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 ياطالعات شخص

 :  خضرایي گنجي فر      نام خانوادگي                                                       زینب نام : 

 تهران    محل تولد :                                   41/60/4604خ تولد : یتار

 2منطقه  آموزش و پرورشدبیر رسمي 

 مناطقدرسال سابقه مدیریت تربیت بدني در  22ارشد تربیت بدني ، بازنشته با محمد هادی گنجي ) کارشناس  پدر :

 شورک دارای بازو بند پهلوانيو  مدرس دانشکده علمي کاربردی مسئول انجمن پهلواني مدارس کشور،آموزش و پرورش ،

 (4636سال 

 (بازنشسته آموزش و پرورش و از قهرمانان اسبق بدمینتوندبیر لیال سادات نحوی ) کارشناس تربیت بدني ،  مادر:

ان تیم ملي نونهاالن و نوجوان ز قهرمامان ملي اسنوبرد ایران و مربي، ا مدیریت ورزشي دکتریسید مصیب صید ) همسر :

 (ایراناسکي اسنوبرد 

 ،ما کشورس تربیت بدني دانشگاههایرییس اداره  ، ورزش دانشجوی دکتری مدیریتگنجي فر) حسین خضرایي برادر : 

 (ایران ملي کشتي فرنگي از قهرمانان

 Ganji.fitness@Gmail.com پست الکترونيکي :                                                  62421612126شماره تماس :  

 

 

 

  يو آموزش يسوابق علم

 سوابق تحصيلي :

 گرايش رشته مقطع

دبيرستان و پيش 

 دانشگاهي
 - ریاضي و فیزیک

 دبیری تربیت بدني و علوم ورزشي كارشناسي

 آسیب شناسي ورزشي تربیت بدني و علوم ورزشي كارشناسي ارشد

 تنفس )گیالن(-عروق-قلب فیزیولوژی ورزش دكتری

 عنوان رساله

 

مغزی غیر فعال و ، پپتیدهای ناتریورتیک  6اثر حاد اسکي استقامتي در ارتفاع بر سطوح خوني گالکتین 

 هورمونهای تنظیم کننده مایعات در اسکي بازان زبده استقامتي

 به نام خدا



2 

 

 

 

 پوسترهای چاپ شدهمقاالت و 

 سال  نوع مجله  عنوان ردیف

1 Galectin -3 and aldosterone responses to an altitude 

cross-country skiing in elite endurance skiers 

 

International journal of 

Applied Exercise 

physiology 

ISI 9102 

در اسکي و هورمون آلدوسترون  6گالکتین  ، NT-pro-BNP ارتباط بین 2

 بازان زبده پس از اسکي حاد استقامتي در ارتفاع

Metabolism and 

exercise  

ISC 9102 

3 A comparison of HS-CRP,triglycerides and 

cholesterol inflammatory markers in active men 

after eccentric exercise 

International journal of 

sport studies 

ISC 9102 

4 A brief challenge on prevalence,complications and 

physical activity among men and women 

MedCrave, MOJ 

Women’s health 

ISI 9102 

5 Obesity and associated risk factors among adult 

males: prevalence investigation in cross-sectional 

study 

Medicina sportiva ISI 9102 

تعیین برخي شاخص های استعدادیابي اسکي اسنوبرد از دیدگاه  6

 مربیان ایراني

اولین همایش ملي تحوالت علوم 

ورزشي در حوزه سالمت ، 

 پیشگیری و قهرماني

 علمي

 پژوهشي

4623 

هفته تمرین مقاومتي صبح و بعدازظهر بر برخي مهارتهای  0تاثیر  7

 حرکتي کشتي گیران فرنگي پسر نخبه جوان

اولین همایش ملي تحوالت علوم 

 ورزشي 

 علمي

 پژوهشي

4623 

 

 کتابهای چاپ شده و در حال چاپ :

 ترجه -تاليف  سال انتشار انتشارات عنوان رديف

 تالیف 4621 چهارخونه گام به گام تربیت بدني پایه سوم تربیت بدني فني حرفه ای 1

 4621 چهارخونه زبان تخصصي و جدول مسابقات ورزشي 2

 تالیف 4620 نفیسآثار  ساعت زیستي 3

پودمان پیکر سنجي ) کتب جدیدالتالیف پایه دوازدهم مدارس فني و  4

 حرفه ای تربیت بدني(

 تالیف 4622  دفتر تالیف کتب

 ترجمه 4622 نشر شعاع دانش ارزیابي آمادگي جسماني مرتبط با سالمتي 5

 

 : مجری یا همکار طرح های پژوهشي
 سال عنوان رديف

 1333 طرح پژوهشي تاثیر ورزشهای زورخانه ای بر رفتار نونهاالن و خردساالن با انجمن زورخانه ای و پهلواني کشور 1

 4612 و سرپرست اجرایي طرح کشوری ساخت اولین کلیپ ورزش صبحگاهي با نوای ضرب زورخانه طراح 2

آموزان کالس دوم تربیت بدني عالقه مندی به درس آناتومي را افزایش داده و یادگیری آنها را طرح پژوهشي : چگونه توانستم در دانش 3

 در این درس بهبود ببخشم؟

 

4626 

 ) طرح پژوهشي فوق( 4626و استاني در هفدهمین برنامه انتخاب معلمان پژوهنده سال رتبه منطقه ای کسب  4

https://www.google.com/search?client=opera&hs=ZGQ&q=Galectin+-3+and+Aldosterone&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiXqLWthNHdAhXQKCwKHZcjBYoQkeECCCcoAA
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 4610 عضو فعال تحقیق ناهنجاریهای اسکلتي دانش آموزان شهر تهران 5

 4613 مجری طرح آشنا در مدارس تهران 6

 

 

 شرکت در راه اندازی یا فعالسازی مراکز آموزشي ، پژوهشي 
 سال سازمان عنوان رديف

عضو گروه تخصصي ابداع و راه اندازی اولین آکادمي آموزش پهلواني و زورخانه ای ویژه نونهاالن و  1

 خردساالن

فدراسیون پهلواني و زورخانه 

 ای

4621 

 4626 سازمان سما عضو گروه تخصصي تعیین سرفصل دروس مدارس تخصصي ورزشي سما کشور 2

 4623 دفتر تالیف کتب  .پحرفه ای تربیت بدني آعضو گروه اعتبار سنجي کتب مدارس فني و  3

 4620 دفتر تالیف کتب  عضو مولفین کتب پایه دوازدهم فني حرفه ای رشته تربیت بدني 4

 4612از  // کارگروه نقد و بررسي دروس تئوری و عملي تربیت بدني دبیرستانهای ورزش 5

 

 آموزشي  –گواهينامه دوره های پژوهشي 
 سال عنوان رديف سال عنوان رديف

 1335 قوانین و مقررات رسیدگي به تخلفات اداری 7 1335 پژوهشگاه  CPETآزمون قلبي ریوی  1

 1333 مشکالت تربیتي دانش آموزان 3 1337 اصول ایمني و کمکهای اولیه 2

 1333 آسیب شناسي خانواده 3 1333 زبان تخصصي 3

 1336 روانشناسي ورزشي 11 1334 تحلیل برنامه درسي تربیت بدني 4

   11 1332 حرکات اصالحي 5

   12 1333 مباني تربیت بدني و روش تدریس 6

 

 گری و داوری گواهينامه دوره های مربي
 سابقه تدریس دانشگاه سابقه مربيگری در سالن ها  سال اخذ  نوع مدرک رشته ردیف

  سال 0 4620 بین المللي بدنساز هندبال حرفه ای مربي 1

 ترم 2 سال  42 4624 4گری مربی بسکتبال 2

 - سال1 4616 6داوری  بسکتبال 3

 ترم 3 سال 42 4611 2مربیگری  هندبال 4

 - سال 6 4612 6مربیگری  بیلیارد) ایت بال و ناین بال( 5

 ترم 2 سال 42 4616 6مربیگری آمادگي جسماني-بدنسازی 6

 - سال 3 4626 6مربیگری ایروبیک 7

 - سال 0 4626 6مربیگری دستگاه کار با 3

 ترم 1 سال 2 4610 6مربیگری بدمینتون 3

 ترم 3 سال 1 4624 6مربیگری ژیمناستیک 11

 ترم 3  4612 6مربیگری  دو ومیداني 11

  سال 0 4611 6مربیگری  اسکي 12
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 شرکت در همایشها و کارگاههای تخصصي :
 سال عنوان رديف

 4621 و فوق برنامه درس تربیت بدني دانشگاه شهید بهشتينشست تخصصي جایگاه برنامه  1

 4623 اولین همایش ملي تحوالت علوم ورزشي دانشگاه بین المللي امام خمیني 2

 4623 کارگاه گمگهای اولیه و اسیب شناسي ورزشي 3

 4623 کارگاه روانشناسي ورزش 4

 4623 کارگاه باز آموزی بدمینتون 5

 4622 استعدادیابي رشته آمادگي جسمانيکارگاه آموزشي  6

 4624 سخنران همایش علمي تربیت بدني در جهت پیشبرد المپیاد های ورزشي 7

 4626 شرکت در همایش دبیران تربیت بدني 3

 4611 همایش درس تربیت بدني ویژه معلمین ورزش 3

 4610 پرورششرکت در نخستین همایش علمي معلمان تربیت بدني سازمان آموزش و  11

 4612 کارگاه آموزشي فوتسال و آمادگي جسماني 11

 4612 کارگاه آموزشي نرمش صبحگاهي 12

 

 : تدريس  سوابق
 پايان شروع  سمت رديف

 تا کنون 4626 و عضو گروه تالیف کتب مدارس مدیر گروه مدارس فني و حرفه ای تربیت بدني شهر تهران 1

 تاکنون 4616 تربیت بدني آموزش و پرورش رسمي دبیر 2

 تا کنون 4610 دبیر دروس تخصصي تربیت بدني در دبیرستان فني تربیت بدني 3

 تا کنون 4610 مربي کارآموز فارغ التحصیالن دبیرستان ورزش  4

 4620 4624 دانشگاه شریعتي –دانشگاه سما ازگل  – مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسالمي تهران شرق 5

 تا کنون 4620 مدرس هندبال دانشگاه تربیت معلم نسیبه 

 4623 4626 مدرس فیزیولوژی و آناتومي دانشگاه علمي کاربردی پرسپولیس 6

 یک ترم 4623 مدرس فیزیولوژی دانشکده علمي و کاربردی آمادگي جسماني 7

 دو ترم 4623 پهلوانيمدرس فیزیولوژی و علم تمرین دانشکده علمي و کاربردی ورزشهای  3

 - 4621 مربي تیم هندبال استان تهران 3

 - 4626 مدرس کارگاه مربیگری بسکتبال  11

 تا کنون 4622 مدرس دوره های آموزش خانواده در حیطه سالمت و سبک زندگي سالم 11

 دوره 3 4611 طراح سواالت امتحان نهایي دبیرستانهای ورزش کشور  12

 تا کنون 4612 آموزشي و ضمن خدمت معلمین تربیت بدني آموزش و پرورش مدرس کارگاههای 13

 تا کنون 4611 مدرس کالسهای کنکور رشته تربیت بدني در شهر تهران 14

 دوره 0 4612 دانشگاه و اموزش و پرورش (و تیر اندازی بسکتبال و هندبال) اعزامي به مسابقات کشوری مربي 15

 تا کنون 4622 مربي سالنهای ورزشي در رشته های مختلف  16

 

 -کمکهای اولیه –زبان تخصصي  -آزمونهای ورزشي -جدول مسایقات -تغذیه -آناتومي –فیزیولوژی دروس تئوری : 

  علم تمرین –حرکات اصالحي ، سنجش و اندازه گیری                         

 2و 4تربیت بدني عمومي  – با دستگاه کار جسماني و ژیمناستیک ، بدمینتون  ، آمادگيدروس عملي  : بسکتبال ، هندبال، 

 سوابق  شغلي و اجرایي :



5 

 

 پایان شروع  سمت ردیف

 0922 0921 آموزش و پرورش شهر تهران 9کارشناس تربیت بدنی دختران منطقه  1

 کنونتا  0921 هیآت هندبال استان تهران بانوان مسئول کمیته مسابقات 2

 تا کنون 0929 سرگروه آموزشی مدارس فنی و حرفه ای تربیت بدنی 3

 تا کنون 0929 ناظر حوزه های تصحیح امتحانات نهایی تهران 4

 0922 0929 ناظر درس تربیت بدنی در مدارس 5

 0922 0921 ارزیاب ساختار قامتی و کلینیک حرکات اصالحی اموزش و پرورش 6

 0922 0921 ناظر المپیاد ورزشی درون مدرسه ای  7

 0922 0921 داور جشنواره حرکات اصالحی 8

 0922 0921 داور بیست و هشتمین دوره مسابقه علمی و تخصصی معلمین ورزش 9

 0922 0921 داور هفدهمین دوره مسابقات روش های برتر تدریس معلمان تربیت بدنی 11

 0922 0921 و سبک زندگی سالم برنامه تلویزیونی شبکه سحر کارشناس سالمت و تندرستی 11

 0921 0929 سیما 1از شبکه  " ترین ها"کارشناس و سرداور مسابقه ورزشی  12

 - 0920 ارزشیاب المپیاد دانشجویان دختر سما کشور 13

 - 0921 سرپرست فنی برگزاری مسابقات بسکتبال دانشجویان 14

 0922 0922 شهرداریمسئول انجمن هندبال  15

 - 0922 1مسئول انجمن امادگی جسمانی اموزش و پرورش منطقه  16

 - 0922 مسوول تربیت بدنی اردوی دانش آموزی شهر تهران 17

 - 0921 کمیته اجرایی مسابقات شمیران 18

 0921 0921 تهران 2مدیر باشگاه ورزشی شهدا منطقه  19

 0922 0921 پورمدیر مجموعه ورزشی شهید عیسی  21

 - 0921 عضو کمیته اجرایی مراسم جشن میالد نور با قهرمانان و دانشجویان تربیت بدنی 21

 (9110) 0921 عضو کمیته فنی مسابقات بانوان مسلمان 22

       

 مهارتهای نرم افزاری :
  مدیر سایت ورزشیwww.mosayeb.com 

 Word, Excel, PowerPoint )Office( 

 نرم افزار تولید محتوی تما و نگارا 

 زبان انگليسي :
 مدرک MSRT 

 دیگر مهارتها :
 مجری برنامه های زنده صدا و سیما         

 نوازنده سه تار          

 عضو گروه کر اردیبهشت         

 جشنواره ها و احکام قهرمان کشوری
 

 دارای سه دوره قهرماني کشور : 

  قهرماني المپیاد دانش آموزی کشور رشته بسکتبال                                                 

 مسابقات قهرماني کشور رشته تنیس روی میز                                                 

 قهرماني مسابقات دسته یک جوانان کشور رشته بسکتبال                                                 

 قهرماني کشور مسابقات ژیمناستیک دانش آموزی                                                

http://www.mosayeb.com/
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 مسابقات و جشنواره الگوهای برتر روش تدریس: 

 26و  24تهران 3قام اول درون منطقه ای منطقه دو دوره م                                                 

 24مقام دوم در شهر تهران                                                 

 26مقام اول شهر تهران و حضور در مسابقات کشوری                                                  

 دو دوره ایمقام اول منطقه :         مسابقات علمي تخصصي  

 مربي(-قهرماني مسابقات تیراندازی دانش آموزان کشور ) سرپرست 

  مربي ( –کسب مقام قهرمان قهرمانان در مسابقات آموزشگاهها )سرپرست 

 ) مقام دوم تیم بسکتبال دانشجویي ) مربي 

  4613و  4616معلم شایسته و مربي نمونه 

 

 احکام قهرماني :
 

  قهرماني لیگ دسته یک بسکتبال تنیس روی میز قهرماني بسکتبال در سطح كشور

سال مقام اول تا سوم در  0 در سطح استان

 بسکتبال

 بدمینتون مقام اول

 

 شطرنج مقام سوم

 

 هندبال مقام اول

 

 در سطح منطقه :

 

سال مقام  46بسکتبال  حدود 

 اول تا سوم

ژیمناستیک مقام اول دو 

 دوره

 مقام اولهندبال  آمادگي جسماني مقام اول 

 

 به عنوان مربي 

 

دوره قهرمان قهرمانان  3

 تهرانمناطق  مدارس

دو دوره مقام مسابقات 

 دانشجویي سما

مسابقات شهرداری  قهرمان کشوری تیر اندازی

 مقام دوم و سوم

 

 تقدیر نامه ها :
  مورد( 6) آموزش و پرورشتقدیر نامه از  وزیر 

  مورد( 3آموزش و پرورش ) تقدیرنامه از معاون وزیر 

 ( و... ، افتتاحیه مسابقاتتقدیر از مدیر کل تربیت بدني با عناوین ) معلم برتر ، تهیه کلیپ صبحگاهي 

 ( ، عضو فعال دبیرستانهای ورزشرامسر اردویي جشنواره)  تهران شهر پرورش و آموزش کل و مدیر از رییس سازمان تقدیر 

 برتر معلم بعنوان بدني تربیت گروه رییس از تقدیر 

 فدراسیون ورزشهای زورخانه ای  ریاست از تقدیر 

 فعالیت در گروه های علمي ، مجری مراسم های دانشکده ، رابط دانشجویي و... .( بدني تربیت دانشکده از ریاست تقدیر ( 

 مدرسه مدیریت از و تقدیر منطقه پرورش و آموزش ریاست از تقدیر  
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 1397زینب خضرایي گنجي فر 


