لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه و مرکز اطالع رسانی آکادمی ملی المپیک و
پارالمپیک
 .1کاشف،مجید.بررسی اثرات دو نوع بازیافت فعال و غیر فعال بر آنزیمها و گازهای خونی در مردان
جوان ورزشکا ر  .دکتری تخصصی-استاد راهنما:اصغر خالدان .تهران:دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی دانشگاه تهران 1375،
 .2آذربایجانی ،محمدعلی .رابطه مکان کنترل  ،میزان درک فشار و تغییرات ضربان قلب ناشی از
یک برنامه قدرتی فزاینده .کارشناسی ارشد -استاد راهنما:حجت ا ...نیکبخت .تهران:دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکز1375،
 .3احمد اکبری ،جاوید .بررسی و مقایسه متغیر های فیزیولوژیکی شمشیربازان رده های سنی
مختلف رشته سابر کشور .کارشناسی ارشد -استاد راهنما:عباسعلی گایینی .تهران:دانشکده
تربیت بدنی دانشگاه تهران1376،
 .4گایینی ،عباسعلی .بررسی تاثیردو نوع ورزش بیشینه و زیربیشینه برپاسخ هورمون رشد دانش
آموزان(جوانان ) ورزشکار و غیر ورزشکار.دکتری تخصصی – استاد راهنما:محمد تقی خانی ،
خسرو ابراهیم  .تهران :دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1375 ،
 .5فالحتی ،محسن.بررسی اثرات نوروسایکولوژیک ورزش بوکس آماتور ایران .کارشناسی ارشد-
استاد راهنما:حسن عشایری .تهران:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران،
انستیتو روانپزشکی.1376،
 .6هنری ،حبیب .بررسی و شناخت ناهنجاری های وضعیتی دانش آموزان ورزشکار پسر سراسر
کشور .کارشناسی ارشد -استاد راهنما :اصغر خالدان  .تهران :دانشکده علوم انسانی دانشگاه
تربیت مدرس 2(1372 ،نسخه)
 .7ناخدا ،نسترن .مقایسه ای بین قشر بندی و تحرک اجتماعی ورزشکاران تیم های ملی (بازی
های انفرادی و گروهی) .کارشناسی -استاد راهنما:رحمت ا ...صدیق سروستانی .تهران:دانشکده
علوم اجتماعی دانشگاه تهران1373،

 .8دریغ گفتار  ،زهره.بررسی روابط گروهی و تاثیر برخی پارامترها بر روی این روابط در تیم ملی
بسکتبال ایران  .کارشناسی – استاد راهنما:رحمت ا ...صدیق سروستانی  .تهران  :دانشکده علوم
اجتماعی دانشگاه تهران1373 ،
 .9طباطباییان ،فخرالسادات.ارتباط بین زمان شنای تخصصی و برخی از ویژگیهای بدنی در
شناگران زن زبده ایرانی .کارشناسی ارشد -استاد راهنما:حجت اهلل نیکبخت.تهران:دانشکده
تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران1375 ،

 .11عرفانی  ،امیر  .رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی  ،تجربه گروهی  ،سن" با پایگاه گروهی " در
گروه های نخستین .کارشناسی – استاد راهنما :رحمت ا ...صدیق سروستانی  .تهران  :دانشکده
علوم اجتماعی دانشگاه تهران1372 ،
 .11زهرایی ،حسین .بررسی و مقایسه ویژگیهای جسمانی و فیزیولوژیکی کشتی گیران تیم ملی
جوانان رشته های آزاد و فرنگی .کارشناسی ارشد -استاد راهنما:خسرو ابراهیم .تهران :دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی  2(1375،نسخه)
 .12سلیمانی ،مسعود .مقایسه و اثر روش تمرینهای بدنسازی با وزنه و پالیومتریک روی رکورد صد
متر کرال سینه شناگران پسر شهرستان کرمان.کارشناسی ارشد-استاد راهنما :حجت اهلل
نیکبخت .تهران ،کرمان :مرکز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی سازمان تربیت بدنی ایران
 2(1375،نسخه)
 .13مهدیزاده ،رحیمه.تجزیه و تحلیل بیو مکانیکی رابطه بین اندازه های آنتروپومتریک با سرعت و
نیروی شناگران نخبه زن استان تهران در شنای کرال پشت .کارشناسی ارشد-استاد راهنما:
مرتضی شهبازی مقدم .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران2(1377،
نسخه)
 .14خان زاده هوالسو ،شهرام .بررسی و مقایسه دو نوع سرویس والیبال (سرویس چکشی و پرشی)از
طریق تجزیه و تحلیل بیو مکانیکی .کارشناسی ارشد-استاد راهنما:مرتضی شهبازی مقدم.
گیالن :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن1377،

 .15قربانیان ،بهلول .تجزیه و تحلیل بیومکانیکی مراحل مختلف پرش ارتفاع ( تکنیک فاسبوری
فلوپ) و مقایسه برخی ویژگیهای پرش  ،پرش کننده های تیم ملی با پرش کننده های نخبه
مسابقات جهانی .کارشناسی ارشد-استاد راهنما :مرتضی شهبازی مقدم .تهران :دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران2(1377،نسخه)
 .16محدث ،فاطمه .اندازه گیری و تحلیل بیومکانیکی نیروهای وارد بر عضالت پا به روش غیر
مستقیم و مقایسه این نیروها در ویژگیهای آنتروپومتریکی متفاوت در دونده های دوی سرعت
تیم ملی (مردان).کارشناسی ارشد -استاد راهنما :مرتضی شهبازی مقدم.تهران :دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران2(1377 ،نسخه)
 .17آموزگار،مریم .عکاسان ورزشی ایران( تئوری ) :گزارش تصویری ورزش بانوان( عملی).کارشناسی
ارشد .استاد راهنما :نادر داوودی  ،سیف ا ..صمدیان-تهران :دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد
اسالمی تهران1377،
 .18همتی نژاد  ،مهر علی  .بررسی و مقایسه ساختار تشکیالتی سازمان تربیت بدنی جمهوری
اسالمی ایران و چند کشور جهان جهت ارایه الگوی تشکیالتی مناسب  .دکتری تخصصی -
استاد راهنما :محمد خبیری  .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران،
2(1375نسخه)
 .19شریفی آذر ،کیانوش .بررسی تاثیر کربو هیدرات مکمل بر دوام فعالیت ورزشکاران زبده تیم ملی
شمشیر بازی .کارشناسی ارشد -استاد راهنما :عباسعلی گایینی .تهران :دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی دانشگاه تهران2(1377،نسخه)
 .21کوزه چیان ،هاشم .بررسی وضع کنونی باشگاه های ورزشی عمومی تهران.کارشناسی ارشد-
استاد راهنما :ایرج احرابی فرد.تهران :دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران1357-58 ،
 .21عالمی ،محمدحسن .بررسی تاثیر تمرینات پلیومتریک بر روی چابکی بازیکنان جوان و برتر
بدمینتون کشور سنین 17تا .19کارشناسی ارشد -استاد راهنما :علی اصغر رواسی.تهران:
سازمان تربیت بدنی ایران ،مرکز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی 1377 ،

 .22رجبی ،حمید .بررسی تاثیر تمرینات هوازی کوتاه مدت در محیط آلوده بر  CBCو مقدار لیپید
ها و لیپوپروتئینهای سرم و زمان اجرا در موشهای آزمایشگاهی .دکتری تخصصی – استاد
راهنما :اصغر خالدان  .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1378 ،
 .23ایثارگر ،زهرا .بررسی تاثیر تمرین ذهنی روی هماهنگی حرکتی اندام فوقانی بیماران همی
پلژی .کارشناسی ارشد فیزیوتراپی – استاد راهنما :محمدرضا نوربخش .تهران :دانشکده علوم
توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران1379،
 .24معینی ،ضیاء .اثر کاهش وزن بر آمادگی جسمانی و حرکتی  ،هماتوکریت و الکترولیت های
خون کشتی گیران .دکتری تخصصی – استاد راهنما :اصغر خالدان.تهران :دانشکده تربیت بدنی
وعلوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم 1379 ،
 .25کرکی  ،رویا  .بررسی میزان آگاهی  ،نگرش و استفاده از تغذیه صحیح در ورزشکاران تیم های
ملی اعزامی به بازی های آسیایی تایلند(تهران .)1377 ،کارشناسی ارشد -استاد راهنما :مینو
فروزانی1377-78 ،
 .26برازنده ،گیتی  .بررسی تاثیر ورزش بعد از زایمان بر وضعیت جسمانی زنان نخست زا در مرکز
بهداشت غرب تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران سال
 .1378کارشناسی ارشد -استاد راهنما :صغری نیکپور .تهران :دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران1378-79،
 .27جاودانی ،رضا .مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی .کارشناسی ارشد -استاد راهنما :جعفر
کوشا .مرکز تحصیالت تکمیلی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکز1378-79،
 .28طهماسبی  ،رضا .دهکده ورزش.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:مهرداد جاویدی نژاد .تهران:
دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی (واحد تهران)1379-81،
 .29کاظمی ،شهال .توصیف انگیزه های شرکت بانوان در کالس های آمادگی جسمانی شهر
تهران.کارشناسی ارشد -استاد راهنما:امیر احمد مظفری.تهران:دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی(واحد تهران)دانشگاه آزاد اسالمی1379-81 ،

 .31حسینی کاخک،علیرضا .بررسی میزان و شیوع استفاده از مواد کمکی نیروافزا (داروها و
مکملهای پروتئینی و ویتامینی) در ورزشکاران نخبه پرورش اندام باشگاههای شهرهای تهران و
مشهد.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:امیر احمد مظفری .تهران:دانشکده تربیت بدنی دانشگاه
تربیت معلم تهران 3(1381 ،نسخه)
 .31علیمرادی ،کرم ا ....بررسی[ 6شش] سال جراحی باز زانو (مینسکتومی ) در بین
ورزشــــــکاران ایران در فاصله1373-78در بیمارستان اختر و فدراسیون پزشکی جمهوری
اسالمی ایران.دکترای پزشکی -استاد راهنما :شهریار باقری .تهران :دانشکده پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی1378-79 ،
 .32دربانی ،امیرحسین  .تاثیر تمرینات بیهوازی ،هوازی و آرامسازی بر پاسخهای فیزیولوژیکی،
بیوشیمیایی و روانشناختی استرس در دانشجویان دانشگاه تهران(سال تحصیلی -74
.)1373دکتری تخصصی -استاد راهنماحجت ا ...نیکبخت.تهران:دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی دانشگاه تهران1371،
 .33پهلوان ،محمدرضا.بررسی تفاوتهای برخی از ویژگیهای مربیان بر موفقیت تیم های ورزشی
دانش آموزان.کارشناسی ارشد -استاد راهنما :عبدالرضا گودرزی[ .تهران]:مرکز اموزش مدیریت
دولتی1378-79،
 .34مجتهدی ،حسین .اثرات و مقایسه دو نوع برنامه وزنه تمرینی تناوبی ویژه با بازیافت کوتاه مدت
و بلند مدت بر برخی از عملکردهای فیزیولوژیکی عضالنی در دوقلوهای همسان .دکتری
تخصصی -استاد راهنما:اصغر خالدان .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه
تهران1379 ،
 .35رحمتی ،محمد مهدی .بررسی جامعه شناختی عوامل موثر در خشونت و پرخاشگری در ورزش
فوتبال (مطالعه نظری همراه با پژوهشی در شهر تهران) .دکتری تخصصی جامعه شناسی –
استاد راهنما:علیرضا محسنی تبریزی .تهران :دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1381-82،

 .36اسفرجانی،فهیمه  .مقایسهی برخی از ویژگیهای آنتروپومتریکی ،فیزیولوژیکی و آمادگی های
عمومی بدن بازیکنان والیبال دختر پایگاه های قهرمانی کشور یا تیم ملی.کارشناسی ارشد-
استادراهنما :حجت اهلل نیکبخت .تهران:دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران1379،
 .37وادی خیل،نادر .مقایسهی سیستم ایمنی سلولی ورزشکاران زبده دوهای استقامت با
غیرورزشکاران.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:حجت اهلل نیکبخت.تهران:دانشگاه آزاد
اسالمی1375،
 .38حضرتی وند،علی .رابطه میان ویژگیهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی شناگران زبده با زمان
شنای  111متر.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:حجت اهلل نیکبخت ..تهران:دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه تربیت معلم تهران
 .39خلیلی مهدیرحی،رضا .تهیه نورم آزمونهای  51متر 211 ،متر و  12دقیقه دویدن داوران نخبه
فوتبال کشور و محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق.کارشناسی ارشد-استادراهنما:شادمهر
میردار.تهران ،دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران1379 ،
 .41احدیانی ،فرشته  .رابطه میان ویژگیهای آنتروپومتریکی با زمان  111متر چهار شنای رقابتی
دختران شناگر زبده ایران.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:فریدون تندنویس.تهران:دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکز1379،
 .41قاسمی ،غالمعلی .مطالعه ویژگیهای ساختاری و فیزیولوژیکی(عملکردی) ورزشکاران زبده
ایرانی.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:حجت اهلل نیکبخت .تهران :دانشکده تربیت بدنی دانشگاه
تربیت معلم تهران1372 ،
 .42فتاحی میقانی ،مصطفی .بررسی تغییر شکلهای اندام تحتانی در ورزشکاران دونده مرد اعضای
تیم ملی دو و میدانی.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:امیر احمد مظفری.تهران:دانشگاه آزاد
اسالمی1375،
 .43آراسته ،حامد .تعیین میزان فعالیت برخی از عضالت منتخب اندام فوقانی در میان شناگران
زبده کرال سینه و کرال پشت ازطریق ثبت انقباضات عضالنی( الکترومیوگرافی) .E.M.G
کارشناسی ارشد-استاد راهنما:فریدون تندنویس.تهران:دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکز1376،

 .44علیزاده ،محمدحسین .بررسی وضعیت بدنی ورزشکاران تیم ملی و مقایسه آن با وضعیت بدنی
شاخص و ارائه تمرینات اصالحی.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:فیروز مددی .تهران:دانشکده
علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1368،
 .45قاضی زاده ،سهیال .بررسی همبستگی و مقایسه اندازههای پیکرسنجی و قدرت اندام فوقانی در
دختران ژیمناست زبده و دختران غیرورزشکار  17-12سال.کارشناسی ارشد-استاد
راهنما:حجت اهلل نیکبخت.تهران:مرکز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی 1376،
 .46قاسمی ،حمید .مقایسه میزان پرخاشگری ورزشکاران مرد ملیپوش رشتههای منتخب انفرادی و
گروهی.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:علی محمد امیرتاش.تهران:دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکز1378،
 .47پایدار،علی .مقایسه برخی از ویژگیهای شخصیتی (پرخاشگری ،اعتماد به نفس و عزت نفس) در
ورزشکارن نخبه مرد کاراته در دو رشته کاتا و کومیته.کارشناسی ارشد-استاد راهنما :فریدون
تندنویس.تهران:دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز1381،
 .48افالطونی ،نازنین .مقایسه روشهای مختلف کنار آمدن(  )coping 6با فشار روانی بین
ورزشکاران بسکتبالیست نخبه و غیرورزشکاران زن.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:علی محمد
امیرتاش.تهران:دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز1377،
 .49خلیلی مرندی .پری .ارتباط بین میزان آمادگی جسمانی بازیکنان نخبه بدمینتون دختر با رتبه
های کسب شده در مسابقات قهرمانی کشور .کارشناسی ارشد-استاد راهنما:فریدون تند نویس.
تهران :دانشگاه آزاد اسالمی1381،
 .51محمدیان،فریبا .شیوع آتروفی عضله تحت خاری در بازیکنان نخبه والیبال زنان چهار تیم
منتخب.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:حجت اهلل نیکبخت.تهران :دانشکده تربیت بدنی دانشگاه
تربیت معلم تهران
 .51آذربانی ،احمد .مقایسه آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی در فوتبالیســـتها و کشتی گیران
منتخب  18-15سال آموزشگاههای کرج.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:علی محمد
امیرتاش.تهران:دانشگاه آزاد اسالمی 1371،

 .52فیروزی،امیر .بررسی اثرات فعالیتهای بدنی و بازیهای پرورشی بر روی توان ذهنی و یادگیری
سایر دروس در کوتاه مدت.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:امیر احمد مظفری.تهران :دانشگاه آزاد
اسالمی 1372،
 .53حاجی فروش،محمد .تأثیر مصرف کراتین مکمل بر ترکیب بدن ،قدرت و توان عضالنی بازیکنان
والیبال مرد نخبه.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:فاطمه سالمی.تهران :دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه تربیت معلم تهران 1384،
 .54قربانزاده گولکانی،قربان محمد .مقایسه ترکیبات بدنی ،اندازههای بدنی و اکسیژن مصرفی
بیشینه در ورزشکاران زبده ایرانی دررشتههای شنا ودو ومیدانی و کشتی.کارشناسی ارشد-استاد
راهنما:حجت اهلل نیکبخت .تهران:دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران ،
2(1367نسخه)
 .55عبداللهی پور،رضا .تأثیرات تمرکز توجه درونی و بیرونی بر انتقال یادگیری یک مهارت تعادلی
در حضور تماشاگر.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:عباس بهرام.تهران:دانشگاه پیام نور،دانشکده
ادبیات و علوم انسانی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی1384،
 .56بیاتانی،ابراهیم .ارتباط بین قد و جنبههای ارزشمند فیزیکی و بیومیکانیکی بازیکنان زبده
هندبال ایران.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:محمد خرمی .تهران:دانشکده تربیت بدنی دانشگاه
تربیت معلم تهران 1375 ،
 .57ملیجی ،مرتضی .تأثیر فعالیت بدنی فزاینده تا حد خستگی روی تعداد لوکوسیتها و زیرردههای
آن و فعالیت بیگانهخواری نوتروفیلها در کشتیگیران نخبه و مردان غیرورزشکار.کارشناسی
ارشد-استاد راهنما:خسرو ابراهیم .تهران:دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران ،
1378

 .58تیفوری،اسماعیل .مقایسه تأثیر روش تمرینی پالیومتریک و قدرتی روی سرعت دریبل ،سرعت
دویدن و چابکی بازیکنان نخبه فوتبال آموزشگاههای شهرستان سقز.کارشناسی ارشد-استاد
راهنما:حمید رجبی .تهران:دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران 1383 ،

 .59آهنجان،شهرام .بررسی تغییرات طول ستون فقرات ورزشکاران تیمهای ملی هندبال و بدمینتون.
کارشناسی ارشد-استاد راهنما:امیر احمدمظفری.دانشگاه تهران،دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی1375 ،
 .61گیالنی ،الهه .اثر تمرینات تداومی بر روی تغییرات الکتریکی قلب ورزشکاران تیم ملی بسکتبال
خواهران.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:حجت اهلل نیکبخت .تهران:دانشکده تربیت بدنی دانشگاه
تربیت معلم تهران 1375،
 .61تاروردی زاده ،بهمن .بررسی و مطالعه حداکثر تغییرات فیزیولوژیکی در میان ورزشکاران نخبه.
کارشناسی ارشد-استاد راهنما:حجت اهلل نیکبخت.تهران:دانشگاه آزاد اسالمی1371 ،
 .62محمدی،محمدرضا .بررسی رابطه سرعت اولیه پرتاب توپ در شوتهای سهگام ،جفت و ثابت
هندبال با اندازههای آنتروپومتریکی دست برتر مردان تیم ملی جوانان.کارشناسی ارشد-استاد
راهنما:مرتضی شهبازی مقدم.تهران:دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهیدبهشتی1379،
 .63تقیان  ،فرزانه .مقایسه برخی از مهارتهای روانی بین بازیکنان والیبال دختر نخبه و
غیرنخبه.کارشناسی ارشد -استاد راهنما:عباس بهرام .تهران:دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت
معلم تهران 1381،
 .64رمضانی ،پروین .تاثیر ناهنجاریهای ساختاری زانو و مچ پا بر دردهای کف پا در دوندگان نخبه
دو و میدانی بانوان.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:حجت اهلل نیکبخت.تهران:دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه تربیت معلم تهران 1375،
 .65رافعی بروجنی  ،مهدی .رابطه بین دامنه حرکتی شانه و ویژگیهای آنتروپومتریک با سیندروم
عضله تحت خاری در والیبالیستهای نخبه.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:حیدر صادقی
.تهران:دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران 1384،
 .66کریمی کلیمانی،فریبا .انگیزه های کاری کارشناسان و کاردانان ورزشی شاغل در سازمان تربیت
بدنی بخش مرکزی و استان تهران بر اساس نظریه ماسلو .کارشناسی ارشد-استاد راهنما:علی
محمد امیرتاش .مرکز آموزش تربیت بدنی وعلوم ورزشی 1377.

 .67گودرزی ،محمود.طراحی و تبیین الگوی مهارتهای سه گانه مدیریتی،مدیران سازمان تربیت
بدنی جمهوری اسالمی ایران.دکترای تخصصی –استاد راهنما:هاشم کوزه چیان.تهران:دانشکده
علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1381،
 .68حاجی قاسم ،امیر.اثر و پست بازی بر انگیزش رقابت فوتبالیست های نخبه مرد.کارشناسی
ارشد-استاد راهنما:معصومه شجاعی .کرج:دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد
اسالمی1384 ،
 .69قادری ،محمد.بررسی تاثیر موسیقی مهیج و آرامبخش بر عملکرد هوازی ،عملکردبی هوازی ،
میزان درک فشار و غلظت کورتیزول بزاقی در مردان تمرین کرده .کارشناسی ارشد-استاد
راهنما:محمد علی آذربایجانی.تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی1385،
 .71محمود آبادی ،جواد.تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی با شدت های مختلف بر پراکسید اسیور،
لیپید ،آسیب پذیری غشاء میزان گلوتاتیون احیاءو فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسید از گلبولهای
قرمز در مردان غیر ورزشکار.کارشناسی ارشد -استاد راهنما:خسرو ابراهیم.تهران :دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی 1385،
 .71نعیمی نیا،ملیحه.تغییرات زمان واکنش انتخابی هنگام اجرای یک فعالیت فزاینده و ارتباط آن
با ضربان قلب و آستانه الکتات .کارشناسی ارشد-استاد راهنما:عباسعلی گایینی.تهران :دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1383،
 .72فیاض میالنی،رعنا.رابطه بین توان هوازی و توانایی تکرار فعالیتهای سرعتی) (RSAدر زنان
بسکتبالیست.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:عباسعلی گایینی.تهران:دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی دانشگاه تهران1384،
 .73هنرور،افشار.عوامل موثر برتوسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی بین المللی در
کشور از دیدگاهمدیران و دست اندرکاران ورزشی و مدیران گردشگری.کارشناسی ارشد-استاد
راهنما:بتول مشرف جوادی.تهران:دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت
معلم1383،

 .74فخری،پیمان .بررسی ارتباط ترکیبات بدنی و آستانه بی هوازی شمشیربازان مرد نخبه اسلحه
سابر کشور.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:شهال حجت.کرج:دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانشگاه آزاد اسالمی1383،
 .75رجبعلی تهرانی ،طاهره.کدام رستم  ،رستم واقعی است؟کارشناسی ارشد.استاد راهنمای بخش
نظری:محمدرضا ریاضی ،استاد راهنمای بخش عملی :شهریار اسدی.تهران:دانشکده هنر و
معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکز 1383،
 .76سلطانی ،حامد.تاثیر مصرف مکمل کراتین بر الکتات خون و برخی شاخص های عملکردی و
ساختاری در تکواندوکاران نخبه.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:ضیاءفالح
محمدی.مازندران:دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران
 .77نصر آبادی ،محبوبه.بررسی تاثیر مصرف کربوهیدرات قبل از فعالیت بیشینه بر تعداد سلول های
سفید هورمون کورتیزول و گلوکز خون در دختران دانشجوی ورزشکار.کارشناسی ارشد-استاد
راهنما:خسرو ابراهیم.تهران:دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی.1383.
 .78احمدی ،نصور .مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی و سونا بر غلظت هورمون آلدوبسترون و
الکترولیت های سرم.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:خسرو ابراهیم.تهران:دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی1385.
 .79جمالی فشی ،رسول.مقایسه ی توان هوازی و بی هوازی مردان تمرین کرده در ساعات مختلف
شبانه روز .کارشناسی ارشد-استاد راهنما:حمید آقا علی نژاد.تهران:دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکز1385،
 .81پیروانی ،محمدعلی.تاثیر حرکات اصالحی بر میزان مصرف انرژی و برخی پارامترهای مربوط در
دختران کینوتیک 11-14سال.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:مهدی کهندل.کرج:دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی1385،
 .81حضوری ،محمد.مقایسه اثر دو نوع وعده غذایی-پس از کاهش ذخایر گلیکوژنی -بر عملکرد
ورزشی سطح انسولین و گلوکوز پالسمایی در ورزشکاران رشته فوتبال تهران1382-83
.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:علی کشاورز ،مصطفی حسینی.تهران:دانشکده تربیت بدنی وعلوم
ورزشی دانشگاه تهران1383 ،

 .82اکبرنژاد ،علی .تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر سیستم ایمنی و عملکرد ورزشی
کشتی گیران نخبه پس از یک دوره کاهش وزن حاد.دکترای تخصصی -استاد راهنما:علی اصغر
رواسی.تهران:دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران2(1385،نسخه)
 .83صالح پور ،مجتبی .مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت تا آستانه خستگی بر برخی از عوامل سیستم
ایمنی در صبح و عصر.کارشناسی ارشد -استاد راهنما:خسرو ابراهیم.تهران:دانشکده تربیت بدنی
وعلوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی1384،
 .84زارعیان ،مجید.مقایسه نیم رخ مهارتهای روانی مردان جودوکار نخبه ایران در سه رده سنی
(بزرگساالن ،جوانان ،نوجوانان) کارشناسی ارشد-استاد راهنما:فرشاد تجاری.کرج:دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی1384،
 .85یزدانی فاروقی  ،شهریار.بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان قهرمان کشور های
آسیای میانه و ج .ا .ایران شرکت کننده در اولین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی.
کارشناسی ارشد-استاد راهنما:مصطفی عسگریان.تهران.دانشکدهتربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانشگاه تربیت معلم تهران1373.
 .86علیزاده ،محمدحسین .بررسی وضعیت بدنی ورزشکاران تیم های ملی و مقایسه آن با وضعیت
بدنی شاخص و ارائه تمرینات اصالحی.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:فیروز مددی.تهران:گروه
علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1368 ،
 .87ذواالکتاف ،وحید.بررسی بعضی از خصوصیات بدن سنجی و عملکردی کشتی گیران نخبه ایران.
کارشناسی ارشد -استاد راهنما:حجت اهلل نیکبخت.تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت
مدرس1369 ،
 .88سلطانی حسینی ،محمد.مقایسه زمان عکس العمل  ،زمان حرکت و زمان پاسخ میان ورزشکاران
زبده و افراد غیر ورزشکار.کارشناسی ارشد -استاد راهنما:حجت اهلل نیکبخت تهران:دانشکده
علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1369،
 .89بروجنی ،نادر.تجزیه و تحلیل بیو مکانیکی مراحل مختلف پرش طول ورزشکاران .کارشناسی
ارشد -استاد راهنما:مرتضی شهبازی مقدم .تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت
مدرس1372،

 .91رمضانی نژاد ،رحیم.مقایسه صفات شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکارمرد.کارشناسی
ارشد -استاد راهنما:محمد خبیری .تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1372،
 .91رمضانی ،فریبرز.بررسی انواع و میزان شیوع صدمات ورزشی بین دانشجویان پسر ورزشکار،
شرکت کننده در اولین المپیاد دانشجویی-مرداد .1372کارشناسی ارشد -استاد راهنما:علی
محمد امیرتاش .تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1372،
 .92عبدلی ،بهروز.بررسی ویژگیهای شخصیتی دانشجویان ورزشکار نخبه .کارشناسی ارشد -استاد
راهنما:پروین کدیور .تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1373،

 .93ناظم ،فرزاد .الگوی تغییرات ساختاری و عملکردی بطن چپ ورزشکاران زبده کاراته
(هایپرتروفی قلب ،پاتولوژیک یا فیزیولوژیک ) .دکترای تخصصی –استاد راهنما:علی کاظمی
خالدی .تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1375،
 .94نوری مفرد ،سعیدرضا .بررسی رابطه بین اضطراب صفتی رقابتی و میزان وقوع آسیبهای ورزشی
در مردان ورزشکار نخبه کاراته.کارشناسی ارشد -استاد راهنما:محمد خبیری .تهران:دانشکده
علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1375،
 .95نسودی رضایی ،خلیل .مقایسه اندازه ها و ترکیبات بدن و شاخص های اجرایی مهارت بر اساس
پستهای مختلف بازی در بین مردان نخبه بسکتبال.کارشناسی ارشد -استاد راهنما:خسرو
ابراهیم .تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1375،
 .96قهرمان تبریزی ،کوروش .مقایسه ویژگیهای گونه پیکری  ،فیزیولوژیکی و قابلیت های منتخب
حرکتی بین والیبالیست های نخبه و مبتدی.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:هاشم کوزه چیان
تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1376،
 .97قریشی ،علیرضا.مقایسه و بررسی سطوح کلسترول،تری گلیسریدHDL-C,VLDL-،
 C,LDL-Cو سرم خون وزنه برداران و کشتی گیران نخبه با افراد غیر ورزشکار.کارشناسی
ارشد-استاد راهنما:علی اصغر رواسی .تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1376،

 .98گیوه(گیوه چی)،مهدی .مقایسه ترکیب بدن ،ظرفیت هوازی ،توان بی هوازی و آمادگی حرکتی
بازیکنان تنیس روی میز زبده و مبتدی.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:لطیف صفری.
تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1376،
 .99حسینی ،محمد.بررسی اثرات چهار نوع بازیافت فعال و غیر فعال بر رکورد شنای صد متر
قورباغه در شناگران نخبه  .کارشناسی ارشد-استاد راهنما:رضا قراخانلو .تهران:دانشکده علوم
انسانی دانشگاه تربیت مدرس1379،
معروفی،خشایار.بررسی و مقایسه توان هوازی و بی هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال
.111
جوانان ایران در پست های مختلف بازی.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:رضا قراخانلو
.تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1379،
دادکان،محمدحسین.اثر هشت هفته تمرینات فوتبال بر غلظت متابولیتهای نیتریک
.111
اکساید ) (NOدر بازیکنان فوتبال دسته اول دانشگاههای کشور و بررسی ارتباط آن با گرفتگی
عضالت.دکترای تخصصی – استاد راهنما:بهرام یغمایی .تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه
تربیت مدرس1381،
عبداهلل ،هادی.مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان نخبه رشته های مختلف ورزشی شرکت
.112
کننده در مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر دوره متوسطه سراسر کشور .کارشناسی ارشد-
استاد راهنما:حسن خلجی .تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1381،
منصوری ،مهدی.تجزیه و تحلیل نوع و میزان فعالیت های بدنی بازیکنان دفاع و هافبک
.113
لیگ برتر ایران.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:محمد احسانی .تهران:دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس1382،
غفوری ،فرزاد.تعیین عوامل اصلی موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی برای
.114
تعیین راهبردهای ورزش در جمهوری اسالمی ایران.دکترای تخصصی -استاد راهنما:حسین
رحمان سرشت  .تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1382،
رجبی ،زهرا.مقایسه اثر یک و دوجلسه تمرین شدید در یک روز بر غلظت های
.115
ایمونوگلوبین  Aو کورتیزول بزاقی در شناگران زن نخبه .کارشناسی ارشد -استاد راهنما:حمید
آقا علی نژاد .تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1383،

آزاد،احمد.بررسی اثر مصرف مکمل کولین بر عملکرد استقامتی و پاسخ های عصبی
.116
عضالنی عضالت پا در دوچرخه سواران ورزیده.دکترای تخصصی -استاد راهنما:رضا قراخانلو.
تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1383،
پرنو ،عبدالحسین .بررسی نیم رخ فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی بازیکنان نخبه فوتسال
.117
ایران.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:رضا قراخانلو .تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت
مدرس1383،
جعفری ،اکرم .ارزیابی ویژگیهای آنتروپومتریکی ،زیست حرکتی و زیست انرژیک
.118
تکواندوکاران نخبه زن ایرانی و تعیین ارتباط این ویژگیها با موفقیت های آنها.کارشناسی ارشد-
استاد راهنما:حمید آقا علی نژاد .تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1383،
تیموری ،آتوسا .بررسی ومقایسه عملکرد مرکز توسعه ورزش همگانی وتفریحی ومرکز
.119
توسعه ورزش قهرمانی ایران بر اساس مدل وایز بورد.کارشناسی ارشد -استاد راهنما :سید نصر
ا ...سجادی .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1385 ،
کریمی ،امیرحسین.بررسی ارتباط تست ولز ) ( sit _and _Reachبا تست اصالح
.111
شده ولز )  ) Modified- sit and-reachوبرخی از ویژگیهای آنترو پومتریکی نوجوانان
پسر تیم ملی کاراته کشور .کارشناسی ارشد -استاد راهنما :علی اصغر رواسی .تهران :دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1378،

یادآور واحد ،پروین .بررسی ارتباط بین برخی از ویژگیهای آنترو پومتریکی وآمادگی
.111
عمومی بدن بازیکنان تیم ملی والیبال بانوان .کارشناسی ارشد -استاد راهنما:خسرو ابراهیم.
تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1367،

جاللیان ،رامین .بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک ،پیکرسنجی و روان شناختی
.112
بازیکنان تیم ملی بدمینتون جمهوریاسالمی ایران و مقایسه با بازیکنان نخبه جهان.کارشناسی
ارشد -استاد راهنما :محمدرضا کردی .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه
تهران1384،

اکبرنژاد،علی .بررسی میزان شیوع و علل آسیب های جسمانی کشتی گیران سطح ملی
.113
کشور (رشته آزاد).کارشناسی ارشد -استاد راهنما:محمود گودرزی .تهران :دانشکده تربیت بدنی
و علوم ورزشی دانشگاه تهران1377،

خداوردی ،علی اصغر .بررسی و مقایسه اسنادهای علمی در دانشجـویان دختر و پسر
.114
ورزشـکار و غیرورزشکار پس از موفقیت و شکست.کارشناسی ارشد -استاد راهنما :فضل ا..
باقرزاده .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1383،

شاهین طبع ،مهران .بررسی و مقایسه برخی ویژگیهای انتروپومتریک ،فیزیولوژیک و
.115
شاخصهای اجرای مهارت بین بسکتبالیستهای تیم ملی بزرگساالن با تیم ملی جوانان.کارشناسی
ارشد -استاد راهنما:عباسعلی گایینی .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه
تهران1377،

وزیری حرمی،محسن .بررسی ومقایسه میزان اضطراب رقابتی کشتی گیران آزاد
.116
وفرنگی شهرستان قم وتیم ملی جمهوری اسالمی ایران.کارشناسی ارشد -استاد راهنما:مریم
سیف نراقی  .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.1376،

میناسیان،وازگن .بررسی ویژگیهای فیزیو لوژیکی بازیکنان تیم ملی فوتبال نوجوانان
.117
کشور ومقایسه آنها درپستهای مختلف بازی  .کارشناسی ارشد -استاد راهنما:اصغر خالدان
تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1375،

علیجانی،عیدی .تاثیر تمرینات دراز مدت استقامتی ،مقاومتی وترکیبی بر ساختار
.118
وعملکرد بطن چپ قلب قهرمانان نخبه تیم ملی دو ومیدانی مردان ایران.دکتری تخصصی-
استاد راهنما:اصغر خالدان .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1376،

واحدی زاده،مجید .شناسایی میزان شیوع مرگ و سیر طبیعی قهرمانان مرد تیم های
.119
ملی و مقایسه آن بامیانگین طول عمر افراد جامعه.کارشناسی ارشد -استاد راهنما :محمدحسین
علیزاده .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1381،

میرعابدی ،علی .ارتباط طول گام آخر دورخیز پرش جفت آبشار والیبال و توان بی
.121
هوازی با ارتفاع و انحراف پرش در والیبالیستهای نخبه مرد.کارشناسی ارشد -استاد
راهنما:مرتضی شهبازی مقدم .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1385،
مهدی خبازیان ،بهزاد .بررسی تاثیر  12روز بی تمرینی بر ظرفیت های هوازی ،بی
.121
هوازی و عملکرد شناگران پسرنخبه کشور.کارشناسی ارشد -استاد راهنما :علی اصغر رواسی.
تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1382،

تقوی راد ،حامد.بررسی سهم دستها ،پاها و هماهنگی بین آنها و ارتباط آنها باشنای
.122
کامل در پیشروی و سرعت ،در چهارشنای شناگران نخبه مردایرانی.کارشناسی ارشد-استاد
راهنما:مرتضی شهبازی مقدم .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1383،

فوالدیان ،جواد .بررسی میزان شیوع و علل صدمات ورزشی بین ورزشکاران نخبه دو و
.123
میدانی کشور (سال .)1377کارشناسی ارشد -استاد راهنما:محمدرضا بیات .تهران :دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1378،

توسلی ،حسین .بررسی میزان همبستگی برخی از ساختارهای منتخب بدن و قابلیت
.124
های آمادگی جسمانی با میزان پرش عمودی بازیکنان نخبه مرد والیبال.کارشناسی ارشد-استاد
راهنما:علی اصغر رواسی .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1381،

فتحی ،مینا .بررسی و مقایسه اندازه ها و ترکیبات بدنی ورزشکاران نخبه والیبال و
.125
بسکتبال باشگاههای بانوان استان تهران.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:حجت ا ...نیکبخت.
تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1371،

یوسفی ،مسعود .بررسی ومقایسه مهارت روانی (تصویر سازی وتمرین ذهنی ) در بین
.126
ورزشکاران نخبه رشته کشتی آزاد فوتبال استانهای تهران ومازندران.کارشناسی ارشد-استاد
راهنما:حسن خلجی .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1377،

رحیمی،اصغر ،بررسی عوامل اثر گذار در عملکرد کاروان ورزشی جمهوری اسالمی ایران
.127
در بازیهای آسیایی  2116دوحه از دیدگاه مدیران ،کارشناسان،مربیان و ورزشکاران .کارشناسی
ارشد_.استاد راهنما:نصر اهلل سجادی.تهران:دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه
تهران1386.

هاشمی،نصیبه .بررسی اثر یک جلسه فعالیت ورزشی درمانده ساز بر عوامل التهابی افراد
.128
سالم و مبتال به سندروم متابولیک با سطوح مختلف آمادگی قلبی -تنفسی و فعالیت
بدنی.کارشناسی ارشد_.استاد راهنما:عباسعلی گایینی.تهران:دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی دانشگاه تهران1388،

جوادیان صراف ،نصرا ...مقایسه قدرت عضالنی و توان بی هوازی ورزشکاران نخبه
.129
ایرانی.کارشناسی ارشد -استاد راهنما :حجت ا ...نیکبخت .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی دانشگاه تهران1372،

معصومی فرد ،فاطمه .تحلیل واندازه گیری بیومکانیکی عوامل منتخب (نیروی عظالت
.131
نیروی عکس العمل زمینی کار وتوان مصرفی )در مرحله جهش پرش کنندگان طول نخبه
کشور (مردان) به روش غیر مستقیم.کارشناسی ارشد -استاد راهنما:مرتضی شهبازی مقدم.
تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1379،

فشی ،شهسوار .مقایسه ویژگی های منتخب آنتروپومتریک ،ترکیب بدنی و ساختار
.131
بدنی در دوندگان سرعتی و استقامتی نخبه ایران.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:علی اصغر
رواسی .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1382،

.132

-شجاعی  ،علی .بررسی میزان روائی آزمون بروس و آزمون با لک در سنجش

 Vo2 MAXقهرمانان زبده کاراته.کارشناسی ارشد -استاد راهنما:عباسعلی گایینی .تهران:
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1378،

سوهانیان حقیقی ،امیرحسین .بررسی و مقایسه ترکیبات بدن قدرت Vo2 maxو
.133
توان بی هوازی وزنه برداران زبده با افراد غیرورزشکار .کارشناسی ارشد-استاد راهنما:علی اصغر
رواسی .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1376،

سهیلی،شهرام .ررسی و مقایسه ترکیبات بدن و برخی عوامل جسمانی در کشتی گیران
.134
زبده با افراد غیر ورزشکار.کارشناسی ارشد -استاد راهنما:توراندخت امینیان رضوی.تهران:
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1382،

نصیری ،خسرو .شناخت وبررسی علل ومیزان گسترش آسیب های ورزشی شانه
.135
بازیکنان زبده هندبال.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:خسرو ابراهیم .تهران :دانشکده تربیت بدنی
و علوم ورزشی دانشگاه تهران1373،

بهرامی ،مصطفی .اندازه گیری برخی پارامترهای بیومکانیکی قهرمانان پرتاب نیزه ایران
.136
و مقایسه آن با قهرمانان جهان.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:مرتضی شهبازی مقدم .تهران:
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1378،

الهی ،علیرضا .بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفـهای فوتبـال جمهـوری اسالمی ایران
.137
و مقایسه آن با سازمان لیگ ژاپن.کارشناسی ارشد-استاد راهنما:محمود گودرزی .تهران:
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1383،

ذبیح حسینیان ،محبوبه .بررسی میزان شیوع ،نوع و علل احتمالی صدمات ورزشی.138
والیبالیستهای مرد لیگ برتر باشگاههای ایران.کارشناسی ارشد -استاد راهنما:رضا رجبی .تهران:
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1384،

معینی شبستری ،مسعود .تاثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول تستوسترون
.139
 IGAبزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال.دکتری تخصصی -استاد
راهنما:علی اصغر رواسی .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1385،

اتقیاء ،ناهید .پژوهش در وضعیت موجود برنامه های آموزشی وبهسازی کارشناسان امور
.141
ورزشی سازمان تربیت بدنی ایران وارائه یک الگو.دکتری تخصصی -استاد راهنما:علی محمد
امیرتاش .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1377،

امیدی ،علیرضا .ارتباط بین ساختار سازمانی و خالقیت مدیران ستادی سازمان تربیت
.141
بدنی.کارشناسی ارشد -استاد راهنما:مهرزاد حمیدی .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی دانشگاه تهران1385،

جاللی فراهانی،مجید .بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون فوتبال
.142
جمهوری اسالمی ایران و کشورهای منتخب و نیز فیفا جهت ارائه الگوی بهینه.دکتری
تخصصی -استاد راهنما:محمود گودرزی ،محمد خبیری.تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی دانشگاه تهران1383،

حاجی انزهایی ،زهرا .بررسی ساختار سازمانی و عملکرد فدراسیون هندبال جمهوری
.143
اسالمی ایران و مقایسه آن با فدراسیون هندبال آلمان و ارائه الگوی بهینه.کارشناسی ارشد-
استاد راهنما:مجید جاللی فراهانی .تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه
تهران1385،
دهخدا ،محمدرضا .تاثیر یک دوره فعالیت هوازی همراه با مصرف اسپیرولینا بر پیشینه
.144
اکسیژن مصرفی و عملکرد برخی از شاخص های دستگاه ایمنی مردان تمرین کرده پس از
فعالیت بدنی درمانده ساز .دکتری تخصصی -.تهران:دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تربیت معلم 1384،

مشرف جوادی،بتول.توصیف و مقایسه برنامه های آموزشی رشته تربیت بدنی چند
.145
دانشگاه  :تربیت بدنی و علوم ورزشی منتخب جهان و ایران .دکتری تخصصی -استاد راهنما:
امیراحمد مظفری،تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1377،
رضایی منش ،علیرضا.رابطه آمادگی جسمانی با میزان رضایت شغلی کارکنان مرد
.146
شرکت پست حوزه های ستادی تهران  :کارشناسی ارشد -استاد راهنما  :فرشاد تجارِی -تهران:
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 1385.

تارمست.دانیال .تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی فزاینده وامانده ساز تراکم دو ماده
.147
معدنی آهن و روی سرم خون در دو گروه بازیکنان بسکتبال و غیر ورزشکاران .کارشناسی
ارشد -استاد راهنما:حجت اهلل نیکبخت ،تهران:دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران
مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی1381،

ملک،فتانه.مطالعه تطبیقی تاثیر برگزاری رویدادهای ورزشی با ابعاد ملی ،بین المللی و
.148
المپیک بر وضعیت اقتصادی محل های میزبان ،مورد کاربرد برای برآورد تاثیر اقتصادی
رویدادهای ورزشی در ایران.کارشناسی ارشد-.استاد راهنما:فرشاد تجاری .تهران:دانشگده تربیت
بدنی و علوم ورزشی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی1385،

صارمی ،کورش .همبستگی بین آزمون های دوی  41یارد سرعت،ارگو جامپ  15ثانیه
.149
ای بوسکو،ارگومتر  8ثانیه ای پایی و دستی در اندازه گیری توان بی هوازی کشتی گیران نخبه.
کارشناسی ارشد -.استاد راهنما:رضا قراخانلو .تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت
مدرس1386،

حسینی کشتان ،میثاق.ارتباط بین سبک رهبری مربیان و انسجام تیمی تیم های
.151
فوتبال لیگ برتر ایران.کارشناسی ارشد-.استاد راهنما:رحیم رمضانی نژاد.گیالن:دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن1386،
قاسمپور،هادی.رابطه ویژگی های پیکری ژیمناستهای مرد نخبه با آسیب های مچ
.151
دست و مچ پا.کارشناسی ارشد-.استاد راهنما:رضا رجبی.تهران:دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی دانشگاه تهران1387،

اشکانی آقبالغ ،علی .مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت کشتی گیران ایران با کشورهای
.152
شرکت کننده در مسابقات دهه فجر .1384کارشناسی ارشد-.استاد راهنما:حسین پورسلطانی
زرندی .گیالن:دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن1385،

حسینی کاخک ،علیرضا.اثر تمرین بر غلظت پروتئین وابسته به آگوتی )(AGRP
.153
عضله و پالسما در موش های صحرایی.دکتری تخصصی-.استاد راهنما:عباس قنبری
نیاکی.تهران:دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس1386،

فرهاد فر ،الهام.مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشی در سه دوره المپیک()2114-1996
.154
.کارشناسی ارشد-.استاد راهنما:فرشاد تجاری.تهران:دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی واحد
تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی1385،
پورنعمتی ،پریسا.تاثیر استنشاق اسانس نعناع و ترکیب اسانس نعنا-الکل بر عملکرد
.155
هوازی و درک فشار طی یک جلسه تمرین در زنان ورزشکار برتر.کارشناسی ارشد-.استاد
راهنما:پروانه نظرعلی.تهران:دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه الزهرا1385،
کیانمهر ،پانته آ.بررسی ارتباط آزمون عملکردی مردان آتش نشان با سطح آمادگی
.156
قلبی-عروقی آنان.کارشناسی ارشد-.استاد راهنما:فرزاد ناظم ،عباسعلی گایینی.همدان:دانشکده
ادبیات دانشگاه بوعلی سینا1387،
اسماعیل زاد،محمد علی.تاثیر کوتاه مدت فعالیت بدنی در آستانه الکتات بر زمان
.157
واکنش ساده و انتخابی.کارشناسی ارشد-.استاد راهنما:احمد فرخی.تهران:دانشکده تربیت بدنی
وعلوم ورزشی دانشگاه تهران1386:
رییسی ،جلیل.مقایسه تعادل ایستای افراد فعال و غیر فعال دارای کف پای صاف و
.158
طبیعی.کارشناسی ارشد-.استاد راهنما:محمد حسین علیزاده .تهران:دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی دانشگاه تهران1387،

چاله چاله،میثم .مقایسه ویژگی های فیزیولوژیکی و پیکر سنجی بازیکنان پست های
.159
مختلف لیگ برتر فوتبال ایران با بازیکنان لیگ برتر فوتبال انگلستان.کارشناسی ارشد-.استاد
راهنما:فریبرز هوانلو.تهران:دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی1386،

.161حسینی ،شاهو.تدوین استراتژی استعداد یابی در ورزش قهرمانی کشو.کارشناسی ارشد-.استاد
راهنما:مهرزاد حمیدی.آمل:دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال1389،
.161بال زاده،امیررضا.استاندارد سازی پرسشنامه روابط بین مربی-ورزشکار)(CART-Q
.کارشناسی ارشد-.استاد راهنما:فرشاد تجاری.تهران:دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران مرکز1389،

.162مهرین پور،سارا.بررسی میزان آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه
های شهر تهران با مهارتهای جستجوی اطالعات در پایگاه های اطالعاتی پیوسته.کارشناسی ارشد-.
استاد راهنما:فیهمه باب الحوائجی.تهران:دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات1389،

.163خامه سیفی،عاطفه.رابطه منتخبی از متغیر های روان شناختی ،فیزیولوژیکی و ادراکی -حرکتی
با عملکرد شمشیربازان نخبه بزرگسال.کارشناسی ارشد-.استاد راهنما:محمد کاظم واعظ موسوی.
تهران  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات1389،

.164شفیعی نیک ،لیال.تاثیر مکمل سازی همزمان روی و سلنیم بر مقادیر تستوسترون و الکتات
دوچرخه سواران پس از یک وهله فعالتی ورزشی درمانده ساز.کارشناسی ارشد-.استاد
راهنما:عباسعلی گایینی.تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1389،

.165مسیبی ،حمیدرضا.چرایی و چگونگی به وجود آمدن کاراکتر مسکات تمام دوره های المپیک و
ریشه یابی آن.کارشناسی ارشد-.استاد راهنما:هایده صیرفی.تهران:دانشکده هنر و معماری دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی1389،

.166جوهری ،مجتبی.رابطه توســعه انسانی کشورهای شرکت کننـــده در مســــــــــابقات
المپیک()1992-2118و کسب مدال.کارشناسی ارشد-.استاد راهنما:رضا صابونچی.بروجرد:دانشکده
تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد1389،

.167میرهاشمی روته،مصطفی .مقایسه برخی ویژگی های آنتروپومتریکی ،فیزیولوژیکی و جسمانی
اسکی بازان سرعتی و استقامتی نخبه کشور.کارشناسی ارشد -استاد راهنما:بهمن تاروردی
زاده.کرج:دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج1391،

.168دادگر،بهشته .ارزیابی شاخصهای استعدادیابی تنیس از دیدگاه متخصصین این رشته و ارایه
الگوی ارزیابی .کارشناسی ارشد  -.استاد راهنما :سیروس احمدی.همدان :دانشگاه آزاد اسالمی ،
پردیس تحصیالت تکمیلی واحد علوم و تحقیقات همدان1393،

.169زهرا حسینی ،طاهره قرایی عبدل آبادی .بررسی تاثیر تمرینات قدرت انفجاری بر میزان دوی
 45متر سرعت .کارشناسی ارشد -.استاد راهنما:علیمحمد امیر تاش .تهران :دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم1375،

 .171فریدار،مریم .بررسی شبکه هم تالیفی در مقاالت فصلنامه های علمی پژوهشی تربیت بدنی
وعلوم ورزشی ایران .کارشناسی ارشد  -.استاد راهنما:فرشته سپهر .تهران:دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران شمال1393،

.171محمدی رئوف،مصطفی .توصیف وضعیت بهداشتی و زیست محیطی اماکن و فضاهای ورزشی
شهرداری تهران .کارشناسی ارشد  -.استاد راهنما :امیر محمد مظفری .تهران :دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم تحقیقات1391،

.172درویش،سمیرا .تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت اسید فولیک بر پاسخ هموسیستئین ،فیبرینوژن
و پروتئین واکنشی سی خون قبل و پس از یک جلسه تمرین وامانده ساز و هنگام دوره بازیافت در
زنان ورزشکار رشته پیالتس .کارشناسی ارشد -.استاد راهنما :اصغر خالدان .کرج :دانشگاه آزاد
اسالمی1391،

.173اسدی،مدینه .تابعیت در حقوق ایران و حقوق ورزشی بین المللی .کارشناسی ارشد  -.استاد
راهنما :علیرضا جهانگیری .دامغان :دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان1393،

 .174اسدی کاوان،حمیرا .تعیین وضعیت کنونی باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال ج.ا .ایران و
مقایسه آن با معیارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا .کارشناسی ارشد  -.استاد راهنما :محمد خبیری.
تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران1388،

.175معظمی گودرزی،ساعد .نقش ورزش درسیاست خارجی قطر،ازهویت یابی تا بازیگــــری
منطقه ای .کارشناسی ارشد  -.استاد راهنما :حبیب اهلل ابوالحسنی شیرازی .تهران :دانشکده علوم
سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز1393 ،

.176خسروی زاده ،اسفندیار .مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری
اسالمی ایران.دکتری -.استاد راهنما:مهرزاد حمیدی.تهران :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران1387،

.177بوژمهرانی،سارا .ارزیابی کیفیت خدمات آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران بر اساس مدل
سروکوال.کارشناسی ارشد-.استاد راهنما :ابوالفضل فراهانی.ری :دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه پیام نور واحد ری1391،

.178جعفری ،مریم.مقایسه سطح دانش و نگرش ورزشکاران،مربیان و مدیران ورزشی شرکت کننده
در دوره های آموزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک نسبت به ارزش های المپیک.کارشناسی
ارشد -.استاد راهنما:کنستانتین جیورجیادیس.پلوپونیس،یونان:دانشگاه پلوپونیس2113،

