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  شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی
  علوم تربیتی عضو گروهرزومه  

 

                                                                                                        سیدمحمدکاظم : نام
  واعظ موسوي :نام خانوادگی

   1338: متولد
  : مدرك تحصیلی

  1363- تهران معلم  بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه تربیت کارشناسی تربیت
  1367-بدنی با گرایش مبانی بیولوژي از دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد تربیت

  1374 -، دانشگاه ولونگونگشناسی با گرایش فیزیولوژي روانی حرکات اختیاري از کشور استرالیا دکتري روان
  

  :درجه علمی
  و علوم ورزشی گروه تربیت بدنی، )ع(امام حسین  جامع هدانشگا ،)32( تمام استاد

  
  فعالیت هاي فعلی

  1392از  -عضو پیوسته کرسی علمی علوم رفتاري هیات حمایت از کرسی هاي نظریه پردازي
  1392از  - عضو گروه علوم تربیتی شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  1392از  -راي پژوهش و فناوري وزارت ورزش و جوانانعضو شو
  1391از  - عضو کمیته تخصصی استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان

  1388از  - مدیر گروه روان شناسی ورزشی سازمان نظام روان شناسی ایران
  1390از  -تربیت بدنی ایران ر گروه روان شناسی ورزشی پژوهشگاهمدی

  1387 -ن شناسی ایرانانجمن رواعضو هیئت مدیره 
  1390از  -عضو کمیته راهبردي ورزش سیما

  1391از  -عضو هیئت ممیزه دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم
  1369از  -علیه السالم عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه امام حسین

  
  فعالیت هاي علمی

  کتاب در زمینه روان شناسی ورزشی  سهتالیف 
 در زمینه تربیت بدنی و ورزش کتاب 19ترجمه 

  ویراستاري علمی چهار کتاب در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 آي اس سیمقاله  57و   ،آي اس آي  مقاله 18، شامل در مجالت خارجی و داخلیپژوهشی  - علمی مقاله 77 تالیف
  در مجالت داخلی ترویجی - دهها مقاله علمی تالیف 

  خوارزمیو آزاد اسالمی، نشگاه هاي شهید بهشتی، تهران، تدریس در دوره هاي دکتري دا
  دکتري و کارشناسی ارشد راهنمایی دهها پایان نامه



  2

  در دهها کنگره علمی داخلی و خارجیارائه مقاله 
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 تالیف مقاله علمی پژوهشی
  نام مجله

  
درجه 
  علمی

  نام مقاله  تاریخ مقاله
  

International Journal 
Of Current Life 
Sciences. Vol.4, Issue, 
5, pp.2590-2600 

ISC 
IF:.57 

2014 The linear and quadratic link between 
metacognitive knowledge, and self-regulation 
with goal-orientation of young male and female 
athletes 

2014 

International Journal 
of Sport Studies 

ISC 2014 The effect of instructional and motivational 
overt self-talk on basketball shooting skill 
learning in adults 

Bulletin of 
Environment, 

Pharmacology, and 
Life Sciences 

{BEPLS} 

IF:.471 
{UIF, 

Germany} 

2014 The role of mental toughness in basketball 
shooting skill learning 

International Journal 
of Sport Studies 

ISC 2014 The effect of motivational covert and overt self-
talk on basketball shooting skill learining in 
adults 

International Journal 
of Basic Sciences and 

Applied Research. 
Vol. 2(2), 291-293 

ISI 2013  Relationship between mental skills and penalty 
kicks performance in the elite penalty shooters 
in Iran’s professional football teams 

Archives of Applied 
Science Research, 4 

(6): 2350-2355 

ISI 2012 The relationship between athletic identity and 
problem of retirement from athletics in Iran 

Annals of Biological 
Research, 2012, 3 

(1):249-258 

ISI 2012 The effect of caffeine consumption on arousal, 
activation, and dart throwing performance in 
different times of the day 

Annals of Biological 
Research, 2012, 3 

(7):3399-3402 

ISI 2012  Arousal and activation in a dynamic balance 
task 

European Journal of 
Experimental Biology, 
2012, 2 (4):1188-1192 

ISI 2012 Effect of athletes’ level of proficiency in 
coordination stability during in-phase 
and anti-phase movements 

International Research 
Journal of Applied and 
Basic Sciences 3 (3): 

493-498 

ISI 2012 Belief in self-talk and motor performance in 
basketball shooting 

European Journal of 
Experimental Biology, 

2012, 2 (4):953-959 

ISI 2012 Relationship between belief in self-talk and 
motor performance 

Advances in 
environmental biology 

6(3): 981-989 

ISI 2012 The effect of instructional and motivational self-
talk on motor performance in adults and 
adolescents 

World Applied 
Sciences Journal © 
IDOSI Publications 

ISI 2012 The effect of visual and Auditory Models in 
Self-regulated and external Controlled 
Environment on Learning a Timing Task 

Research Quarterly in 
exercise and sport  

ISI 2011  
  

Feedback after good versus poor trials: 
Differential effects on self-confidence and 
activation 

World Journal of Sport 
Sciences. © IDOSI 

Publications, 

ISA. 
EAD. 
IAD. 

12 (10): 
1877-
1882, 

Effects of Arousal and Activation on Simple 
and Discriminative Reaction Time in a 
Stimulated Arousal State 



  4

2011 
Research Quarterly in 

exercise and sport 
ISI 2011 Vol. 

82, No. 2, 
pp. 360–
364  

Feedback after good trials enhances intrinsic 
motivation 

 

World Journal of Sport 
Sciences. © IDOSI 

Publications 

ISA. 
EAD. 
IAD. 

4 (2): 
139-143, 
2011 

Skin conductance level predicts performance in 
a balance task 

World Applied 
Sciences Journal © 
IDOSI Publications 

ISA. 
EAD. 
IAD. 

12 (3): 
347-353, 
2011 
 

Physiological Patterning of Short Badminton 
Serve: A Psychophysiological Perspective to 
Vigilance and Arousal 

Physiology and 
Behavior  

 

ISI 98 (2009) 
326–330  

Individual differences in Arousal, Activation, 
and performance  

World Journal of Sport 
Sciences 

ISA. 
EAD. 
IAD. 

20081 (1): 
54-60  

The Effect of Task Difficulty and Instructions 
for Focus of 
Attention on Performing a Balance Task 

World Applied 
Science Journal 

ISI 2010 
10(6): 

659-664  

Effect of type of feedback on the relationship 
between state anxiety and performance 

World Applied 
Science Journal© 
IDOSI Publications 

ISI 4 (6): 
824-829, 

2008 

Arousal and Activation in a Sport Shooting 
Task 

International Journal 
of Applied sport 

sciences  

ISA. 
EAD. 
IAD  

2007  The effect of the nature of precued parameters 
on reaction time of a force production task 

Acta Neurobiologi 
experimentalis  

ISI  2007  
  

Arousal and activation effects on physiological 
and behavioral responding during a continuous 
performance task  

Acta Neurobiologi 
experimentalis 

ISI 2007  Evidence for differentiation of arousal and 
activation  in normal adults 

International Journal 
of Applied sport 

sciences  

 -علمی
  پژوهشی

2005  Frequencies of aggressive behavior in win, lose, 
and Tie situation 

International Journal 
of Applied sport 

sciences  

 -علمی
  پژوهشی

2005  Association between coaches behavior and 
players aggressive and assertive actions 

International Journal 
of 

Psychophysiology 

ISI 1993  
  

Positive and negative shifts of readiness 
potential 

مدیریت ورزشی و رفتار 
  دانشگاه مازندران -حرکتی

 - علمی
 پژوهشی

  48روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی 1393

مطالعات روان شناسی 
  ورزشی

ISC 1392 یس چکشی والیبالالگوي فیزیولوژي روانی سرو  

 -علمی  طب توانبخشی
 پژوهشی

تاثیر تکنیک هاي یوگا بر کاهش تظاهرات روانی سندرم بی  1392
  حرکتی در زنان سالمند

 یمطالعات روان شناس
 یورزش

ISC 1392 آگاهی بر عملکرد ورزشی-تاثیر مراقبه ذهن  
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پژوهش در مدیریت ورزشی 
  و رفتار حرکتی

ISC 1392 ته در سرویس کوتاه بک هند بدمینتونتعیین مهارت برجس :
  چالشی در نظریه طرحواره اشمیت

 یمطالعات روان شناس
 یورزش

ISC 1392 بر  ینیب شیقابل پ ریو غ ینیب شیاضطراب قابل پ ریتاث
  ورزشکار ریکنترل تعادل در افراد ورزشکار و غ

مطالعات روان شناسی 
  ورزشی

ISC 1392  پیشرفته و مبتدي یک بررسی الگوي فیزیولوژیک اجراي
  مهارت پیوسته

رابطه کمال گرایی و راهبردهاي مقابله با استرس با  ISC 1392  رفتار حرکتی
  فرسودگی در ورزشکاران فوتبال

مطالعات روان شناسی 
  ورزشی

ISC 1392  تاثیر یک جلسه درس تربیت بدنی بر مولفه هاي خلقی
  دانشجویان دختر

 -علمی  فصلنامه مجلس و راهبردها
  پژوهشی

سرمایه فرهنگی شرکت کنندگان در ورزش همگانی   1391
  )سیاستگذاري و راهکارها(

 تیریفصلنامه پژوهش در مد
 یو رفتار حرکت یورزش

ISC 1391  ارزیابی میزان پیچیدگی تکلیف با استفاده از تعداد کوشش
 هاي تمرینی

دو فصلنامه پژوهش در 
مدیریت ورزشی و رفتار 

  حرکتی

ISC 1391  اثیر شرایط تمرینی مختلف، ویژگی هاي فردي و سطح ت
  ...دشواري بر تعیین مقدار تمرین

 -علمی  رشد و یادگیري حرکتی
 پژوهشی

 روان رهايیمتغ براساس ماهر کمانداران عملکرد ینیب شیپ  1391
 یژگیو بر دیتاک با یشناخت

  ییبرونگرا - ییدرونگرا یتیشخص
  رفتار حرکتی

  پژوهش در علوم ورزشی
ISC 1391   اثر سطح تبحر ورزشکاران بر ثبات حرکات هماهنگ درون

  مرحله و برون مرحله
  رفتار حرکتی

  پژوهش در علوم ورزشی
ISC 1391   رابطه کمال گرایی و راهبردهاي مقابله اي با فرسودگی در

  ورزشکاران فوتبال
 پژوهش در علوم ورزشی

  
ISC 1391  دگیري سرویس بلند تاثیر خود الگو دهی و تمرین بدنی بر یا

  بدمینتون
 پژوهش در علوم ورزشی

  
ISC  1390   تاثیر آموزش نوروفیدبک بر عهملکرد تیروکمان کاران

  یک مطالعه دو سوکور: مبتدي
  مجله طب نظامی

  
 -علمی

  پژوهشی
پیش بینی عملکرد دانشجویان افسري در تکلیف تعادلی   1390

  ایستا بر مبناي انگیختگی و فعال سازي
  هشمجله ج
  

 -علمی
  پژوهشی

انگیختگی و فعال سازي تحریک شده بر زمان واکنش   1390
  ساده و افتراقی

رفتار حرکتی و روان شناسی 
  ورزشی

 -علمی
  پژوهشی

  جهت و میزان خطا در انتقال دو سویه مهارت پرتاب دارت  1389

مجله رشد و یادگیري 
  ورزشی -حرکتی

 -علمی
  پژوهشی

ود کنترلی متواتر و کاهش یافته بر مقایسه تاثیر بازخورد خ  1389
  ...یادگیري
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شماره . مجله توانبخشی
  .چهارم

 -علمی
 پژوهشی

 89زمستان 
 44مسلسل 

تاثیر مکالمه با تلفن همراه بر زمان واکنش رانندگان به محرکت شنوایی
  بررسی نظریه منابع چندگانه و منبع مرکزي توجه

 ISC 1389  طب نظامی
  

دانشجویان افسري در تکلیف تعادلی ایستا بر پیش بینی عملکرد  
  مبناي انگیختگی و فعال سازي

  ISC  1388  پژوهش در علوم ورزشی
  زمستان

  ژیک پرتاب آزاد بسکتبال الگوي فیزیولو

  ISC  1388  علوم حرکتی و ورزش
  زمستان

تاثیر تصویرسازي شناختی و انگیزشی بر یادگیري مهارت 
  پرتاب آزاد بسکتبال

  89زمستان   ISC  طب نظامی
12 (4)  

  انگیختگی و فعال سازي در تیراندازي با تپانچه جنگی

 - علمی  پژوهش در علوم انتظامی
  پژوهشی

  تاثیر دو ساعت تمرین رژه بر پروتئینوري دانشجویان نظامی  زیر چاپ

بر اجراي کانون توجه  و دستورالعملتاثیر دشواري تکلیف   ISC  1387  حرکت
  یک تکلیف تعادلی

هاي فردي در ارتباط فعال سازي با عملکرد در  تفاوت  ISC  1387 ش در علوم ورزشیپژوه
  تیراندازي

تعیین روایی، پایایی، و هنجار هاي سیاهه اعتماد به نفس   ISC  1387 پژوهش در علوم ورزشی
  صفتی ورزشی بین دانش آموزان ورزشکار

  در تیراندازي با سالح بادي تمایز انگیختگی از فعال سازي  ISC  1386  علوم حرکتی و ورزش
  بررسی سالمت روانی و کیفیت زندگی مربیان ورزش کشور  ISC 1386  پژوهش در علوم ورزشی

معرفی و روان سنجی سیاهه نگرش کودکان به فعالیت   ISC 1386  المپیک
  بدنی

  بررسی رشد حرکتی دانش آموزان مدارس راهنمایی تهران  ISC 1384  المپیک
  بررسی رشد جسمانی دانش آموزان مدارس راهنمایی تهران  ISC  1384  زشعلوم حرکتی و ور

تاثیر میزان همپوشی بازنمایی هاي نورونی عضالت در فشر   ISC 1383  المپیک
  حرکتی مغز بر زمان واکنش

اثر نوع پارامترهاي پیش نشانه شده بر زمان واکنش تکلیف   ISC 1383  المپیک
  تولید نیرو

  حرکت
  

ISC 1383  
  

یف رفتار مربیان در مسابقات دستجمعی المپیاد دانش توص
  آموزي و بررسی رابطه آن با رفتار پرخاشگرانه

فراوانی رفتار پرخاشگرانه و جراتمندانه در موقعیت هاي برد،   ISC 1383  المپیک
  باخت، و مساوي

بر پنج عنصر آمادگی جسمانی  ان بی سیتاثیر لباس هاي   ISC  1382  طب نظامی
  امیمردان نظ

  کانونی با یادگیري تیراندازي با تفنگ باديتوجه رابطه   ISC 1382  پژوهش در علوم ورزشی
مقایسه کیفیت زندگی ورزشکاران رشته هاي انفرادي و   ISC 1381  پژوهش در علوم ورزشی

  دستجمعی
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  ISC  1381  حرکت
  

  هنجار مهارت هاي روانی در مردان نخبه شش ورزش

  تعیین روایی ابزار سنجش آمادگی روانی ورزشکاران اتاوا  ISC 1381  پژوهش در علوم ورزشی
هنجار نیمرخ حاالت خلقی  براي نخبگان هفت رشتهء   ISC 1381  المپیک

  ورزشی
  تعیین روایی و پایایی پرسشنامه آمادگی روانی ورزشکاران   ISC 1380  المپیک
  )ترجمه(اضطراب و فعالیت بدنی   ISC 1380  المپیک
  سازي به عملکرد بهتر داللت پتانسیل آماده  ISC 1379  المپیک
  هاي فردي و استعدادیابی ها، تفاوت توانایی  ISC 1379  المپیک
  شادي و فعالیت بدنی  ISC 1378  المپیک
  )ترجمه( شوند؟ چرا رکوردهاي ورزشی بهتر می  ISC 1376  المپیک
ار و تاثیر محرومیت حسی و شنیدن موسیقی بر درك فش  ISC 1376  المپیک

  خلق هنگام تمرین
  فیزیولوژي روانی در ورزش با تاکید بر تیراندازي  ISC 1374  المپیک
  روانی هاي فیزیولوژي تحقیقات ورزشی و نظریه  ISC 1375  المپیک
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  کتابها
  

  توضیح  ناشر  سال انتشار  نوع اثر  نام کتاب
  درسی  حتمی  1392  ترجمه  روان شناسی ورزش و تمرینمبانی 
ویرایش   ناسی ورزشیروان ش

  علمی
  درسی  دانشگاه تهران  1390

  درسی  نرسی  1390  ترجمه  تربیت روان شناس ورزشی
  کمک درسی  علم و حرکت  1390  تالیف  مفاهیم در کنترل و یادگیري حرکتی

فدراسیون   1390  ترجمه  روان شناسی تیراندازي
  تیراندازي ج ا ا

  

 14 یدرس  سمت  1389  ترجمه  یادگیري و عملکرد حرکتی
  چاپ

  درسی  سمت   1386  تالیف   روان شناسی ورزشی 
    ك م ا  1386  ترجمه   روان شناسی تیراندازي با کمان 

درسی، چاپ   سمت  1376  ترجمه  از اصول تا تمرین: یادگیري حرکتی و اجرا
  دهم

  درسی  رشد  1384  ترجمه  آموزش روان شناسی ورزشی
پژوهشکده ت   1382  ترجمه  یادگیري حرکتی، مفاهیم و کاربردها

  ب و ع 
درسی، چاپ 

  چهارم
  کمک درسی  ك م ا  1376  ترجمه  واژه نامه علوم ورزشی

    ك م ا  1370  ترجمه   مبانی و روش هاي آمادگی جسمانی نظامیان
  چاپ چهارم  ك م ا  1377  ترجمه   راهنماي عملی روان شناسی ورزشی

مقدمه اي بر دانشنامه تربیت بدنی : روان شناسی ورزشی
  وم ورزشیو عل

  کمک درسی  وزارت علوم  1378  تالیف

دانشگاه امام   1378  ترجمه   مفاهیم اساسی و شیوه هاي مطالعه یادگیري
  حسین

  

    س ت ب  1370  ترجمه   فیزیولوژي ورزشی
    س ت ب  1370  ترجمه   ماساژ

    ك م ا  1378  ترجمه   پرسش و پاسخ در ورزش
  درسی  سمت  1383  ترجمه   یادگیري مشارکتی در تربیت بدنی

ویرایش   یادگیري و کنترل حرکتی از دیدگاه روان شناسی عصبی
  علمی

  درسی  س ت ب  1379

ویرایش   اهداف و راهبرد ها در آموزش تربیت بدنی
  علمی

آموزش و   1384
  پرورش

  کمک درسی

  ...مانی، فوتبال و و همکاري در ترجمه چند کتاب دیگر مانند مفاهیم علم مربیگري والیبال، آزمون هاي سنجش آمادگی جس
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  نام پژوهش

  

  

  کارفرما

  

  سمت

  

  تاریخ خاتمه

کمیته برنامه ریزي علوم ورزشی   ساماندهی دروس عمومی تربیت بدنی در دانشگاه ها
  وزارت علوم، تحقیقات، و فناوري

  1392  مجري

  1389  مجري   سازمان ورزش شهرداري تهران  تدوین پیوست فرهنگی اماکن ورزشی شهرداري تهران

  1389  مجري  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا  انگیختگی و فعال سازي در تیراندازي با سالح جنگی

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم   پرتاب آزاد بسکتبالمطالعه پدیده هاي روانی انگیختگی و گوش به زنگی در 

  ورزشی

  1388  مجري

  1388  مجري  لوم پزشکی بقیه اهللا دانشگاه ع  انگیختگی و فعال سازي در تکلیف تعادلی ایستا

هاي مختلف و ساخت  تعیین حدود و عناصر مختلف آمادگی جسمانی در رسته
  ندساهاي آمادگی بدنی  نورم سنی براي آزمون

  1385  مجري  ندسا

اندازي با د و تغییرات انگیختگی در سطول تیرمطالعه مقیاس هاي عملکر
  سالح بادي

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم 
  زشیور

  1387  مجري

تاثیر یکدوره رقابت تیراندازي بر غلظت تستوسترون، کورتیزول بزاقی 
  تیراندازان نخبه

  1384  مجري  دانشگاه امام حسین

گزینش، تعیین روایی و پایایی، و هنجاریابی سه آزمون روان شناختی براي 
  استعدادیابی ورزشی در آموزش و پرورش

  1384  مجري  آموزش و پرورش

  1383  مجري  آموزش و پرورش  آموزان دوره راهنمایی تهران هاي جسمی و حرکتی دانش ویژگیبررسی 

شناختی، فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادي و روانی  هاي جمعیت بررسی ویژگی

  مربیان ورزش ایران

سازمان / بدنی پژوهشکده تربیت

  بدنی تربیت

  1383  مجري

آموزان مقطع  خی عوامل مؤثر در رفتار پرخاشگرانه دانشبررسی ارتباط بر
  آموزي متوسطه در مسابقات دانش

  1382  مجري  آموزش و پرورش

  1380  همکار اصلی  بدنی سازمان تربیت  مطالعه، طراحی، و تدوین آزمونهاي جامع آمادگی ورزشکاران نخبه

اوطلبان توصیف آزمونهاي آمادگی جسمانی نظامیان پیشنهاد آزمون براي د

  ورود به سپاه

  1381  مجري  سپاه پاسداران

تاثیر پرداختن به ورزش هاي انفرادي و دستجمعی بر بهزیستی و تغییر رفتار 
  جوانان

  1379  مجري  سازمان تربیت بدنی

  1379  مجريبدنی و علوم  پژوهشکده تربیت  تعیین روایی و پایایی سه پرسشنامه آمادگی روانی ورزشکاران
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  ورزشی

ترین شیوه آموزش و عوامل اصلی جسمانی و روانی  یی مناسبشناسا

  تیراندازي با تفنگ

  1376  مجري  )ع(دانشگاه امام حسین 

هاي مختلف و ساخت  تعیین حدود و عناصر مختلف آمادگی جسمانی در رسته
  هاي آمادگی بدنی نزسا نورم سنی براي آزمون

نیروي زمینی سپاه پاسداران 
  انقالب اسالمی

  1376  مجري

  1375  مجري  سپاه پاسداران   تحلیل نگرش پاسداران نسبت به ورزش 

  1374  مجري  سپاه پاسداران   1373تجزیه و تحلیل آزمون آمادگی جسمانی سپاه در سال 

  1272  مجري  سپاه پاسداران  وضعیت کلی آمادگی جسمانی پرسنل سپاه
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  علمی پژوهشی عضویت هیئت تحریریه مجالت
  

  

  شروع عضویت  درجه علمی  ناشر  نام مجله
  پژوهشی و -عملی یو علوم ورزش یبدن تیترب گاهپژوهش مطالعات روان شناسی ورزشی

ISC  
 سر دبیر

1391 

  1392  سر دبیر  دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم  عملیات روانی
  ISC 1379پژوهشی و  -عملی  کمیته ملی المپیک ج ا ا  المپیک

  ISC  1388پژوهشی و  -عملی  گاه تهراندانش  )رشد و یادگیري( حرکت

   پژوهش در علوم ورزشی
  )رفتار حرکتی(

  ISC  1385پژوهشی و  -عملی  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

  1388  پژوهشی -علمی  دانشگاه امام حسین ع  خانواده  مطالعات
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  تدریس در دوره هاي تحصیالت تکمیلی
  
  

  نوبت تدریس  مقطع  دانشگاه  نام درس

  40  ارشد و دکتري  ...امام حسین/ آزاد اسالمی/ تهران  روان شناسی ورزشی

  14  دکتري  آزاد/ تهران   حافظه یادگیري و فرایندهاي ادراکی

  40  ارشد  رجایی/ امام حسین   شناسی مربیگري روان

  16  دکتري  آزاد/ تهران   شناسی فیزیولوژیک روان

  33  دکتري  آزاد/شهید بهشتی/  معلم  تربیت/ تهران   فیزیولوژي رفتار حرکتی

  33  دکتري  تهران  یادگیري حرکتی پیشرفته

  14  ارشد و دکتري  واحد علوم و تحقیقات. امام حسین ع  روش تحقیق پیشرفته

  8  دکتري  تربیت معلم/ تهران  کنترل حرکتی پیشرفته
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  مسئولیت در همایش هاي علمی
  

  تاریخ  برگزار کننده  نام همایش  سمت در همایش

  1393  دانشگاه حکیم سبزواري  همایش ملی ورزش و سالمت  گزاري کارگاهبر

  1393  دانشگاه حکیم سبزواري  همایش ملی ورزش و سالمت  سخنران کلیدي

  1393  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  سالمت روانی دانشجویان  عضو هیئت علمی

  1392  ناوريوزارت علوم، تحقیقات و ف  سالمت روانی دانشجویان  عضو هیئت علمی

  1391  ستاد کل نیروهاي مسلح کشور  همایش ملی ورزش و تربیت بدنی نظامی  معاون علمی

  1390  شهرداري تهران  همایش ملی تفریحات ورزشی  معاون علمی

  1389  انجمن روان شناسی ایران  اولین همایش ملی ورزش و سالمتی روانی  دبیر

دومین همایش بین المللی روان شناسی   دبیر
  بردي در ورزش قهرمانیکار

آکادمی ملی المپیک، انجمن 
  روان شناسی ایران

1387  

  1387  دانشگاه امام حسین  آینده پژوهش در دانشگاه و سپاه  دبیر

ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و   معاون علمی

  علوم ورزشی

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم 

  دانشگاه کیش/ ورزشی

1386  

اولین همایش بین المللی روان شناسی   دبیر و معاون علمی
  کاربردي در ورزش قهرمانی

آکادمی ملی المپیک، سازمان 
  نظام روان شناسی ایران

1386  

  1386  دانشگاه مازندارن  همایش ملی دانشجویی  عضو هیئت علمی

همایش بین المللی مبانی علمی، تاریخی، و   علمی هیئتعضو 
  فرهنگی زورخانه

  1383  ا اآکادمی ملی المپیک ج 

همایش بین المللی علوم ورزشی   علمی هیئتعضو 
  دانشگاههاي حاشیه دریاي خزر 

دانشگاه گیالن و پژوهشکده 
تربیت بدنی و علوم ورزشی 

  وزارت علوم

1383  

چهارمین همایش بین المللی تربیت بدنی و   علمی هیئتعضو 

  علوم ورزشی

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم 

  ورزشی

1382  

چهارمین همایش علمی تربیت بدنی و   علمی هیئتعضو 
  تندرستی

  1382  وزارت آموزش و پرورش
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  1381  وزارت علوم+ فدراسیون جودو  همایش علمی جودو  دبیر ورزشی کمیته علمی
  

پژوهشکده + دانشگاه چمران  بدنی پنجمین همایش ملی تربیت  عضو هیئت علمی
  بدنی تربیت

1381  

  
عضو کمیته عملی وکمیته 

  اییاجر

  
  ابران اولین کنگره روانشناسی

  
انجمن + معلم دانشگاه تربیت

  روانشناسی ایران

  
1381  

  دبیر
  

  همایش سراسري ورزش نظامی
  

  1381  )ع(دانشگاه امام حسین 
  

  اولین کنگره علمی و فنی توسعه تکواندو  عضو هیئت علمی
  

  1380  وزارت علوم
  

  1380  وزارت علوم  آسیادومین همایش علمی دانشگاه هاي   عضو هیئت علمی
  

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم   سومین همایش بین المللی تربیت بدنی  عضو هیئت علمی
  ورزشی

1380  

بدنی و علوم  پژوهشکده تربیت  بدنی المللی تربیت دومین همایش بین  رئیس کمیته علمی

  ورزشی

1378  
  

  1376  گاه امام حسین  دانش  ورزش و تربیت بدنی نظامیاولین همایش   رةیس کمیته علمی
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 ارائه مقاله در همایش هاي علمی
 نام سخنرانی  تاریخ محل برگزار کننده همایش

دانشگاه علوم   ستاد کل نیروهاي مسلح  همایش ملی ورزش و تربیت بدنی نظامی
  انتظامی

الکترونیکی  - طراحی سیستم مکانیکی  91اسفند 
  سنجش قابلیت هاي جسمانی کارکنان ناجا

دانشگاه علوم   ستاد کل نیروهاي مسلح  ملی ورزش و تربیت بدنی نظامیهمایش 
  انتظامی

شناسایی راه هاي توسعه ورش دفاع   91اسفند 
شخصی در نیروي انتظامی جمهوري 

  اسالمی ایران

دانشگاه علوم   ستاد کل نیروهاي مسلح  همایش ملی ورزش و تربیت بدنی نظامی
  انتظامی

وابی نظامی بر غلظت تاثیر یک دوره بی خ  91اسفند 
  کورتیزول و عملکرد نظامیان

فدراسیون پزشکی ورزشی  همایش بین المللی پزشکی ورزشی ایران
 ایران

دانشگاه 
 اصفهان

اردیبهشت 
91  

ارتباط ابعاد اضطراب حالتی با دو شیوه 
 عملکرد در دو شیوه دریافت بازخورد

همایش ملی تربیت بدنی کاربردي و علوم 
 ورزشی 

اردیبهشت  تفت آزاد تفت دانشگاه
91  

اثر بازخورد به کوششهی دقیق و غیر دقیق 
 مطالعه تغییرات انگیختگی: بر یادگیري

دانشگاه شهید  شهرداري تهران همایش معنویت و ورزش
 بهشتی

اردیبهشت 
91  

 شادي و معنویت

CISM international Symposium CISM Czech 

republic 

1388  Arousal and Activation in a pistol 

shooting task  
ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و 

  علوم ورزشی

پژوهشکده تربیت بدنی و 

  دانشگاه کیش

انگیختگی و عملکرد در تیراندازي با    1386  ایران

  سالح بادي

اولین همایش بین المللی روان شناسی 

  کاربردي در ورزش قهرمانی

/ آکادمی ملی المپیک

  روان شناسیسازمان نظام 

فعال سازي و عملکرد در تیرهاي اول،    1386  ایران

  وسط، و آخر

هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم 
  ورزشی

پژوهشکده تربیت بدنی و 
  دانشگاه تبریز

انگیختگی و فعال سازي در تکلیف   1385  ایران
  آزمایشگاهی

تربیت بدنی و  پنجمین همایش بین المللی
  علوم وزرشی

  هید بهشتیدانشگاه ش
  و پژوهشکده ت ب

  سالمت روانی مربیان ورزش کشور  1384  ایران

پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و 
 علوم ورزشی

پژوهشکده ت ب و 
 دانشگاه اصفهان

 پرخاشگري و ورزش  1383 اصفهان

10TH world sport for all 
congress 

International 
society for sport for 

all 

Italy 1383  Frequencies of aggressive 
behavior in win, lose, and tie 

situations 
10TH world sport for all 

congress 
International 

society for sport for 
all 

Italy 1383  Association between 
coaches' behaviors and 
players' aggressive and 

assertive actions 
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Psychology applied to sport ISSP Spain 1382  T,C, and mood changes in 

response to exercise 
  شناسی در کشتی مطالعه روان  1382  ایران  ببت بدسازمان تر+ فد کشتی   علم و کشتی

Kinesiology new perspective University of zagreb  Croatia 2002  Iranians athletes quality of life 
طرح جامه افزایش آمادگی جسمانی   1381  ایران  )ع(دانشگاه امام حسین   بدنی نظامی  ورزش و تربیت

  ن
بدنی علوم  پنجمین همایش ملی تربیت

  ورزشی
دانشگاه + پژوهشکده 

  چمران
رابطه توجه کانونی با یادگیري   1381  ایران

  تیراندازي با تفنگ بادي
  علم و ورزش

  
اولین سمینار علمی و فنی توسعه 

  تکواندو
دومین همایش علمی دانشگاه هاي 

  آسیا
چهارمین کنگره بین المللی تربیت 

  بدنی و علوم ورزشی

  کمیته ملی المپیک ج ا ا
  دانشگاه تربیت معلم

  
  وزارت علوم

  
  پژوهشکده تربیت بدنی

  ایران
  
  ایران
  
  ایران
  
  ایران

1381  
  

1380  
  

1380  
  

1380  

  هاي روانی ورزشکاران برتري
  

  اران ایرانآمادگی روانی تکواندوک
  کیفیت زندگی ورزشکاران بهتر است

کیفیت زندگی ورزشکاران رشته هاي 
  انفرادي و دستجمعی

World congress on Sport 
Psychology 

International society 
for sport psychology  

Greece 1380  Investigating some 
Psychological and Physical 

factors influencing learning air 
rifle shooting 

بدنی و  چهارمین همایش ملی تربیت
  علوم ورزشی

دانشگاه + پژوهشکده 
  گیالن

/ مغزي کارآیی ادراکی  امواج آهسته  1379  ایران
شناختی در یک تکلیف حرکتی 

  کنند منعکس می
سنجی در  و توسعه خدمات روان

  سازمان
  شاغل نظامیاستعدادیابی براي م  1379  ایران  )ع(دانشگاه امام حسین

بدنی  اولین همایش ورزش و تربیت
  نظامی

ترین شیوه آموزش و  شناسایی مناسب  1378  ایران  ) ع(دانشگاه امام حسین 
  و روانی تیراندازي با تفنگ بدنی عوامل

بدنی  اولین همایش ورزش و تربیت
  نظامی

سنجش نگرش پاسداران نسبت به   1378  ایران  )ع(دانشگاه امام حسین 
  ورزش

المللی و سومین همایش ملی  نبی
  بدنی  تربیت

بدنی و  پژوهشکده تربیت
  علوم ورزشی

سازي به  داللت پتانسیل آماده  1378  ایران
  عملکرد بهتر

شناختی در نیروهاي  ش مسائل روان
  نظامی

دانشگاه علوم پزشکی 
  اهللا  بقیه

هاي  لزوم تدوین اصول و شیوه  1378  ایران
وهاي شناختی در نیر بکارگیري روان

  مسلح
Fifth IOC congress on sport 

science 
International Olympic 

Committee 
Australia 1377  Brain Waves reflects perceptual/ 

Cognitive efficiency in motor 
task 

  
بدنی و  هفتمین کنگره علمی تربیت
  ورزش سراسر کشور

  
  بدنی سازمان تربیت

  
  ایران

  
1377  

  
ه بکارگیري بازشناسی شیو

شناسی در توسعه ورزش  روان
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  همگانی و قهرمانی
اولین همایش علمی ـ کاربردي بسط و 

  توسعه ورزش بین جوانان
دبیرخانه شوراي جوانان 

  استان گیالن
لزوم تعیین یک الگوي نمونه براي   1376  ایران

  افزودن نقش تربیتی ورزش
Fourth IOC congress on sport 

science 
International Olympic 

Committee 
Monaco 1376  Implications of Readiness 

Potential for better performance 
  تمرکز براي یادگیري بهتر  1375  ایران  استان خراسان  هاي مغز و روان شگفتی

  هاي ذهنی و روانی تمرین زمینه  1375  ایران  بدنی سازمان تربیت  کنگره علمی ورزش استان بوشهر
بدنی  ن همایش سراسري تربیتپنجمی

  و ورزش
  ورزش و تربیت  1375  ایران  بدنی  سازمان تربیت

فیزیولوژي روانی و نقش آن در   1374  ایران  بدنی سازمان تربیت  کنگره طب ورزشی
  مطالعه رفتار ماهرانه

  پختگی و بلوغ قهرمانان  1374  ایران  بدنی  سازمان تربیت  بدنی و ورزش کنگره علمی تربیت
  شگفتی حافظه حرکتی انسان  1373  ایران  استان خراسان  هاي مغز و روان تیشگف

Second Australasian Congress on 
Psychophysiology 

Australasian society 
for Psychophysiology 

Australia 1372  Positive and negative shifts of 
Readiness potential: preparatory 

effects 
Sixth international Congress of 

Psychophysiology 
International society 

for Psychophysiology 
Germany 1371  Positive and negative shifts of 

Bereitschaftspotential in a single 
trial analysis. 

  


