
 

 مشخصات فردي

 01/3/0331: سال تولد  حميد سيفي: نام ونام خانوادگي

 مدیریت و برنامه ریزي دكتري: تحصيلي مدرک

 شهيد به انقالب اسالمي ایران 01تقدیم    %03جانباز    فرزند شهيد و برادر سه شهيد

 سوابق تحصيلي و آموزشي

 برنامه ریزي  دكتري مدیریت و .0

 ایراندانشگاه علم و صنعت  رسمي عضو هيت علمي .2

 0331الي  0331تدریس در دانشگاه آزاد از سال  .3

 س در دانشگاه پيام نور در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتريتدری .1

 ترجمه و تاليف كتاب بدنسازي كشتي  .3

 13ن الملل در ورزش در سال كتاب روابط بي فترجمه و تالي .1

 مقاله در مورد مشاركت و تعهد عاطفي 2ارائه  .7

 چندین مقاله بين المللي با عناوین مدیریتي .3

 تاليف كتاب در حوزه استعدادیابي .1

طرح ملي وزارت ورزش با موضوع بررسي و تجزیه و تحليل راهكارهاي تامين مالي و جذب مجري  .01

 سرمایه در ورزش جمهوري اسالمي ایران با تكيه بر الگوهاي جهاني 

 هاي كشتي كشور تدوین طرح ارتقاء كيفيت در فدراسيون و هيات .00

 الگوي ساختاري شاخص هاي مدیریت كيفيت در فدراسيون و هيات هاي كشتي كشور .02

 عضو هيات رئيسه پنل مدیریت همایش ملي در دانشگاه شهيد رجایي .03

 چاپ مقاله با عنوان تدوین طرح ارتقاء كيفيت در فدارسيون و هيات هاي كشور .01

 كيفيت در فدراسيون و هيات هاي كشتي كشورچاپ مقاله الگوي ساختاري شاخص هاي مدیریت  .03

چاپ مقاله ارتباط بين فرهنگ یادگيري سازماني براي یادگيري، رضایت شغلي، تعهد سازماني و  .01

 كيفيت خدمات داخلي در كاركنان دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي

 

 

 



 سوابق قهرماني

 كانادا   2112قهرمان دانشجویان جهان سال  .0

 لهستان و فني ترین كشتي گير مسابقات جهاني 2111جویان جهان سالقهرمان دانش .2

 چين  2113قهرمان بزرگساالن آسيا سال  .3

 قزاقستان 2111قهرمان بزرگساالن آسيا سال .1

 2113قهرمان جام جهاني ایران  .3

 0337تا  0371پنج بار نفر اول تيم ملي در سالهاي  .1

 0333و  0331قهرمان جام تختي در سالهاي  .7

 2113مسابقات جایزه بزرگ اسپانيا سال طالي  .3

 2113طالي مسابقات جایزه بزرگ كانادا سال  .1

 2113طالي مسابقات لودز لهستان سال  .01

 2111طالي مسابقات ابراهيم مصطفي مصر  .00

 2111ایتاليا  ميلونه بين المللي مسابقاتطالي  .02

 0117قهرمان مسابقات بين المللي جام جمهوریت تركيه در سال  .03

 2113جایزه بزرگ لودز لهستان  بين المللي مسابقاتنقره  .01

 2113جایزه بزرگ باكو  بين المللي برنز مسابقات .03

 2111نقره مسابقات فرانسه  .01

 2111طالي مسابقات باشگاههاي آسيا  .07

 طالي مسابقات المپيك پليس جهان اسپانيا مادرید .03

 سوابق اجرایي

 مدیر تربيت بدني دانشگاه علم و صنعت ایران .0

 گروه تربيت بدني دانشگاه علم و صنعت ایرانمدیر  .2

 سنجش و ارزیابي سالمتي اعضاي هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ایران .3

 

 

 

   بين المللي بدنساز كميته ملي المپيكو مربي رسمي  كارت مربيگري بدنسازي تخصصي بين المللي .1



 بين المللي 0و  2سطوح مدرس فدراسيون كشتي و تدریس چندین دوره از كالسهاي مربيگري در  .3

 0333 -0331برتر كشور در سالهاي جوان  .1

 جزء برترین ورزشكاران كشور و تقدیر توسط رئيس جمهور .7

 مربي فني تيم ملي كشتي دانشجویان جهان .3

 تهران( ره)مشاور رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي مركز امام خميني .1

 چندین طرح مليهمكاري مستمر با پژوهشگاه وزارت ورزش و اجراي  .01

 مشاور ارشد رئيس فدراسيون بين دانشگاهي جهان  .00

 عضو كميته نظارت و ارزیابي دكتري بورس وزارت علوم .02

 عضو اتاق فكر جوانان وزارت ورزش و جوانان .03

 راهبردي وزارت ورزشپژوهشهاي  عضو كميته علمي پژوهشي و .01

 عضو هيات رئيسه هيات ورزشهاي همگاني استان تهران .03

 رئيسه انجمن مدیران ورزش كشورعضو هيات  .01

 عضو هيات رئيسه كميته پهلوانان و قهرمانان كشور .07

 عضو هيات مدیره سازمان اقتصادي كوثر شركت تحفه .03

 و كارشناسي ارشد راهنماي  رساله دكتري چندین مشاور .01

 مدیر مسئول مجله ورزشي و فرهنگي ورزش و سالمت .21

 اسالمي ایران رئيس كميته استعدادیابي فدراسيون كشتي جمهوري .20

 


