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سوابق تحصيلی
1386 – 1382

دکتري تربيت بدنی مديريت ورزشی :عنوان رساله :نقش رسانه های گروهی در توسعه ورزش ایران

1395-1397

کارشناسی ارشد مديريت رسانه

1382

دبيري خبر :اداره کل آموزش صدا و سيما به مدت  459ساعت

1378 – 1375

کارشناسی ارشد تربيت بدنی عمومی

1373 – 1370

کارشناسی روان شناسی

دورهها و کارگاهها به عنوان شرکت کننده
1382

دوره تخصصی جلوه هاي ويژه تصويري :آکادمی ملی المپيک

1382

مديريت اسکواش در آسيا  :دوره یک هفته ای در چنایی هند سال 2003

1385

حقوق ارتباطات :مرکز آموزش صدا و سيما

1386

دوره  40 post gradguateروزه در آکادمی بين المللی المپيک :یونان  IOAدوره پانزدهم با موضوع
مطالعاتی رسانه های جمعی و المپيک

1386

مديريت زمان و اداره موثرجلسات :اداره کل آموزش سازمان صدا و سيما به مدت  8ساعت

1387

ارتباطات ورزشی :نهمين فيزو فروم در کراکف لهستان در سال 2008

1387

خالقيت و نوآوري :اداره کل آموزش سازمان صدا و سيما

2011

دوره آموزش مديريت ورزشی پيشرفته 2 :هفته در ایتاليا و فرانسه تحت نظر دانشگاه | MIPایتاليا و
حمایت پژوهشگاه تربيت بدنی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

1392

دوره آينده پژوهی و روش هاي اجراي آن :مرکز تحقيقات سياست علمی کشور به مدت  16ساعت

دورهها و کارگاهها به عنوان برگزارکننده و مدرس
1386

مدرس کارگاه گزارش نويسی :وزارت علوم ،فناوری و تحقيقات -دانشگاه الزهرا

1387

مدرس کارگاه مديريت روابط عمومی ورزشی :آکادمی ملی المپيک

1389

مدرس کارگاه روزنامه نگاري ورزشی :آموزش و پروش -تهران

1389

مدرس کارگاه روابط عمومی ورزشی :آکادمی ملی المپيک
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1390

مدرس کارگاه خبرنويسی :پژوهشگاه تربيت بدنی -تهران

1390

مدرس کارگاه گزارش نويسی و خبر نويسی :پژوهشگاه تربيت بدنی -تهران

1390

مدرس کارگاه مديريت برگزاري رويدادهاي ورزش دانشگاهی :دانشگاه پيام نور -مازندران(المپياد)

1390

راهکارهاي گسترش ورزش در جوامع کار و توليد در مراکز صنعتی :مرکز آموزش وزارت کار ،تعاون و
امور اجتماعی

1391

مدير کارگاه کار با داوطلبان :همایش دانشگاه های آسيا -مدرس دکتر اندام

1393

مدرس کارگاه خبرنگاري :رادیو

1395

مدرس رزومه نويسی :دانشکده تربيت بدنی دانشگاه تهران .همایش ملی مدیریت

مسئوليتهاي اجرايی
1373-1374

موسس و مدير و مربی باشگاه ورزشی فرشيد :تهران نو موسسه الهادی

1374-1378

مدير باشگاه ورزشی دوستی :تهران بزرگراه رسالت ،ابتدای خيابان سرباز

1378 – 1377

سردبير-گوينده ومسئول راه اندازي اخبار ورزشی جام جم صدا وسيما

1382 – 1378

سردبير-گوينده،مدير گروه ومسئول راه اندازي ورزش شبکه خبر :صدا وسيما

1378 – 1378

مسئول کميته پاورليفتينگ ايران :فدراسيون وزنه برداری

1381 – 1378

صاحب امتياز و مديرمسؤل فصلنامه مديريت علمی ورزش ايران

1382 – 1380

رئيس انجمن آمادگی جسمانی فدراسيون ورزش هاي همگانی :فدراسيون ورزش همگانی

1381

عضو کميته فراملی کردن ورزش زورخانه سازمان تربيت بدنی

1381 – 1381

معاون اجرائی نخستين همايش پايان نامه،کتاب وپژوهش تربيت بدنی :دانشگاه تهران

1382 – 1381

عضو کميته داوري جشنواره برگزيدگان راديو در بخش گويندگی :صدا وسيما

1382 – 1382

عضو ستاد برگزاري دومين جشنواره بين المللی فيلم هاي ورزشی :سازمان تربيت بدنی

1386 – 1382

رئيس فدراسيون اسکواش ايران :سازمان تربيت بدنی

1384 – 1383

مديراخبارورزشی جام جم :صدا و سيما

1383 – 1383

عضوکميته مشورتی فدراسيون ها دراجراي نظام جامع توسعه ورزش :سازمان تربيت بدنی

1386 – 1383

عضو کميته توسعه اسکواش کنفدراسيون آسيا :کنفدراسيون آسيا در هند

1388 – 1384

مديرگروه ورزش وتفريحات سالم شبکه جهانی جام جم :صدا و سيما

1390- 1385

مدير مسئول روزنامه ايران ورزشی :موسسه ایران

1390- 1387

مشاور معاون اداري ومالی سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمی ايران :صدا و سيما

1388 – 1388

مشاور رييس سازمان تربيت بدنی ،سرپرست اداره کل روابط عمومی و روابط بين الملل و
دبير شوراي راهبردي سازمان تربيت بدنی :سازمان تربيت بدنی

1390 – 1388

معاون ارتباطات ،آموزش و امور فرهنگی سازمان تربيت بدنی :سازمان تربيت بدنی(وزارت ورزش
و جوانان)

1391 – 1388

عضو هيات مديره و دبير انجمن تربيت بدنی و علوم ورزشی :وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوری

1392 -1390

عضوگروه ارتباطات و رسانه هاي ورزشی :پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزشی

1392 – 1390

مديرکل تربيت بدنی و قائم مقام معاونت فرهنگی-اجتماعی :دانشگاه پيام نور

1392 – 1391

مديرگروه تربيت بدنی :دانشگاه پيام نور استان البرز

1393 – 1392

عضو کميته تربيت بدنی و علوم ورزشی شوراي برنامه ريزي آموزش عالی :معاونت آموزشی
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

1394 – 1392

عضو شوراي گروه پژوهشی آموزش الکترونيکی(آينده پژوهی) :پژوهشکده دانشگاه پيام نور

1393- 1392

عضو هيات رييسه فدراسيون ملی ورزش هاي دانشگاهی :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
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1393 - 1392

قائم مقام و معاون آموزشی دانشگاه پيام نور استان البرز :دانشگاه پيام نور البرز

1392

سرپرست حوزه رياست دانشگاه پيام نور :دانشگاه پيام نور

1392

مشاور رسانه اي وزير ورزش و جوانان :وزارت ورزش و جوانان

-1392ادامه دارد

سردبير نشريه علمی -ترويجی مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشی :دانشگاه پيام نور

1397 -1393

مدير شبکه راديويی ورزش :سازمان صدا و سيما

1396 -1392

عضو هيات مديره و نايب رئيس انجمن نويسندگان و عکاسان ورزشی کشور

1397

مديرکل کارآفرينی و ارتباط با صنعت دانشگاه پيام نور

 -1397ادامه دارد

رئيس مرکز تحصيالت تکميلی (مرکز دکتري) دانشگاه پيام نور

سوابق استخدامی
1390 – 1378

خبرنگار :صدا وسيما

1381-1390

عضو هيأت علمی نيمه وقت :دانشگاه آزاد اسالمی

 - 1390ادامه دارد

عضو هيات علمی تمام وقت  :دانشگاه پيام نور

طرحهاي پژوهشی
1389 – 1388

تحليل محتواي نشريات ورزشی در نيمه پايانی سال  :1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

1389 -1388

بررسی وضعت عملکردي باشگاه هاي ورزشی کشورو ارايه الگوي مناسب راهبردي با
تاکيد بر رشته فوتبال :سازمان تربيت بدنی

1389

بررسی عملکرد ورزشی ايران در  16دوره بازي¬هاي آسيايی با تمرکز بر بازي هاي 2010
گوانگ¬ژو و مقايسه آن با ساير کشورها :سازمان تربيت بدنی

1390 – 1389

طراحی و تدوين دوره هاي آموزش مجري-کارشناسی :مرکز آموزش سازمان صدا وسيما

1390 – 1390

طراحی و تدوين برنامه استراتژيک اداره کل تربيت بدنی دانشگاه پيام نور :دانشگاه پيام نور

1391 – 1390

تبيين شاخصهاي اثربخشی برنامه تفريحات ورزشی شهرداري تهران  :شهرداری تهران –
معاونت اجتماعی – همکار

1394-1395

طراحی الگوي سطح مطلوب ارتباط در ابعاد درون فردي ،ميان فردي ،گروهی ،جمعی و
فرافردي :دانشگاه پيام نور

1395-1396

طراحی الگوي مهارتهاي ارتباطی  6گانه  :دانشگاه پيام نور

1396-1397

طراحی الگوي ارزيابی خودبرندسازي بر اساس الگوي مهارتهاي ارتباطی 6گانه :دانشگاه
پيام نور

1396-1397

طراحی الگوي مهارتهاي ارتباطی 7گانه :دانشگاه پيام نور

1397-1398

تحليل تماتيک سواد ارتباطی و ارائه الگوي سواد ارتباطی  :دانشگاه پيام نور

سوابق دروس آموزشی
کاردانی و کارشناسی

تربيت بدنی عمومی ،فعاليتهاي رسانهاي در ورزش ،ارتباطات عمومی در ورزش ،مبانی
فرهنگی و اجتماعی تربيت بدنی ،مديريت سازمان هاي ورزشی

کارشناسی ارشد

فلسفه تربيت بدنی ،کارورزي ،مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدنی ،مديريت سازمانها،
مديريت اماکن ،روابط عمومی و امور بين الملل ،مديريت بازاريابی ورزشی ،زبان تخصصی،
مديريت رفتارسازمانی در ورزش ،کارورزي در سازمان هاي ورزشی ،سمينار و تحقيق و
تتبع نظري ،روش تحقيق در مديريت ورزشی ،سمينار در ورزش

دکتری

ارتباطات ورزشی ،فناوري اطالعات و ارتباطات در ورزش ،نقد و تحليل نظريه هاي سازمان
و مديريت ،برنامه ريزي راهبردي در ورزش ،مديريت رفتار مصرف کننده ،ترويج روابط
عمومی
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همايشها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

 .1385پنجمين هم اندیشی بين المللی ورزش های زورخانه ای .آلمان-زاربروکن(سخنرانی :نقش رسانه در توسعه
ورزش زورخانه ای -قاسمی
 .Sport Globalization Communication .1386چين-پکن(سخنرانی) :المپيک و رسانه های گروهی با
مطالعات تطبيقی در ایران ،برزیل و چين -قاسمی ،ماتورانو ،وانگ
 .1387کنگره ملی مدیریت ورزشی :ورزش و توسعه پایدار .ایران -شيراز (سخنرانی) :نقش رسانه های گروهی در
توسعه انواع ورزش ها -قاسمی
 .1387همایش ملی مدیریت ورزشی .ایران-تهران(سخنرانی) :مطبوعات و توسعه ورزش در ایران -قاسمی ،کشکر
 .1388کنگره بين المللی علم و فوتبال .ایران -تهران(سخنرانی) :تحليل محتوای برنامه تلویزیونی  90در سال
 -1387صدیقی ،قاسمی
 .1389اولين همایش علمی بين المللی آمادگی جسمانی و ایروبيک ایران -تهران(پوستر) :تحليل محتوای بيانات
روسای جمهور درخصوص ورزش همگانی از  -1388-1357قاسمی ،اميری
 .1390همایش ملی تفریحات ورزشی .ایران-تهران(پوستر) .تحليل محتوای دیدگاه های روسای جمهور ایران در
خصوص ورزش همگانی -اميری ،قاسمی ،امامی
 .1390مدیریت و برنامه ریزی در فوتبال پایه .ایران-تهران(سخنرانی) .تقش رسانه و تبليغات در فوتبال -قاسمی
 .1390همایش ملی تربيت بدنی و علوم ورزشی .ایران -آمل(پوستر) :مهارت های ارتباطی مدیران کل تربيت
بدنی -...قاسمی ،کشکر

 .1390 .10همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در تربيت بدنی و علوم ورزشی .ایران-گرگان(سخنرانی) :بررسی
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

وضعيت نشر کتب ورزشی و بازاریابی آن -قاسمی ،کشکر
 .1391همایش علم و کشتی .ایران -تهران(سخنرانی) :کشتی و رسانه -قاسمی
 .1391همایش ملی تربيت بدنی کاربردی و علوم ورزشی .ایران -تفت(سخنرانی) :ارتباطات ورزشی با تاکيد بر روابط
عمومی الکترونيک -قاسمی
 .1391همایش بين المللی دانشگاه های آسيا .ایران -تهران(سخنرانی) :تحليل محتوای برنامه های ورزشی تلویزیون
با تاکيد بر مولفه های ورزش -قاسمی ،کشکر ،کرمی
 .1391همایش بين المللی خبرنگاران ورزشی .ایران -تهران(سخنرانی) :مقایسه محتوای ورزشی تلویزیون و
مطبوعات و نياز به هم افزایی رسانه ای -قاسمی
 .1392همایش ملی اقتصاد ورزش .مرکز همایش های صدا و سيما .ایران -تهران(سخنرانی) :نقش رسانه های
جمعی در توسعه اقتصاد ورزش کشور .قاسمی.
 .1392همایش اخالق ورزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب .ایران -تهران(سخنرانی) .اخالق در ارتباطات
ورزشی .قاسمی ،ایزدپرست.
 .1392همایش تخصصی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی .ایران -اصفهان(سخنرانی).تحليل وضعيت صوری و
ساختاری کتاب های آموزشی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در ایران .ایزدپرست ،قاسمی.
 . 1392همایش ملی واکاوای و تبيين راهبردی فرمایش های مقام معظم رهبری در حوزه ورزش همگانی و فعاليت
بدنی .ایران -تهران(سخنرانی) .تحليل محتوای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی کشور با رویکرد ورزش
بانوان .کرمی ،قاسمی ،نعمتی انارکی.

مقالهها
 .1قاسمی ،حميد( .)1382ورزش و رسانه .فصلنامه علوم ورزش :دانشگاه آزاد اسالمی -واحد کرج ،صص28 -19 :
 .2قاسمی ،حميد؛ مظفری ،ا؛ اميرتاش،م .)1386(.توسعه ورزش از طریق تلویزیون در ایران .پژوهش در علوم ورزشی،
زمستان،صص(ISC)148-131 :
 .3اسماعيلی ،محمد؛ قاسمی ،حميد؛ نادریان جهرمی ،مسعود؛ نيک نژاد؛ سلطان حسينی( .)1390بررسی ميزان
جانبداری گزارشگران ورزشی تهرانی از بازیکنان و مربيان و سرپرستان تيم های استقالل و پيروزی تهران .پژوهش
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.4
.5
.6

.7

.8

.9

.10

.11
.12
.13
.14

.15

.16

.17
.18

نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ،مازندران .صص.(ISC).104-93 :
سليمی ،مهدی؛ سلطان حسينی ،محمد؛ قاسمی ،حميد؛ ترکيان ،سمانه( .)1390رتبه بندی موانع توسعه اخالق
حرفه ای در رسانه های ورزشی .پژوهش های ارتباطی ،صدا و سيما ،زمستان :صص.(ISC) .31-9 :
عسگری ،بهمن؛ قاسمی ،حميد؛ کشکر ،سارا( .)1390مطالعه محتوای کمی برنامه های ورزشی شبکه  3سيما.
پژوهش های ارتباطی ،صدا و سيما،زمستان :صص.(ISC) . 153-135 :
قاسمی ،حميد؛ فراهانی ،ابوالفضل؛ مشاتان( .)1391رابطه بين کاربرد فناوری ارتباطات و اطالعات و اثربخشی
سازمانی سازمانی در واحد تربيت بدنی دانشگاه های تهرانInternational Journal of Academic .
 .Researchآمریکا .می  ،2012صص.245-238 :
قاسمی ،حميد؛ کشکر ،سارا؛ موسوی ،محمد( .)1391تناسب حوزه نشر کتب ورزشی و تربيت بدنی با نيازهای
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 1396ارایه الگوی  7بعدی مهارت های ارتباطی موثر
 1394ارایه نظریه همافزایی رسانهای (شکل درون رسانهای و بين رسانهای)
 1398ارایه الگوی ارزیابی سواد ارتباطی
بنيانگذاريها ،طراحیها و راهاندازيها
1377
1378
1384
1385
1391
1394
1398

راه اندازی اخبار ورزشی شبکه جهانی جام جم
راه اندازی خبر و گروه ورزش شبکه خبر
راه اندازی گروه ورزش و سرگرمی شبکه جهانی جام جم
طراحی و راه اندازی اسکواش باز ) (Outdoor Squashو ارایه به فدراسيون جهانی اسکواش
راه اندازی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی برای نخستين بار در ایران(دانشگاه پيام نور البرز)
طراحی و تدوین دوره دکتری مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و رسانه
طراحی و تدوین مرجع پژوهش

برتريها ،جوايز و نشانها
1380

برترين سردبير اخبار تخصصی :اولين جشنواره خبر و برنامه های خبری صدا و سيما

1381

برترين سردبير اخبار تخصصی:دومين جشنواره خبر و برنامه های خبری صدا و سيما

1388

کتاب ترجمه برتر (روابط عمومی ورزشی) :از پنجمين سمپوزیوم بين المللی روابط عمومی

1390

پژوهشگر برتر:دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

1391

پوستر برتر :با موضوع مقایسه پوشش ورزش بانوان در رادیو ورزش با دیگر رسانه های ورزشی  :همایش بين
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زندگينامه علمی ،حميد قاسمي

المللی علوم ورزشی ،دانشگاه شمال -آمل.
1391

پژوهشگر برتر :دانشگاه پيام نور استان البرز

1392

پژوهشگر برتر :دانشگاه پيام نور استان البرز

1394

پژوهشگر برتر :دانشگاه پيام نور استان البرز

1395

استادنمونه :دانشگاه پيام نور شهریار

1396

پژوهشگر برتر :استان تهران و مرکز شهریار
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