
 استاد مشاور استاد راهنما موضوع رشته نام و نام خانوادگی

مدیریت -مدیریت ورزشی پیروز سنماری

 راهبردی در سازمان های ورزشی

ارتباط بین عوامل موثر بر رضایت مندی ورزشکاران رشته های 

 رزمی از پرداخت خسارت با قصد استفاده مجدد از خدمات 

 شرکت های بیمه ای

  حمید خداداد

سیده هدیه میرمحمد 

 صادق

تاثیر مداخله تصویر سازی ذهنی بر اعتماد به نفس دختران  روانشناسی ورزشی

 سپک تاکرا کار نخبه ایران

  سیده فریده هادوی

هفته تمرینات پیالتس بر سالمت روانی و روابط خانوادگی  8تاثیر  روانشناسی ورزشی حدیث بادری

 سال 02تا  02زنان متاهل 

 0منطقه  

  سیده فریده هادوی

مدیریت  _مدیریت ورزشی فریبرز رضائی

 راهبردی در سازمانهای ورزشی

 اولویت های عناصر آمیخته بازاریابی در خرید پوشاک 

 ورزشی لرستان

 شهرام نظری سیده فریده هادوی

مدیریت  -مدیریت ورزشی مهران نظری

 بازاریابی

 ارتباط هوش فرهنگی با اثربخشی عملکرد معلمان 

 تربیت بدنی کرمانشاه

  سیده فریده هادوی

ارتباط بین اعتماد به نفس و خودکارآمدی با انگیزه ورزشی  روانشناسی ورزشی راحیل شاملویی

 سال ژیمناستیک 01تا  51دختران 

 کار شهر کرج

  شهرام نظری

 بازیکنان لیگاعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه تاب آوری در  روانشناسی ورزشی محبوبه ملک نژاد

 ورزش های تیمی

  شهرام نظری

مدیریت  -مدیریت ورزشی مصطفی نجار

 بازاریابی

  شهرام نظری نقش هوش هیجانی بر عملکرد بازار فروش در بازاریابی ورزشی

مدیریت -مدیریت ورزشی محمدرضا موج بافها

 راهبردی

 ارتباط بین هویت یابی سازمانی با جامعه پذیری دبیران تربیت

 شهرستان های استان تهران

  شهرام نظری

 تاثیر تمرینات قدرتی و تعادلی بر تعادل پویا و شاخص های روانشناسی ورزشی فهیمه رضایی

 روان شناختی منتخب زنان سالمند اصفهان

  شهرام نظری

مدیریت  _مدیریت ورزشی محمد حسین پذیرفته

 راهبردی در سازمانهای ورزشی

اجتماعی در پذیرش عمومی تقویت سیاست آزمون عوامل روانی 

 های ورزش قهرمانی کشور

  شهرام نظری

محمدرضا سلیمان 

 زاده

تاثیر تمرینات دید ورزشی و تصمیم گیری بر ادراک بینایی و  روانشناسی ورزشی

 تصمیم گیری داوران هندبال

  شهرام نظری

تعارض در هیئت تدوین مدل ارتباطی هوش سازمانی با مدیریت   داود قربانی

 های ورزشی استان تهران

  لقمان کشاورز

  لقمان کشاورز تدوین نظام نامه اخالقی در فدراسیون والیبال مدیریت استراتژیک مریم حقی

مدیریت  _مدیریت ورزشی مهدی زائری

 راهبردی در سازمانهای ورزشی

  محسن حالجی 

دارای کم توانی ذهنی در فعالیت بدنی بر  تاثیر مشارکت کودکان روانشناسی ورزشی ریحانه انوری

 سالمت عمومی و خودکارامدی والدین آن ها

  شهرام نظری

مدیریت  _مدیریت ورزشی فرشاد بیات

 راهبردی در سازمانهای ورزشی

ارتباط اعتماد نهادی و عملکرد با نقش میانجی اشتیاق شغلی 

 معلمان تربیت بدنی  شهرستان های استان تهران

  نظریشهرام 

مدیریت  -مدیریت ورزشی میالد حسینی

 بازاریابی

بررسی چالش های بازاریابی صنعت گردشگری با تاکید بر 

 پتانسیل های ورزشی های کوهستانی

مهدی محمودی  سعید صانعی

 یکتا



مدیریت  _مدیریت ورزشی شهین عصمت شعار

 راهبردی در سازمانهای ورزشی

مهارت های روان سنجی و پایایی سنجی چک لیست 

 روانشناختی بازیکنان بسکتبال

  فریده هادوی

مدیریت  _مدیریت ورزشی میثم اسالمی

 راهبردی در سازمانهای ورزشی

ارتباط مدیریت زمان معلمان هنرستان های تربیت بدنی و میزان 

 پیشرفت دروس عملی

  فریده هادوی

مدیریت  -مدیریت ورزشی حمیدرضا حیدریان

 بازاریابی

تاثیر بازاریابی اینترنتی در رفتار خرید مصرف کنندگان بررسی 

 سایت های ورزشی

مهدی محمودی  سعید صانعی

 یکتا

شناسایی چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در ورزش  بازاریابی ورزشی محمود ارجستانی

 دانش آموزی

  شهرام نظری

مدیریت  _مدیریت ورزشی کریم نعمتی

 رزشیراهبردی در سازمانهای و

ارتباط بین سکوت سازمانی با عدالت سازمانی و نقش میانجی بد 

 بینی سازمان معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران

  فریده هادوی

تاثیر سبک مقابله ای مساله مدار بر استرس و اعتماد به نفس  روانشناسی ورزشی سعیده مرادی

 بازیکنان فوتبال لیگ یک زنان خرم آباد

  هادوی فریده

تاثیر سطح مهارت و جنسیت بر راهبردهای اجرا در هندبالیست  روانشناسی ورزشی فاطمه فرزانه فر

 ها

  شهرام نظری

نقش پرخاشگری کالمی مربیان بر انگیزش بازیکنان لیگ برتر  روانشناسی ورزشی محسن حسن زاده

 فوتسال ایران

  فریده هادوی

مدیریت  _مدیریت ورزشی میالد امرالهی

 راهبردی در سازمانهای ورزشی

تدوین مدل عوامل اثر گذاربر پیشرفت و توسعه فدراسیون های 

 ورزش های رزمی

  حمید خداداد

مدیریت  _مدیریت ورزشی سمیه نظری

 راهبردی در سازمانهای ورزشی

شغل بررفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی -تاثیر تناسب فرد

 کارکنان وزارت ورزش و جوانانسازمان در  -تناسب فرد

  احمد محمودی

مدیریت  _مدیریت ورزشی مهدی قوچی

 راهبردی در سازمانهای ورزشی

  سیده فریده هادوی های استعدادیابی فوتبال و فوتسال در ایرانمقایسه شاخص

 


