ليست طرحهاي خاتمه يافته از سال  1377تا كنون
مجري

سال خاتمه

رديف

دکتر رضا قراخانلو

1379

2

تعيين اولويت هاي پژوهش در بخش تربيت بدني و علوم ورزشي

دکتر محمدحسين عليزاده

1379

3

ساخت نوار گردان ويژه جوندگان

دکتر رضا قراخانلو

1379

دکتر محمدحسين عليزاده

1379

1

4
5
6
7
8
9
10

عنوان طرح
شناسايي موانع ومشکالت پژوهش در تربيت بدني وعلوم ورزشي در
دانشگاه هاي ايران

شناسايي وضعيت تحصيلي دانشجويان قهرمان ( ورودي بدون کنکور )و مقايسه آنان با
دانشجويان عادي دانشکده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاههاي ايران
تعيين روايي و پايايي سه پرسشنامة آمادگي رواني ورزشکاران و تهيه نورم آنها
وضعيت پايان نامه هاي تربيت بدني مراکز آموزش عالي کشور و ارائه راهبردهاي اساسي

دکتر سيدمحمدکاظم واعظ
موسوي

1379

دکتر حسن خلجي

1379

دکتر مهرزاد حميدي

1379

ارزيابي روايي و پايايي چربي سنج هاي ساخت داخل در اندازه گيري چربي زير پوستي

دکتر عباسعلي گائيني

1379

بررسي وضع موجود فضا هاي ورزشي دانشگاه هاي سراسر کشور و ميزان

دکتر محمد پورکياني

در پژوهش
بررسي نحوة گذران اوقات فراغت کارمندان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري شاغل در
استان تهران با تاکيد بر فعاليت هاي ورزشي

بهره گيري از آنها
بررسي علل ناکامي تيم هاي ملي فوتبال جوانان جمهوري اسالمي ايران در مسابقات

1379

دکتر سيدنصراهلل سجادي

1380

دکتر وازگن ميناسيان

1380

دکتر عباس بهرام

1380

دکتر مسعود حاجي رسولي

1380

14

تعيين محتوا و شيوه ارزشيابي واحد تربيت بدني عمومي ( )1در دانشگاههاي کشور

دکتر مجيد کاشف

1380

15

توصيف و ارزشيابي پنجمين المپياد ورزشي دانشجويان دانشگاههاي کشور

دکتر عليمحمد امير تاش

1380

بررسي و جمع بندي کليه تحقيقات و پايان نامه هاي انجام شده درزمينه هاي ترکيب

دکتر محمداسماعيل افضل

بدني و برآورد آمادگي قلبي – تنفسي اقشار مختلف ايراني

پور

تحليل محتواي کتاب آزمايشي تربيت بدني (اول دبستان) 1379وزارت آموزش و پرورش

خانم آمنه رضوي

1380

دکتر فرنادر فرهپور

1381

دکتر حسن اسدي

1381

دکتر محمود شارع پور

1381

21

تعيين آستانه بي هوازي به روش DMAX

دکتر معرفت سياهکوهيان

1381

22

بررسي علل ناهنجاري هاي رفتاري در ميادين ورزشي

آقاي محسن صفابخش

1381

23

کتابشناسي توصيفي تربيت بدني و علوم ورزشي

خانم شهرزاد کرد بچه

1381

24

توصيف موانع شرکت بانوان در فعاليتهاي ورزشي

دکتر فاطمه سالمي

1381

25

بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداديابي در رشته واليبال

دکتر خسرو ابراهيم

1381

26

بررسي وضع موجود وتدوين شاخصهاي استعداد يابي در رشته دو ميداني

دکتر عيدي عليجاني

1381

دکتر فريده هادوي

1381

11
12
13

16
17
18
19
20

27

قهرماني فوتبال جوانان آسيا طي  20سال ()1998-1978
تعيين روايي دستگاه اندازه گيري توان انفجاري پاها (محقق ساخته) با آزمون توان
مارگاريا  -کاالمن
مقايسه تصوير بدني مردان و زنان بزرگسال شهر تهران و رابطه آن با ترکيب بدني و تيپ
بدني
بررسي اثرات اقامت در اردوي آمادگي تيم هاي ملي بر برخي شاخص هاي رواني
قهرمانان ده رشته ورزشي منتخب

تجزيه و تحليل رفتار بيومکانيکي تنه زنان باردار در ماه هاي مختلف حاملگي در افراد با
تمرين و بدون تمرين:مطالعة نقش تمرين در پيشگيري از درد کمر ناشي از بارداري
نياز سنجي و نظر سنجي از دانشجويان در خصوص فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش در
دانشگاهها
بررسي علل موثر بر گرايش دانشجويان دخترو پسر نسبت به ورزش در گذران اوقات
فراغت در ايران

طرح آزمايشي بخش عملي گزينش داوطلبان ورود به دوره کارشناسي تربيت بدني و
علوم ورزشي دانشگاههاي ايران

1380

مجري

سال خاتمه

رديف

دکتر محمدرضا کردي

1382

29

تدوين نظام نظارتي و ارزيابي برنامه ها و امکانات تربيت بدني دانشگاهها

دکتر مهرعلي همتي نژاد

1382

30

بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداد يابي در رشته فوتبال

دکتر رضا قراخانلو

1382

31

بررسي وضع موجود وتدوين شاخص هاي استعداديابي در رشته هندبال

دکتر عليمحمد امير تاش

1382

32

بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداديابي در رشته شنا

دکتر عباسعلي گائيني

1382

33

بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداديابي در رشته بسکتبال

دکتر مهدي نمازي زاده

1382

34

بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداديابي در رشته کشتي

دکتر بهرام يوسفي

1382

دکتر معرفت سياهکوهيان

1382

دکتر عباس بهرام

1382

37

بررسي تاريخي – تحليلي تربيت بدني و ورزش در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

آقاي جمشيد آيريا

1382

38

طراحي و ساخت دستگاه توپ انداز تنيس روي ميز

دکتر مقصود پيري

1382

خانم شمسي صنعتي منفرد

1382

40

طراحي و تدوين دوره هاي تخصصي جديد کارشناسي و کارشناسي ارشد تربيت بدني

دکتر عباسعلي گائيني

1382

41

طراحي  ،ساخت وبررسي پايايي دستگاه اندازه گيري عملکرد حرکت

دکتر عباس بهرام

1382

42

ارزيابي نقش مربيان خارجي در موفقيت تيم هاي باشگاهي و ملي فوتبال ايران

دکتر محمداسماعيل افضل پور

1382

دکتر محسن شفيع زاده

1382

دکتر سيدنصراهلل سجادي

1382

45

مطالعه و بازنگري آزمون ورودي رشته تربيت بدني و ارائه الگوي مناسب

دکتر مجيد کاشف

1382

46

ساخت چهار دستگاه نوار گردان ويژه جوندگان

دکتر مظاهري

1382

47

بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداديابي در رشته وزنه برداري

دکتر علي اصغر رواسي

1383

دکتر علي اصغر رواسي

1383

دکتر محمدحسين عليزاده

1383

دکتر سعيد نيکو خصلت

1383

دکترحسن خلجي

1383

دکتر فريدون تندنويس

1383

دکتر عباس بهرام

1383

دکتر عليمحمد امير تاش

1383

28

35
36

39

43
44

48
49
50
51
52
53
54

عنوان طرح
مقايسه و توصيف ساختار تشکيالتي و برنامه اي چند مرکز پژوهشي تربيت بدني داخلي
و خارجي منتخب

تعيين اولويت هاي پژوهشي در بخش تربيت بدني و علوم

ورزشي(مرحلة -2ويژة مسئولين اجرايي)

تعيين اعتبار و پايايي سه پرسشنامه ورزش گرايي در بين دانش آموزان  ،دانشجويان و
ورزشکاران

تاثير يك برنامه منتخب آمادگي رواني بر سطح عملکرد ورزشکاران دختر در رشته هاي
رکوردي (تنيس روي ميز -تير اندازي)

تاثير نحوه ارائه بازخورد آگاهي از نتيجه بر يادگيري برنامه حرکتي تعميم يافته و
پارامترها :نقش قطعيت دريافت آگاهي از نتيجه
ارزيابي نحوه اجراي برنامه هاي مصوب تمريني تيم هاي ملي دوميداني وشمشير بازي
جهت حضور در بازيهاي آسيايي 2002بوسان( شهريور -81مهر )80

ارائه الگوي مناسب براي سالن هاي تندرستي خوابگاههاي دانشجويان دختر وپسر
دانشگاههاي کشور
بررسي مقايسه سه روش تمرين درماني،برق درماني و دارو درماني دربيماران مبتال به
کمر درد حاد
عوامل موثر در گرايش به کاراته ،گزينش يك سبك،عدم موفقيت در ادامه تمرينات
منظم کارته کاهاي رده هاي سني مختلف شهر تهران
تهيه ابزار و اعتبار يابي آنها در اندازه گيري عملکرد حرکتي کودکان  3تا  6ساله مراکز
پيش دبستاني شهر تهران
تجديد نظر در برنامه هاي تحصيلي مقاطع کارشناسي،کارشناسي ارشد،و دکتري رشته
تربيت بدني و تدوين برنامه جديد بر اساس ايجاد گرايش هاي تخصصي
بررسي اعتبار و پايايي پرسشنامه خودپنداره و شناسايي عوامل موثر بر آن و دانش
آموزان شهر تهران
توصيف و ارزشيابي ششمين المپياد ورزشي دانشگاههاي کشور
مقايسه وضعيت باشگاههاي ليگ حرفهاي فوتبال جمهوري اسالمي ايران با معيارهاي

55

باشگاههاي حرفهاي اروپا و باشگاههاي منتخب از کشورهاي ژاپن ،کره جنوبي ،امارات و

دکتر محمد خبيري

1383

ترکيه
56
57

بررسي رفتارهاي جمعي هواداران باشگاههاي پر طرفدار شهر تهران در مسابقات ليگ
حرفه اي فوتبال سال81-82
ارزيابي ترکيب بدني و آمادگي قلبي -تنفسي دانشجويان دختر و پسر سراسر کشور و
تهيه نورم ملي مربوطه

آقاي محسن صفابخش

1383

دکتر حميد رجبي

1383

رديف

عنوان طرح

مجري

سال خاتمه

58

تعيين ويژگيهاي پوست شناختي انگشتان دست ورزشکاران رشته هاي کشتي و واليبال

دکترشادمهر ميردار

1383

حميد فروغي پور

1383

دکتر علي اصغر رواسي

1384

دکتر محسن شفيع زاده

1384

59
60
61
62
63
64

بررسي ميزان آشنايي مربيان ،معلمان و مديران ورزش شهر تهران با حقوق ورزشي و
ارائه راه کار هاي آموزشي
ارزيابي ترکيب بدني و آمادگي قلبي -تنفسي کارمندان سراسر کشور و تهيه نورم ملي
مربوطه
تاثير الگوي شنيداري بر قابليت تشخيص خطا و يادگيري تکليف زمانبندي  :نقش باز
خورد و سختي تکليف
بررسي ويژگي هاي منتخب جمعيت شناختي ،فرهنگي – اجتماعي  ،اقتصادي و

دکتر سيدمحمدکاظم واعظ

روانشناختي مربيان ورزش کشور

موسوي

با ظرفيت آنتي اکسيداني تام و نيمرخ ليپيدي با LDLبررسي ارتباط بين اکسيداسيون

دکترمحمداسماعيل

فعاليت پلي مورفيزم هاي پاراکسوناز پس ازتمرينات هوازي متوسط و شديد

افضل پور

بررسي ميزان حداکثر مقاومت و دوام کفپوش نمونه در مقابل نيروهاي خارجي شبيه

1384
1384

دکتر نادر فرهپور

1384

65

بررسي وضع موجود وتدوين شاخص هاي استعداد يابي در رشته بدمينتون

دکتر احمد فرخي

1384

66

نياز سنجي اقشار مختلف زنان کشور درباره ورزشهاي همگاني به منظور تدوين الگو

دکتر ناهيد اتقياء

1384

دکتر عباسعلي گائيني

1384

68

بررسي کمي و کيفي تربيت بدني مراکز پيش دبستاني شهر تهران

دکتر حسن خلجي

1385

69

بررسي شيوه هاي افزايش بهره وري اماکن  ،تاسيسات و تجهيزات ورزشي

دکتر محمدحسين عليزاده

1385

دکتر رضا قراخانلو

1385

دکتر عباسعلي گائيني

1385

72

نظام حقوقي تربيت بدني و ورزش کشور

دکتر ارجمندي

1385

73

طراحي و توليد نرم افزار هنجار تحت ويندوز براي تهيه نورمهاي استاندارد

دکترمجيد کاشف

1385

دکتر رضا قراخانلو

1385

دکتر مهدي طالب پور

1385

67

70
71

74
75

سازي شده در شرايط ورزش هاي سالني و تاثير همزماني اين نيروها

ارتباط بين عملکرد با کارايي قلبي عروقي و ويژگي هاي آنترو پومتريك دختران شناگر
شرکت کننده در مسابقات قهرماني کشور سال )82

نگرش اقشار مختلف در خصوص حضور زنان به عنوان تماشاچي در ميادين و رقابتهاي
ورزشي مردان
طراحي و تدوين دوره هاي دکتراي تخصصي و کارشناسي ارشد در رشته تربيت بدني و
علوم ورزش

هنجار  WHRدر جامعه ايراني و ارزيابي ارتباط آنها با عوامل خطر زاي قلبي و عروق
يابي
تحليل و تبيين ذهنيت فلسفي مديران ،مربيان و ورزشکاران تيم هاي منتخب
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي سراسر کشور
بررسي نگرش اعضاي هيات علمي،کارشناسان،مديران ارشد اجرايي تربيت بدني،

76

مربيان ،داوران و ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات بانوان کشورهاي اسالمي نسبت
به فدراسيون ورزش بانوان مسلمان با تاکيد بر سومين دوره بازهاي بانوان کشورهاي

دکتر محمدرضا کردي

1385

اسالمي
77

طراحي و تبيين پايگاه اطالعاتي ورزش دانشجويان دانشگاههاي وزارت علوم،تحقيقات و

دکتر حبيب هنري

1385

آقاي فارسي

1385

دکتر محسن شفيع زاده

1385

دکتر رحيم رمضاني نژاد

1385

دکتر عليرضا رمضاني

1386

82

تدوين نظام جامع ورزش کشتي

دکتر محمود گودرزي

1386

83

بررسي رفتارهاي تخريبي در فوتبال باشگاههاي کشور

آقاي محسن صفابخش

1386

78

79
80
81

فنآوري
بررسي وضعيت ايمني اماکن ورزشي منتخب در دانشگاههاي دولتي تهران و مقايسه آن
با استاندارد ها و ارائه راهکارهاي مناسب
تعيين اعتبار و پايايي پرسشنامه هاي انگيزش شرکت در فعاليت هاي بدني وتکليف –
گرايي و خود-گرايي در ورزش دانش آموزان مقاطع راهنمايي و متوسطه شهر تهران
نياز سنجي درس تربيت بدني در دوره هاي مختلف تحصيلي به منظور محتواي مناسب
آموزشي
مطالعه تطبيقي پيرامون فلسفه و اهداف و چگونگي توسعه مشارکت خانواده ها در
ورزش پرورشي ايران وکشورهاي منتخب

رديف

عنوان طرح

مجري

سال خاتمه

84

تدوين هنجاريابي آزمون دويدن سرعت بي هوازي  RASTبراي جوانان رده سني 25-15

دکتر معرفت سياهکوهيان

1386

دکترشادمهر مير دار

1386

دکتر محسن شفيع زاده

1386

دکتر مهرعلي همتي نژاد

1386

دکتر مهدي طالب پور

1386

دکتر حميد محبي

1387

85
86
87
88
89
90

شناگران مغروق در درياي مازندران در پنج سال گذشته و عوامل مرتبط با آن ( مطالعه
موردي در يکي از شهرهاي ساحلي استان مازندران)
تاثير نوع جلب توجه الگوي مشاهده اي بر يادگيري مهارت پرتاب دارت
ارزيابي مسابقات علمي،فرهنگي و ورزشي معلمان تربيت بدني و تاثير آن بر عملکرد
آنان
طرح تدوين نظام نظارت و ارزيابي ورزش دانشگاههاي ايران
ارزيابي ترکيب بدني و آمادگي قلبي – تنفسي دانش آموزان دختر و پسر سراسر کشور و
تهيه نورم هاي ملي مربوطه
ارزيابي ترکيب بدني و آمادگي قلبي -تنفسي بانوان سراسر کشور و تهيه نورم هاي ملي

دکتر حميد آقا علي نژاد

مربوطه

1387

91

تهيه نرم افزار ارزيابي تجزيه و تحليل آسيب ها و خطرات ابتال به آسيب ها در ورزش

دکتر نادر رهنما

1387

92

مطالعه و ارزيابي کمي و کيفي نيروي انساني شاغل در بخش ورزش رسانه هي گروهي

دکتر محمدرضا کردي

1387

93

بهينه سازي و اعتبار يابي دستگاه اندازه گيري عملکرد حرکتي

دکتر عباس بهرام

1387

94

بررسي نقش مطبوعات و رسانه هاي گروهي در ورزش

دکتر محمدرضا کردي

1387

95

بررسي ميزان فعاليت بدني اقشار مختلف کشور و ارائه هنجارهاي مربوطه

دکتر حميد محبي

1387

96

برنامه ريزي راهبردي فدراسيون قايقراني

دکتر مهرعلي همتي نژاد

1387

دکتر محمود شيخ

1387

97
98
99

بررسي نقش عناصر «روي» و «آهن» در رشد بدني  ،حافظه ،يادگيري و فعاليت حرکتي
موش هاي جوان
مطالعه ي مقياس هاي عملکرد و تغييرات انگيختگي در طول تيراندازي با سالح بادي
طراحي مدل کينماتيکي وکنتيکي ليفت يك ضرب وزنه برداري با استفاده از ويژگي

دکتر سيدمحمدکاظم واعظ
موسوي

1387

دکتر حيدر صادقي

1387

100

مطالعه ويژگيها و توانمنديهاي استانها و تعيين قطب هاي ورزش قهرماني کشور

دکتر رضا قراخانلو

1387

101

بررسي توصيفي ساختار و نظام آموزش تحقيقاتي تربيت بدني و علوم ورزش

دکتر نادر رهنما

1387

102

مطالعه تطبيقي ساختار ستادي ورزش دانشجويي کشور با کشور هاي منتخب و ارائه الگو

دکتر مهرزاد حميدي

1387

دکتر شهرام آهنجان

1387

آقاي کاظم موسوي

1387

دکتر عليرضا فارسي

1387

دکترجواد فوالديان

1387

دکترعليرضا فارسي

1387

دکتر ضيا فالح محمدي

1387

109

برنامه ريزي راهبردي فدراسيون تکواندو

دکتر محمد خبيري

1387

110

بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداديابي در رشته کاراته

دکتر محمود شيخ

1387

111

طرح جامع برنامه ريزي استراتژيك پژوهش هاي تربيت بدني و علوم ورزشي

دکترمحمدحسين عليزاده

1387

112

بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداد يابي در رشته دوچرخه سواري

علي شريف نژاد

1387

دکتر بهرام يوسفي

1387

دکتر محمد کشتي دار

1387

103
104
105
106
107
108

113
114

هاي آقاي حسين رضازاده قهرمان المپيك

بررسي سطح سالمت جسماني دانشجويان ورزشکار سراسر کشور (شرکت کننده در
المپياد ورزشي کرمان)
طراحي نرم افزارارزيابي آمادگي جسماني
مقايسه ترتيب ارائه تصوير سازي ذهني و حرکتي با آرايش قالبي و تصادفي بر عملکرد و
يادگيري مهارتهاي منتخب فوتبال
تعيين اعتبار و پايايي پرسشنامه هاي ادراک موفقيت ورزشي ( )POSQدر دوره هاي
کودکي و بزرگسالي
تعيين روايي و پايايي پرسشنامه آمادگي بدني ادراک شده ( )PPFSوبررسي عوامل
مرتبط با آن
تاثير مصرف مکمل کراتين  ،بي کربنات سديم و ترکيب آنها بر پاسخ الکتات خون وتوان
بي هوازي تکواندوکاران جوان

بررسي عوامل موثر با سطح سازگاري تحصيلي دانشجويان تربيت بدني دانشگاههاي
کشور
برنامه جامع توسعه ورزش واليبال در ايران

مجري

سال خاتمه

رديف

دکتر عليمحمد امير تاش

1387

دکتر بهرام يوسفي

1387

دکتر وحيد ذواالکتاف

1387

دکتر حبيب هنري

1387

دکتر حميد آقا علي نژاد

1387

120

طراحي و تدوين استانداردهاي مکان هاي ورزشي در ايران

دکتر کالني

1387

121

نظام توسعه منابع انساني تربيت بدني و ورزش جمهوري اسالمي ايران

بازرگاني

1387

بررسي ارتباط برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت کوتاه مدت معلمان با محتواي درس

دکتر مهدي نمازي زاده

115
116
117
118
119

122
123

عنوان طرح
مقايسه توصيفي المپيادهاي ورزشي دانشجويي پنجم ،ششم و هشتم وارايه راهکارهاي
عملي جهت ارتقا ي کيفي نهمين المپياد ورزشي دانشجويان کشور
شناسايي عوامل موثر بر توصيف ميزان بهره وري از اماکن ورزشي
ارزيابي ترکيب بدني و آمادگي قلبي -تنفسي کارگران سراسر کشور هاي وتهيه نورم
هاي ملي مربوطه
بررسي فراتحليلي در تحقيق هاي پوسچرال با استفاده از آزمون نيويورک
تهيه نورم هاي ملي قابليت هاي پايه در ورزش دوميداني در بين دانش آموزان سراسر
کشور

تربيت بدني در مدارس از ديدگاه جامعه تحت بررسي
تدوين برنامه استراتژيك پنج ساله اول ()1384-1388پژوهشکده تربيت بدني و علوم

1387

دکتر فرشاد تجاري

1387

124

تدوين نظام جامع ورزش حرفه اي

دکتر محمد احساني

1387

125

بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداديابي در رشته جودو

دکتر فرشاد تجاري

1387

دکتر حبيب هنري

1387

دکتر فرزاد غفوري

1388

128

تدوين نظام جامع ورزش قهرماني کشور

دکترسيد امير احمد مظفري

1388

129

عوامل همبسته با بيماري ارتفاع گرفتگي حاد

دکتروحيد تاديبي

1388

دکتر حسين پور سلطاني

1388

دکتر مهرزاد حميدي

1388

دکتر محسن شفيع زاده

1388

دکتر رضا رجبي

1388

126
127

130
131
132
133
134
135

ورزشي

بررسي وضع موجود برگزاري مسابقات قهرماني دانشجويان دختر وپسر دانشگاهها
وموسسات آموزش عالي سراسر کشور
سازماندهي و هماهنگ سازي درس تربيت بدني عمومي دو دانشکاهها و موسسات
آموزش عالي

تعيين اعتبار وپايايي مجموعه آزمون هاي آمادگي جسماني براکپورت در نوجوانان کم
توان ذهني شهر تهران
تدوين اهداف کالن سياستها و راهکارهاي اجرايي توسعه ورزش دانشجويي در قالب
برنامه چهارم توسعه کشور
تعيين اعتبار و پايايي پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشي در ورزشکاران
تهيه نورم انحناهاي ستون فقرات  ،پشتي (کايفوزيس) وکمري (لوردوزيس) ،در جامعه
ايران
تعيين روايي و پايايي پرسشنامه تجديد نظر شده تصوير سازي حرکت ) (MIQوبررسي

دکترمهدي سهرابي

عوامل مرتبط با آن

1388

تعيين نيمرخ شاخص هاي استعداديابي در رشته تکواندوکاران( زنان) ايران

دکتر الهه عرب عامري

مطالعه الگوي فيزيولوژيك پرتاب آزاد بسکتبال  :فيزيولوژي رواني "گوش به زنگي" و

دکتر سيدمحمدکاظم واعظ

"انگيختگي"

موسوي

تاثير سطوح متفاوت انگيزشي بر يادگيري تکاليف ادراکي حرکتي ساده وپيچيده

دکتر رسول حمايت طلب

1388

دکتر حسن خلجي

1388

139

بررسي رده هاي وزني دانش آموزان وارتباط آن با ناهنجاريهاي وضعيتي دانش آموزان

دکتر فرهاد رحماني نيا

1388

140

تعيين اعتبار و پايايي ارزيابي عملکرد  360درجه براي رهبري در مديريت ورزشي

دکتر حسين پور سلطاني

1388

141

تاريخ تربيت بدني و ورزش وزارت آموزش وپرورش طي سالهاي  1306تا 1385

دکتر سيدنصراهلل سجادي

1388

142

طراحي وساخت نرم افزار و سخت افزار بيوفيدبك کامپيوتر

دکتر عباس معمارباشي

1388

دکتر محمود گودرزي

1388

دکتر فوالديان

1389

136
137
138

143
144

بررسي رابطه فعاليت هاي آزاد و اوقات فراغتي با ويژگي هاي کين آنتروپومتريکي
کودکان و نوجوانان شهر تهران

مطالعه عوامل موثر بر بروز و گسترش فساد اداري (ادراک شده) وروشهاي کنترل آن در
سازمان هاي ورزشي ايران
تعيين اعتبارو پايايي پرسشنامه خود ادراکي جسماني  PSPPو رابطه نيمرخ خود
ادراکي با جنسيت ،سطح مهارت  ،ميزان فعاليت بدني و نوع رشته ورزشي

1388
1388

مجري

سال خاتمه

رديف

دکتر مينو باسامي

1389

دکتر رضا رجبي

1389

دکتر سعيد نيکو خصلت

1389

دکتر حيدر صادقي

1389

دکتر بختيار ترتيبيان

1389

150

بررسي پلي مورفيسم ژنهاي  ACEو  ACTN3در ورزشکاران

دکتر منصور صالحي

1389

151

استعداد يابي وگزينش ورزشکاران با کيفيت با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند

آقاي کوروش فردوسيان

1389

دکتر حسين پور سلطاني

1389

153

هنجار سازي وزن کوله پشتي براي دانش آموزان ايراني

دکتر حسن دانشمندي

1389

154

تقاضا محوري در پژوهش هاي علوم ورزشي با تاکيد بر پايان نامه هاي دوره دکتري

دکترابوالفضل فراهاني

1389

155

ساخت ربات شطرنج باز

دکتر نادر رهنما

1389

156

جايگاه ورزش هاي تفريحي در اوقات فراغت سالمندان شهر تهران

دکتر فريدون تند نويس

1389

دکتر وازگن ميناسيان

1389

دکتر مينوباسامي

1389

دکتر فرهاد رحماني نيا

1390

دکتر مينو باسامي

1390

دکتر ناهيد اتقيا

1390

دکتر حکيم فرجي

1390

دکترمجيد کاشف

1390

دکتر نجاتي

1390

دکتر عباسعلي گائيني

1390

145
146
147
148
149

152

157
158
159

عنوان طرح
تاثير  12هفته تمرين مقاومتي با شدت متوسط بر متابوليسم چربي و کربو هيدارت طي
يك فعاليت زير بيشينه
ساخت جعبه پرتابل اندازه گيري وضعيت بدني
طراحي وساخت دستگاه مقاومتي براي تقويت مهارت زوکي در کاراته کاران جوان در
ووشو
طراحي ،ساخت وپايايي سنجي دستگاه اندازه گيري همزمان کينماتيك حرکت و توزيع
فشار آب در زمان حرکت دست شناگران
برآورد و روائي سنجي پرسشنامه ارزيابي سطوح فعاليت بدني با استفاده از هزينه انرژي
روزانه درکودکان  8تا  16سال مدارس منطقه شمالغرب کشور

بررسي تعهد حرفه اي و سازماني اعضاي هيات علمي دانشکده هاي تربيت بدني
دانشگاههاي ايران

طراحي و تدوين نورم هاي عوامل آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي براي مردان سنين
 50-60سال اصفهان
تاثير شدت وحجم فعاليت مقاومتي بر غلظت ويسفاتين وارتباط آن با مقاومت به
 GHو IL-6انسولين
تاثير تمرينات مقاومتي با حجم هاي متفاوت بر پپتيد ،YYنوروپپتيد Yوانسولين در
مردان چاق

160
161

تهيه وتدوين برنامه درسي کارشناسي ارشد پژوهشي در تربيت بدني وعلوم ورزشي
بررسي کيفيت دوره هاي تحصيالت تکميلي رشته تربيت بدني وعلوم ورزشي
دانشگاههاي دولتي

162

مقايسه  8هفته تمرينات سرعتي واستقامتي شنا بر ميزان تري هالومتان هاي پالسماي
شناگران زن

163
164

تهيه نرم افزار جامع بازي هاي بومي و محلي منتخب ايران
طراحي وساخت نرم افزار تخصصي ورزش درماني مبتني بر شواهد براي دردهاي
عضالني ومفصلي

165

تهيه و تدوين برنامه و گرايش هاي جديد کارشناسي ،کارشناسي ارشد تربيت بدني و
علوم ورزشي

166

مقايسه تاثير سه مدل تمرين ترکيبي بر سطوح گرلين سرمي ،سايتوکين هاي پيش وضد
التهابي TNF-alphaو IL -10شاخصهاي عملکردي ،خستگي ،کيفيت زندگي و EDSS

دکتر محمد رضا کردي

1390

بيماران MS
167

بررسي تأثير سن و انرژي مصرفي بر پاسخ ويسفاتين به فعاليت حاد استقامتي و رابطه

دکتر سجاد احمدي زاد

1390

تهيه وتدوين برنامه وگرايش هاي جديد دکتري تربيت بدني وعلوم ورزشي

دکتر عباسعلي گائيني

1390

طراحي نظام نامه اخالقي اعضاي هيأت علمي تربيت بدني و علوم ورزشي ايران

دکتر حسين پورسلطاني

1390

دکتر علي شريف نژاد

1390

آن با هورمونهاي تأثيرگذار
168
169
170

مقايسه وضعيت قامت ايستا وپويا بين زمانهاي مختلف روز وروزهاي متوالي در
ورزشکاران

ردي
ف
171
172

عنوان طرح

مجري

سال خاتمه

اثر تمرين هوازي و بي تمريني بر آديپو سايتوکين هاو کارايي تنفسي بيماران آسمي

دکتر فرزاد ناظم

1390

دکتر عباس بهرام

1390

دکتر عليرضا بهرامي

1390

دکتر مينو باسامي

1390

تعيين اعتبار و پايايي فرم کوتاه پرسشنامه خودپنداره بدني در دانشآموزان مقاطع
تحصيلي مختلف شهر تهران

173
174

تعيين روايي ،پايايي وهنجاريابي آزمون تقسيم وتعويض توجه در ورزشکاران کشور
تاثير فعاليت مقاومتي دايره اي و هايپرتروفي بر متابوليسم چربي و کربوهيدرات طي
فعاليت استقامتي در مردان داراي اضافه وزن

175

شناسايي ميزان شيوع ضعف هاي وضعيتي ستون فقرات( اسکلتي -عضالني) پسران
نوجوان و جوان ايران و برخي از مهمترين عوامل آمادگي جسماني و آمادگي حرکتي دو

دکترمحمد حسين عليزاده

1390

گروه
176

طراحي وتدوين الگوي عوامل موثر بر اجراي برنامه هاي استراتژيك در وزارت ورزش

دکتر محمود گودرزي

1391

دکتر حسن اسدي

1391

دکتر احمد فرخي

1391

دکتر فريده هادوي

1391

دکتر غالمرضا شعباني بهار

1391

خانم زهرا سرلك

1392

اثر روزه داري وفعاليت بدني منظم برسطوح استراحتي متابوليسم چربي وکربوهيدرات

دکتر مينو باسامي

1392

سير تحول و تاريخ ورزش دانشجويي جمهوري اسالمي ايران

دکتر مهرزاد حميدي

1392

دکتر الهه عرب عامري

1392

دکتر رضا رجبي

1392

دکتر شهزاد طهماسبي

1392

دکتر رحمان سوري

1392

تعيين روايي و پايايي مقياس پرخاشگري و خشم رقابتي در دانشجويان ورزشکار

خانم زهرا فتحي رضايي

1392

تعيين اعتبار پايايي پرسشنامه معنويت سازماني در وزارت ورزش و جوانان

دکتر حسين پور سلطاني

1392

دکتر فرناز ترابي

1392

دکتر مليحه نعيمي کيا

1392

آقاي هادي صمدي

1392

دکتر نادر رهنما

1392

وجوانان ايران
177
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