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18/12/96 

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
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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  د(طرحهای پژوهشی

 ارتباط بين کيفيت خواب و توانایی تصویرسازی در دانش آموزان ورزشكار 50
سومين همایش ملی یافته های نوین 

 در علوم ورزشی
18/12/96 

 نترلی در نمایش الگوی ماهر ویدیویی بر یادگيری دریبل فوتبالتاثير  خودک 51

 

ملی دستاوردهای سومين کنگره 

و اولين  علوم ورزشی و سالمت

کنگره ملی مدیریت راهبردی در 

 ورزش

31/5/98 

تاثير مشاهده خودکنترل و آزمونگرکنترل الگوی ماهر و درحال یادگيری بر یادگيری  

 سرویس بلند بدمينتون

 یازدهمين همایش ملی آموزش
31/5/98 

 تأثير تواتر بازخورد بر یادگيری تكليف هدف گيری زنجيره ای ساده و پيچيده 
دومين همایش ملی دستاوردهای 

 علوم ورزشی و سالمت
3/8/97 

 سازمان عنوان طرح ردیف
عنوان در 

 طرح
 سال

1 
اثر سن، جنسيت و نوع رشته ورزشی بر کاربرد یادگيری 

 مشاهده ای و ارتباط آن با اعتمادبنفس در ورزشكاران نخبه

دانشگاه تربيت دبير 

 شهيد رجایی
 89 - 90 مجری اصلی

 بررسی امتياز ميزبانی در ليگ برتر فوتبال ایران 2
تربيت دبير دانشگاه 

 شهيد رجایی
 89 - 90 همكار طرح

3 
ارتباط بين سرسختی ذهنی و آمادگی جسمانی  و مقایسه آن در 

 دانشجویان تربيت بدنی و غير تربيت بدنی

دانشگاه تربيت دبير 

 شهيد رجایی
 91-92 مجری اصلی

4 
بررسی ارتباط بين مهارتهای روانی و آسيب های ورزشی در 

 ورزشكاران نخبه

دانشگاه تربيت دبير 

 شهيد رجایی
 92-93 همكار طرح

5 
بررسی ارتباط بين سرسختی ذهنی و حداکثر اکسيژن مصرفی و 

 الکتات خون در دانشجویان دختر

دانشگاه تربيت دبير 

 شهيد رجایی
 93-94 مجری اصلی

6 
تاثير کانون توجه درونی و بيرونی بر عملكرد سرعتی و ضربان 

 قلب مردان ورزشكار

دانشگاه تربيت دبير 

 شهيد رجایی
 93-94 همكار طرح

7 
ویژگی های آنتروپومتریک و عوامل آمادگی جسمانی به عنوان 

 عوامل پيش بين شوت بسكتبال در دختران بسكتباليست نخبه

دانشگاه تربيت دبير 

 شهيد رجایی
 92-94 همكار طرح

عوامل شخصيتی پيش بين در آسيب های ورزشی در بين  8

 ورزشكاران نخبه
 93-94 همكار طرحدانشگاه تربيت دبير 

https://www.researchgate.net/publication/333022417_tathyr_mshahdh_khwdkntrl_w_azmwngrkntrl_algwy_mahr_w_drhal_yadgyry_br_yadgyry_srwys_blnd_bdmyntwn?_sg%5B0%5D=GA7OlWpsCjXqAbcFKzeTEB8MxfTNuWXsiRiqtYqljDK7Qi9Y-31fM6-l9ukIfq3KvKEddAC452bCBiA.Japc4QtLJ32cZBIcXRrWi5--2hEPYkReZ7QjgdeCtTFJuEdVCyfptdrpQSFUAJWr0D1saKxTBqpyp3AL1b-iiw&_sg%5B1%5D=ZHpH6E1hrQFpZ8rtAtaC_MWCCcMXvFqAmCwhJJYrmNXZnWMnm0cU6Vad9m389UlA4L41vBB01wmmb7qqteyYqPedr6A.Japc4QtLJ32cZBIcXRrWi5--2hEPYkReZ7QjgdeCtTFJuEdVCyfptdrpQSFUAJWr0D1saKxTBqpyp3AL1b-iiw&_sg%5B2%5D=rRzELunLyLWdXf-NEWSKFkRuwYFQ-YG23f-R_tM4YiuhfC2Bdx952eBmDyOBrxqWv_KGqJODjX4q3IU.ENXSUJeRAEBB6G_wd1ewJM0BaqRj3sOmKFRmHdfi4QMmCF07343drPTNXhYDfqi87aX9BLfiXgExlceo3U9Hzg&_sgd%5Bnc%5D=1&_sgd%5Bncwor%5D=0&_iepl%5BviewId%5D=A0uqscGaNXoZPIlXHIVN0MyZ&_iepl%5BentryChannel%5D=publicationDetail_similarResearch&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=pdppi&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationRecommend&_iepl%5BrecActVar%5D=AccountCommonPeopleReferencesKeywordsBoostCLSWithoutReadsAndPublicationDate&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A333022417
https://www.researchgate.net/publication/333022417_tathyr_mshahdh_khwdkntrl_w_azmwngrkntrl_algwy_mahr_w_drhal_yadgyry_br_yadgyry_srwys_blnd_bdmyntwn?_sg%5B0%5D=GA7OlWpsCjXqAbcFKzeTEB8MxfTNuWXsiRiqtYqljDK7Qi9Y-31fM6-l9ukIfq3KvKEddAC452bCBiA.Japc4QtLJ32cZBIcXRrWi5--2hEPYkReZ7QjgdeCtTFJuEdVCyfptdrpQSFUAJWr0D1saKxTBqpyp3AL1b-iiw&_sg%5B1%5D=ZHpH6E1hrQFpZ8rtAtaC_MWCCcMXvFqAmCwhJJYrmNXZnWMnm0cU6Vad9m389UlA4L41vBB01wmmb7qqteyYqPedr6A.Japc4QtLJ32cZBIcXRrWi5--2hEPYkReZ7QjgdeCtTFJuEdVCyfptdrpQSFUAJWr0D1saKxTBqpyp3AL1b-iiw&_sg%5B2%5D=rRzELunLyLWdXf-NEWSKFkRuwYFQ-YG23f-R_tM4YiuhfC2Bdx952eBmDyOBrxqWv_KGqJODjX4q3IU.ENXSUJeRAEBB6G_wd1ewJM0BaqRj3sOmKFRmHdfi4QMmCF07343drPTNXhYDfqi87aX9BLfiXgExlceo3U9Hzg&_sgd%5Bnc%5D=1&_sgd%5Bncwor%5D=0&_iepl%5BviewId%5D=A0uqscGaNXoZPIlXHIVN0MyZ&_iepl%5BentryChannel%5D=publicationDetail_similarResearch&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=pdppi&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationRecommend&_iepl%5BrecActVar%5D=AccountCommonPeopleReferencesKeywordsBoostCLSWithoutReadsAndPublicationDate&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A333022417
https://www.civilica.com/Calendar-ASSH02=دومین-همایش-ملی-دستاوردهای-علوم-ورزشی-و-سلامت-اهواز.html
https://www.civilica.com/Calendar-ASSH02=دومین-همایش-ملی-دستاوردهای-علوم-ورزشی-و-سلامت-اهواز.html
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 ه( پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره 

 شهيد رجایی

9 
بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه 

 توانایی تصویرسازی ورزشی

دانشگاه تربيت دبير 

 شهيد رجایی

 همكار طرح
1395 

 اعتبارسنجی ابزارهای آزمایشگاه  رفتار حرکتی 10
دانشگاه تربيت دبير 

 شهيد رجایی

 همكار طرح
1395 

تاثير جنسيت و نوع رشته ورزشی بر کارکردهای شناختی و  11

 انگيزشی خودگفتاری در ورزشكاران نخبه

دانشگاه تربيت دبير 

 شهيد رجایی

 مجری اصلی
96-97 

مقایسه فعاليت نورونهای آینه ای در یادگيری مشاهده ای و  12

 تصویرسازی ذهنی

دانشگاه تربيت دبير 

 شهيد رجایی

 مجری اصلی
94-96 

13 
گام تأثير الگوی شنيداری و دیداری بر سرکوب ریتم ميو در شوت سه

 بسكتبال

 

دانشگاه تربيت دبير 

 شهيد رجایی

 مجری اصلی
1398 

 دانشجو عنوان پایان نامه ردیف
نقش 

 استاد
 تارخ دفاع سازمان

1 

عملكردی بر تعادل پویای اثر خستگی 

 مشاور فاطمه باغبان ورزشكاران و غير ورزشكاران

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

10/5/89 

2 

ارتباط بين سالمت روانی و آمادگی جسمانی 

 مشاور اصغر عربلو مردان کشاورز متاطق سردسير

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

27/10/90 

3 
پرسشنامه کارکردهای تعيين اعتبار وپایایی 

 یادگيری مشاهده ای

الهام حاتمی 

 شاه مير
 مشاور

دانشگاه 

 خوارزمی
8/11/90 

4 
ارتباط بين نگرش و خودکارآمدی در دانش 

 آموزان مدارس دولتی و غير دولتی
 مشاور نرگس قزوینی

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 
21/12/90 
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 رجایی

5 

سه نوع اثر افزایش تداخل زمينه ای بر یادگيری 

 سرویس واليبال
مصطفی 

 قاسمی فرد
 مشاور

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

22/12/90 

6 

تعيين روایی معادله آلومتریک در برآورد حداکثر 

 مشاور روح ا... رضایی اکسيژن مصرفی ورزشكاران و غير ورزشكاران

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

21/1/91 

7 

بيشينه بر لپتين در تاثير یک دوره تمرین زیر 

دوره های لوتئال و فوليكوالر در زنان با شاخص 

 توده بدنی متفاوت

سوده 

 ابراهيمی
 مشاور

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

17/2/91 

8 

دقت  بر آشكار و نهان یزشيانگی خودگفتار ريثتأ

 مشاور علی احمدی بازیكنان مبتدی و ماهر زيمی رو سينت سیسرو

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

25/10/91 

9 

ب بر حرکتی منتخ  -تاثير یک برنامه ادراکی

ميزان اختالل یادگيری ریاضی دانش آموزان 

 ابتدایی دوره

مرضيه 

 سليمانی
 مشاور

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

4/11/91 

10 

مقایسه توان هوازی و بی هوازی دختران نابالغ و 

 ماهانهبالغ در فازهای مختلف دوره 
کژان سعيد 

 پور
 مشاور

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

29/2/92 

11 

تاثير تمرین جسمانی و مدل های مختلف 

یادگيری مشاهده ای بر اکتساب و یادگيری 

 مهارت تيراندازی باکمان

مصطفی محمد 

 پور
 مشاور

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

26/6/92 

12 

و مقاومتی  بر  تأثير یک دوره تمرین استقامتی

برخی نشانگرهای جذبی و باز جذبی استخوان در 

 دختران غيرفعال

 مشاور شنو مرادی

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

7/7/92 

13 

بازیكنان   مقایسه نيم رخ مهارت های روانی

ذخيره و اصلی بسكتبال و بسكتبال باویلچر 

 ایران

محمد 

 پورمقدم
 مشاور

دانشگاه تربيت 

 دبير شهيد

 رجایی

6/12/93 

14 

اثر خودگفتاری آموزشی و انگيزشی آشكار و 

 نهان بر اکتساب و یادگيری مهارت پرتاب دارت
الهام 

 فرحبخش
 مشاور

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

27/7/93 

15 

تاثير سطح مهارت الگو بر واکنش نرون های آینه 

 راهنما سحر شيخی ای در شوت سه گام بسكتبال

تربيت دانشگاه 

دبير شهيد 

 رجایی

11/7/94 

16 

تاثير وجوه حسی تصویرسازی ذهنی بر یادگيری 

 شوت سه گام بسكتبال
پریسا پورمراد 

 کهن
 راهنما

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

22/7/94 
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17 

تاثير تمرین نروفيدبک با تاکيد بر برتری دستی 

 مشاور اعظم هدایتی بر یادگيری مهارت پرتاب دارت

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

22/7/94 

18 

تاثير الگودهی مبتدی، ماهر و ترکيبی بر 

 مشاور زینت مرداهی یادگيری سرویس ساده واليبال

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

28/7/94 

19 

رابطه بين الکتات خون و برخی عوامل آمادگی 

جسمانی با سرسختی ذهنی در مردان جوان فعال 

 غيرفعالو 

 مشاور مجتبی انوری

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

 1394مهرماه 

20 

تاثير نمایش پيش گستر و پس گستر بر یادگيری 

 راهنما زینب یوسفی مهارت پرتاب آزاد بسكتبال

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

30/9/94 

21 

 و زنجيرهای مسدود، ویدئویی الگودهی تاثير

 بسكتبال مهارتهای یادگيری بر تصادفی
فيروزه ارویی 

 آذر
 مشاور

دانشگاه آزاد 

احد و -اسالمی

 کرج

27/11/94 

22 

تاثير تصویر سازی مسدود و تصادفی بر یادگيری 

مهارت های فوتبال با تاکيد بر نقش واسطه ای 

 توانایی تصویر سازی ذهنی

 مشاور حسين روکی

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

28/7/95 

23 

انواع تصویرسازی ذهنی با آرایش تمرین اثر 

متغير و ثابت بر عملكرد و یادگيری یک تكليف 

 شوت بسكتبال کودکان کم توان ذهنی

 مشاور سينا محمدی

دانشگاه آزاد 

احد و -اسالمی

 کرج

شهریور ماه 

1395 

24 

 (تاثير تصویر سازی ذهنی )درونی و بيرونی

 مسدود و تصادفی بر عملكرد و یادگيری مهارت

 سال 18تا  15های واليبال در پسران 

 مشاور هادی دشتی

دانشگاه آزاد 

احد و -اسالمی

 کرج

شهریور ماه 

1395 

25 

تاثير راهبردهای تمرکز توجه درونی و بيرونی بر 

تغييرات الكتروانسفالوگرافی در مهارت پرتاب 

 دارت

حسن هادی 

 چماچایی
 راهنما

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

28/7/95 

26 

تاثير مشاهده، تصویرسازی و اجرای حرکت بر 

 -توانایی تصویرسازی و شاخص های روان

 فيزیولوژیک منتخب

 راهنما نيلوفر خادمی

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

26/8/95 

27 

تأثير مشاهده الگوی زنده و ویدئویی بر فعال 

سازی نورون های آینه ای در مهارت روپایی 

 فوتبال

علی یوسف 

 پور
 راهنما

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

15/8/95 

28 

اثر تداخل زمينه ای بر یادگيری زمانبندی پيش 

 بين انطباقی و قابليت شناسایی خطا
فرشته رزمی 

 گلجوان
 مشاور

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

24/8/95 

29 
تاثير خستگی جسمانی بر مهارت ویژه ی شوت 

 29/10/95دانشگاه تربيت  راهنما الهه ميرميران
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دبير شهيد  خبرهبسكتبال در بازیكنان 

 رجایی

30 

تاثير الگودهی با راهبرد تمرکز توجه درونی و 

بيرونی بر اکتساب و یادداری پرتاب آزاد 

 بسكتبال

مرجان سادات 

 رضایی
 راهنما

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

11/12/95 

31 

نسبی بازخورد بر تاثير تداخل زمينه ای و تواتر 

 مشاور مهدی عمویی یادگيری زمانبندی پيش بينی انطباقی

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

9/12/95 

32 

تأثير تداخل زمينه ای و خودگفتاری انگيزشی بر 

 یادگيری مهارت های واليبال
حسينعلی 

 حيدری مكرر
 راهنما

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

18/7/96 

33 

تمرکز درونی و بيرونی بر یادگيری پرتاب تاثير 

 دارت در افراد درونگرا و برونگرا
اميرحسين 

 شاهپوری
 مشاور

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

25/7/96 

34 
تاثير سرعت های مختلف نمایش ویدئویی بر 

 یادگيری مهارت روپایی فوتبال

اصغر دارایی  

 فر
 مشاور

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

25/7/96 

35 
تاثير تمرینات نروفيدبک مبتنی بر الگوی 

الكتروانسفالوگرافی افراد ماهر بر یادگيری 

 مهارت تير اندازی

 راهنما هدیه پاسبانی

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

18/7/96 

36 
 بر یآموزش و یزشيانگ یخودگفتار ريتاث

 هيفرض آزمون: نتونيبدم یها مهارت یريادگی

 فيتكل ازين بر یمبتن انطباق

 راهنما شيما شایان

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

19/7/96 

37 
اثر زمان مشاهده تا خواب شبانه بر یادگيری یک 

 تكليف توالی
 راهنما ساناز باقری

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

16/11/96 

38 
های موفق، تأثير بازخورد افزوده به کوشش

یادگيری مهارت سرویس ناموفق و ترکيبی بر 

 بلند بدمينتون

 راهنما سميه امجد

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

 96بهمن 

39 
تاثير خودگفتاری شناختی و انگيزشی اختصاصی 

و عمومی بر خودکارآمدی و یادگيری مهارت 

 سرویس تنيسرویميز

نوش آفرین 

 کریم زاده
 راهنما

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

 96بهمن 

40 
تأثير سطح مهارت الگو و تواتر بازخورد بر 

 یادگيری تكليف هدف گيری زنجيره ای ساده
 مشاور فاطمه زیوری

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

 96بهمن 

41 
تاثير تداخل زمينه ای و ابعاد کانون توجه بر 

 یادگيری مهارت های سرویس واليبال

معصومه 

 پيشگاه پور
 مشاور

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

 

42 
روش تدریس معكوس و سنتی بر یادگيری  ريتأث

 بسكتبال گامسهشوت 
 راهنما مریم لشكریان

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

18/7/97 
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43 

تصویرسازی -تاثير تصویرسازی پتلپ و مشاهده

بر وضوح تصویرسازی و یادگيری مهارت شوت 

 بسكتبال

 راهنما فرشته رضایار

تربيت  دانشگاه

دبير شهيد 

 رجایی
13/12/97 

44 
نتقال دوسویه آینه ای بر ا-تاثير بازخورد بينایی

 متقارن و نامتقارن مهارت دریبل بسكتبال
 راهنما ناهيد عارفی

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

18/7/97 

45 
تاثير تصویرسازی بينایی و جنبشی بر تغييرات 

مهارت الكتروانسفالوگرافی حين تصویرسازی 

 پرتاب آزاد بسكتبال

منوچهر مقدم 

 کوهی
 راهنما

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

18/7/97 

46 
مقایسه الگوی الكتروانسفالوگرافی در کوشش 

  های موفق و ناموفق  تيراندازان نخبه

محسن 

یاسبالغی 

 شراهی

 مشاور

دانشگاه تربيت 

دبير شهيد 

 رجایی

18/7/97 

47 

و مشاهده عمل بر مهارت  تاثير تصویرسازی حرکتی

های حرکتی درشت و ظریف در کودکان با اختالل 

 هماهنگی رشدی
 آرزو حدادی

دانشگاه تربيت  راهنما

دبير شهيد 

 رجایی

28  /6/98 

48 

تاثير تصویرسازی حرکتی و مشاهده عمل بر الگوی 

مستانه  گام برداری سالمندان

 ساالری

دانشگاه تربيت  راهنما

دبير شهيد 

 رجایی

15/7/98 

49 

تاثير زمانبندی تصویرسازی ذهنی تا خواب شبانه بر 

 غزاله سروش یادگيری پات گلف

دانشگاه تربيت  راهنما

دبير شهيد 

 رجایی

20/7/98 

50 
تاثير تصویرسازی ذهنی و مشاهده عمل بر 

 عملكرد حرکتی و کارکردهای شناختی سالمندان

 

 آزیتا سليمی

دانشگاه تربيت  راهنما

 دبير شهيد

 رجایی

17/7/98 

51 

تاثير سرعت نمایش  بر رفتارهای جستجوی 

سرویس بلند و کوتاه  و یادگيری  بينایی

 بدمينتون

 

الهام آتش 

 نایی

دانشگاه تربيت  مشاور

دبير شهيد 

 رجایی

8/7/98 

52 
تاثير بازخورد هنجاری و الگودهی بر یادگيری 

 سرویس ساده واليبال

فاطمه 

دستخوش 

 منفرد

دانشگاه تربيت  مشاور

دبير شهيد 

 رجایی

20/12/97 

53 
تاثير الگودهی خودکنترل و دامنه ای بر یادگيری 

 دریبل فوتبال
 بهروز مهری

دانشگاه تربيت  مشاور

دبير شهيد 

 رجایی

18/12/97 

54 
تاثير تمرینات ادراکی حرکتی منتخب بر عملكرد 

شناختی و حرکتی کودکان کم توان ذهنی 

 آموزش پذیر

احمدی سعيد 

 قيداری

دانشگاه تربيت  مشاور

دبير شهيد 

 رجایی

5/12/97 

55 
تاثير مشاهده خودکنترل و آزمونگر کنترل 

الگوی ماهر و در حال یادگيری بر یادگيری 

 سرویس بلند بدمينتون

 آزاده گودینی

دانشگاه تربيت  مشاور

دبير شهيد 

 رجایی

6/12/97 
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 سوابق فرهنگی

 

 سوابق اجرایی

56   
   

 سازمان عنوان ردیف

 معاونت فرهنگی دانشگاه نماینده فرهنگی دانشكده علوم ورزشی 1

2 
مشاور دانشجویان معزز ستاد شاهد و ایثارگر  در دانشكده علوم 

 ورزشی
 ستاد شاهد و ایثارگر  

 ستاد شاهد و ایثارگر   1397استاد مشاور نمونه دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال  3

 معاونت فرهنگی دانشگاه علوم ورزشیمشاور انجمن علمی دانشكده  4

 بسيج اساتيد مسئول حلقه علمی پژوهش در ورزش 5

 بسيج کارکنان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی مربی حلقه صالحين با عنوان آشنایی با کار تيمی 6

 بسيج اساتيد عضو بسيج اساتيد 7

 شهيد رجایی –دانشگاه شهيد بهشتی  مربی تيم واليبال بسيج و شاهد 8

دانشگاه   -حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش  پيشرفته کارکنان وزارت آموزش و پرورش  SPSSمدرس کارگاه  9

 تربيت دبير شهيد رجایی

 سال عنوان ردیف

 1398تا فروردین   1392 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی مدیر گروه رفتار حرکتی  1

 تا کنون 1395 عضو شورای انتشارات دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی 2



14 

 

 سوابق ورزشی

 

3 
عضو کميته منتخب دانشكده علوم ورزشی دانشگاه تربيت دبير 

 شهيد رجایی
1395 

 سال سمت عنوان ردیف

 1387 -1388  مربی مربی تيم ملی واليبال نوجوانان 1

 1388 مربی گواهينامه مربيگری درجه یک در رشته واليبال اخذ  2

 1379 بازیكن دعوت به اردوی تيم ملی جوانان دررشته واليبال 3

 1374-1381 بازیكن عضو تيم واليبال ذوب آهن اصفهان  4


