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 یلیسال اخذ مدرک تحص سال شروع محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی ردیف

 1384 1379 گیالندانشگاه  تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی 1

 کارشناسی ارشد 2
-تربیت بدنی و علوم ورزشی

 مدیریت ورزشی
 1386 1384 گیالندانشگاه 

 دکتری 3
-تربیت بدنی و علوم ورزشی

 مدیریت ورزشی

 تهراندانشگاه خوارزمی 

 )تربیت معلم سابق(
1388 1393 
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 ، علمی ـ پژوهشیISIاطالعات مربوط به مقاالت 

 درجه علمی نام مجله/ژورنال نویسندگان مقاله به ترتیب  عنوان مقاله ردیف

 وضعیت

)چاپ / 

 پذیرش(

 سال

 چاپ / پذیرش

1 
 ناسبم ورزشی های فعالیت خصوص در آنها مربیان و جانباز ورزشکاران نظرات مقایسه

 فراغت اوقات در
 سین زارعیانح -حسین پورسلطانی

 علوم در پژوهش نشریه

 ورزشی
 1388 دهچاپ ش کارشناسی ارشد

2 
 توان مک آموزان دانش در پورت براک بدنی های آزمون مجموعه پایایی و اعتبار تعیین

 ذهنی

حسین  -ادهمحسن شفیع ز -حسین پورسلطانی

 زارعیان

 علوم در پژوهش نشریه

 ورزشی
 1389 چاپ شده دانشجوی دکتری

3 
 علوم و یبدن بیتتر پژوهشکده کارکنان در شغلی رضایت با عدالت از ادراک بین ارتباط

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ورزشی
 سین زارعیانح -حسین پورسلطانی

 مدیریت در پژوهش نشریه

 حرکتی رفتار و ورزشی
 1390 چاپ شده دانشجوی دکتری

4 
 گاهدید سه به توجه با قم استان ورزشی هیاتهای مسئولین خالق رهبری سبک بررسی

 مدار مردم و گرا عمل و گرا تحول رهبری

سین ح -واقفی احلهر -حسین پورسلطانی

 زارعیان
 1390 چاپ شده دانشجوی دکتری حرکتی علوم نشریه

 طراحی نظام نامه اخالقی اعضای هیات علمی دانشگاههای ایران 5
  -ضا شجیعر -حسین پورسلطانی

  حسین زارعیان
 ورزشی مدیریت مطالعات

 دانشجوی دکتری
 1392 چاپ شده

6 
و  یدنب تیکارکنان پژوهشگاه ترب یبا بهره ور یو هوش فرهنگ یش معنوهو نیارتباط ب

 علوم ورزشی

حسین  -ییفهیمه میرزا -حسین پورسلطانی

 زارعیان
 ورزشی مدیریت مطالعات

 دانشجوی دکتری
 1392 چاپ شده

 1387 الی 1377 سال از ورزشی علوم و بدنی تربیت پژوهشکده عملکرد ارزیابی 7
 -انیحسین پورسلط -رغالمرضا شعبانی بها

  حسین زارعیان 
 ورزشی مدیریت مطالعات

 دانشجوی دکتری
 1392 چاپ شده

 کیالمپ هاییشرکت کننده در باز یکشورها تیکننده موفق ینیب شیپ هایمولفه 8
صراهلل ن -علیرضا الهی -حسین زارعیان

 رمحسن پدراممی -سجادی
 ورزشی مدیریت مطالعات

 دکتری
 1395 چاپ شده

9 
 و اه باشگاه مدیران دیدگاه از ایران ورزش در مالیاتی های معافیت ابعاد رسیبر

 ورزشی کارشناسان

  -میل داستانیک -غالمعلی کارگر

 حسین زارعیان
 نشریه مدیریت ورزشی

 دانشجوی دکتری
 1394 چاپ شده

 یاننشجوطراحی نظام نامه اخالقی اعضای هیات علمی دانشگاههای ایران از دیدگاه دا 10
سین ح -یبهشته اقبال -حسین پورسلطانی

  زارعیان
 ورزش مدیریت و توسعه

 دکتری
 1394 چاپ شده

 حسین زارعیان نگاهی به شاخص های توسعه یافتگی سیاسی  11
مجله الکترونیکی پژوهشگاه 

 ویجی(تر -)علمی
 استادیار 

 1395 چاپ شده

12 
 با روریودوژانی 2016 مپیکال های بازی در کننده  شرکت کشورهای موفقیت بینی پیش

 (MLP) چندالیه پرسپترون های شبکه هوشمند روش از استفاده

 ، نصراهلل سجادی، حسین زارعیان، علیرضا الهی

 امین قاضی زاهدی
 1394 چاپ شده دکتری مطالعات راهبردی در ورزش

13 

 و اه مدیران باشگاه دیدگاه از ایران ورزش در مالیاتی های معافیت ابعاد بررسی

 ورزشی کارشناسان
 کارگر، حسین زارعیان غالمعلی ،کمیل داستانی

 1394 چاپ شده استادیار مدیریت ورزشی
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 درجه علمی نام مجله/ژورنال نویسندگان مقاله به ترتیب  عنوان مقاله ردیف

 وضعیت

)چاپ / 

 پذیرش(

 سال

 چاپ / پذیرش

14 
با  رویودوژانیر 2016 کیکشورهای شرکت کننده در بازیهای المپ تیموفق ینیب شیپ

) هیهای پرسپترون چندالهوشمند شبکه استفاده از روش MLP) 

، سجادی نصراهللی، اله رضایعلحسین زارعیان، 

زاهدی یقاض نیام  
 1395 چاپ شده استادیار مطالعات راهبردی در ورزش

یو فناور قاتیحقتوزارت علوم،  یبدنتیداره کل تربا یورزش یهاانجمن یشناسبیآس 15  
ی، حسین زارعیان، زرند یپورسلطان نیحس

یعصمت طاهرخان  
 1395 چاپ شده استادیار ورزش تربیتیپژوهش در 

کیالمپ یهایکننده در باز شرکت یکشورها تیموفق ۀکنندی نیب شیپ یهامؤلفه 16  
، ی، نصراله سجادیاله رضایعلحسین زارعیان، 

پدرام رمحسنیم  
 چاپ شده استادیار مطالعات مدیریت ورزشی

1395 

17 
تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق نوآوری و موفقیت برند )مطالعه موردی: 

 باشگاههای خصوصی ورزشی شهر رشت(

شهرام شفیعی، حسین زارعیان، حسین براخاص 

 قرمیش
 چاپ شده  استادیار مطالعات مدیریت ورزشی

1395 

18 
مسلح نیروهای بدنی تربیت مدیران اخالقی منشور تدوین  محمود چشمه، باران مهرعلی زارعیان، حسین 

راسخ نازنین بخششی، فاضل  

مدیریت منابع انسانی در 

 ورزش
 1395 چاپ شده  استادیار

یه میرزائیحسین زارعیان، محمدحسین قربانی، فهم راهکارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس 19  1396 چاپ شده  استادیار ورزش تربیتیپژوهش در  

20 Performance analysis of Asian countries in the International Military 

Sports Council (Conseil International du Sport Militaries (CISM)) 
Rasouli M, Baran Cheshmeh M. A, 

Fazel Bakhsheshi M, Zareian H 

Science And 

Education 

ACADEMIC 

JOURNAL 

 2017 چاپ شده استادیار

21 Brand positioning of the Sport Sciences Research Center of Iran using 

Perceptual Mapping Technique 
 MEHDI RASOULI, M. F. 

BAKHSHESHI; H. ZAREIAN 
Annals of Applied 

Sport Science 
شدهچاپ   استادیار  2017 

 تحلیل عوامل موثر بر وضعیت باشگاههای بدنسازی ایران با رویکرد کیفی 22
محسن اسمعیلی، معصومه کالته سیفری، 

 حسین زارعیان
 1396 پذیرش شده  استادیار مطالعات مدیریت ورزشی

23 
 علوم دانشجویان کارآفرینی قصد بر کارآفرینی به نگرش و معنوی هوش تاثیر یابی مدل

یورزش   

حمید صفری، محمدحسین قربانی، حسین 

 زارعیان
 1397 پذیرش شده  استادیار مطالعات مدیریت ورزشی

خالقیا مؤلفۀ یک انعنو به مانیزسا فضیلت یگیر ازهندا لمد ینوتد 24  1397 پذیرش شده  استادیار اخالق در علوم رفتاری حسین زارعیان، مجید کیانی، محسن اسمعیلی 

های المپیکیهای بسکتبال مردان در بازی تیمارزیابی کارای 25 ریودوژانیرو برزیل 2016    1397 پذیرش شده  استادیار مطالعات مدیریت ورزشی شهرام شفیعی، حسین زارعیان، حکیمه افروزه 

رزیلریودوژانیرو ب 2016تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازیهای المپیک  26  
، حمید حسین زارعیان، محمدرضا کردی

 رجبی، زهره رضایی
 1397 چاپ شده  استادیار مطالعات مدیریت ورزشی
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 درجه علمی نام مجله/ژورنال نویسندگان مقاله به ترتیب  عنوان مقاله ردیف

 وضعیت

)چاپ / 

 پذیرش(

 سال

 چاپ / پذیرش

27 
امیر مقدم، حسین  محمدحسین قربانی، مرجان ایران ورزش در اخالقی ارزشهای الگوی تدوین و شناسایی

 زارعیان
 ورزش تربیتیپژوهش در 

 استادیار 
 1397 پذیرش شده

 شناسایی مصادیق اقتصاد سایه ای در ورزش حرفه ای ایران 28
حسین زارعیان، محمدصادق افروزه، مصطفی 

 1397 پذیرش شده استادیار  مدیریت و توسعه ورزش افشاری

29 
What Are the Factors Influencing Iran’s Sports Talent 

Identification Process? Findings of a Qualitative Study 

Amin Kalani, Alireza Elahi, 

SeyedNasrollah Sajjadi, Hossein 

Zareian 

Revista 

Euroamericana de 

Ciencias del Deporte  

 2018 پذیرش شده استادیار 

30 Developing a Social Participation Model in Iran's Sports for All 
Mohammad Javadipoor, Hossein 

Zareian, Ali Parsaju 

Revista 

Euroamericana de 

Ciencias del Deporte  

 2018 پذیرش شده استادیار 

31 Investigating the Context of Women's Recreational Sports in Iran 
E. Saadati Fard, M. Javadipour, H. 

Honari, M. Saffari, H. Zareian 
Annals of Applied 

Sport Science 

 2018 چاپ شده استادیار 

32 
 تدوین الگوی جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران

امین کالنی، علیرضا الهی، نصراهلل سجادی، 

 1397 پذیرش شده استادیار  ورزش تربیتیپژوهش در  حسین زارعیان

33 
ش تفریحی زنان در ایرانالگوی توسعه ورز  

الهه سعادتی فرد، محمدجوادی پور، حبیب 

 1397 پذیرش شده استادیار  ورزش تربیتیپژوهش در  هنری، مرجان صفاری، حسین زارعیان

34 
 زمینه های مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران، یک مطالعه کیفی

محمد جوادی پور، حسین زارعیان، علی 

 پارساجو
و سالمت  مجله آموزش

 جامعه
 1397 پذیرش شده استادیار 

ن حسین زارعیا -احسان محمدی -محمدحسین قربانی تدوین الگوی مدیریت فساد در ورزش ایران 35  1398 چاپ شده استادیار انجمن علمی مدیریت ورزش ایران 

زش و جوانانمطالعات راهبردی ور  طراحی مدل توسعه اشتغال زایی در ورزش استان خراسان جنوبی  36  
 1398 پذیرش شده استادیار

 درجه علمی نام مجله/ژورنال نویسندگان مقاله به ترتیب  عنوان مقاله ردیف

 وضعیت

)چاپ / 

 پذیرش(

 سال

 چاپ / پذیرش

27 
محمدحسین قربانی، مرجان امیر مقدم، حسین  ایران ورزش در اخالقی ارزشهای الگوی تدوین و شناسایی

 زارعیان
 زش تربیتیورپژوهش در 

 استادیار 
 1397 پذیرش شده

 شناسایی مصادیق اقتصاد سایه ای در ورزش حرفه ای ایران 28
حسین زارعیان، محمدصادق افروزه، مصطفی 

 1397 پذیرش شده استادیار  مدیریت و توسعه ورزش افشاری

29 
What Are the Factors Influencing Iran’s Sports Talent 

Identification Process? Findings of a Qualitative Study 

Amin Kalani, Alireza Elahi, 

SeyedNasrollah Sajjadi, Hossein 

Zareian 

Revista 

Euroamericana de 

Ciencias del Deporte  

 2018 پذیرش شده استادیار 

30 Developing a Social Participation Model in Iran's Sports for All 
Mohammad Javadipoor, Hossein 

Zareian, Ali Parsaju 

Revista 

Euroamericana de 

Ciencias del Deporte  

 2018 پذیرش شده استادیار 

31 Investigating the Context of Women's Recreational Sports in Iran 
E. Saadati Fard, M. Javadipour, H. 

Honari, M. Saffari, H. Zareian 
Annals of Applied 

Sport Science 

 2018 چاپ شده استادیار 

32 
 تدوین الگوی جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران

امین کالنی، علیرضا الهی، نصراهلل سجادی، 

 1397 پذیرش شده استادیار  ورزش تربیتیپژوهش در  حسین زارعیان

33 
 الگوی توسعه ورزش تفریحی زنان در ایران

رد، محمدجوادی پور، حبیب الهه سعادتی ف

 1397 پذیرش شده استادیار  ورزش تربیتیپژوهش در  هنری، مرجان صفاری، حسین زارعیان

34 
 زمینه های مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران، یک مطالعه کیفی

محمد جوادی پور، حسین زارعیان، علی 

 پارساجو
مجله آموزش و سالمت 

 جامعه
 1397 پذیرش شده استادیار 

ن حسین زارعیا -احسان محمدی -محمدحسین قربانی تدوین الگوی مدیریت فساد در ورزش ایران 35  1398 چاپ شده استادیار انجمن علمی مدیریت ورزش ایران 

محمدرضا  -انیزارع نیحس -یقربان نیمحمدحس طراحی مدل توسعه اشتغال زایی در ورزش استان خراسان جنوبی  36

یلیاسماع  
راهبردی ورزش و جوانان مطالعات  

 1398 پذیرش شده استادیار
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 درجه علمی نام مجله/ژورنال نویسندگان مقاله به ترتیب  عنوان مقاله ردیف

 وضعیت

)چاپ / 

 پذیرش(

 سال

 چاپ / پذیرش

37 Championship Sports for Iranian Women: Challenges, Opportunities and 

Solutions 
Nazanin Rasekh- Hossein Zareian- 

Hamid Ghasemi- Zohreh Rezaie 
New Approaches in 

Sport Sciences 
 استادیار

 2019 چاپ شده

 یورزش یها ونیدر فدراس سونیدرجه دن 360 یرهبر یالگو یابیاعتبار 38
 -جعفرلو یصفر درضایحم -یقربان نیمحمدحس

 1399 چاپ شده استادیار  و توسعه ورزش تیریمد انیزارع نیحس

انشجویاندهای بدنی در بین ای در مقایسه با فعالیتهای رایانهشناسایی عوامل موثر بر انتخاب بازی 39 همحمدصادق افروزه، حسین زارعیان، حکیمه افروز   1398 چاپ شده استادیار  مطالعات مدیریت ورزشی 

سخه سالمندانن -روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت 40  
ی، روشنک وامق، شمس ریامی، انیرصاف یمهد

یاکرم میرح، انیزارع نیحس  
 1398 پذیرش شده استادیار  مطالعات سالمند

41 
فرد در مورد بدن  نگرش ینامه چند بعدپرسش ینسخه فارس یسنجروان یهایژگیو

 یرانیدر سالمندان ا  MBSRQخود

پروانه  ،رباب صحاف، شمس ریامی، هاشم شمشاد
مسلم رضایعل، انیزارع نیحسی، پور دهکرد یشمس  

 1398 شدهپذیرش  استادیار  مطالعات سالمند

ازنین راسخن -حسین زارعیان اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان 42  1398 شدهچاپ  استادیار  مدیریت ورزشی 

 رانیا یدر ورزش دانشگاه متیاوقم اقتصاد های مولفه ییشناسا 43
 نیخارکن، رضا اندام، حسن بحرالعلوم، حس مریم

 مدیریت و توسعه ورزش زارعیان
 1398 پذیرش شده استادیار 

44 The role of managerial stability on the performance of iranin 

premier league football clubs 

Misaq Hosseini Keshtan, 

Mahmoud Fazel Bakhsheshi, 

Hossein Zareian, Mohamad 

Reihani 

SPORT TK 
 1398 پذیرش شده استادیار 

45 
کارشناسان وزارت ورزش و  یساختار سازمان یدگیچیبا پ کیمدل ارتباط تفکر استراتژ یطراح

 جوانان
انیزارع نیتابش، حس دیسع ،یتیعنا ایپور و توسعه ورزش تیریمد   

 1399 پذیرش شده استادیار 

46 
ده از مدل ا استفاب رانیا یورزش یهاباشگاه یاجتماع تیمختلف در برآورد مسئول یپارامترها تیحساس زیآنال

و توسعه ورزش تیریمد طیبه سادات زرگر، حسین زارعیان ینرو فاز  
 1399 پذیرش شده استادیار 

47 The Context of Recreational Sports for Women in Iran 

Elahe Saadatifard- 
Mohammad Javadipour-Habib 

Honari- Marjan Saffari- Hossein 

Zareian 

Annals of Applied 

Sport Science 

 2019 پذیرش شده استادیار 
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 طرح های پژوهشیاطالعات مربوط به 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان طرح ردیف
 سمت

)مجری، همکار 
 اصلی. همکار(

 وضعیت طرح
 )خاتمه یافته / در حال اجرا(

 مایت کنندهسازمان ح
 نوع طرح

)ملی/دانشگاهی و . . 
) . 

 سال اجرا

 1394 ملی ستاد کل نیروهای مسلح یافته خاتمه مجری ان ایر طراحی نظام نامه اخالقی مسئولین تربیت بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 1

 فتهیا خاتمه همکار اصلی طراحی نظام نامه اخالقی اعضای هیات علمی دانشگاههای ایران 2
پژوهشگاه تربیت بدنی و 

 1393 ملی علوم ورزشی

 یافته خاتمه همکار اصلی 1387الی  1377ارزیابی عملکرد پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از سال  3
پژوهشگاه تربیت بدنی و 

 1392 پژوهشگاه علوم ورزشی

 یافته خاتمه همکار اصلی ناوریف و تتحقیقا علوم، وزارت بدنی تربیت کل اداره ورزشی های انجمن شناسی آسیب 4
پژوهشگاه تربیت بدنی و 

 1392 ملی علوم ورزشی

 یافته خاتمه همکار اصلی یوان ذهنتکم  تعیین اعتبار و پایایی مجموعه آزمون های بدنی براک پورت در دانش آموزان 5
پژوهشگاه تربیت بدنی و 

 1388 ملی علوم ورزشی

 1387 ملی بنیاد شهید و امور ایثارگران یافته خاتمه همکار اصلی جانبازان در اوقات فراغت آنان بررسی فعالیتهای ورزشی مناسب 6

 یافته خاتمه همکار اصلی جوانان و ورزش وزارت در سازمانی معنویت پرسشنامه پایایی و اعتبار تعیین 7
پژوهشگاه تربیت بدنی و 

 1393 ملی علوم ورزشی

8 
 و علوم یدنب تیکارکنان پژوهشگاه ترب یبا بهره ور یفرهنگ و هوش یهوش معنو نیارتباط ب

 یافته خاتمه همکار اصلی ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و 

 1391 پژوهشگاه علوم ورزشی

 یافته خاتمه همکار اصلی ورزشی علوم و یبدن تربیت پژوهشکده کارکنان روانی سالمت با شغلی استرس بین ارتباط تعیین 9
پژوهشگاه تربیت بدنی و 

 1389 پژوهشگاه علوم ورزشی

 یافته خاتمه مجری شناسایی مصادیق اقتصادسایه ای موثر بر توسعه ورزش حرفه ای ایران 10
پژوهشگاه تربیت بدنی و 

 1396 پژوهشگاه علوم ورزشی

 یافته خاتمه مجری طراحی الگوی پهلوان پروری ورزش ایران 11
پژوهشگاه تربیت بدنی و 

 1397 پژوهشگاه علوم ورزشی

 یافته خاتمه مجری توکیو 2020شناسایی عوامل موثر بر موفقیت کاروان ورزشی استان تهران در المپیک  12
پژوهشگاه+ اداره کل ورزش و جوانان 

 1398 استان تهران استان تهران

 در حال اجرا مجری توکیو 2020تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در المپیک  13
پژوهشگاه تربیت بدنی و 

 1399 پژوهشگاه علوم ورزشی

 1396 گزارش تفصیلی به سفارش پژوهشگاه شناسایی چالش های اخالقی ورزش ایران 14
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 هاهمایشطالعات مربوط به مقاالت ا

 عنوان مقاله ردیف

وضعیت 

 پذیرش

)سخنرانی / 

 پوستر(

 نام و نوع همایش ترتیب  نویسندگان مقاله به
سال و محل 

 برگزاری همایش

1 
 المیطراحی نظام نامه اخالقی مسئولین تربیت بدنی نیروهای مسلح جمهوری اس

 ایران 
 سخنرانی

ی باران سردار مهرعل -حسین زارعیان

 چشمه

همایش ملی یافته های 

 نوین تربیت بدنی
 1394تهران 

2 
 ریودوژانیرو 2016 المپیک زی هایبا در منتخب کشورهای رتبه پیش بینی

 عصبی شبکه های از استفاده با و( PEST+S) مولفه های براساس
 سخنرانی

 نصراهلل الهی، علیرضا زارعیان، حسین
 سجادی

نهمین همایش بین 
المللی تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی
 1394تهران 

3 
 طالعهم) (QFD) کیفیت عملکرد گسترش در عملیات الزامات ماتریسی تحلیل

 (خوارزمی دانشگاه ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده: موردی
 سخنرانی

 اکبری حسین بخششی، فاضل محمود
 زارعیان، نجف آقایی حسین یزدی،

نهمین همایش بین 
المللی تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی
 1394تهران 

4 
 کم انزآمو دانش در پورت براک بدنی های آزمون مجموعه پایایی و اعتبار تعیین

 تهران راهنمایی دوره ذهنی توان
 سین زارعیانح -حسین پورسلطانی سخنرانی

همایش بین المللی 

آمادگی جسمانی و 

 ایروبیک

 1389تهران 

 سخنرانی دنیب های فعالیت بر تاکید با دراسالم سالم تفریحات و فراغت اوقات جایگاه 5
  -ییفهیمه میرزا -حسین پورسلطانی

 حسین زارعیان
 تفریحات ملی همایش

 ورزشی
 1390تهران 

 سخنرانی ایران شورک در ورزشکار معلولین و جانبازان فراغت اوقات تحلیلی -توصیفی بررسی 6
 -طانیحسین پورسل  -فهیمه میرزایی

 حسین زارعیان
 تفریحات ملی همایش

 ورزشی
 1390تهران 

 پوستر یرانا اسالمی جمهوری های فدراسیون کارکنان دیدگاه از سازمانی عدالت توصیف 7
 -نحسین زارعیا -حسین پورسلطانی

 فهیمه میرزایی
 ملی همایش ششمین

 دانشجویی
 1390تهران 

 سین زارعیانح -محمدصادق افروزه پوستر جهرم پزشکی علوم دانشگاه بدنی تربیت استراتژی تبیین 8
 ملی همایش ششمین

 دانشجویی
 1390تهران 

 سین زارعیانح -ماندانا سنگاری پوستر ورزشکار نوجوانان در خودپنداره 9
 دانشجویی همایش

 کشور سراسر
 1383بابلسر، 

 1381رشت،  همایش دانشجویی گیالن حسین زارعیان سخنرانی ورزشکاران روی بر آن اثرات و درمانی ماساژ 10

11 
نی و ت بدتعیین ارتباط بین استرس شغلی با سالمت روانی کارکنان پژوهشگاه تربی

 زشیعلوم ور
 پوستر

-دیجالل یاراحم -حسین پورسلطانی
 سین زارعیانح -جلیل قاسمیان

اولین همایش تخصصی 
 مدیریت

 1392اصفهان، 

 پوستر تحلیل اوقات فراغت جانبازان و معلولین ایران با رویکرد ورزشی 12
-نحسین زارعیا -جلیل قاسمیان

 -جالل یاراحمدی
اولین همایش تخصصی 

 مدیریت
 1392اصفهان، 

13 
  رویودوژانیر 2016 کیالمپ ی هایمنتخب در باز یرتبه کشورها ینبی شیپ

 یعصب های ( و با استفاده از شبکهPEST+S) های مولفه براساس
 سخنرانی

مین ا -علیرضا الهی -حسین زارعیان

 صراهلل سجادین -قاضی زاهدی

نهمین همایش بین 

المللی تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

 1394اسفندماه 
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 عنوان مقاله ردیف

وضعیت 

 پذیرش

)سخنرانی / 

 پوستر(

 نام و نوع همایش نویسندگان مقاله به ترتیب 
سال و محل 

 برگزاری همایش

14 
)مطالعه  (QFD) تیفیدر گسترش عملکرد ک اتیالزامات عمل یسیماتر لیتحل

 (یدانشگاه خوارزم یو علوم ورزش یبدن تی: دانشکده تربیمورد
 سخنرانی

حسین  -یمحمود فاضل بخشش

جف ن -سین زارعیانح -اکبری یزدی

 آقایی

نهمین همایش بین 

المللی تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

 1394اسفندماه 

15 
ی مولفه سیاسی، پیش بینی کننده موفقیت کشورها در رویدادهای بین الملل

 ورزشی
 سخنرانی

هیمه ف -علیرضا الهی -حسین زارعیان

 هدی رسولیم -میرزایی

 جمنان همایش دومین

 (تهران)ورزشی مدیریت
 1395مهرماه 

16 
ان تحلیل عملکرد ورزشی کشورهای آسیایی در شورای بین المللی ورزش نظامی

 جهان )سیزم(
 پوستر

 -ن چشمهمهرعلی بارا -مهدی رسولی

 حسین زارعیان

 انجمن همایش دومین

 (تهران)ورزشی مدیریت
 1395مهرماه 

17 
 یصخصو یباشگاهها یبرند و عملکرد مال تیبر موفق یو نوآور یاثر هوش تجار

 شهر رشت یورزش _ یحیتفر
 پوستر

 -شهرام شفیعی -حسین براخاص

 حسین زارعیان

کاربرد علوم ورزشی در 

 سالمت )شیراز(
 1395دی ماه 

18 
لی المل های اقتصادی، پیش بینی کننده موفقیت کشورها در رویدادهای بینمولفه

 ورزشی
 سخنرانی

یرضا الهی، نصراله ، علحسین زارعیان

 سجادی

دهمین همایش بین 

المللی  تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

 1395اسفندماه 

 ، اشرف میرزاییحسین زارعیان سخنرانی طراحی مدل اقتصاد سایه ای در ورزش حرفه ای ایران 19
دومین همایش انجمن 

 مدیریت ورزشی
 1396اسفندماه 

 حسین زارعیان، محمدحسین قربانی سخنرانی ارس ایرانطراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش مد 20
دومین همایش ملی 

 شهید رجایی
 1396اسفندماه 

22 
روسیه با استفاده از  2018پیش بینی جایگاه کشورهای منتخب در بازیهای جام جهانی 

 "c4.5شبکه های عصبی و درخت تصمیم گیری 
 سخنرانی

 -یرزائیم مهیفه -انیزارع نیحس

 یقاض نیام  -یراهانف یجالل دیمج

 یزاهد

یازدهمین همایش بین 
 المللی علوم ورزشی

 1397اسفند ماه 

 سخنرانی وریودوژانیر 2016 کیالمپ یهایدر باز رانیا یعملکرد کاروان ورزش لیتحل 23
 -ییزهره رضا -انیزارع نیحس

 یمحمدرضا کرد

یازدهمین همایش بین 
 المللی علوم ورزشی

 1397اسفند ماه 

 سخنرانی رانیا یدر ورزش دانشگاه یتحقق اقتصاد مقاومت یراهکارها ییشناسا 24
حسن  -رضا اندام -خارکن میمر

 انیزارع نیحس -بحرالعلوم

 یالملل نیب شیهما نیاول

 داریورزش و توسعه پا
 1398پاییز 
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 ارشد یا دکتری تخصصینامه کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان  پایان نامه/رساله دکتری تخصصی ردیف

 مقطع تحصیلی

 
 نام دانشجو

 تاریخ  دفاع
 دانشگاه محل

 تحصیل دانشجو

  

 کارشناسی ارشد/ 
حوزه/ 3سطح   

 دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی/ 
حوزه 4سطح   

 اسامی 
 استادان راهنما

 اسامی
استادان مشاور   

 هیپا یدر ورزش ها یبایاستعداد تیریجامع مد یالگو یطراح 1
رانیو پرمدال ا  

7/12/97 امین کالنی دکتری تخصصی  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم  
 ورزشی

حسین  -نصراله سجادی علیرضا الهی
 زارعیان

رانیا یدر ورزش همگان یمدل مشارکت اجتماع یطراح 2 علی  دکتری تخصصی  
 پارساجو

11/10/97 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم  
 ورزشی

حمد جوادی پورم  حسین زارعیان 

زنان ایران یورزش تفریح ۀتوسع یتدوین الگو 3 الهه  دکتری تخصصی  
 سعادتی فرد

23/11/97 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم  
 ورزشی

پور یمحمد جواد  
یهنر بیحب  

-یمرجان صفار  
انیزارع نیحس  

تاثیر شبکه های مجازی بر نحوه گذراندن اوقات فراغت  4
ربیت بدنیدانشجویان ت  

صدیقه   کارشناسی ارشد
 سنگری

29/7/95 دانشگاه آزاد اسالمی تهران  
 جنوب

 - حسین زارعیان

اخالقی بازاریابی ورزشی ایران تدوین ارزش 5 محمد امین   کارشناسی ارشد 
 رضایی

2/7/98  
 -پژوهشگاه علوم ورزشی
 دانشگاه البرز قزوین

 - حسین زارعیان

رانیا یورزش ابانیبازار فاتیتشر تیریمدل مد یطراح 6 لیال دست   کارشناسی ارشد 
 آموز

15/7/97  
 -پژوهشگاه علوم ورزشی
 دانشگاه البرز قزوین

 - حسین زارعیان

7 
طراحی مدل ارتباط تفکر استراتژیک با ظرفیت تغییر سازمانی 

 کارکانان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران
  کارشناسی ارشد

علی 

 محسنی
9/11/97 ندرانماز   حسین زارعیان سعید تابش 

8 
اثر گرایش کارآفرینانه بر نوآوری مدل کسب و کار شرکت 

 های تولیدی ورزشی شهر تهران
  کارشناسی ارشد

محمدرضا 

 کریمی
29/6/96  حسین زارعیان شهرام شفیعی گیالن 

9 
طراحی مدل تفکر استراتژیک با پیچیدگی سازمانی کارشناسان 

یرانوزارت ورزش و جوانان ا  
31/6/97 پوریا عنایتی  کارشناسی ارشد  سعید تابش مازندران 

 حسین زارعیان

 طاهر افشار نژاد

10 

استاد ناظر دوره فرصت مطالعاتی آقای مجید کیانی با عنوان 

تدوین مدل اندازه گیری فضیلت سازمانی به عنوان یک "

مولفه اخالقی در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسالمی 

"ایران  

ریدکت  - حسین زارعیان همدان 1397 مجید کیانی  
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 اجراییفعالیت های 

 1385 -86های در سال عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه گیالن 

  1385 -86مسئول تربیت بدنی بسیج دانشجویی دانشگاه گیالن در سالهای 

  1385 -86 هایدر سال بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالنمسئول تربیت بدنی بسیج دانشجویی دانشکده تربیت 

  1392عضو هیات علمی اولین همایش ملی رویکردهای نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب، زمستان 

  1392عضو هیات رئیسه دومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، بهار 

  1393عضو هیات رئیسه سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، بهار 

  1390دبیر کمیته مدیریت ورزشی همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی، پاییز 

  ،1389-1391دبیر گروه تخصصی مدیریت ورزشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 1381-83یت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن، عضو انجمن علمی دانشکده ترب 

 1391ت شنای استان تهران، یاعضو شورای پژوهش ه 

 1385ان موسسات آموزش عالی سراسر کشور. رشت دانشجوی فوتسال سرپرست تیم دانشگاه گیالن در مسابقات 

 1386و  1385جام رمضان دانشگاه گیالن در سالهای  فوتسال مسئول مسابقات 

 1384مسابقات فوتسال جام رمضان دانشگاه گیالن در سال ته داوران مسئول کمی 

 1384 – 86 .مسئول برگزاری مسابقات دانشجویی اداره تربیت بدنی و فعالیت فوق برنامه دانشگاه گیالن 

 1394ال س یو علوم ورزش یبدن تیترب یالملل نیب شیهما نیو انتخاب پوستر برتر نهم یدر بخش داور شیهما یعلم تهیعضو کم 

 1395سال  ییمدرس کارگاه آموزش و پرورش استثنا 

 1396سال  یبدن تیترب یالملل نیب شیهما نیپنل دهم سهیرئ اتیه عضو 

 1397سال  "یو فناور قاتیوزارت علوم تحق یبدن تیاداره کل ترب یورزش یانجمن ها یشناس بیآس"با عنوان  یگزارش علم نیتدو 

 1395سال  و فن بازار یپژوهش فناور یدستاوردها شگاهینما نیدر کسب غرفه برتر هفدهم یهمکار 

 1394سال  یو علوم ورزش یبدن تیترب یالملل نیب شیهما نیحقوق، اخالق و فلسفه ورزش نهم ،یجامعه شناس یتخصص تهیکم ییاجرا ریمد 

 1395سال  ایتالیدر کشور ا یورزش یدادهایرو تیریشرکت در دوره مد 

 1396سال  یبدن تیترب یالملل نیب شیهما نیپوستر پنل دهم اتیه عضو 

 1396سال  "رانیدر ورزش مدارس ا یمدل اقتصاد مقاومت یطراح"با عنوان یدر علوم ورزش نینو یها افتهی یمل نیبرتر سوم سحنران 

 1397سال  رانیا یورزش تیریانجمن مد یمل شیهما نیپنل چهارم سهیرئ اتیه عضو 
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 1397سال  یبدن تیترب یالملل نیب شیاهم نیازدهمیپنل  سهیرئ اتیه عضو 

 1396سال  یو علوم ورزش یبدن تیترب یالملل نیب شیهما نیمسلح در دهم یروهاین یبدن تیپنل ترب یبرگزار مسئول 

 1398سال  یبدن تیترب یالملل نیب شیهما نیازدهمیپوستر  سهیرئ اتیعضو ه 

 1398سال  یبهشت دیدانشگاه شه یعلوم ورزش ییدانشجو یمل شیهما نیپنل ششم سهیرئ اتیه عضو 

 1398سال  یبهشت دیدانشگاه شه یعلوم ورزش ییدانشجو یمل شیهما نیششم یعلم تهیکم عضو 

 1397و فن بازار سال  یپژوهش، فناور یدستاوردها شگاهینما نیغرفه برتر نوزدهم کسب 

 1397سال  یورزش یات، اقتصاد و گردشگرارتباط ت،یریدر گروه مد یعلوم ورزش یالملل نیب شیهما نیازدهمی یداخل ریدب 

 1397سال  یورزش یارتباطات، اقتصاد و گردشگر ت،یریدر گروه مد یعلوم ورزش یالملل نیب شیهما نیدهم یداخل ریدب  

 تا کنون 1396پژوهشگاه سال  یلیتکم التیو تحص یتخصص یآموزش ها تیریمد 

 تا کنون 1396ل پژوهشگاه سا کوتاه مدت یفرصت مطالعات یدوره ها مسئول 

 تا کنون 1396سال  یلیتکم التیتحص یشورا ریعضو و دب 

 تا کنون 1395سال  رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین یبدن تیو پژوهش سازمان ترب قاتیتحق یشورا تیریگروه مد یاصل عضو 

 1397تا  1395سال  یورزش تیریمد یگروه تخصص ریدب  

 1398سال  یبدن تیترب یناظر آزمون عمل 

  تا کنون 96سال  یدر پژوهشگاه علوم ورزش یکتابخوانو فوتسال مسابقات دارت  یبرگزارمسئول 

 تا کنون 96سال  اخالق در پژوهش پژوهشگاه تهیکم ییاجرا ریمد 

 تا کنون 97سال  یاخالق در پژوهش پژوهشگاه، تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک تهیکم ریدب 

 تا کنون 96سال  پژوهشگاه یتخلفات پژوهش یکارگروه تخصص ریدب 

 96سال  پژوهشگاه یو اجتماع یفرهنگ تهیکم ریدب 

 فعالیت های مرتبط با نهاد بسیج

  1385بسیجی نمونه ورزشکار استان گیالن در سال 

  ،1376-81عضو فعال بسیج دانش آموزی پایگاه خاتم النبیین شهرستان جهرم  

  1378النبیین شهرستان جهرم، عضو گروهان عاشورا، پایگاه خاتم  

  ،1383-86عضو فعال بسیج دانشجویی دانشگاه گیالن 

 فعالیت های آموزشی

  1395سال  الملل نیو ب یروابط عموم تیریمدتدریس 
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  1395سال  یورزش زاتیاماکن و تجه یو نگهدار یطراح تیریمدتدریس 

  1396سال  یورزش یابیدر بازار ناریسمتدریس 

  1396سال  در ورزش نهایرا کاربردتدریس 

  1397سال  یورزش یابیدر بازار ناریسمتدریس 

  1397سال  در ورزش انهیرا کاربردتدریس 

 1384-85 در دانشگاه گیالن و علوم ورزشی تربیت بدنی عمومی و تخصصی تدریس دروس 

  1384در دانشگاه جامع علمی، کاربردی گیالن  و علوم ورزشی تربیت بدنیعمومی تدریس دروس 

 1387-89 در دانشگاه آزاد، واحد اسالمشهر و علوم ورزشی تربیت بدنی عمومی و تخصصی ریس دروستد 

  1387-88 در دانشگاه آزاد واحد تهران غرب و علوم ورزشی تربیت بدنیتخصصی تدریس دروس 

  1389-97تدریس دروس تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 

 1395-97شجویان کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال تدریس دان  

 ....و 

 و قهرمانی سوابق ورزشی
  1383نائب قهرمانی مسابقات فوتبال در هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور. دانشگاه صنعتی اصفهان 

 رشت.  -ر ایراندو کسب مقام نائب قهرمانی  1386روسیه در سال و  1381قزاقستان در سال دریای خزر در رشته فوتبال در کشورهای در سه دوره المپیاد ورزشی دانشجویان حاشیه  حضور 

  1381مقام سوم مسابقات فوتسال دانشجویان سراسر کشور. ارومیه 

  1383مقام قهرمانی مسابقات فوتبال جام هالل احمر. رشت 

 1378ن شهرستان جهرم. مقام سوم مسابقات فوتبال جوانا 

  .1379مقام سوم مسابقات فوتبال امید شهرستان جهرم 

  .1385مقام سوم مسابقات سپک تاکرا در استان فارس 

  .1384مقام سوم مسابقات فوتسال یادواره شهدای استان گیالن  

  .1374نائب قهرمانی مسابقات والیبال مدارس شهرستان جهرم 

 1383زادگان کشور با تیم سپیدرود رشت. حضور در لیگ دسته دوم فوتبال آ 

 مدارک ورزشی

  مربیگری درجهC  .فوتبال آسیا 

  مربیگری فوتسال ایران 
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 والیبال 3 مربیگری درجه 

 بسکتبال 3 مربیگری درجه 

  ژیمناستیک 3مربیگری درجه 

  فوتبال 3داوری درجه 

 مربی مدرسه فوتبال شهرستان جهرم 

 

 آشنایی با نرم افزار

 SPSS ،Lisrel، Amos ،PLS 
 


