رزومه هیأت مدیره انجمن علمی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران 6931 -
مش
خصات فردی
درجه علمی :استاد
متولد سال8331 :
مدرک تحصیلی؛
کارشناسی :تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی ارشد :تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ مبانی بیولوژی
دکتری :روان شناسی؛ فیزیولوژی روانی حرکات اختیاری انسان

دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

سوابق آموزشی

تدریس در دوره های کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های تهران ،خوارزمی ،امام حسین علیه
السالم ،شهید بهشتی ،آزاد اسالمی.
راهنمایی  811پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد

اطالعات تماس:

پست الکترونیک:
mohammadvaezmousavi@chmail.ir

آدرس پستی:
تهران ،خ سئول ،آکادمی ملی المپیک و
پارالمپیک
شماره تماس:
12022202020

هش
سوابق ژپو ی

تألیف  821مقاله علمی -پژوهشی در مجالت خارجی و داخلی ،شامل 31مقاله آی اس آی ،و 01مقاله آی
اس سی
تألیف  21مقاله علمی -ترویجی در مجالت داخلی
تألیف  4جلد کتاب
ترجمه  22کتاب
ویراستاری علمی  0کتاب
تجارب و سمت اهی حرهفای

-عضو پیوسته کرسی علمی علوم رفتاری هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی

عضو گروه علو تربیتی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-مدیر گروه روان شناسی ورزشی و عضو شورای آموزش سازمان نظام روان شناسی ایران

مدیر گروه روان شناسی ورزشی ،عضو شورای پژوهشی ،و عضو شورای راهبردی پژوهشگاه تربیت بدنیایران

عضو کمیته راهبردی ورزش سیماعضو هیئت ممیزه دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم-عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه اما حسین علیه السالم

عضو کمیته شایستگی فدراسیون جهانی ورزش برای معلوالن ذهنینایب رئیس فدراسیون آسیایی ورزش برای معلوالن ذهنی-رئیس مرکز روان شناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک

 عضو شورای پژوهش و کمیتۀ استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان-سرپرست آکادمی ملی پارالمپیک

یس
مهارت اهی حرهفای ،شا تگیاهی شغلی:
مهارت های مربوط به ثبت و تحلیل امواج آهستۀ مغزی مربوط به حرکت انسان
مهارت های مربوط به رویکردهای متفاوت در مداخالت روان شناختی به منظور افزایش بهزیستی و عملکرد
ورزشکاران
مهارت های مربوط به افزایش مهارت های روان شناختی در ورزش

