باسمه تعالی

سوابق ورزشی ،علمی و شغلی دکتر محمدحسین دادگان
مدارک تحصیلی :
لیسانس ادبیات – لیسانس تربیت بدنی – فوق لیسانس و دکتری فیزیولوژی ورزشی (با  63سال سابقه در دانشگاه شهید بهشتی و  41سال سابقه در
دانشگاه آزاد اسالمی)
سوابق علمی :
ارائه مقاله در مرکز جوهاوالنژ (سوئیس) و برنده جایزه  00222فرانکی آن مرکز (تغییر در غلظت متابولیستهای نیتریک اکساید و ارتباط آن با گرفتگی
عضالت)
گزارش علمی ،شرایط برگزاری مسابقات در بازی های زیر 46سال که در مرکز (کنفدراسیون فوتبال آسیا) مورد پذیرش قرار گرفت.
ترجمه ( 5کتاب) :
-4
-0
-6
-1
-0

تغییرات در بازی های کودکان
قوانین مینی فوتبال
تست ورزشی
راهنمای کامل تمرین وزنه برای فوتبال
آسیب های ورزشی

انتشارات
(نگارستان کتاب)
(فدراسیون فوتبال)
(دانشگاه شهید بهشتی)
(کاشفان مجد)
(انتشارات اندیکا)

یک نفره
یک نفره
دو نفره
دو نفره
دو نفره

مقاالت ارائه و چاپ شده در نشریه های معتبر داخلی (علمی-پژوهشی) :
 -4اثر هشت هفته تمرینات فوتبال بر غلظت متابولیست های نیتریک اکساید (مجله پژوهش در پزشکی)
 -0تهیه نورمهای آمادگی مهارتی و استعداد سنجی در فوتبال ویژه بازیکنان  40-46ساله (فصلنامه المپیک)
 -6بررسی تعداد پاس های رد و بدل شده قبل از رسیدن به گل و چهاردوره لیگ حرفه ای فوتبال (فصلنامه المپیک)
فعالیت در امور اجرایی:
.4
.0
.6
.1
.0
.3
.7
.8

مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی
رئیس تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی
مدیر کل امور دانشجویی
مدیر کل امور خوابگاهی
رئیس انجمن فوتبال (وزارت علوم -وزارت بهداشت)
رئیس تربیت بدنی وزارت خارجه
سرپرست تیم های ملی دانشجویان
مدیر جشن های ازدواج دانشجویی دفتر مقام معظم
رهبری در سراسر کشور

.9
.42
.44
.40
.46
.41
.40
.43

رئیس پنجمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور
قائم مقام بازی های کشورهای اسالمی دانشجویان
عضویت در فدراسیون جهانی فوتبال
عضویت در کنفدراسیون فوتبال آسیا
مدیر تیم های ملی فوتبال ایران
نائب رئیس فدراسیون فوتبال
رئیس فدراسیون فوتبال ( 1سال)
معاون ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی

عناوین مدیریت ورزشی :
-4
-0
-6
-1

کسب عنوان پنجمی دانشجویان (اسپانیا – ژاپن)
قهرمانی آسیا (بازی های آسیایی بوسان ،کره جنوبی)
عنوان سومی جام ملتهای آسیا (چین)
قهرمانی دو قاره آسیا و اقیانوسیه (نیوزلند)

-0
-3
-7
-8

قهرمانی در غرب آسیا (دوبار)
کسب عناوین قهرمانی و مقام های دومی و سومی در
تورنمنت های بین المللی (هنگ کنگ – ال جی)
قهرمانی سه دوره فوتسال در آسیا
حضور بدون دغدغه در بازی های جام جهانی  0223آلمان

افتخارات و سوابق قهرمانی :
رده باشگاهی  :دو بار قهرمانی با تیم پرسپولیس (قبل از انقالب) -دو بار نائب قهرمانی با تیم پرسپولیس (قبل از انقالب) -قهرمانی های متعدد در
سالهای ( 09-32-34بعد از انقالب)
رده تیم ملی جوانان  :قهرمانی آسیا در تایلند -قهرمان جام بین المللی (اهواز)
رده تیم ملی امید  :قهرمانی دو قاره آسیا و آفریقا (غنا)
رده تیم ملی بزرگساالن  :حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی ( 78آرژانتین)-قهرمانی آسیا در سنگاپور-عضویت در تیم های ملی جوانان ،امید
بزرگساالن و تیم ملی دانشجویان (تعداد  43بازی ملی)
« از همه مهمتر  21سال بازیگری در تمام رده های باشگاهی و ملی بدون دریافت حتی (یک کارت زرد)»
عناوین شخصی :
 -4دریافت نشان لیاقت و مدیریت از جناب آقای خاتمی ()0223
 -0انتخاب مقاله برتر در مرکز جوهاوالنژ و کسب پاداش  00222فرانکی ()0221
 -6انتخاب مدیر برتر از سوی سازمان تربیت بدنی ()0220
 -1انتخاب مدیر نمونه از سوی صدا و سیما ()0220
 -0دریافت نشان ویژه دانشگاه شهید بهشتی (که قبالً فقط سه نفر موفق به اخذ آن شدند)
 -3عضویت در فیفا (فدراسیون جهانی فوتبال)
 -7عضویت در کنفدراسیون فوتبال آسیا  )4کمیته مسابقات آسیا  )0کمیته لیگ حرفه ای آسیا
 -8ناظر جهانی دانشجویان (پرتغال)
 -9معرفی به عنوان استاد نمونه در دانشگاه شهید بهشتی ()4689
 -42دریافت نشان نقره آسیا به دلیل خدمات در فوتبال ایران و آسیا ()0229
 -44استاد نمونه در دانشگاه آزاد اسالمی ()4694
 -40انتخاب مدیر برتر از سوی سازمان ملی قهرمانان ()4696
فعالیت های عمرانی :
-4
-0
-6
-1
-0
-3

خرید ساختمان برای باشگاه استقالل حدود  322متر زیربنا (در خیابان سعادت آباد)
خرید ساختمان برای باشگاه پرسپولیس حدود  322متر زیربنا (در خیابان سئول)
خرید ساختمان برای فدراسیون فوتبال حدود  0022متر زیربنا (در خیابان سئول)
اتمام پروژه گل  0در کمپ تیم های ملی
ساخت استادیوم شهید بیگلری بم در کرمان
خرید بیش از  422هزار متر زمین در آب سرد دماوند برای اردوگاههای تیم ملی فوتبال

«شایان ذکر است که ریالی از منابع دولتی دریافت نگردیده است».

