به نام خدا

«فرم خالصه سوابق»

اطالعات فردی:
نام و نام خانوادگی :ایمان صحرائیان
تلفن تماس09129319427 :

آدرس پست الکترونیکیimansahraeian@gmail.com :

محل تحصیل :دانشگاه تهران

سوابق تحصیلی و علمی – پژوهشی:

 -1دانشجوی مقطع دکتری رشته روانشناسی -دانشگاه تهران (در حال تحصیل)
 -2فارغالتحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ورزشی از دانشگاه تهران (با معدل .)18/81
 -3فارغ التحصیل مقطع تحصیلی کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه تهران (با معدل .)18/46
 -4ا ستعداد درخ شان در هر دو مقطع کار شنا سی و کار شنا سی ار شد و احراز عنوان "دانشآموخته برتر" از بنیاد ملی
نخبگان.
 -5مقاله علمی – پژوه شی با عنوان «تأثیر یادگیری م شارکتی بر پایبندی به تمرین در ر شته هندبال :نقش وا سطهای
لذت و خود-کارآمدی ورزشی» ،دارای پذیرش از نشریه مطالعات روانشناسی ورزشی – پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم
ورزشی ،تاریخ پذیرش.94/7/1 :
 -6مقاله علمی  -پژوهش ی با عنوان «معرفی پرس ش نامۀ خود-کارآمدی ورزش ی» ،دارای پذیرش از نش ریه مطالعات
روانشناسی ورزشی – پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،تاریخ پذیرش.94/8/27 :
 -7ارائه مقاله با عنوان "نقش پدر و مادر در رشد و توسعه استعداد ورزشکاران" در دومین همایش ملی دانشجویی علوم
ورزشی.1392 ،
 -8ترجمه کتاب "سنجش در روانشناسی ورزش و تمرین” ،انتشارات حتمی.)1396( ،
 -9تالیف جزوات آموزشی روانشناسی ورزشی برای مرکز مطالعات سازمان ورزش بسیج کشور.
 -10همکاری در تالیف کتابچه استعدادیابی فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران.
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سوابق تخصصی روانشناسی ورزشی:

 -1دبیر انجمن تخصصی روان شناسی ورزشی ایران.
 -2مسئول بخش روانشناسی کمیته استعدادیابی فدراسیون هندبال.
 -3عضو کارگروه روانشناسی ورزش فدراسیون تیراندازی.
 -4روانشناس تیم ملی نوجوانان والیبال.
 -5شرکت در دوره المپیک سولیداریتی بینالمللی روانشناسی ورزشی (.)2015
 -6کارشناس کمیتۀ شایستگی ورزشکاران  IDفدراسیون جانبازان و معلولین.
 -7مربی مهارتهای ذهنی آکادمی ملی المپیک.
 -8مشاور مرکز مهارتهای ذهنی آکادمی ملی المپیک.
 -9همکاری با کمیته ملی المپیک و پارالمپیک.
 -10برگزاری کارگاه برای تیمهای ملی مختلف.

سوابق اجرایی ،فرهنگی ،دانشجویی :

 -1دبیر کمیته استعدادیابی فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران.1393 ،
 -2مشاور جوان رئیس فدراسیون هندبال.1393 ،
 -3عضو کمیتهی اجرایی مسابقات قهرمانی هندبال جوانان آسیا -تبریز .2015
 -4دبیر انجمن علمی روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران.1391-1390 ،
 -5عضو هیئت تحریریه نشریه انعکاس (.)1393 -1386
 -6عضو هیئت تحریریه نشریه تسبیح (.)1386-1392
 -7کسب تقدیرنامه به عنوان فعال دانشجویی (.)1390
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سوابق ورزشی و قهرمانی:

 -1شرکت در چندین دوره مسابقات دسته یک ،زیرگروه سوپر لیگ و چندین مسابقه قهرمانی هندبال کشوری.
 -2کسب مقام قهرمانی در مسابقات هندبال جشنواره شهرهای کشور در سال .1385
 -3کسب مقام قهرمانی در مسابقات هندبال جوانان باشگاه های کشور در سال .1386
 -4کسب مقام قهرمانی مسابقات هندبال جشنواره جوانان کشور در سال .1386
 -5کسب مقام دوم در مسابقات هندبال المپیاد دانشجویان در سال .1387
 -6کسب عنوان ورزشکار افتخار آفرین فارس در سال .1387
 -7کسب مقام سوم در مسابقات هندبال المپیاد ورزشی ایرانیان در سال .1387
 -8دعوت به اردوی تیم ملی جوانان هندبال جمهوری اسالمی ایران در سال .1387
 -9دعوت به اردوی تیم ملی هندبال دانشجویان جمهوری اسالمی ایران در سال .1387
 -10کسب مقام سوم در مسابقات هندبال المپیاد ملی دانشجویان در سال .1387
 -11مربی بدنساز تیم هندبال ب.آ فارس (1390و .)1391
 -12کسب مقام سوم در مسابقات هندبال المپیاد دانشجویان در سال .1391
 -13کسب مقام قهرمانی مسابقات هندبال منطقه  1دانشگاه های کشور در سال .1391
 -14مربی تیم هندبال متوسطه استان فارس در مسابقات قهرمانی کشور ،اصفهان (.)1392
 -15مربی تیم هندبال دانشگاه تهران و کسب چندین عنوان قهرمانی با این تیم (.)1390-1395
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