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 سوابق تحصیلی

 

 سوابق آموزشی

 

 پژوهشیسوابق 

 کتاب(الف

 تاریخ اخذ مدرک محل دانشگاه رشته تحصیلی مدرک تحصیلی ردیف

1 
 کارشناسی

 (دانشجوی نمونه)
 1309 کردستان تربیت بدنی و علوم ورزشی

4 
 کارشناسی ارشد

 (رتبه اول)
 1313 شهید بهشتی تهران تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 
 دکتری

 (رتبه اول)
 1311 شهید بهشتی تهران تربیت بدنی و علوم ورزشی

 عنوان سال سازمان ردیف

  15 شهید رجاییتربیت دبیر دانشگاه  1

 تا کنون

رشد   -کنترل حرکتی  –حرکتی دروس یادگیری  تدریس

حرکت شناسی  -زبان تخصصی -انی حرکت اصول و مب -حرکتی

 فوتبال  -روانشناسی ورزش -

 و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشدراهنمایی 

 تربیت بدنیرشته زبان تخصصی  تدریس 11 - 19 واحد تهران مرکز -دانشگاه آزاد اسالمی 4

 15- 16 واحد بهبهان -دانشگاه آزاد اسالمی 3
-زبان تخصصی -یادگیری و رشد حرکتیدروس  تدریس

 روانشناسی ورزش و والیبال

 آکادمی کمیته ملی المپیک 2
1312 -

1315 

رشد و  -یادگیری حرکتی  –دروس روان شناسی ورزش تدریس 

 تکامل حرکتی

 تدریس دروس نظری کالسهای مربیگری 1391 اداره امور  ورزش قهرمانی تهران 5

 انتشارات چاپشماره  عنوان کتاب ردیف

 حتمی ششم زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی 1

 سروش اول متون ورزشی  ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی 4

 حتمی دوم  واژه پرکاربرد در تربیت بدنی 600 3
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 مقاالت(ب

 حتمی اول  (ترجمه) افزایش طبیعی قد 2

 حتمی اول (ترجمه) فیزیولوژی ورزش 5

 پژوهشکده تربیت بدنی  اول  ( مهترج) طب فوتبال 6

 عصر انتظار  اول  مدیریت سازمانهای ورزشی 0

 حتمی اول راهنمای سالمت کارگر  1

 علم و حرکت دوم بانک آزمون یادگیری و کنترل حرکتی 9

 حتمی اول بانک آزمون حرکت شناسی 15

 فجر تهران اول فیزیولوژی ورزشیبانک آزمون  11

14 
با تاکید بر ورزش و فعالیت  : زنان شاغلراهنمای سالمت 

  بدنی
 حتمی اول

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اول روانسنجی در ورزش 13

 پادینا اول رشد و تکامل انسان با تاکید بر رشد حرکتی 12

رد

ی

 ف

 سال رتبه مجله نشریه عنوان مقاله

 المپیک رانبررسی امتیاز میزبانی در لیگ برتر فوتبال ای 1

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

1395 

 2شماره 

4 
اثر سن، جنسیت و نوع رشته ورزشی بر کاربرد یادگیری 

 مشاهده ای در ورزشکاران نخبه

پژوهش در علوم 

 ورزشی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

1395 

 1شماره 

3 
ارتباط بین کارکردهای یادگیری مشاهده ای و اعتمادبنفس در 

 ورزشکاران نخبه

ورزش دانشگاه  علوم

آزاد اسالمی واحد 

 کرج

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

1395 

 6شماره 

2 
تاثیر یادگیری مشاهده ای، تصویر سازی و ترکیب آنها بر 

 آموزش مهارت شوت فوتبال
 آموزش تربیت بدنی

 ترویجی –علمی 

 

 1391پاییز 

شماره  -سال اول

1 

5 
ویان رابطه بین سرسختی ذهنی و آمادگی جسمانی در دانشج

 دختر

مطالعات روانشناسی 

 ورزش

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

 1391زمستان 

 4شماره 
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6 
بر کاربرد کارکردهای یادگیری ( باز و بسته)اثر نوع مهارت  

 مشاهده ای در ورزشکاران نخبه زن و مرد ایرانی
 رفتار حرکتی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

 1394پائیز 

 -سال پنجم

 13شماره 

0 
ابعاد تصویر سازی ذهنی و تمرکز توجه بر مقایسه اثرات 

 اکتساب، یادداری وانتقال تکلیف دارت

پژوهش در علوم 

 ورزشی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

 زمستان 1311

1 
ارتباط مهارت های روانی با شدت آسیب های بازیکنان فوتبال 

 تیم های تهرانی لیگ برتر ایران

پژوهش درمدیریت 

ورزشی و رفتار 

 حرکتی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

پائیز و زمستان 

 -سال سوم1394

 6شماره 

9 
تاثیر آسیب دیدگی بر نیمرخ حاالت خلقی بازیکنان فوتبال تیم 

 پرسپولیس ایران

رشد و یادگیری 

 ورزشی -حرکتی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

 1393بهار 

 -سال ششم

 1شماره 

15 
هارت تاثیر تصویرسازی فعال و غیرفعال بر اکتساب و یادگیری م

 پرتاب دارت

فصلنامه مطالعات 

راهبردی ورزش و 

 جوانان

  –علمی 

 پژوهشی

 1393تابستان 

 42شماره 

11 

تاثیر حرکات موزون رشدی بر مبنای مدل گاالهو  بر رشد 

 مهارت های بنیادی دستکاری

 

رفتار حرکتی و روان 

 شناسی ورزش
 ترویجی  –علمی 

پاییز و زمستان 

1391 

14 
تاثیر فعالیت های تربیت بدنی در مدارس بر رشد کمی و کیفی 

 ضربه پا در دانش آموزان پسر

پژوهش نامه 

مدیریت ورزشی و 

 رفتار حرکتی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

بهار و تابستان 

1392 

13 
سالمند در سه گروه ورزشکار، مقایسه سالمت روانی مردان 

 فعال و غیرفعال

مجله سالمندی 

 ایران

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

 92تابستان 

12 
بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه 

 توانایی تصویرسازی ورزشی

مطالعات راهبردی 

 ورزش و جوانان

  –علمی 

 پژوهشی

 

 پذیرش

15 
ی شخصیتی کشتی گیران آسیب ورزشی در ارتباط با ویژگی ها

 نخبه ایران

رشد و یادگیری 

 حرکتی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

، شماره 1دوره 

 1395، پاییز 3

16 

The impact of instructional and 

motivational self-talk on cognitive anxiety, 

somatic anxiety and learning of soccer 

shoot skill in beginner players 

International 

journal of 

advanced 

biotechnology 

and research 

ISI 4516 

10 
The Comparison of mental health in elderly 

men in three athlete, active, and sedentary 

groups 

Journal of 

Research & 

Health 

ISI 
 

4516 

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/jmbsp/issue/view/516
http://scj.sbu.ac.ir/index.php/jmbsp/issue/view/516
https://journals.ut.ac.ir/issue_7820_7909_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+8%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+377-529.html
https://journals.ut.ac.ir/issue_7820_7909_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+8%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+377-529.html
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11 
گام  تاثیر سطح مهارت الگو بر سرکوب ریتم میو در شوت سه

 بسکتبال
 رفتار حرکتی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

 ،41 مارهش

 1396  تابستان

19 
نامۀ خودگفتاری  سنجی نسخۀ فارسی پرسش های روان ویژگی

 در ورزش

مطالعات روانشناسی 

 ورزشی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

 ، 11  شمارة

 1395  زمستان

45 
 در میو ریتم سرکوب بر عمل تصویرسازی و مشاهده تأثیر

 بسکتبال آزاد پرتاب
 عصب روانشناسی

  –علمی 

 یپژوهش

(ISC) 

 1396 بهار

41 
تاثیر تمرین نروفیدبک با تاکید بر برتری دستی بر یادگیری 

 مهارت پرتاب دارت
 رفتار حرکتی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

بهار  31شماره 

1390 

44 
ی شوت بسکتبال در ویژهجسمانی بر مهارتتاثیر خستگی

 خبرهبازیکنان

رشد و یادگیری 

 حرکتی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

 شمارة ،9 ورةد

3، 

 1396پاییز 

43 
نقش واسطه ای عزت نفس در تاثیر بازخورد هنجاری بر 

 یادگیری مهارت سرویس بدمینتون

مطالعات روانشناسی 

 ورزشی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

 1397بهار 

42 
Ameliorative effects of hydrogen sulfide (NaHS) on 

chronic kidney disease-induced brain dysfunction in 

rats: implication on role of nitric oxide (NO) signaling 

Metabolic Brain 

Disease 
JCR 4511 

45 
تأثیر تمرکز درونی و بیرونی توجه بر تغییرات 

 ر مهارت پرتاب دارتالکتروانسفالوگرافی د
 عصب روانشناسی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

 1396زمستان 

46 
تأثیر ابعاد تصویرسازی با سرعت آهسته و واقعی بر یادگیری 

 مهارت پرتاب دارت

مطالعات روانشناسی 

 ورزشی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

 1391بهار 

40 
تاثیر مشاهده الگوی زنده و ویدیویی بر فعالسازی نورونهای 

 آینه ای در مهارت روپایی فوتبال 
 عصب روانشناسی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

 1391تابستان 

41 

توانایی نامۀ پرسشنسخه فارسی سنجی وانهای ربررسی ویژگی

  (SIAQ)تصویرسازی ورزشی 

 

مطالعات روانشناسی 

 ورزشی

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

 پذیرش

49 
سال اقوام  9تا  0 مقایسه مهارت های حرکتی دستکاری کودکان

 یک مطالعه میان فرهنگی: ایرانی

علوم حرکتی و 

 رفتاری

  –علمی 

 پژوهشی

(ISC) 

 پذیرش

https://link.springer.com/journal/11011
https://link.springer.com/journal/11011
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 ارائه مقاله در سمینارهای علمی(ج

 تاریخ عنوان همایش علمی عنوان مقاله ردیف

 کارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران نخبه 1
چهارمین همایش ملی 

 آموزش
40/4/91 

4 
 بر( بیرونی و درونی)توجه  تمرکز آموزشی دستورالعملهای اثر

 فوتبال منتخب مهارت یک یادگیری

چهارمین همایش ملی 

 آموزش
40/4/91 

3 
با تصویر سازی بر اکتساب و  تاثیر الگودهی و راهبرد ترکیب الگودهی

 ری شوت فوتبالایادد

پزشکی همایش بین المللی 

 ورزشی ایران
12/4/91 

2 
Investigation of personality traits and mental health: 

comparison between athletes and nonathletes university 

students 

The European congress 

if psychiatry 
 4515فوریه  12

 اثر تمرین ریتمیک بر حافظه عددی دانش آموزان کم توان ذهنی 5
همایش ملی دانشجویی 

 دانشگاه تهران

 

 1391آذر 

6 
بر یادگیری مهارت طناب در افراد ( ماهر و  زوجی)تاثیر نوع الگودهی

 مبتدی و نیمه ماهر

اولین همایش ملی تربیت 

بدنی و علوم ورزشی 

 دانشگاه پیام نور

31/4/93 

 تاثیر سرعت نمایش مهارت بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال 7

اولین همایش ملی تربیت 

بدنی و علوم ورزشی 

 پیام نور دانشگاه

31/4/93 

8 
اثر سازماندهی تمرین بر رشد مهارت بنیادی پرتاب در دانش آموزان 

 پسر مدارس ابتدایی

تخصصی علوم  –کنگره ملی 

 نیاز نسل فردا: ورزشی
41/9/94 

9 
تاثیر تصویر سازی ذهنی فعال و غیرفعال بر اکتساب و یادگیری 

 مهارت پرتاب دارت در دانشجویان دختر

یش ملی اولین هما

دانشجویی رفتار حرکتی 

 (س)دانشگاه الزهرا 

12/14/94 

11 
مقایسه سرسختی ذهنی زنان و مردان ورزشکار در رشته های 

 انفرادی

نقش ورزش در نظام سالمت 

 و توسعه پایدار
11/11/93 

11 
Investigation of developmental intervention effects with 

the participation of parents on development of 

manipulative movement skills in preschool girls 

هشتمین همایش بین المللی 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی
35/11/93 

14 
بر ( کنترل –بیرونی  -درونی)تاثیر تغییر دستورالعمل کانون توجه 

 متر در مردان ورزشکار 155عملکرد سرعت دویدن 
 16/4/92 هفتمین همایش ملی آموزش

13 
بررسی ارتباط بین سرسختی ذهنی و حداکثر اکسیژن مصرفی و 

 الکتات خون در دانشجویان دختر
 16/4/92 هفتمین همایش ملی آموزش

12 
مقایسه خودکنترلی و کنترل عواطف در ورزشکاران و غیر 

 ورزشکاران
 16/4/92 هفتمین همایش ملی آموزش

 
کنش ساده و انتخابی کودکان مبتال یک دوره حرکات موزون رشدی بر زمان وا

 به اختالالت ذهنی آموزش پذیر
 16/4/92 هفتمین همایش ملی آموزش

 مقایسه تصویرسازی حرکتی دانش آموزان نابینای مطلق و بینا 15
همایش ملی تازه های 

 پژوهش در علوم ورزشی
1/0/92 
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16 
ای مقایسه تصویرسازی دیداری درونی و بیرونی دانش آموزان نابین

 مطلق و بینا

همایش ملی علوم کاربردی 

 ورزش و تندرستی
16/0/92 

17 
بررسی مهارتهای روانی در ارتباط با آسیب های ورزشی در میان 

 کشتی گیران تیم ملی ایران

دومین کنگره بین المللی 

 علوم رفتاری
42/4/92 

18 
ویژگی های شخصیتی به عنوان پیش بین آسیب های ورزشی در 

 اران نخبه رشته ووشو در لیگ برتر ایرانمیان ورزشک

دومین کنگره بین المللی 

 علوم رفتاری
42/4/92 

19 
مقایسه نیمرخ حاالت خلقی قبل و بعد از آسیب در سانداکاران لیگ 

 برتر ایران

دومین کنگره بین المللی 

 علوم رفتاری
42/4/92 

41 
های  مقایسه سرسختی ذهنی زنان و مردان ورزشکار معلول در رشته

 انفرادی

چهارمین همایش ملی 

 دانشجویی علوم ورزشی
16/4/92 

 اثر جنسیت بر واکنش نورون های آینه ای در شوت سه گام بسکتبال 41
اولین همایش ملی علوم 

 ورزشی
5/14/92 

44 
اثر جنسیت و ترتیب مشاهده الگوی ماهر و مبتدی بر واکنش نرون 

 های آینه ای

اولین همایش ملی یافته های 

 نوین در علوم ورزشی
46/9/92 

43 
تاثیر تمرین نروفیدبک با تاکید بر برتری دستی بر یادگیری مهارت 

 پرتاب دارت

اولین همایش ملی یافته های 

 نوین در علوم ورزشی
46/9/92 

42 
تاثیر تمرینات بدنی ونروفیدبک بر یادگیری مهارت پرتاب دارت در 

 یافراد مبتد

اولین همایش ملی یافته های 

 نوین در علوم ورزشی
46/9/92 

 اثر فعالیت جسمانی بر سالمت روانی مردان سالمند 45
اولین همایش ملی یافته های 

 نوین در علوم ورزشی
46/9/92 

46 
تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر عملکرد و یادگیری شوت 

 فوتبال بازیکنان مبتدی

علوم  اولین همایش ملی

دانشگاه الزهرا )ورزشی 

 (س)

45/14/92 

47 
The effect of physical activity level on elderly men 

mental health.    

 

4th WORLD 

CONFERENCE on 

PSYCHOLOGY and 

SOCIOLOGY 

27.11.2015 

48 
تاثیر سن، درجه داوری بر کاربرد کارکردهای یادگیری مشاهده ای در 

 داوران کاراته

همایش ملی یافته  دومین

 های نوین در علوم ورزشی
45/9/95 

49 
مقایسه تصویر سازی ذهنی مسدود و تصادفی بر عملکرد و یادگیری 

 سال 11تا  15مهارت های والیبال در پسران 

همایش ملی یافته  دومین

 های نوین در علوم ورزشی
45/9/95 

 رکتیتاثیر محرومیت نسبی از خواب بر عملکرد تکلیف ح 31
همایش ملی یافته  دومین

 های نوین در علوم ورزشی
45/9/95 

31 
بررسی ارتباط بین اسکولیوزیس با عالیم جسمانی یکی از خرده 

 مقیاس های سالمت روان در دانش آموزان دختر

همایش ملی یافته  دومین

 های نوین در علوم ورزشی
45/9/95 

34 
عملکرد و یادگیری  مقایسه تصویر سازی ذهنی درونی و بیرونی بر

 سال 11تا  15مهارت های والیبال در پسران 

همایش ملی یافته  دومین

 های نوین در علوم ورزشی
45/9/95 

 تاثیر محرومیت نسبی از خواب بر عملکرد حافظه 33
همایش ملی یافته  دومین

 های نوین در علوم ورزشی
45/9/95 

 ختیتاثیر محرومیت از خواب بر عملکرد تکلیف شنا 32

دومین همایش ملی 

دستاوردهای نوین تربیت 

 بدنی و علوم ورزشی

45/6/96 

35 Cognitive and Motivational Functions of Self-Talk in Elite 

Athletes: Gender and Sports types 

22ND ANNUAL 

CONGRESS OF THE 

EUROPEAN 

5/0/4510 

https://www.researchgate.net/publication/327103723_Cognitive_and_Motivational_Functions_of_Self-Talk_in_Elite_Athletes_Gender_and_Sports_types?_sg=j7BSFHXG7WiATyjcwF_KX9m3pToPi-N6X5RFTLl2Me-dAJNldbqXXvegLGGeGTi1Bg4W5Hq0fCFy3O5HOpvu1d-n0UgpjOGBa9rslywV.QVwXfMqhSO87Cuig1uVNBWJVOX_xawFACR059ZAfuY01gWErMEST4I6QJDBXOqWbm6j6DhqOgHwULlG4HvgEaw
https://www.researchgate.net/publication/327103723_Cognitive_and_Motivational_Functions_of_Self-Talk_in_Elite_Athletes_Gender_and_Sports_types?_sg=j7BSFHXG7WiATyjcwF_KX9m3pToPi-N6X5RFTLl2Me-dAJNldbqXXvegLGGeGTi1Bg4W5Hq0fCFy3O5HOpvu1d-n0UgpjOGBa9rslywV.QVwXfMqhSO87Cuig1uVNBWJVOX_xawFACR059ZAfuY01gWErMEST4I6QJDBXOqWbm6j6DhqOgHwULlG4HvgEaw
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 های پژوهشیطرح(د

COLLEGE OF SPORT 

SCIENCE 

36 

THE EFFECTS OF BLOCKED AND RANDOM 

IMAGERY ON LEARNING OF SOCCER SKILLS: 

WITH A FOCUS ON MEDIATING ROLE OF MENTAL 

IMAGERY ABILITY 

22ND ANNUAL 

CONGRESS OF THE 

EUROPEAN 

COLLEGE OF SPORT 

SCIENCE 

5/0/4510 

37 
مقایسه مهارت های جستجوی بینایی در داوران و کمک داوران نخبه 

 فوتبال

سومین همایش ملی یافته 

 ی نوین در علوم ورزشیها
11/14/96 

21 
بتا بر یادگیری /تاثیر تمرینات نوروفیدبک با تاکید بر پروتکل تتا

 مهارت تیراندازی

سومین همایش ملی یافته 

 های نوین در علوم ورزشی
11/14/96 

 سال عنوان در طرح سازمان عنوان طرح ردیف

 تر فوتبال ایرانبررسی امتیاز میزبانی در لیگ بر 1
دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
 19 - 95 مجری اصلی

4 
اثر سن، جنسیت و نوع رشته ورزشی بر کاربرد یادگیری مشاهده 

 ای و ارتباط آن با اعتمادبنفس در ورزشکاران نخبه

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
 19 - 95 همکار طرح

3 
انی  و مقایسه آن در ارتباط بین سرسختی ذهنی و آمادگی جسم

 دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
 91-94 همکار طرح

2 
بررسی ارتباط بین مهارتهای روانی و آسیب های ورزشی در 

 ورزشکاران نخبه

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
 94-93 مجری اصلی

5 
اکثر اکسیژن مصرفی و بررسی ارتباط بین سرسختی ذهنی و حد

 الکتات خون در دانشجویان دختر

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
 93-92 همکار طرح

6 
بر ( کنترل -بیرونی -درونی)تاثیر تغییر دستورالعمل کانون توجه 

 متر در مردان ورزشکار 155عملکرد سرعت دویدن 

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
 93-92 مجری اصلی

0 
شخصیتی پیش بین در آسیب های ورزشی در بین عوامل 

 ورزشکاران نخبه

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
 93-92 همکار طرح

1 
بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه توانایی 

 تصویرسازی ورزشی

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
 92-95 مجری اصلی

 فتار حرکتیاعتبارسنجی ابزارهای آزمایشگاه  ر 9
دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
 1395 مجری اصلی

15 
مقایسه فعالیت نورونهای آینه ای در یادگیری مشاهده ای و 

 تصویرسازی ذهنی

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی

 همکار طرح
96-90 

11 
ر دس باال و پایین نفت عز در افراد با هنجارید بازخوریر تاث

 دمینتونبد بلنس سروییادگیری 

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
 1396 مجری اصلی

14 
تاثیر سرعت نمایش بینایی بر فعال سازی نورون های آینه ای در 

 شوت سه گام بسکتبال

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
 1391 مجری اصلی

https://www.researchgate.net/publication/327111025_THE_EFFECTS_OF_BLOCKED_AND_RANDOM_IMAGERY_ON_LEARNING_OF_SOCCER_SKILLS_WITH_A_FOCUS_ON_MEDIATING_ROLE_OF_MENTAL_IMAGERY_ABILITY?_sg=P5n187Pz8mjHpY79ias92JK9sDiGDmXAAgnmLgyCk-lL67PgABpRlnV5xTMQgWx_j4EfyjvkDTMCSHOvaI-1omjItQ6D9l8AY5gidzpn.RfALhN0jHIrIQiqvpbZsXkSPCOVEU22xV1LVzxk9NnxHexC33VdRnmlQWpAGMgYD63uG55r7_QCC43zQt8S-BQ
https://www.researchgate.net/publication/327111025_THE_EFFECTS_OF_BLOCKED_AND_RANDOM_IMAGERY_ON_LEARNING_OF_SOCCER_SKILLS_WITH_A_FOCUS_ON_MEDIATING_ROLE_OF_MENTAL_IMAGERY_ABILITY?_sg=P5n187Pz8mjHpY79ias92JK9sDiGDmXAAgnmLgyCk-lL67PgABpRlnV5xTMQgWx_j4EfyjvkDTMCSHOvaI-1omjItQ6D9l8AY5gidzpn.RfALhN0jHIrIQiqvpbZsXkSPCOVEU22xV1LVzxk9NnxHexC33VdRnmlQWpAGMgYD63uG55r7_QCC43zQt8S-BQ
https://www.researchgate.net/publication/327111025_THE_EFFECTS_OF_BLOCKED_AND_RANDOM_IMAGERY_ON_LEARNING_OF_SOCCER_SKILLS_WITH_A_FOCUS_ON_MEDIATING_ROLE_OF_MENTAL_IMAGERY_ABILITY?_sg=P5n187Pz8mjHpY79ias92JK9sDiGDmXAAgnmLgyCk-lL67PgABpRlnV5xTMQgWx_j4EfyjvkDTMCSHOvaI-1omjItQ6D9l8AY5gidzpn.RfALhN0jHIrIQiqvpbZsXkSPCOVEU22xV1LVzxk9NnxHexC33VdRnmlQWpAGMgYD63uG55r7_QCC43zQt8S-BQ
https://www.researchgate.net/publication/327111025_THE_EFFECTS_OF_BLOCKED_AND_RANDOM_IMAGERY_ON_LEARNING_OF_SOCCER_SKILLS_WITH_A_FOCUS_ON_MEDIATING_ROLE_OF_MENTAL_IMAGERY_ABILITY?_sg=P5n187Pz8mjHpY79ias92JK9sDiGDmXAAgnmLgyCk-lL67PgABpRlnV5xTMQgWx_j4EfyjvkDTMCSHOvaI-1omjItQ6D9l8AY5gidzpn.RfALhN0jHIrIQiqvpbZsXkSPCOVEU22xV1LVzxk9NnxHexC33VdRnmlQWpAGMgYD63uG55r7_QCC43zQt8S-BQ
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 راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

 عنوان پایان نامه ردیف
 دانشگاه

محل  تحصیل 

 نشجودا
 تاریخ دفاع نام دانشجو

 حوریه جم اثر تمرین ریتمیک بر حافظه عددی دانش آموزان کم توان ذهنی 1
دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی

فروردین 

1391 

4 
ارتباط بین هوش و تعادل ایستا و پویا در دانش آموزان شهری و 

 روستایی
 جواد بهاری

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
 1395بهمن 

3 
با تصویر سازی بر اکتساب و تاثیر الگودهی و راهبرد ترکیب الگودهی 

 ی شوت فوتبالاریادد

مهدی حسن 

 زاده

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی

اسفند  44

1395 

2 
ژگیهای آنتروپومتریک و قدرت در دانش  ارتباط بین تستسترون و وی

 آموزان بالغ و نابالغ
 حسین علی پناه

دبیر  دانشگاه تربیت

 شهید رجایی

شهریور 

1395 

5 
اجتماعی والدین و سالمت روانی دانش  –ارتباط بین وضعیت اقتصادی 

 آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار
 محمد عباسی

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی

اردیبهشت 

1391 

 فراز پاک ضمیر مقایسه سالمت روانی در سالمندان ورزشکار، فعال  و غیر فعال 6
اه تربیت دبیر دانشگ

 شهید رجایی

اردیبهشت 

1391 

7 
تاثیر تصویر سازی ذهنی فعال و غیرفعال بر اکتساب و یادگیری 

 مهارت پرتاب دارت در دانشجویان دختر و پسر
 زهرا روزبهانی

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی

اسفند 

1394 

8 
مقایسه سرسختی ذهنی زنان و مردان ورزشکار  سالم و معلول در 

 شته های انفرادیر
 سوده رحمانی

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
44/0/93 

9 
بازیکنان ذخیره و اصلی بسکتبال و   مقایسه نیم رخ مهارت های روانی

 بسکتبال باویلچر ایران
 محمد پورمقدم

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
6/14/93 

11 
در شوت سه گام تاثیر سطح مهارت الگو بر واکنش نرون های آینه ای 

 بسکتبال

 

 سحر شیخی
دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
11/0/92 

11 
تاثیر تمرین نروفیدبک با تاکید بر برتری دستی بر یادگیری مهارت 

 پرتاب دارت

 

 اعظم هدایتی
دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
44/0/92 

14 
اضطراب و تاثیر  خودگفتاری آموزشی و انگیزشی  بر  اعتماد به نفس ، 

 یادگیری شوت فوتبال
 عزیز ربوی

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
44/0/92 

13 
 مهارت یادگیری بر جسمانی و نروفیدبک تمرینات ترتیب تاثیر

 دارت پرتاب

ابراهیم 

 قاسمیان
دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
42/9/92 

12 
 و عددی حافظه بر 3 امگا و کافئین های مکمل مصرف تاثیر

 دارت پرتاب مهارت یادگیری
 علی اکبر دمنه

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
3/11/92 

15 
 یادگیری بر تصادفی و زنجیرهای مسدود، الگودهی ویدئویی تاثیر

 بسکتبال شوت مهارتهای

فیروزه اردویی 

 آذر

دانشگاه آزاد 

 واحد کرج -اسالمی
40/11/92 

 41/0/95دانشگاه تربیت دبیر  حسین روکییادگیری مهارت های فوتبال تاثیر تصویر سازی مسدود و تصادفی بر  16
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 شهید رجایی با تاکید بر نقش واسطه ای توانایی تصویر سازی ذهنی

 سعید شهبازی تاثیر محرومیت از خواب نسبی بر عملکرد تکالیف شناختی و حرکتی 17
دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
19/1/95 

18 
زی ذهنی با آرایش تمرین متغیر و ثابت بر عملکرد و اثر انواع تصویرسا

 یادگیری یک تکلیف شوت بسکتبال کودکان کم توان ذهنی
 سینا محمدی

دانشگاه آزاد 

 واحد کرج -اسالمی

شهریور ماه 

1395 

19 
مسدود و تصادفی بر  (درونی و بیرونی)تاثیر تصویر سازی ذهنی 

 سال 11تا  15ان عملکرد و یادگیری مهارت های والیبال در پسر
 هادی دشتی

دانشگاه آزاد 

 واحد کرج -اسالمی

شهریور ماه 

1395 

41 
تاثیر تمرین اختصاصی پیش گستر و پس گستر بر اکتساب و یادداری 

 شوت فوتبال

غالمرضا 

 بایندریان

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
19/0/95 

41 
رات های تمرکز توجه درونی و بیرونی بر تغییتاثیر راهبرد

 الکتروانسفالوگرافی در مهارت پرتاب دارت

حسن هادی 

 چماچایی

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
41/0/95 

44 
تأثیر مشاهده الگوی زنده و ویدئویی بر فعال سازی نورون های آینه 

 ای در مهارت روپایی فوتبال
 علی یوسف پور

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
15/1/95 

43 
مینه ای در مشاهده الگوی ماهر زنده و ویدیویی بر یادگی اثر تداخل ز

 مهارت های والیبال
 سیما بابازاده

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
41/14/95 

42 
تاثیر تداخل زمینه ای و تواتر نسبی بازخورد بر یادگیری زمانبندی 

 پیش بینی انطباقی
 مهدی عمویی

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
9/14/95 

45 
تاثیر خستگی جسمانی بر مهارت ویژه ی شوت بسکتبال در بازیکنان 

 خبره
 الهه میرمیران

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
49/15/95 

46 
تاثیر سرعت های مختلف نمایش ویدئویی بر یادگیری مهارت روپایی 

 فوتبال
 اصغر دارایی فر

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
45/0/96 

47 
رینات نروفیدبک مبتنی بر الگوی الکتروانسفالوگرافی افراد تاثیر تم

 ماهر بر یادگیری مهارت تیر اندازی
 هدیه پاسبانی

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
11/0/96 

48 
تاثیرتصویرسازی اختصاصی  و عمومی شناختی و انگیزشی بر 

 یادگیری مهارت دریبل فوتبال

روح اهلل محمدی 

 خواهان

ت دبیر دانشگاه تربی

 شهید رجایی
49/6/96 

49 
 یها مهارت یریادگی بر یآموزش و یزشیانگ یخودگفتار ریتاث

 فیتکل ازین بر یمبتن انطباق هیفرض آزمون: نتونیبدم
 شیما شایان

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
19/0/96 

31 
تاثیر تداخل زمینه ای بر یادگیری آشکار و پنهان مهارت سرویس 

 تنیس روی میز
 مسعود آذریان

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
49/6/96 

31 
آینه ای بر انتقال دوسویه متقارن و نامتقارن -تاثیر بازخورد بینایی

 مهارت دریبل بسکتبال
 ناهید عارفی

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
 90مهر ماه 

34 
مقایسه الگوی الکتروانسفالوگرافی در کوشش های موفق و ناموفق  

 تیراندازان نخبه

محسن 

 یاسبالغی

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی
 90مهر ماه 
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3 
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