
  برهان الدین قاري: نام و نام خاوادگی        

  1362: تاریخ تولد  عبدال هادي: نام پدر

  ارومیه: محل زندگی  کالله: محل تولد

  09352658378: شماره تماس ghari.pe@gmail.com: آدرس ایمیل

  

  

  محل تحصیل  سال اخذ  معدل  مدرك تحصیلی

  کالله -)ع(باقرامام محمد   1379  73/16  دیپلم ریاضی فیزیک

کارشناسی تربیت بدنی و 

  علوم ورزشی

  دانشگاه گیالن  1386  02/17

تار رف: کارشناسی ارشد

  حرکتی

  دانشگاه تهران  1389  14/18

مقایسه خرده مقیاس هاي تصویر بدنی در نوجوانان پسر ورزشکار نخبه، ورزشکار غیر نخبه و غیر : عنوان پایان نامه

  شاخص توده بدنیورزشکار و رابطه آن با 

  دانشگاه ارومیه                    1396                             54/18رفتار حرکتی          : دکتراي تخصصی

روانشناختی، عملکرد و -بر پیامدهاي رفتاري) TGfU ،SET ،PP(تاثیر مدلهاي آموزش غیر خطی : عنوان رساله

  یادگیري مهارتهاي بسکتبال

  

  

  پژوهشیمقاالت 

  مکان و زمان ارائه  عنوان

  )1393( پژوهشدرورزشدانشگاهی  بررسیاثردستکاریحسیوشناختیبراجرایتکلیفتعادلیپویا

اجتماعی جانبازان - مقایسه رضایتمندي از ابعاد بدنی و اضطراب جسمانی

  ورزشکار رشته هاي تیمی و انفرادي

  )1394(فصلنامه طب جانباز 



  )1396(رشد و یادگیري حرکتی   تمرکزتوجهدرونیوبیرونیبررسیادراکویژةعملدرشرایط

رفتار حرکتی   تأثیرسهرویکردآموزشیبرعملکردبازیبسکتبالدردانشجویانپسر

  تأثیرسهرویکردآموزشیبرعملکردبازیبسکتبالدردانشجویانپسر)1398(

بررسی میزان فعالیت : مقایسه رویکرد آموزش مبتنی بر بازي و رویکرد سنتی

  تعیین و لذت-خودبدنی، انگیزش 

  )1400(رشد و یادگیري حرکتی 

رابطه متقابل اجزاي اضطراب حالتی رقابتی با اعتماد بنفس و رابطه این 

  عوامل با سن تجربه و تجربی ملی در شمشیربازان نخبه کشور

  نخستین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

  )دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان -88دي (

  کنفرانس ملی فیزیولوژي و روانشناسی ورزشی  در تکواندو کاران نخبهوت هاي جنسیتی در خودپنداره بدنی اتف

  )دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول – 88آذر(

  سال و مکان برگزاري  کارگاههاي آموزشی

  دانشگاه علوم پزشکی تهران - 87بهار  علمی رفلکسولوژي- کارگاه نظري

Anti-Doping Basics April 2011 

 دانشگاه تهران - 88اردیبهشت ماساژورزشی

  

  

  کارتهاي مربیگري

  شنا 3مربیگري درجه 

  والیبال 3مربیگري درجه 

  بسکتبال 3مربیگري درجه 

  آمادگی جسمانی 3مربیگري درجه 

  نجات غریق 1گواهینامه درجه 

  

  

  سوابق آموزشی

  روانشناسی کودك، تربیت بدنی براي کودکان در دانشگاه ارومیهواحدهاي درسی روانشناسی ورزشی، 

  واحد تربیت بدنی عمومی در دانشگاه ارومیه



  در پیام نور مرکز ارومیه و تخصصی رشته تربیت بدنی واحد تربیت بدنی عمومی

  ارومیهدانشگاه آزاد اسالمی واحد سماي  و تخصصی واحد تربیت بدنی عمومی

  ارومیهدانشگاه آزاد اسالمی واحد  و تخصصی در عمومیواحد تربیت بدنی 

  

  سوابق اجرایی

  مدیر داخلی، سرناجی و مسئول امور آموزش در استخر مجموعه ورزشی پیام مخابرات ارومیه 

  شهرستان ارومیهمدیریت استخر مجموعه ورزشی شهید باکري 

  دبیر هیئت ورزشی شناي شهرستان ارومیه

  هیئت شناي استان آذربایجان غربیمسئول کمیته آموزش 

  


