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 تاکنون -6831 )مقطع کاردانی، کارشناسی، ارشد( آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان تدریس در دانشگاه 

 تاکنون -6837  ارشد(کارشناسی تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر )مقطع 

 6831-6833 تدریس در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

 

 و همایش ها پژوهشی –مقاالت علمی  -2

ف
دي

ر
 

 تاريخ نام نشريه عنوان

شیوه ارائه محرک هاي متووالی بور یوادگیري صوریح و ضومنی تووالی        رتأثی 6

 حرکتی در تکالیف واجد دو جزء شناختی و حرکتی

 6831 حرکت 

تفاوت هاي رشدي تکاملی در یوادگیري تووالی حرکتوی: رویکورد یوادگیري       7

 تکلیف مبتنی بر رشد حرکتی

رشد و 

 یادگیري

6837 

نحوه ارائه محرک هاي متووالی بور یوادگیري ضوریح و ضومنی تووالی        رتأثی 8

 حرکتی

 پژوهشکده

  تربیت بدنی

6837 

مهارت دریافت سورویس   تأثیر تمرین آشکار و پنهان بر اکتساب و یادداري 1

 تنیس روي میز

همایش تربیت 

  بدنی

6831 

تأثیر تغییرات وابسته به سن و آگاهی صریح و ضمنی بر عملکورد و تحکویم    1

 توالی حرکتی ترکیبی

علوم 

 توانبخشی

6831 

6 The Effect of Sequential Stimuli Technique on Acquisition, 

Retention and Transfer of Ocular Motor Sequences Learning 

wjss 7167 

7 Comparison examine of Gallahue's hourglass model and Clark 

and Metcalfe's the Mountain of Motor Development metaphor 

Advances in 
Physical 

Education 

7161 

8 The Effect of Different Ages levels and explicit - implicit 

Knowledge on Motor Sequence Learning 

INTERNATI 
NALJOURNAL 

… 

7161 

 هماهنگی اختالل بدون و با کودکان در حرکتی توالی ضمنی یادگیري مقایسه 9

 رشدي

علوم 

 توانبخشی

6831 

بر عملکرد و یادگیري مهارت پرتاب آزاد  متأثیر بازخورد خود تنظی  11

 بسکتبال 

همایش ملی 

 علوم ورزشی

6831 

حرکتی  گاالهو و استعاره کوه رشد یاي مدل ساعت شن سهیمقا یبررس 11

 کالرک و متکالف

همایش ملی 

 علوم ورزشی

6831 

 بر زمان عکس تیو جنس دهیچیساده و پیی شنوا یشناخت فیتکل یبررس 11

 پسران ورزشکار  در دختران و یانتخاب یینایب العمل

همایش ملی 

دانشگاه شهید 

 بهشتی

6831 

همایش ملی  ورزشکاران دختر و پسر یروان رخ مین يا سهیمقا یبررس 11

اه شهید دانشگ

 بهشتی

6831 
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همایش ملی علوم  طراحی و تدوین نظام نامه اخالقی در ورزش بدمینتون 11

 ورزشی
6831 

همایش ملی علوم  تأثیر آموزش زودهنگام بر عملکرد و یادداري تکلیف توالی حرکتی 11

 ورزشی
6831 

ان تأثیر قیود توجهی و خودآگاهی باال و پایین بر دقت شوت فوتبال بازیکین 16

 ماهر

همایش ملی علوم 

 ورزشی
6831 

تعامل بازخورد تأییدي و تصحیحی و دشواري تکلیف بر عملکرد و یادگیري  17

 مهارت پاس داخل سینه بسکتبال با رویکرد نقطه چالش

همایش ملی علوم 

 ورزشی
6831 

18 Explicit and implicit motor sequence learning: motor learning 

analysis in children with Down syndrome 

RICYDE. Revista 
Internacional de 

Ciencias del 
Deporte 

7163 

11 THE EFFECT OF KNOWLEDGE OF PERFORMANCE 

FEEDBACK AND TASK DIFFICULTY ON PERFORMANCE 

AND LEARNING OF BASKETBALL CHEST PASS: 

CHALLENGE BASED LEARNING APPROACH 

European 
Journal of 
Physical 

Education and 
Sport Science 

7171 

 

  :کتاب ترجمه و تالیف -3

ف
دي

ر
 

سال  ناشر نوع كار عنوان

 انتشار

 6836 انتشارات آزاده کتاب   )دکتري(سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی آمار،  6

 6831 انتشارات آزاده کتاب   حرکتیرشد و تکامل  7

 6831 انتشارات آزاده  کتاب   یادگیري و کنترل حرکتی 8

 6831 علم و حرکت کتاب  تی و نقد آنهانظریه هاي رشد حرک 1

 6831 علم و حرکت کتاب  ( 7161یادگیري و عملکرد حرکتی )ویراست  1

 6831 علم و حرکت کتاب  (6831)اندازه گیري حرکات انسان  1

 6831 علم و حرکت کتاب  اکتساب و اجراي مهارت هاي ورزشی 1

 6831 انتشارات آزاده کتاب  شد( آمار، سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی )ار 3

 6831 انتشارات آزاده کتاب  رشد حرکتی  3

 6831 انتشارات آزاده  کتاب  یادگیري حرکتی  61

 6831 علم و حرکت کتاب  (7161اکتساب و اجراي مهارت هاي ورزشی ) 66

 6831 علم و حرکت کتاب روش هاي آموزش و تدریس تربیت بدنی )چاپ دوم( 67

 6833 علم و حرکت کتاب مل موثر بر رشد حرکتیعوا 68

 6833 انتشارات آزاده کتاب   )ارشد چاپ پنجم(آمار، سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی  61
 

 :  دروس تدریس شده -4
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 نتاکنو -36دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کاردانی سنجش اندازه گیري در تربیت بدنی 6

 تاکنون -37دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کارشناسی آمار توصیفی در تربیت بدنی 7

 تاکنون -31دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کاردانی یادگیري و اجراي مهارت هاي حرکتی 8

 31-38 -31دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کاردانی اصول و مبانی در تربیت بدنی 1

 تاکنون -31آزاد مسجدسلیمان  دانشگاه کاردانی اصول مربیگري 1

 6836دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کاردانی (6زبان تخصصی ) 1

 6837دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کارشناسی (7زبان تخصصی ) 1

 38 -37دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کارشناسی (7( و )6تربیت بدنی عمومی ) 3

 38 -37دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کاردانی کشتی 3

 تاکنون -37دانشگاه آزاد شوشتر  کارشناسی ارشد یادگیري حرکتی پیشرفته 61

 تاکنون -37دانشگاه آزاد شوشتر  کارشناسی ارشد کنترل حرکتی  66

 تاکنون -37دانشگاه آزاد شوشتر  کارشناسی ارشد رشد حرکتی در طول عمر 67

 تاکنون -37وشتر دانشگاه آزاد ش کارشناسی ارشد اندازه گیري حرکات انسان 68

 تاکنون -37دانشگاه آزاد شوشتر  کارشناسی ارشد سمینار در یادگیري حرکتی 61

 تاکنون -37دانشگاه آزاد شوشتر  کارشناسی ارشد سمینار در کنترل حرکتی 61

 6831دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کارشناسی پسران 6 بدمینتون 61

 6831زاد مسجدسلیمان دانشگاه آ کارشناسی پسران 6بدمینتون  61

 6831دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کارشناسی پسران 7بدمینتون  63

 6831دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کارشناسی پسران 7بدمینتون  71

 6831دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کارشناسی پسران 7بدمینتون  76

 6831دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کارشناسی پسران 6هندبال  77

 6831دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کارشناسی پسران 7هندبال  78

 6831دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کارشناسی پسران 6هندبال  71

 6831دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کارشناسی پسران 7هندبال  71

 6831دانشگاه آزاد مسجدسلیمان  کارشناسی پسران 7هندبال  71

 6831نشگاه آزاد مسجدسلیمان دا کارشناسی پسران 8هندبال  71

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران کارشناسی پسران 6هندبال  73

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران کارشناسی پسران 7هندبال  73
 
 

 یک :استفاده از منابع الکتروندوره های مرتبط با رشته و توانایی 
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 هیئت هندبال استان خوزستان استان خوزستان ربیگري هندبالدوره م 6

 هیئت هندبال استان یزد استان یزد دوره داوري هندبال 7

 هیئت بدمینتون استان اصفهان استان اصفهان دوره مربیگري بدمینتون 8

 هیئت بدمینتون استان تهران استان تهران دوره داوري بدمینتون  1

 هیئت والیبال استان اصفهان استان اصفهان لدوره مربیگري والیبا 1

 هیئت ورزش هاي همگانی استان خوزستان استان خوزستان مربیگري آمادگی جسمانی 8دوره  1

 استان خوزستان یهمگان يورزش ها ئتیه استان خوزستان مربیگري آمادگی جسمانی 7دوره  1

 ی و حرفه اي تهرانآموزش فن استان تهران  مقدماتی  SPSSدوره نرم افزار  3

 آموزش فنی و حرفه اي تهران استان تهران  پیشرفته  SPSSدوره نرم افزار  3

 استان خوزستان يو حرفه ا یآموزش فن استان خوزستان درجه یک  ICDLدوره  61

 استان خوزستان يو حرفه ا یآموزش فن استان خوزستان درجه دو  ICDLدوره  66
 

 ی مرتبط با رشته :شرکت در کارگاه های تخصص

 هیئت ورزش هاي همگانی استان خوزستان کارگاه تخصصی ماساژ کالسیک 6

 هیئت ورزش هاي همگانی استان خوزستان کارگاه تخصصی کار با وزنه 7

 هیئت ورزش هاي همگانی استان خوزستان کارگاه تخصصی علم تمرین 8

 هیئت ورزش هاي همگانی استان خوزستان اصالحیکارگاه تخصصی حرکات  1

 هیئت ورزش هاي همگانی استان خوزستان کارگاه تخصصی تغذیه ورزشی 1

 همایش علوم ورزشی و سالمت استان خوزستان کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی 1
 

 اجرایی -و علمی  فعالیت های اجرایی

یتفعال

6 
هیئت بدمینتون  شموزآمسئول کمیته 

 استان خوزستان

استان 

 خوزستان
 بدمینتون استان خوزستانهیئت 

 دانشگاه آزاد اسالمی  خوزستان  مربی روانشناس تیم منتخب دانشجویان  7

 رادیو ورزش تهران کارشناس نقد کتاب در حوزه علوم ورزشی 8

 نشریه رفتار حرکتی تهران داور نشریه رفتار حرکتی  1

 وزارت آموزش و پرورش تهران ر فصل نامه تعلیم و تربیتداو 1

 دانشگاه پیام نور تهران تهران داور نشریه عصب روانشناسی 1
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 :  راهنمایی پایان نامه ها 

 محل  عنوان پایان نامه ردیف

 شوشتر واحد دانشگاه آزاد آموزش زودهنگام بر عملکرد و یادداري تکلیف توالی حرکتی رتأثی 6

 شوشتر واحد دانشگاه آزاد قیود توجهی و خودآگاهی باال و پایین بر دقت شوت فوتبال بازیکنان ماهر رثیتأ 7

8 
 يریادگیبر عملکرد و  فیتکل يو دشوار جهیاز نت یبازخورد آگاه یتعامل فراوان

 در کودکان يریمهارت هدف گ کی
 دانشگاه آزاد واحد شوشتر

 :  مشاوره پایان نامه ها

 محل  ن پایان نامهعنوا ردیف

6 
( بر انگیزش SDTو  TGFUتاثیر الگوهاي آموزشی سنتی و نوین )

 خودمختاري و یادگیري شوت هندبال.
 دانشگاه شهید رجایی

7 
تاثیر مداخله بر مبناي تمرینات واقعیت مجازي و واقعی بر یادگیري برخی 

 سال 66 تا 3 پسران در فوتبال هاي مهارت
 دانشگاه شهید رجایی

 

 :  داروی پایان نامه ها

 محل داوری عنوان پایان نامه ردیف

6 
تمرینات هدفمند حرکتی بر رشد مهارت هاي بنیادي دستکاري  رتأثی

 درشت در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر
 دانشگاه آزاد شوشتر

7 
یک دوره تمرینات ثبات مرکزي بر رشد مهارت هاي حرکتی بنیادي  رتأثی

 ان پیش دبستانی شهر شوشترجابجایی دختر
 دانشگاه آزاد شوشتر

8 
دستورالعمل کانون توجه درونی و بیرونی بر انسداد تحت فشار  رتأثی

 عملکرد دارت
 دانشگاه آزاد شوشتر

 دانشگاه آزاد شوشتر سطح مهارت بر عملکرد و یادگیري سرویس ساده والیبال رتأثی 1

 دانشگاه آزاد شوشتر وران نخبهتوجه اجرایی در داوران و کمک دا رتأثی 1

 دانشگاه آزاد شوشتر حواس شنوایی، بینایی، بویایی بر فشار ادراک شده و کانون توجه رتأثی 1

1 
مهارت هاي ادراکی شناختی در تصمیم گیري آفساید کمک داوران  رتأثی

 استان خوزستان
 دانشگاه آزاد شوشتر

3 
اهر بر اکتساب، یادداري و ات مدل انیمیشنی و مدل الگوي مرمقایسه اث

 انتقال مهارت تاکتیک ضد پرس فوتسال در بازیکنان نخبه استان خوزستان
 دانشگاه آزاد شوشتر

 دانشگاه آزاد شوشتر انگیزش بر یادگیري و اجراي مهارت طناب زنی رتأثی 3

61 
نشانه هاي توجهی مربوط و نامربوط و سطح خودآگاهی بر دقت  رتأثی

 بازیکنان ماهرپنالتی فوتسال 
 دانشگاه آزاد شوشتر

دانشگاه تربیت دبیر شهید تاثیر زمانبندي تصویرسازي ذهنی تا خواب شبانه بر یادگیري مهارت پات  66
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 رجایی گلف

67 
تاثیر تمرینات برش با قیچی بر مهارت هاي حرکتی کودکان با اختالل 

 اوتیسم.

 دیشه ریدب تیدانشگاه ترب

 ییرجا

68 
ازي حرکتی و مشاهده عمل بر مهارت هاي حرکتی درشت و تاثیر تصویرس

 ظریف در کودکان با اختالل هماهنگی رشدي

 دیشه ریدب تیدانشگاه ترب

 ییرجا

61 
تاثیر سطح مهارت الگو بر رفتارهاي جستجوي بینایی و یادگیري ضربه 

 پنالتی فوتبال

 دیشه ریدب تیدانشگاه ترب

 ییرجا
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