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رضـا ملـک زادهدربهـارسـال1355درتهرانمتولدشـد.مـدارکدیپلم
دانشسـرایتربیتمعلمرادرسـال1374،کارشناسـیرادرسال1378از
دانشـگاهآزاداسـالمیواحدشـهرریوکارشناسیارشـدمدیریتورزشـی
راازدانشـگاهآزاداسـالمیواحداسالمشـهردرسـال1394اخذنمودند.

ویازسـال1374بعنـواندبیـررسـمیتربیتبدنیدرآمـوزشوپرورش
شهرسـتاناسالمشـهربهامرتدریسمشـغولمیباشـد.

ایشـاندارایمـدرکمربیگـریدررشـتهفوتبـالوفوتسـالبـودهواز
سـال1385درزمینـهمربیگـریواسـتعدادیابیدرتیمهـایپایهمشـغول

فعالیـتمیباشـد.ویبـاتوجـهبـهسـابقهفعالیـتاجرایـیدرخصـوصاسـتعدادیابیفوتبـالو
فوتسـالازسـال1392بـاراهنمایـیدکترسـیدهفریدههـادویتحقیقاتعلمیخـودرادرزمینه

اسـتعدادیابیفوتسـالآغازنمودهاسـت.

دکتـر سـیده فریـده هـادویدرحالحاضـراسـتاددانشـکدهتربیتبدنی
دانشـگاهآزاداسـالمیواحـداسالمشـهرمیباشـد.ویازقهرمانـانرشـته
بسـکتبال،شـناودوومیدانـیکشـوربـودهودرسـالهایاخیـربـاعنوان
سـرمربی،هدایـتتیـمملیبسـکتبالزنـانایـرانراعهدهداربودهاسـت.
دکتـرهـادویمولفچندیـنکتابدرزمینـهمدیریتپروژههایورزشـی،
سـنجشوارزشـیابیدرتربیتبدنـیوبیومکانیـکورزشـیبـودهوکتـاب
بسـکتبالویدرسـال1385بـهعنوانکتـاببرترتربیتبدنـیانتخابو

نـامایشـانبـهعنوانمولـفبرتـروزارتآموزشوپـرورش،درکتـاب“قلمهایمانـدگار”ثبت
گردید.

دکتـرهـادویدرزمینـهاسـتعدادیابیازسـال1373مطالعـاتخـودراآغـازکـردهوتحقیقـات
بسـیاریدرسـطوحملـی،رسـالههاوپایاننامههـایدانشـگاهیدرایـنزمینـهانجامدادهاسـت.
ایشـاندرحـالحاضرعضوشـورایعالیدفترتالیـفوزارتآموزشوپـرورش،رییسکارگروه
کارآفرینـیواشـتغالزاییدرشـورایراهبـردیوزارتورزشوجوانانورییـسکمیتهآموزش،

پژوهـشوبرنامهریزیفدراسـیونبسـکتبالایرانمیباشـد.






