مقاله ارائه شده
ردیف

همایش

عنوان

1

نقش استحکام روانی در پیش بینی عملکرد ورزشی

اولین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه الزهرا
 -ایران ،تهران  50 -اسفند 1931

2

تأثیر مشاهده ی ترکیبی از مدل های ماهر و مبتدی در یادگیری سرویس کوتاه
بدمینتون

اولین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه الزهرا
 -ایران ،تهران  50 -اسفند 1931

9

بررسی مؤلفه های خودپنداره بدنی و شاخص توده بدن به تفکیک تعداد جلسات
تمرینی منظم در ژیمناستیک کاران نوجوان پسر

سومین کنگره بین المللی علوم ورزشی و
سلامت  -ایران ،تهران  20 -دی 1931

1

تأثیر یک دوره تمرینات "برای تونیک" بر توانایی های ادراکی -حرکتی دانش
آموزان دختر مقطع ابتدایی

همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
 -ایران ،تبریز  11 -مهر 1931

0

نقش آمادگی روانی و اضطراب در پیش بینی عملکرد ورزشی ژیمناستیک کاران
نوجوان پسر

همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
 -ایران ،تبریز  11 -مهر 1931

1

یادگیری مشاهده ای :جایگزینی مناسب برای تمرین فیزیکی

اولین کنگره ملی دستآوردهای جدید علمی در
توسعه ورزش کشور  -ایران ،لاهیجان  13 -و
 25آذر 1939

7

مهمترین شاخصه های روانی متمایز کننده نوجوانان دختر جودوکار نخبه از
همتایان غیر نخبه آنها در استان همدان

اولین کنگره ملی دستآوردهای جدید علمی در
توسعه ورزش کشور  -ایران ،لاهیجان  13 -و
 25آذر 1939

8

عوامل آمادگی روانی مرتبط با اضطراب رقابتی در پینگ پنگ بازان دختر

اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
در خدمت توسعه اقتصادی  ،فرهنگی و
اجتماعی  -ایران ،ملایر  19 -و  11آذر 1939

3

مهم ترین عوامل تاثیرگذار برآمادگی روانی جودوکاران دختر نوجوان

سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی -
ایران ،تهران  20 -اردیبهشت 1939

سخنرانی
ردیف
1

عنوان
نقش مشاهده در یادگیری مهارتهای حرکتی

محل و سال
) (1939دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده ادبیات ،سالن شهید ایزد

پایان نامه
ردیف

عنوان
تاثیر یک دوره تمرینات منتخب "برای تونیک" بر توانایی
1
های ادراکی  -حرکتی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

مینا تواناپور

حسن رهبان فرد

---

1931957911

آمادگی روانی و استعدادیابی بازیکنان نوجوان جودو و والیبال
2
استان همدان

سیده فاطمه مرادی

حسن رهبان فرد

---

1939915910

تأثیر مشاهده ی یک مدل ترکیبی از الگوهای ماهر و مبتدی
9
بر یادگیری یک مهارت ورزشی

مهسا عجم

حسن رهبان فرد

---

1939957910

