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 32/7/69کسب گواهینامه علمی آموزشی با موضوع: سبک زندگی و مهارت ها در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان در تاریخ  -

 32/7/69رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان در تاریخ کسب گواهینامه علمی آموزشی آسیب شناسی پوچ گرایی در جامعه دینی در نهاد نمایندگی مقام معظم  -

 32/7/69ریخ کسب گواهینامه علمی آموزشی با موضوع جریان شناسی روشنفکری دینی در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان در تا -

 32/23/7267در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه در تاریخ  انقالب اسالمیو مبانی  "طرح ضیافت اندیشه با موضوع اندیشه سیاسی امام خمینی رهشرکت در  -

 32/23/7267در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه در تاریخ  و مبانی انقالب اسالمی "نشست هم اندیشی با موضوع اندیشه سیاسی امام خمینی رهشرکت در  -

 32/77/7261در تاریخ  س بنهاد نماینگی مقام معظم رهبری  و بسیج اساتید دانشگاه در  گی تداوم انقالب اسالمیکارگاه فرصت ها و چالش های فرهنگذراندن  -

 20/73/60در تاریخ  س بگذراندن کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع جریان شناسی انقالب اسالمی در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه  -

  32/26/7261با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه در تاریخ  س ببسیج اساتید دانشگاه در  افزائی دبیران و اعضاء حلقه های صالحینکارگاه بصیرت گذراندن  -

 رزومه عهدیه یداله زاده 

 اطالعات فردی

 و دور ه های  تخصصی علمیهیاتسازی اعضای افزایی و توانمنددانش دوره های
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 20/73/60در تاریخ  س بدر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه  ی و بسترهای تمدنی انقالب اسالمیننشست هم اندیشی اساتید با موضوع مبا -

  7262دانشگاه آزاد زاهدان در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری کسب گواهینامه راهکارهای تربیت قرآنی در  -

  29/73/60در تاریخ  س بشرکت در دوره معرفت افزایی با موضوع تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه  -

 39/22/7261در تاریخ  س بافزایی استادان با موضوع اخالق علمی و حرفه ای در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه  شرکت در کارگاه دانش -

تید دانشگاه دوره معرفت افزایی استادان با موضوع فرصت ها، آسیب ها و تهدیدهای بازی های رایانه ای در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و بسیج اسا -

 31/22/61استان سیستان و بلوچستان در تاریخ  فرهنگیان

 33/26/69شرکت در کارگاه با موضوع فضای مجازی از تهدید تا فرصت در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان در تاریخ  -

 76/72/7261در تاریخ  س بامور پردیس های دانشگاه در  معاونت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیتدر  دوره آموزشی آشنایی با مهارت های ارتباط جمعی -

 27/73/60در تاریخ  نهاد نماینگی مقام معظم رهبری  و بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان کارگاه مهارت های تحقیق و پژوهش -

 9/72/7260در تاریخ  س بشرکت در دوره آموزش رویکردها و اقتضائات دانشگاه فرهنگیان در ارتقاء و توسعه کمی و کیفی در امور پردیس های دانشگاه  -

 31/72/7261در تاریخ  امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستاندر  کارگاه آموزشی هم اندیشی ارتقاء کیفیت آموزشی و فرهنگی -

 27/73/60در تاریخ  س بگذراندن دوره کارگاه مهارت های تحقیق و پژوهش در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان استان  -

 76/73/7260در تاریخ  امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستاندر  در محیط کاراعتیاد کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه  -

 32/27/7269در تاریخ  س ب( در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان استان 3کارگاه آسیب های شبکه های اجتماعی) -

 6/72/7260شرکت در نشست تشریح شیوه نامه برگزاری استانی فیلم های منتخب چهل و پنجمین جشنواره فیلم رشد در تهران در تاریخ  -

 72/2/7260شیوه ها و راه کارهای جذب و مشارکت مدرسین در کانون ها و انجمن های علمی در تاریخ  "در دوره آموزشیشرکت  -

 7269تخصصی قیاس مهارت های هوش هیجانی و شناختی در رفتار انسان در سال  –شرکت در نشست علمی  -

  7262 گذراندن دوره آموزشی مقاله نویسی به روش نوین دانشگاه آزاد زاهدان -

 72/73/7260شرکت در کارگاه آموزشی درس پژوهی در تاریخ  -

 29/22/7269شرکت در دوره آموزشی جستجو و دسترسی به پایگاه های علمی در امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان در تاریخ  -

 36/6/61دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان در تاریخ شرکت در کارگاه آموزشی تلفیقی، فراگیر و طرح تدبیر در امور پردیس های  -

 29/22/7269شرکت در دوره آموزشی نرم افزار اکسل در امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان در تاریخ  -

 7223اصالحی در اردبیل ، گذراندن دوره تأمین مدرسی  حرکات 6/3/69( در تاریخ 7شرکت در دوره آموزشی آموزش حقوقی مدیران ) -

 2کارت مربیگری درجه  ، کارت مدرسی آمادگی جسمانی، ژیمناستیک 2کارت داوری درجه ، ژیمناستیک 3کارت مربیگری درجه  ،تنیس روی میز 2داوری درجه  -

  زنجان استان ، گذراندن دوره آموزش مربیگری شنا درهندبال 2کارت داوری درجه  ، والیبال

  7267وزشی تخصصی بیومکانیک)سنتز حرکت( در دانشگاه سیستان و بلوچستان شرکت در کارگاه آم -
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  7222شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی در سازمان آموزش و پرورش کرمان  -

 SPSS گذراندن دوره  با تأیید گروه آموزشی زبان با رتبه بسیار خوب،72گذراندن دوره آموزشی زبان سطح  -

  7226کارگاه مربی و مشکل استمرار در ورزش در فدراسیون آمادگی جسمانی تهران  شرکت در -

 7260آذرماه  30الی  33در روزهای  "زیست بوم، داشته های من"برنامه ریزی اجرا و داوری در همایش منطقه ای  -
 

 

 

 

 
 

 7267در دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان  در اردیبهشت  همایش آموزش، پیشگیری و سالمت ورزشیدبیر علمی  -

 7267در دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان  در اردیبهشت  همایش آموزش، پیشگیری و سالمت ورزشیعضو کمیته اجرایی و داوری  -

 7269دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان در سال تخصصی با عنوان تندرستی: تغذیه،  فعالیت بدنی و کنترل استرس در  -مدرس نشست علمی -

 7261کارگاه تغذیه سالم در دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان برای دانشجومعلمان و همکاران در سال  مدرس -

 7267در دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان در سال  مدرس کارگاه اضطراب و ورزش -

 7267در اردیبهشت   س بشگیری و سالمت ورزشی در همایش آموزش، پیشگیری و سالمت ورزشی دانشگاه فرهنگیان داور علمی مقاالت همایش آموزش، پی -

 7269داور علمی مقاالت اولین همایش تربیت، اعتیاد به مواد مخدر: علل و راهکارها دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان  در دی ماه  -

  7267تا مهر  7260و بلوچستان از سال عضو اصلی شورای تحقیقات استان سیستان  -

 عضو کمیته علمی دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش دانشگاه بین المللی چابهار  -

  اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سالمت دانشگاه علوم پزشکی آبادانعضو کمیته علمی و داوری  -

 تاکنون 7269کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان از سال عضو شورای پژوهش و فناوری اداره  -

 7269مدیریت کرسی آزاد اندیشی در خصوص والیت فقیه در دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان  در سال  -

  7269ر سال مدیریت کرسی آزاد اندیشی در خصوص اقتصاد سالم م مبارزه با قاچاق در دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان  د -

 مدرس مربیگری حرکات اصالحی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان    -

 استاد راهنما و مشاور پایان نامه ها  -

 داور طرح های پژوهشی اساتید دانشگاه آزاد استان سیستان و بلوچستان    -

 توانمندی ها و مهارت ها
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  word, PowerPointمانند  Officeهای کامپیوتر مختلف تسلط بر برنامه -

  SPSS   ،Excelتسلط بر انجام امور آماری با استفاده از نرم افزارهای  -

 های پژوهشی توانایی تدوین پروپوزال -

 ICDLکسب گواهینامه راهکارهای تربیت قرآنی و گذراندن دوره های آموزشی  -
 

 

 
 

 

 

 
 

 طرح های پژوهشی

مقایسه روش آموزش مدل زنده)سنتی( فیلم ویدیوئی)نوین( بر یادگیری مهارت چرخ و فلک و ژیمناستیک دختران )پژوهشکده مجری طرح پژوهشی تحت عنوان: 

  7227در سال تعلیم و تربیت کرمان (، 

بررسی و مقایسه اثرات تمرین ذهنی بعنوان مکمل تمرین عملی بر اجرا و یادگیری مهارت شوت بسکتبال دانشجویان دختر و  مجری طرح پژوهشی تحت عنوان:  -

   7226پسر)دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان(، 

  7226می زاهدان(، بررسی و مقایسه سطح عزت نفس دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار)دانشگاه آزاد اسال مجری طرح پژوهشی تحت عنوان:  -

 7262أثیر نوع و فراوانی بازخورد توجهی و هدف گزینی بر یادگیری شوت سرویس والیبال)دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان(، مجری طرح پژوهشی تحت عنوان:  -

ی دانش آموزان دختر و پسر تاثیر راهکارهای معلمی پرورش بزرگواری بر بهبود بخشودگی، توافق و پیشرفت تحصیلمجری طرح پژوهشی تحت عنوان:  -

 7261، )دانشگاه فرهنگیان استان س ب(زاهدان

)پژوهشکده ررسی میزان رضایتمندی دانش آموزان از  عملکرد مربیان پرورشی در مدارس متوسطه استان سیستان و بلوچستانمجری طرح پژوهشی تحت عنوان:  -

 7261،  فرهنگیان استان س ب(تعلیم و تربیت اداره کل آموزش و پرورش با مشارکت دانشگاه 

 7267)دانشگاه فرهنگیان استان س ب(، تاثیر فعالیت های ورزشی بر عوامل انگیزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه، مجری طرح پژوهشی تحت عنوان:  -

  7269اثربخشی تغییر رفتار حرکتی بر اجزای سندرم متابولیک در اآقایان میانسال، مجری طرح پژوهشی تحت عنوان:  -

 7269، )دانشکده سماء زاهدان(بدمینتون بلند تأثیر باز خورد خودکنترلی در سطوح ذهن آگاهی بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویسمجری طرح پژوهشی تحت عنوان:  -

 سوابق پژوهشی
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   7269، )اداره راهکارهای جذب آنانررسی عوامل بی رغبتی بانوان استان سیستان و بلوچستان به فعالیت های ورزشی و ارائه مجری طرح پژوهشی تحت عنوان:  -

 7269در سال ، بررسی وضعیت خصوصی سازی در ورزش استان سیستان و بلوچستان و ارائه راهکارهای اجرایی آنهمکار طرح پژوهشی تحت عنوان:  -

 

 

(ISI) مقاالت در مجالت علمی پژوهشی 

 

- The Effect of Mental and Physical Practice on Muscle Electrical Activity in Force Production Task .Journal of World Applied 

Sciences, 3272, 77 (2): 672-672. 

- The effect of mental practice as a practical supplementary on performance and learning of basketball free shot in male and female 

university students. Journal of Annals of Biological Research, 3277, 3 (1) : 2-72 
- Comparing the Relationship between Posture Characteristic and Types in Women with Multiple Sclerosis Disease and Healthy 

Person, Journal of World Applied Sciences,3272, 77(7): 07-12, 

- Relation of Anthropometric Characteristics in Women with different types of MS and Comparison with Health ones, Journal of 

Annals of Biological Research, 3277, 3 (1) :70-37 
- Effective motivational factors social-proud ness, friends, Socialization the attraction of spectators to Iranian Football primary 

league, Journal of Annals of Biological Research, 3277, 3 (9):007-007 
- The Effect of Spectators’ Verbal and physical Violence on Referees’ Judgments in football, Journal of Annals of Biological Research, 

3277, 3 (9):966-720 

- The effect of Imagery ability on muscles electrical activity on hand grip task, Journal of Annals of Biological Research, 3273, 2 (7): 73-

76 

- The effect of number of daily exercise sessions on inflammatory mediators (IL7 β, TNFα) in young taekwando athletes, Journal of 

Annals of Biological Research, 3273, 2 (7):732-736 

- The study of cognitive and somatic anxiety in the elite karate women,s posture,3272 

- Central and peripheral fatigue factors after an exhaustive aerobic exercise following creatine supplrmentation 3273 

- comparison of behavioral disordars of athletes and non- athletes 3273 

- Effect of corrective exercises on body indexes and some fitness factors in girls with scoliosis 3273 
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- Comparison of Sport self-confidence and the Priorities of its Sources in Beginner and Skilled Female Volleyball Players, Academic 

Journal of Psychological Studies, World of Researches PublicationAc. J. Psy. Stud.Vol. 2, Issue 7, 3270. 

- To compare the quality of work life among athlete and non-athlete employees of the Ministry of Oil, Research in Sport Management 

and Psychology, Volume 3, Issue 3: 01-17, 3270 

- The effect of 2 weeks aerobic training on some immunohematological indicators of men with high blood pressure 

- Relationship between physical fitness, body composition and blood pressure in active and passive students  

-  Comparison of behavioral disorders in individual and team sports among children in Zahedan  

-  ISSN 3307 - 229X ISSN - L = 3307 – 2217 

-  The effects of swimming training on the level of happiness among high school boys students with different personality traits . ISSN 

3307 - 229X ISSN - L = 3307 – 2217 

-  Effect of attentional –focus of feedback and goal setting on learning of volleyball.  ISSN 3307 - 229X ISSN - L = 3307 – 2217 

 .بررسی تأثیر راهکارهای معلمی پرورش بزرگواری بر میزان بخشودگی و مدارای اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر زاهدان -

 

 ارائه مقاله در کنگره ها
 

 Effect of mental practice on learning of basketball free shot :( تحت عنوانWASET 3277 PARIS, FRANCEارائه مقاله در کنگره بین المللی پاریس  فرانسه )

inmale university students   

   The Effects of Mental and Physical Exercises on Muscle Electrical Activity in Force Production Taskارائه مقاله در کنگره بین المللی آتن تحت عنوان :

(با عناوین: بررسی ارتباط بین سالمت روانی و آمادگی جسمانی دانش 7222خستین همایش  بین المللی علوم ورزشی دانشگاه های حاشیه دریای خزر)شهریور ارائه مقاله در ن

 لیپو پروتئین ها بین دانش آموزان دختر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار  نآموزان دختر و غیرورزشکار و بررسی میزا

رائه مقاله در  اولین کنگره بین المللی تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان دختر تهران تحت عنوان: افزایش مهارت چرخ و اه در کنگره بین المللی تربیت بدنی تایلند و ارائه مقال 

 (7276فلک ژیمناستیک با استفاده از وسایل کمک آموزشی)فیلم ویدیوی( بر روی دختران)

 : تأثیر فعالیت های ورزشی بر شادکامی دختران دانشجو با ویژگی های شخصیتی متفاوت و تأثیر تمرینات قدرتی بر فعالیت الکتریکی واحدهایابهار ارائه مقاله در همایش ملی چ

 7261حرکتی عضالت پسران دانشجو ورزشکار زاهدان در سال 
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 الالتاخت تیوضع سهیمقاو  تصویرسازی انگیزشی بر خودکارآمدی فوتسالیست دختر و پسر نوجوانمقایسه اثر خودگفتاری و ارائه مقاله در همایش  ملی آبادان تحت عنوان  

 7269در سال  زاهدان شهر کودکان یانفراد یها ورزش یرفتار

 Relationship between physical fitness, body composition and bloodاولین کنکره بین المللی علوم ورزشی تحت عنوان: ارائه مقاله به صورت پوستر در 

pressure in active and passive student 

 The effect of twelve weeks of average aerobic training on IL-22 serum اولین کنکره بین المللی علوم ورزشی تحت عنوان:ارائه مقاله به صورت پوستر در 

levels of type 3 diabetic patients 

 کتاب

  7222چاپ کتاب بهداشت و ورزش در انتشارات بنیان علوم تهران،  -

  7262تجدید چاپ کتاب بهداشت و ورزش با ویرایش جدید در انتشارات حتمی )ناشر تخصصی کتاب های تربیت بدنی(،  -

  7261اجتماعی در تربیت بدنی در انتشارات حتمی )ناشر تخصصی کتاب های تربیت بدنی(،  -کتاب مبانی روانی -

 7269اجتماعی در تربیت بدنی در انتشارات حتمی )ناشر تخصصی کتاب های تربیت بدنی(،  -تجدید چاپ کتاب مبانی روانی -

  7269کتاب روان شناسی ورزش در انتشارات حتمی در دست چاپ )ناشر تخصصی کتاب های تربیت بدنی(،  -

  7267 اجتماعی در تربیت بدنی در انتشارات حتمی )ناشر تخصصی کتاب های تربیت بدنی(،  -تجدید چاپ کتاب مبانی روانی -

 7267کتاب روانشناسی تصویرسازی ذهنی در ورزش در انتشارات حتمی )ناشر تخصصی کتاب های تربیت بدنی(،  -
 

 
 
 

 

 
 

  7222معلم نمونه استانی در شهرستان های استان تهران در. -

  7226ر معلم نمونه کشوری در شهرستان های استان تهران د -

 7220در سال کسب رتبه یک در کنکور دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران  -
 

 افتخارات
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 افتخارات علمی )اختراعات( 

 22332با شماره  70/21/7263مالکیت صنعتی )اداره ثبت اختراعات( در تاریخ دستگاه سوتین نجات برای بانوان در اداره کل ثبت اختراع  -

با تأیید سازمان پژوهشهای  62726با شماره  33/21/7269در اداره کل مالکیت صنعتی )اداره ثبت اختراعات( در تاریخ  ثبت اختراع دستگاه اتوماتیک حجامت -

 علمی و صنعتی ایران

  7262انشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان در سال د پژوهشگر برتر در پردیس رسالت -

 

 

 

 

 

 
 

  و مطهری در دانشگاه فرهنگیان پردیس رسالتروش تدرسی در تربیت بدنی، مبانی تربیت بدنی، روانشناسی یادگیری تدریس دروس یادگیری حرکتی، رشدوتکامل حرکتی، 

  7220 -7222تربیت بدنی عمومی،... مرکز تربیت معلم حکیم فردوسی کرج  -بدمینتون -بسکتبال -مدرس واحد های روش تدریس تربیت بدنی

   7221-27روانشناسی بازی،  مرکز تربیت معلم امیرکبیر کرج  -تربیت بدنی عمومی -مدرس واحدهای بازی های پرورشی

  7229 -7226دانشگاه آزاد اسالمی شهر قدس شهریار ، ،  3و 7مدرس واحدهای تربیت بدنی  

  7226 -7267دانشگاه سیستان و بلوچستان،  7ژیمناستیک -مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی -مدرس واحدهای روانشناسی ورزش 

  7272 -7222روش تدریس در تربیت بدنی ، مرکز آموزش عالی فرهنگیان خواجه نصیر کرمان ،  -یادگیری حرکتی -مدرس واحدهای تاریخ تربیت بدنی 

  7272 -7276شهید باهنر کرمان ،   آمادگی جسمانی، مرکز تربیت معلم -مدرس واحدهای مبانی تربیت بدنی

  7262 -7267رسالت زاهدان،  یت بدنی، مرکز تربیت معلمترب -مدرس واحدهای بازی های پرورشی

اصول و مبانی تربیت  -آمادگی جسمانی -و مدرس واحدهای رشد وتکامل حرکتی 7262 -7267شهید مطهری زاهدان ،   ژَیمناستیک ، مرکز تربیت معلم -مدرس واحدهای یادگیری حرکتی 

  7226 -7267مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان،  -زشروانشناسی ور -3و7ژَیمناستیک -یادگیری حرکتی -بدنی

 7226مدرس آمادگی جسمانی، کالس های مربیگری، دانشگاه آزاد اسالمی کرج 

  7226مدرس همایش ماساژ درمانی، گروههای آموزشی اداره آموزش و پرورش مالرد،

  7229وزشی اداره آموزش و پرورش مالرد،مدرس سمینار روانشناسی ورزش، گروههای آم

  7222در سال  مدرس یادگیری حرکتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، کالس های آمادگی کارشناسی ارشد 

 سوابق تدریس
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 7222های ضمن خدمت، و مدرس مربیگری حرکات اصالحی، اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، کالس  7269مدرس درس ارزیابی مهارت های حرکتی در سال  

و مدرس بررسی، تحلیل و روش تدریس تربیت  7222مدرس تربیت بدنی پایه چهارم و پنجم ابتدایی، اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، کالس های ضمن خدمت، 

  7226بدنی پایه دوم راهنمایی، اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، کالس های ضمن خدمت، 

، تدرس دروس یادگیری حرکتی ، مبانی 7226ررسی، تحلیل و روش تدریس تربیت بدنی متوسطه، اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، کالس های ضمن خدمت؛ مدرس ب 

طراحی و ، 3مبانی تربیت بدنی ، تربیت بدنی )دو گروه( .7260مبانی آموزش تربیت بدتی)دو گروه( در سال  -روش تدریس تربیت بدنی 7262در سال  تربیت بدنی، سنجش یادگیری حرکتی

مبانی آموزش تربیت بدتی)دو  -، یادگیری حرکتی)دو گروه(، آموزش تربیت بدنی )دو گروه(، روش تدریس تربیت بدنی7261تولید واحد یادگیری حرکتی، مبانی تربیت بدنی در سال 

 7269، اصول ارزیابی مهارت های یادگیری حرکتی در دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 7269ریس تربیت بدنی در سال روش ها و فنون تد -رشدوتکامل حرکتی)دو گروه( -گروه(
 

 
 
 
 

 
 

 تا کنون 7262شهریورماه دانشگاه فرهنگیان از  سرپرست پردیس دخترانه نسیبه -

 ، 7223سال  استان سیستان و بلوچستان در مدیر گروه و مدرس مراکز تربیت معلم  -

 7267تا مهر  7262دانشگاه فرهنگیان از مرداد  رسالت سرپرست پردیس دخترانه -

 کنونتا 7262از سال  جانشین کانون بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان -

  7260در سال  نماینده فرماندار در برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسالمی -

 7267تا مهر  7261رئیس کمیته صالحیت علمی پردیس رسالت از سال  -

 7267رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه فرهنگیان در سال  -

 تا کنون  7262نایب رئیس هیأت فوتبال استان سیستان و بلوچستان از سال  -

 7267تا مهر  7260وچستان از سال نایب رئیس شورای استقرار مدیریت امور پردیس های استان سیستان و بل -

 7267تا مهر  69عضو جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرضه فرهنگ دینی در سال  -

 7267تا مهر  7269عضو کمیسیون زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سیستان و بلوچستان  -

 تاکنون 7269ن سیستان و بلوچستان عضو شورای پژوهش و فناوری اداره کل ورزش و جوانان استا -

 تاکنون 7260عضو شورای اندیشه و همفکری سازمان بسیج اساتید به مدت سه سال از  -

 7269عضو کمیته ترفیع استان در دانشگاه فرهنگیان در سال  -

 7269نماینده فرماندار در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در استان سیستان و بلوچستان در سال  -

 اجرایی
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 7269رئیس کمیته استانی نظارت بر برنامه دانشجومعلمان استان در سال  قائم مقام -

 7269  عضو شورای پژوهش استانی دانشگاه فرهنگیان در سال  -

 7267تا  7262عضو ستاد کارورزی پردیس رسالت در سال عضو کمیته اجرایی برنامه های هفته سراهای دانشجویی پردیس رسالت  -

 7267تا مهر  7262مسئول مصاحبه خواهران در دانشگاه فرهنگیان استان از سال  -

 7267تا مهر  7262عضو شورای آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان از سال  -

 7267تا مهر  7262عضو کمیته تشویقات پردیس های استان سیستان و بلوچستان از سال  -

 7261تضمین کیفیت مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان در سال  عضو اصلی شورای تخصصی نظارت، ارزیابی و -

 7267تا مهر  7269پردیس های استان سیستان و بلوچستان از سال  عضو کمیته ارزیابی درونی استان -

 7267تا مهر  7269عضو کمیته استانی دانشگاه فرهنگیان در اجرای شیوه نامه انتخاب کارمند نمونه از سال  -

 7267تا مهر  7269پردیس های استان سیستان و بلوچستان از سال  استان عضو کمیته ترفیع  استان -

 7267تا مهر  7269نائب رئیس کارگروه تخصصی منتخب اعضای هیات اجرایی منابع انسانی استان سیستان و بلوچستان از سال  -

 7269فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان در سال عضو ستاد برگزاری مراسم هفته پژوهش دانشگاه  -

 7267تا مهر  7269از سال  استان سیستان و بلوچستان قائم مقام رئیس کمیته استانی -

 تا کنون 7262عضو شورای پژوهشکده آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان از سال  -

  7226-7222مسئول انجمن سنجش وضعیت بدنی و حرکات اصالحی، شهرستانهای تهران مالرد،  -

  7220-7227رئیس هیات ورزش همگانی بانوان استان سیستان و بلوچستان، زاهدان،  -

  7220-7227مسئول کمیته تحقیقات و برنامه ریزی اداره ورزش بانوان زاهدان،  -

 7220 -7227داره کل تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان عضو کمیته تحقیقات و برنامه ریزی ا -

 7260در سال  "3232معلم "مسئول برگزاری نمایشگاه و همایش  -

 7261در سال  مدیر اجرایی همایش فرهنگی ارتقاء نقش تربیتی و اجتماعی مهارت آموزان -

 ستان سیستان و بلوچستانجشنواره فرهنگی دانشجو معلمان او بیست و هفتمین رئیس ستاد بیست و ششمین  -

 7267تا مهر  عضو شورای فرهنگی در توسعه و ترویج فعالیت های فرهنکی در استان سیستان و بلوچستان -

 7260در سال  مشاور علمی امور فرهنگی و اجتماعی پردیس رسالت -

  7269استان سیستان و بلوچستان در سال  سرپرست بیست و سومین المپیاد ورزشی دانشجومعلمان دختر سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان -

 7269دانشگاه فرهنگیان در خصوص برگزاری آزمون تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد( در سال  نماینده تام االختیار -

 7267تا مهر  نائب رئیس شورا ی استقرار مدیریت امور پردیس ها در استان سیستان و بلوچستان -
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 7267تا مهر  پژوهش در پردیس رسالترئیس ستاد کمیته بزرگداشت هفته  -

 7267تا مهر  عضو کمیسیون موارد خاص استان دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان -

 7267تا مهر  عضو کمیته شورای فرهنگی و اجتماعی پردیس های استان سیستان و بلوچستان -

 7267ا مهر ت عضو کمیته پژوهشی دانشگاه فرهنگیان پردیس های استان سیستان و بلوچستان -

 7267تا مهر  تصابات( دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستاننعضو کمیته ساماندهی )ا -

 7267تا مهر  عضو شورای برنامه ریزی تعالی مدیریت مدرسه استان سیستان و بلوچستان -

 7267تا مهر  عضو اصلی هیات امنای دانشگاه فرهنگیان در استان سیستان و بلوچستان -


