 دکتر فرشاد امامي

 دکتر رسول طریقي

ارب و رضایتمندی مشتریان از خدمات بررسي تج 1

 باشگاههای بدنسازی استان مازندران

 -دانشگاه غير انتفاعي شمال غزل حميدی

 آمل

 دکتر سعيد اميرنژاد

 دکتر رسول طریقي

شناسایي عوامل اثر گذار بر توسعه ی ورزش های  6

 سنتي، بومي و محلي در مدارس استان مازندران

 -اعي شمالدانشگاه غير انتف محسن مرادی

 آمل

 دکتر سعيد اميرنژاد

 دکتر رسول طریقي

نقش موفقيتهای ملي و بين المللي و لژیونرهای  9

 واليبال بر جذب و عالقه مندی افراد

 -دانشگاه غير انتفاعي شمال اذین قرباني نژاد

 آمل

 دکتر سعيد اميرنژاد

 دکتر رسول طریقي

بررسي عملکرد دبيران تربيت بدني در برگزاری  1

 المپياد ورزشي درون آموزشگاهي 

غالمرضا مالزاده 

 گنجي

 -دانشگاه غير انتفاعي شمال

 آمل

 دکتر سعيد اميرنژاد

 دکتر رسول طریقي

 

 مشاوره رساله دکتری

دانشگاه و تاریخ جلسه  دانشجو عنوان پایان نامه ردیف

 دفاع

 اساتید راهنما و مشاور

ورزش  طراحي مدل عوامل بازدارنده فساد اداری در 1

 ایران

دانشگاه آزاد اسالمي واحد  عبداهلل مصلحي

 آیت اهلل آملي
 دکتر سيد عماد حسيني

 دکتر فرشاد امامي

 دکتر رسول طریقي

طراحي مدل برند سازی سازمان ليگ برتر فوتبال  1

 ایران

دانشگاه آزاد اسالمي واحد  محمد ملکي

 آیت اهلل آملي

 دکتر سيد عماد حسيني

 دکتر رسول طریقي

 کتر جمشيد سيارنژادد



 1 

طراحي الگوی مشارکت پایدار در ورزش دانشجویي  6

 با رویکرد بازاریابي اجتماعي

محمد حسين 

 محسني چلک

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 آیت اهلل آملي

 دکتر فرشاد امامي

 دکتر رسول طریقي 

 دکتر محمد حسين قرباني

 

 

 داوری پایان نامه کارشناسی ارشد

اساتید راهنما و  دانشگاه و تاریخ جلسه دفاع دانشجو ان نامهعنوان پای ردیف

 مشاور

نقش توسعه زیرساختهای گردشگری ورزشي بر  1

 شادکامي وتوانمند سازی کارکنان نفت

 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد آیت  فرشته اقدسي

 اهلل آملي

 33دی 

 دکتر فرشاد امامي

 دکتر آسيه عباسي

گرایش به کارآفریني و تاثير سرمایه اجتماعي بر  1

مقایسه آن بين دبيران تربيت بدني مرد و زن 

 شهرستان آمل

دانشگاه آزاد اسالمي واحد آیت  فاطمه ابراهيمي

 اهلل آملي

 33دی 

 

 دکتر فرشاد امامي

بررسي تاثير سرمایه اقتصادی، اجتماعي و  6

فرهنگي خانواده بر نحوه گذران اوقات فراغت 

ه اول( شهرستان دانش آموزان پسر )متوسط

 فریدونکنار

دانشگاه آزاد اسالمي واحد آیت  عبداهلل فدایي

 اهلل آملي

 33دی 

 دکتر فرشاد امامي

 دکتر آسيه عباسي

طراحي برنامه استراتژیک معاونت تربيت بدني و  9

 سالمت اداره آموزش و پرورش استان مازندران

نعمت اهلل 

 ابراهيمي

 دانشگاه غيرانتفاعي

 ادیب مازندران

 دکتر ابراهيمي

ارزیابي ایمني فضاهای بازی کودکان در پارکهای  1

 شهر ساری با رویکرد برنامه ریزی محيطي

عسگری 

 خسروی

 دانشگاه غيرانتفاعي

 ادیب مازندران

 دکتر سليماني

 

 داوری رساله دکتری

دانشگاه و تاریخ جلسه  دانشجو عنوان پایان نامه ردیف

 دفاع

 اساتید راهنما و مشاور

در کسب و کار  دانش مدیریت مدل طراحي 1

 ورزشي

دانشگاه غيرانتفاعي شمال  حميد برارزاده

 آمل

 دکتر محمد حسين رضوی

 دکتر سيد نصراهلل سجادی

 دکتر سعيد اميرنژاد

طراحي مدل عوامل موثر بر حقوق مالکيت فکری  1

 در ورزش ایران

 دانشگاه آزاد واحد  هلنا خسروی

 آیت اهلل آملي

 اد اماميدکتر فرش

طراحي مدل توسعه منابع انساني در ورزش ایران  6

 )مطالعه موردی فوتبال(

مزدک جالل 

 پور

 دانشگاه آزاد واحد 

 آیت اهلل آملي

 دکتر مرتضي دوستي

ارائه الگوی مدیریتي توسعه تندرستي زنان در  9

 ایران

 دانشگاه آزاد واحد  عباس دوستدار

 آیت اهلل آملي

 دکتر فرشاد امامي

طراحي الگوی بازاریابي خيرخواهانه در  1

 توليدکنندگان ورزشي

آیدین حاجي 

 بکلو

 دانشگاه آزاد واحد 

 آیت اهلل آملي

 دکتر سيد عماد حسيني

مژده صالحيان  تدوین مدل حکمراني در ورزش بانوان ایران 3

 دهکردی

 دانشگاه آزاد واحد 

 آیت اهلل آملي

 دکتر فرشاد امامي

یابي هوشمند در فدراسيون طراحي مدل بازار 1

 ورزشهای جانبازان و معلولين جمهوری اسالمي 

محمد حسين 

 عليزاده

 دانشگاه آزاد واحد 

 آیت اهلل آملي

 دکتر فرشاد امامي



 3 

طراحي مدل برندسازی مجدد سازماني در ورزش  3

)مطالعه موردی: باشگاههای منتخب ليگ برتر 

 فوتبال در ایران(

 زاد واحد دانشگاه آ رضا نبي زاده

 آیت اهلل آملي

 دکتر وحيد شجاعي

طراحي مدل هویت برند فدراسيون ورزشهای  3

 جانبازان و معلولين جمهوری اسالمي ایران

 دانشگاه آزاد واحد  سعيد کهنسال

 آیت اهلل آملي

 دکتر فرشاد امامي

طراحي مدل عوامل موثر بر نظام بودجه ریزی  15

اقتصاد عملياتي در ورزش کشور با رویکرد 

 مقاومتي

معصومه 

 هدایتي

 دانشگاه آزاد واحد 

 آیت اهلل آملي

 دکتر فرشاد امامي

تدوین مدل ترغيب نخبگان ورزشي به خرید  11

 برندهای داخلي با رویکرد بازاریابي اجتماعي

 دانشگاه آزاد واحد  ثریا سعيدی

 آیت اهلل آملي

 دکتر نصراهلل محمدی

حسن عيسي  اني ناجا طراحي الگوی توسعه ورزش قهرم 11

 زاده

 دانشگاه آزاد واحد 

 آیت اهلل آملي

 دکتر نصراهلل محمدی

بهادر شيرین  طراحي مدل برون سپاری در ورزش کشور 16

 چشمه

 دانشگاه آزاد واحد 

 آیت اهلل آملي

 دکتر فرشاد امامي

تدوین مدل عوامل موثر بر نيات رفتاری  19

 تماشاگران ليگ برتر فوتبال

احمد 

 عيلياسما

 دانشگاه آزاد واحد 

 آیت اهلل آملي

 دکتر نصراهلل محمدی
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