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  میالد اسماعیلی حیدرآبادنام و نام خانوادگی: 

  15/1/1365تاریخ تولد: 

 میاندوآب )آذربایجان غربی(محل تولد: 

 تهران محل سکونت:
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 محل تحصیل

 معدل رشته دانشگاه دوره

 54/16 تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران لیسانس

 22/18 روان شناسی ورزش تهران فوق لیسانس

 

 خودمختاریبهزیستی روانی، ، ، اشتیاقتحلیل رفتگی ش،انگیز :علمی زمینه های مورد عالقه
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 مقاالت علمی پژوهشی

 نشریه عنوان جایگاه
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 حرکتی رشد و یادگیری در جامعه دانشجویان مقیاس انگیزه ورزشی تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی اول

 اول
رابطه بین تحلیل رفتگی و نوع اشتیاق فعالیت ورزشی دانشجویان بر 

 اساس نظریه دوگانه اشتیاق
 شناختیعلوم روان

 دوم
تاثیر تمرینات ترکیبی بر میزان اضطراب رقابتی سربازان آموزشی مرزبانی مرکز 

 خراسان شمالیرازو جرگالن 
 مطالعات مرزی

 دوم
 میان در منفی و مثبت ای مقابله های راهبرد و سازی خودناتوان میزان رابطه

 الزهرا دانشگاه ورزشکار دختران
 سالمت

 رشد و یادگیری حرکتی 2-ورزشی اضطراب مقیاس فارسی نسخه پایایی و روایی بررسی سوم

 مجله علوم روان شناختی غیرفعال شهر تهرانمقایسه سالمت روان سالمندان فعال و  سوم

 مجله روان شناسی معاصر اضطراب اجتماعی اندام و خودناتوان سازی در دانش آموزان چهارم

 

 مقاالت همایش بین المللی

 همایش عنوان ردیف

 اولنفر
تعیین ارتباط نوع اشتیاق فعالیت و انگیزش موقعیتی ورزش با توجه به 

رفتگی بر اساس نظریه دوگانه اشتیاق و نظریه نقش میانجی تحلیل 

 خودمختاری

نهمین دوره همایش بین 

 المللی تربیت بدنی

 تعیین ارتباط راهکار های مقابله ای با میزان خود ناتوان سازی دومنفر
نهمین دوره همایش بین 

 المللی تربیت بدنی

 اولنفر
The Effect of Physical Activity Passion to Adolescent 

Sports Burnout According to the Theory of Dualistic 

Passion 

7th  International  

Congress  of  Child  

and  Adolescent  

Psychiatry 

 Comparison of Active and Inactive Perception of Success دومنفر

and Adolescent Coping Strategies Kurdistan 

7th  International  

Congress  of  Child  

and  Adolescent  

Psychiatry 

 The effect of social physique anxiety on teenagers eating نفر اول

disorder 
 روانپزشکی تبریز

 The effect of Aerobics for ten weeks on teenager’s نفر اول

psychological readiness 
 روانپزشکی تبریز

 The comparing motivational factor among male and female نفر اول

teenagers in according to self-determination theory 
 روانپزشکی تبریز

 The comparing motivational factor and perception of نفر اول

success in football player 

دومین همایش بین المللی 

 علم و فوتبال
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 همایش های داخلی

 همایش عنوان ردیف

 کنگره پیشگامان پیشرفت تاثیر بهزیستی روانی بر شکوفایی ذهنی جوانان نفر اول

 کنگره پیشگامان پیشرفت تاثیر تغییر تصویربدنی بر رشد اجتماعی فرد نفر اول

 کنگره پیشگامان پیشرفت نوع انگیزه فرد برای مشارکت در فعالیت بدنیاهمیت شناسایی  نفر اول

های کننده در فعالیتدهی وضعیتی بر نوع انگیزش نوجوانان شرکتاثر جهت نفر دوم

 ورزشی
 کنگره انجمن رفتار و روان شناسی

   

 سخنرانی

 همایش عنوان ردیف

 نفر اول
افسردگی در بین ورزشکاران مروری بر شیوع، علل و راهکارهای درمان 

 حرفه ای

مداخالت روان شناختی در 

 ورزش

 The effect of nine months of mental training on the نفر اول

mental readiness of Rowing Iran national team 
 اورآسیا بین المللی همایش

 نفر دوم
توجه به شناختی حاکم بر جلسات فعالیت ورزشی با بررسی جو روان

 جنسیت و نوع تکلیف
 همایش رفتار و روان شناسی

 مسن مردان روانی آمادگی بر آرام دویدن هفته دوازده تاثیر نفر دوم
 و روان سالمت ملی همایش

 ورزش

 نفر اول
نقش ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی بر میزان اضطراب، پرخاشگری، و 

 شادکامی جوانان
 همایش علم و کشتی

 نفر اول
افسردگی در بین ورزشکاران درمان مروری بر شیوع، علل و راهکارهای 

 ایحرفه

شناختی همایش مداخالت روان

 ایویژه ورزشکاران حرفه

 

 The comparing motivational factor among male and female نفر اول

football player in according to the self-determination theory 

دومین همایش بین المللی 

 علم و فوتبال

 سومنفر
Comparison of mental toughness, copying styles, and 

motivation among elite, semi elite, and non-elite male 

soccer player 

دومین همایش بین المللی 

 علم و فوتبال

 مقایسه عوامل انگیزش ورزشی زنان و مردان با توجه به نظریه خود مختاری نفر اول
کنگره بین المللی ارتقاء 

 سالمت زنان

 نفر اول
ای واسطهتأثیر اضطراب اجتماعی اندام بر اختالل خوردن با توجه به نقش 

 خودنمایشگری
 کنگره بین المللی علوم رفتاری
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 کتاب تالیفی

 انتشارات عنوان ردیف

 پزشکیاصول ورزش و اختالالت روان نفر سوم
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی

 شناسی ورزشمقدمات روان نفر اول
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

 

 کتاب های ترجمه شده

 انتشارات عنوان ردیف

 طنین دانش )کتاب درسی( پزشکی بالینی ورزشروان نفر اول

)کتاب  پژوهشکده تربیت بدنی و حتمی (1)جلد  مبانی روان شناسی ورزش و تمرین نفر چهارم

 درسی(

 )کتاب درسی( انتشارات حتمی (2)جلد مبانی روان شناسی ورزش و تمرین  نفر ششم

 نگرش روزانتشارات  روان شناسی ورزش های تیمی نفر سوم

 انتشارات حتمی ورزشکار هوشیار نفر چهارم

 )کتاب درسی( انتشارات طنین دانش روان شناسی فعالیت ورزشی نفر اول

 انتشارات نوروزی شخصیت تیم های موفق در فوتبال نفر اول
 

 کارگاه

 مدرس عنوان کارگاه ردیف

 ایریش روته مولر نقش انگیزه در ورزش قهرمانی امروز جهان 1

 محمد خبیریدکتر  اجرای مهارتهای تدوین اهداف و اعتماد به نفس در ورزش 2

 محمدکاظم واعظ موسوی دکتر آشنایی با کار با دستگاه وینا 3

 علیرضا بهرامی دکتر مهارتهای ارتباط با ورزشکاران 4

 حسن زندی دکتر برنامه نویسی مهارت های ذهنی در روان شناسی ورزش 5

 کامبیز کامکاری دکتر بینه در رون شناسی ورزش-استنفورد-بکارگیری هوش ازمای تهران 6

 دکتر فتح اهلل مسیبی استفاده از روان شناسی ورزش در مسابقات 7

 مهرزاد حمیدی دکتر تحقیق و توسعه در ورزش 8
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 رضا رجبی دکتر آشنایی با اصول مقاله نویسی 9

 شهرداری تهران مدیریت ایستگاه های تندرستی 10

 اریش روته مولر آنالیز در فوتبال 11

 آکادمی ملی المپیک ورزش و مهندسی المپیک و پارا المپیک 12

 علیزادهدکتر  اپیدمیولوزی آسیب ورزشی  13

 نصراهلل سجادی دکتر 2010برگزاری جام جهانی آشنایی با نحوه  14

 دکتر خسرو حمزه کارگاه روان شناسی کاربردی در فوتبال 15

 دکتر واعظ موسوی ورزش در پرخاشگری از پیشگیری 16

 

 مربیگریمدارک 

 مدرس درجه عنوان

 خسرو محمدی -گرک یراق Cدرجه  بدنسازی

 مداحی Cدرجه  بدمینتون

 شادمهر Cدرجه  دومیدانی

 نوری Cدرجه  والیبال

 بیات Cدرجه  آمادگی جسمانی

 عصفوری Cدرجه  دوچرخه سواری

 ماجدی Dدرجه فوتبال

 

 کارگاهمدرس 

 جامعه هدف محل عنوان

 دختران نوجوان بورسیه ورزش آکادمی ملی المپیک تمرکز و بازیابی در ورزش

 نوجوان بورسیه ورزشپسران  آکادمی ملی المپیک تمرکز و بازیابی در ورزش

 

 داوری

 مدرس درجه عنوان

 عصفوری سه دوچرخه سواری
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 کاربردی فعالیت

 اکادمی ملی المپیک ورزش عضو کمیته روان شناسی

 1396از فروردین -مربی روان شناس تیم ملی روئینگ

 اندونزی-و برای مسابقات آسیایی جاکارتامربی روان شناس تیم ملی کانوپول

 ماه 6های ذهنی در تیم نوجوانان فراز مربیگری مهارت 

 ماه 4ری بدنسازی خوابگاه کوی دانشگاه تهران مربیگ

 ماه 6 شهرداری تهران مربیگری در ورزش صبحگاهی

 

 های مرتبط با روان شناسی ورزشی کاربردی دوره

 ایران آکادمی ملی المپیک  در مهارت های ذهنیمربی تربیت ساعته  100دوره 

  ساعت 50 –( 1های ذهنی در ورزش )مقدماتی مهارتدوره آموزشی 

 فعالیت فرهنگی

 ماه 6کارشناس روان شناس ورزش در رادیو دانش 

 همایشی-فعالیت علمی

  و انتخاب بعنوان  مقاله روان شناسی ورزشی 10 ورزشی:داوری همایش کشوری تربیت بدنی و علوم

 هیئت رئیسه این همایش

  مقاله  10داوری همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی: داوری 

 عضو اجرایی همایش انجمن روان شناسی و مشاوره 

  عضو اجرایی همایش مداخالت روان شناختی در ورزش 

 ایشناختی ویژه ورزشکاران حرفهعضور اجرایی همایش خدمات روان 
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 :سربازی خدمت وضعیت

 تحت عنوان:  قیقاتی جایگزین خدمت در ناجاجهت انجام پروژه تحاد ملی نخبگان عضویت در بنی
تحلیل عوامل اثرگذار بر انگیزه مشارکت کارکنان ناجا به فعالیت های ورزشی و بررسی پایبندی و تعهد آنان با توجه 

 های پلیس پیشگیری فاتب(به فاکتورهای جمعیت شناختی )مورد مطالعه کارکنان و مسئولین ورزش کوپ

 

 1398اتمام طرح: آذر ماه  -1396شروع طرح: آذر ماه 

 


