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 آقاي دکتر غالمرضا شريفی 

 وضعیت تحصیلی

  فارغ التحصیل دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات          -

 فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی از واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسالمی          -

 فارغ التحصیل دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه اصفهان          -

 

 وضعیت شغلی و تجارب حرفه اي

 رئیس دانشکده علوم ورزشی          -

 دانشجویی دانشگاه ازاد اسالمی واحد خوراسگانمعاون           -

 مدیر گروه تربیت بدنی          -

 رئیس شورای معاونان دانشجویی          -

 مسئول انجمن های علمی          -

 رئیس باشگاه پژوهشگران جوان          -

دانشجویی ، همکاری در راه اندازی مقاطع تاسیس انجمن علمی، ادبی و هنری دانشجویی، تاسیس تیم های رباتیک           -

 کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

همکاری در تخصصی شدن رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسالمی بطوریکه دانشگاه خوراسگان اولین دانشگاه           -

 در جهت تخصصی کردن و اجرایی کردن آن بود

 همکاری در تاسیس و راه اندازی رشته های روانشناسی ورزشی، حرکات اصالحی ،آسیب شناسی ورزشی و رفتار حرکتی          -

 

 سوابق آموزشی

 مدرس درس فیزیولوژی ورزشی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد          -

 مدرس دروس فیزیولوژی انسان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد          -

 مدرس درس تغذیه و ورزش در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا          -

 مدرس درس سمینار در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا          -

 مدرس درس تکنیک های آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزش در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا          -

 ه اعصاب مرکزی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترامدرس درس فیزیولوژی دستگا          -

 مدرس درس والیبال تخصصی در مقطع کارشناسی          -

 



 سوابق پژوهشی

 مولف کتاب آزمون های آزمایشگاهی و میدانی در فیزیولوژی ورزش          -

 مولف کتاب راهنمای جامع تغذیه ورزشکاران          -

 سازگاری مولف کتاب تمرین و           -

 مولف کتاب اعتیاد          -

 مولف کتاب های روند استخدام در سازمان ها و چاپ کتب مجموعه مقاالت بزه دیدگان و بزه کاران و علوم انسانی و هنر          -

 مجموعه مقاالت همایش ملی راهکارهای مواجهه علمی و عملی بابزه دیدگان و بزه کاران          -

 مجموعه چکیده مقاالت چهارمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر          -

 انجام سه طرح پژوهشی تخصصی          -

 راهنمایی و مشاوره بیش از یکصد پایان نامه تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد          -

 مقاله علمی پژوهشی5چاپ بیش از           -

 IF میباشد ایکه یکی دار ISI چاپ دو مقاله          -

 کنگره ملی و بین المللی  هیات رئیسه بیش از          -

  
 شوراها

  رئیس شورای معاونان دانشجویی          -

 عضو شورای آموزشی          -

 عضو شورای پژوهشی          -

 عضو شورای فرهنگی دانشگاه          -

 عضو کمیسیون دانشجویی طرح و برنامه و بودجه منطقه چهار          -

 عضو کمیسیون بررسی توانایی در حوزه علوم انسانی ) رشته تربیت بدنی منطقه چهار(          -

 عضو مدعو سنجش و نظارت منطقه چهار          -

 عروق استان اصفهان(عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بازتوانی قلب )پژوهشکده قلب و            -

 

 افتخارات

 کسب عنوان معاون دانشجویی برتر دانشگاه آزاد اسالمی طی دو سال متوالی          -

 برتر طی دو سال متوالی کسب عنوان رئیس شورای معاونان دانشجویی           -

 کسب مقام فرهیخته و نخبه در دانشگاه آزاد اسالمی         -

 
 
  

 


