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ج) سوابق علمي پژوهشي:
مقاالت علمی پژوهشی منتشر شده در مجالت بین المللی:
Published scientific research articles:
Issn Journal

Year and place of
publication

Title

No

2345-5896

2014 iran

2147-3749

2014 Turkey

2349-4182

2015 India

The Comparison of Male Students’ Personality Type,
Self-esteem, and
Aggression in Individual and Team Sports
The Comparison of Mental Skills of Elite Male and
Female Chess Players in Iran
The survey and comparison of soccer players’ (14-20

1
2
3

years old) mood states in different posts of
Khorramabad
Study of 12 weeks of swimming training in the form of
Sabah project on the components of anxiety in Tehran
students
The effect of four weeks of aerobic exercise on the
mental quality of sleep of non-athlete male students

2349-5979
2015 India

2349-4182
2349-5979

2015 Egypt

2090-4274

The comparison of blind male and female chess
players’ mental skills in Iran
The Comparison of Amateur Male and Female
Chess Players’ Mental Skills in Iran
The comparison of elite, blind, and amateur male
mental skills in Iran ’and female chess players
The Relationship between the Locus of Control
and Mental Health in Athlete
and Non-athlete Students of Tehran University
The effect of eight weeks of educational games
on selected motor skills and physical fitness in
educable mental retardation boys (8-13 year old)

2015 United Arab
Emirates
2015 United Arab
Emirates
2015 India

2322-5149

2015 Turkey

2147-3749

2015 United Arab
Emirates

2322-5149

11

The comparison of students’ self-esteem and
aggression in team and individual sports of
Dorud City

2015 United Arab
Emirates

2322-5149

12

THE EFFECT OF A MODERATE - INTENSITY
AEROBIC TRAINING PROGRAM
ON THE SLEEP QUALITY, BMI, AND
WEIGHT IN NON-ACTIVE PEOPLE WITH
TYPE 2 DIABETES

2016 Bosnia

1840-4561

13

THE SURVEY OF MOOD STATES IN MALE AND
FEMALE
HIGH SCHOOL CHESS PLAYERS OF LORESTAN
PROVINCE
THE COMPARISON OF SINGLE-FIELD AND TEAM
ATHLETES AND
NON-ATHLETIC STUDENTS’ MENTAL HEALTH
IN TARBIAT MODARES UNIVERSITY
The effect of regular mod erate-intensity physical
activity on sleep quality in non - active elderly women

2016 Romania

2501 - 1235

2016 Romania

2501 - 1235

2016 India

THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP
STYLE AND
COMMUNICATION SKILLS IN HIGH SCHOOL
PHYSICAL
EDUCATION TEACHERS OF GUILAN PROVINCE
The comparison of quality of life in male and female
deaf chess and non-chess pl ayers of Khorramabad city

2016 Romania

2394-1685
2394-1693
2501 - 1235

2016 India

2394-1685
2394-1693

18

The effectiveness of positive thinking training on selfefficacy and emotion regulation in men with hemophilia

2019 usa

1594-2848

19

Positive Thinking Training Increases Tolerance Levels
of Ambiguity and Distress in Men with Hemophilia

2019 usa

2332-7839

20

PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF
CORONAVIRUS: SUGGESTED SOLUTIONS FOR
ATHLETES

2021 Bosnia

1840-4561

21

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CULTURE
MEDIATOR IN THE EFFECT OF KNOWLEDGE
MANAGEMENT ON EMPOWERMENT AND
ORGANIZATIONAL ENTREPRENEURSHIP IN
SPORT ORGANIZATIONS’ EMPLOYE
The effectiveness of positive thinking training on
vitality and sport participation motivation in men with
haemophilia

2021 Bosnia

1840-4561

2022 usa

1594-2848

Confirmatory and comparative factor analysis of
motivational factors of
coaches working in Iran's top leagues
(Case study of Isfahan and Lorestan provinces)

2022 Russia

2070-4798

4
5
6
7
8
9
10

14
15
16

17

22
23

2322-5149
0976-8610

مقاالت علمی پژوهشی و علمی تخصصی منتشر شده داخلی:
ردیف
9
2
6

عنوان

سال و محل انتشار

مجله

اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر مهارت های مقابله ای و
امید به زندگی در مردان مبتال به هموفیلی
اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر تحمل ابهام و تحمل پریشانی
در مردان مبتال به هموفیلی
اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر انگیزه مشارکت ورزشی و
سرزندگی در مردان مبتال به هموفیلی

 / 7931سیرجان

دوماهنامه پژوهش های نوین علوم
انسانی
مجله مطالعات روانشناسی و علوم
تربیتی
نشریه علمی مطالعات پژوهشی در
روانشناسی ،علوم تربیتی و علوم
اجتماعی
فصلنامه علمی دانش انتظامی لرستان

 / 7044تهران

نشریه علمی مطالعات پژوهشی در
روانشناسی ،علوم تربیتی و علوم
رفتاری
فصلنامه مدیریت کسب و کارهای
دانش بنیان
فصلنامه مدیریت کسب و کارهای
دانش بنیان

0

بررسی نقش عملکرد خانواده و نیازهای بنیادین روانشناختی
در پیش بینی گرایش به مواد مخدر (مطالعه موردی:
نوجوانان شهر خرم آباد)
مروری بر پرخاشگری و خشونت کالمی جوانان در فضای
مجازی

6

مروری بر تاثیرات شبکه¬های اجتماعی در تولید ،انتشار و
باورپذیری شایعه در سطح جامعه
مطالعه¬ای بر تاثیر رسانه¬های اجتماعی در تشویق و
ترغیب مردم برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری
7044
مروری بر تاثیرات شبکه¬های اجتماعی بر تغییر سبک
زندگی مردم
مروری بر تاثیرات شبکه¬های اجتماعی در شکل¬گیری و
تشدید مصرف¬گرایی و مدگرایی در جامعه
مروری بر تاثیرات اینترنت اشیاء در زندگی مردم و آینده
پیش روی آن
مروری بر تاثیرات منفی استفاده از آموزش مجازی در
دانش¬آموزان :با تاکید بر هویت فرهنگی
پیامدهای روان شناختی کرونا ویروس :ارائه راهکارهای
پیشنهادی
بررسی رابطه گرایش به ورزش و اضطراب سالمتی در
شرایط کرونایی
نقش مشارکت اجتماعی و مشروعیت بخشی رسانههای
نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 964
درجه
ارائه مدل ارزیابی عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با
لیگ برتر فوتبال ایران با
رویکرد  964درجه
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه آسیبهای جسمی و روانی
تلفن همراه
نقش برنامههای فرهنگی ورزشی بر پیشگیری مصرف مواد
مخدر در بین جوانان و نوجوانان
بررسی امنیت اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات
آموزش و پرورش شهرستان خرمآباد
بررسی ناسازگاری محیطی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات
آموزش و پرورش
وضعیت عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر
فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان و داوران
نقش اطالع رسانی و استقالل رسانه ای رسانه های نوپدید
در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران
ارزیابی عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر
فوتبال ایران از دیدگاه خبرنگاران و کارشناسان علوم
ارتباطات و رسانه
نقش عوامل انگیزشی رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ
برتر فوتبال ایران با رویکرد  964درجه
بررسی رابطه اشتیاق و عالقه به زندگی با تعهد سازمانی
کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرمآباد

5

0
6
1
97
99
92
96
90
95
96
90
96
91
27
29
22
26
20

 / 7931تهران
 / 7933تهران
 / 7933لرستان

 /7044خوزستان
 /7044خوزستان
 /7044خوزستان

نشریه پژوهش های نوین در مدیریت
کارآفرینی و توسعه کسب و کار
نشریه پژوهش های نوین در مدیریت
کارآفرینی و توسعه کسب و کار
نشریه پژوهش های نوین در مدیریت
کارآفرینی و توسعه کسب و کار
فصلنامه علمی دانش انتظامی لرستان

 /7044لرستان

فصلنامه علمی پژوهشی یافته (علوم
پزشکی لرستان)
فصلنامه علمی پژوهشی یافته (علوم
پزشکی لرستان)
فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران

 /7044تهران
(پذیرش)

پژوهشگاه تربیت بدنی مجله مطالعات
مدیریت ورزشی

/7044تهران
پذیرفته شده (علمی)
 /7044لرستان

فصلنامه اندازه گیری تربیتی
(دانشگاه عالمه طباطبائی)
فصلنامه علمی دانش انتظامی لرستان

 /7044خوزستان

نشریه پژوهش های نوین در مدیریت
کارآفرینی و توسعه کسب و کار
فصلنامه مدیریت کسب و کارهای
دانش بنیان
مجله پژوهش های معاصر در علوم و
تحقیقات
فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی
المپیک
مجله دستاوردهای نوین در مطالعات
علوم انسانی

/7044ایالم

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت

/7044ایالم

فصلنامه پژوهش های معاصر در
علوم مدیریت و حسابداری

 /7044خوزستان
 /7044خوزستان
 /7044لرستان

 /7044لرستان
 /7044تهران

 /7044خوزستان
/7044ایالم
 /7044تهران
/7044ایالم

25

بررسی و مقایسه امنیت روانشناختی با تعهد سازمانی
کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرمآباد

/7044ایالم

26

بررسی و مقایسه اعتماد به نفس با تعهد سازمانی کارکنان
ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرمآباد
نقش اینترنت اشیا در تغییر سالمت و زندگی روزمره جوانان
شهر تهران
شناسایی عوامل انگیزاننده رسانه های نوین در ترغیب
جوانان و نوجوانان به ورزش

/7044ایالم

21

بررسی رابطه بین خودآگاهی ،احساس حقارت ،یأس و ناامیدی با
تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان
خرمآباد
بررسي رابطه بین احساس سعادتمندي و سالمت با تعهد سازماني
كاركنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد
نقش آموزشی و فرهنگسازی رسانههای نوپدید در لیگ برتر
فوتبال ایران با رویکرد  964درجه
بررسی نقش سرسختی روانی و گرایش به ورزش در پیشبینی
اضطراب سالمتی در دوره همهگیری COVID-19
بررسی و مقایسه مهارتهای انگیزش و اعتماد به نفس مردان
ورزشکار حرفه ای شنا و واترپلو
بررسی و مقایسه مهارتهای روانی تصویرسازی و هدف گزینی
مردان ورزشکار حرفه ای شنا و واترپلو
بررسی رابطه بین پارانویا ،افسردگی و عصبانیت با تعهد سازمانی
کارکنان ادارات آموزش و پرورش
نقش اینترنت اشیا در تغییر بعد فرهنگی و تعامل با دنیای فیزیکی
جوانان شهر تهران
بررسی ترومای کرونا در زندگی روزمره ،در آثار هنرمندان
تجسمی حوزه کاریکاتور با تاکید بر مسئولیت اجتماعی (مطالعه
موردی آثار منتخب کامبیز درمبخش)
نقش اینترنت اشیا در تغییر بعد مصرفی و رفاه اقتصادی جوانان
شهر تهران
بررسی ترومای کرونا در زندگی روزمره ،در آثار هنرمندان
تجسمی حوزه نقاشی با تاکید بر مسئولیت اجتماعی (مطالعه موردی
آثار منتخب بهزاد شیشه گران)

20
26

67
69
62
66
60
65
66
60
66
61

/7044ایالم
 /7044تهران
(پذیرش)
 /7044یزد
 /7044یزد
 /7044تهران
 /7044اصفهان
(پذیرش)
 / 7044یزد
 / 7044اردبیل
 / 7047بوکان ،اسالمآباد

مجله پیشرفت های نوین در
روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و
پرورش
فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم
رفتاری
مجله پژوهش های معاصر در علوم و
تحقیقات
فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در
رسانه های ورزشی
پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم
انسانی
فصلنامه مطالعات روانشناسي و علوم
تربیتي
مطالعات راهبردی فرهنگ
مجله تحقیقات نظام سالمت
(علوم پزشکی اصفهان)
پژوهش های تربیت بدنی و علوم
ورزش
فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی،
علوم اجتماعی و علوم تربیتی
فصلنامه جهان نوین

 /7047بندرعباس

فصلنامه راهبردهای نو در روان
شناسی و علوم تربیتی
رویکردهای پژوهشی در علوم
اجتماعی

 / 7044یزد

پژوهش های کاربردی نو در علوم
مدیریت
مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و
تحقیقات میان رشته ای

 /7047تهران

 /7047تهران

مقاالت همایشی منتشر شده داخلی:
ردیف
9
2
6
0
5
6
0
6

عنوان

سال و محل انتشار

همایش

بررسی و مقایسه عزت نفس و پرخاشگری دانش آموزان
پسر ورزشکار رشته های گروهی و انفرادی شهرستان
دورود
بررسی و مقایسه پرخاشگری و تیپ شخصیتی دانش آموزان
پسر ورزشکار رشته های گروهی و انفرادی شهرستان
دورود
بررسی و مقایسه عزت نفس و تیپ شخصیتی دانش آموزان
پسر ورزشکار رشته های گروهی و انفرادی شهرستان
دورود
مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان شطرنج زن و مرد نخبه،
روشندل و آماتور ایران
مقایسه مولفه های اضطراب بین شرکت کننده و غیر شرکت
کننده در طرح سباح
بررسی و مقایسه حاالت خلقی بازیکنان پست های مختلف
فوتبال  70تا  04ساله خرم آباد
مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان شطرنج زن و مرد
روشندل ایران
مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان شطرنج زن و مرد آماتور

 /7939تهران

سومین همایش تربیت بدنی دانشگاه
شهید بهشتی

 /7939تهران

سومین همایش تربیت بدنی دانشگاه
شهید بهشتی

 / 7939لرستان

اولین همایش تربیت بدنی دانشگاه پیام
نور دلفان

 / 7939کرمان

همایش الکترونیکی پژوهش های نوین
در علوم و فناوری
همایش الکترونیکی پژوهش های نوین
در علوم و فناوری
چهارمین همایش تربیت بدنی دانشگاه
شهید بهشتی
چهارمین همایش تربیت بدنی دانشگاه
شهید بهشتی
اولین همایش تربیت بدنی دانشگاه آزاد

 / 7939کرمان
 / 7930تهران
 / 7930تهران
 /7939مالیر

99

ایران
مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان شطرنج زن و مرد نخبه
ایران
بررسي  70هفته آموزش شنا در قالب طرح سباح بر روي
مولفه هاي اضطراب دانش-آموزان شهر تهران
اخالق از منظر روان شناسی ورزشی

 / 7933تهران

92

طبقات اجتماعی و انگیزه مشارکت ورزشی

 / 7933تهران

96

وضعیت عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر
فوتبال ایران از دیدگاه مربیان و مدیران

 /7044شیراز

1
97

 /7939مالیر
 / 7930اصفهان

واحد مالیر
اولین همایش تربیت بدنی دانشگاه آزاد
واحد مالیر
دومین همایش علمی تربیت بدنی
دانشگاه آزاد مبارکه اصفهان
سومین کنفرانس علوم ورزشی ،تربیت
بدنی و سالمت اجتماعی
سومین کنفرانس علوم ورزشی ،تربیت
بدنی و سالمت اجتماعی
سومین همایش رسانه های ورزشی

کتابهای منتشر شده:
ردیف
9
2
6
0
5
6
0
6
1
97
99
92
96
90
95
96
90
96
91
27
29
22

عنوان

سال و محل انتشار

ناشر

خواندنی های شطرنج  /تالیف  -گردآوری
آموزش شطرنج  /ترجمه
بازی بچه ها  /ترجمه
فواید شطرنج در آموزش و پرورش  /ترجمه
روانشناسي محیط در ورزش  /تالیف
روانشناسي ورزشي كاربردي  /ترجمه
مولفههاي رواني در ورزش  /تالیف
پرسشنامههاي روانشناسي  /گردآوری
ورزش در جامعه سرمایهداری  /ترجمه
مجموعه مقاالت رسانهاي  /تالیف
چهل مبحث كاربردي در حوزه روانشناسي
ورزشي  /تالیف
نقدی بر کتاب روانشناسی داوری در ورزش
نقدی بر کتاب رهبری الکس فرگوسن
کتابشناسی مهارتهای روانی
مجموعه مقاالت ( 33-36جلد دوم)
زندگی در شبکه های اجتماعی  /تالیف
مروری بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء /
گردآوری
تربیت بدنی در مدارس
مقایسه دو روش سنتی و آموزش ورزش (/ )SE
تالیف
رسانه های ورزشی
(با نگاهی به فوتبال و ارزیابی عملکرد پلتفرم
های اینترنتی تلفن همراه)  /تالیف
هنر تآثیر  /ترجمه
آسیب های جسمانی و روانی تلفن همراه /تالیف
رابطه مولفه های روانشناختی با تعهد سازمانی/
گردآوری

 / 7911خرم آباد
 / 7913خرم آباد
 / 7934تهران
 / 7937تهران
 / 7930تهران
 / 7939تهران
 / 7930تهران
 / 7930تهران
 / 7935تهران
 / 7936تهران
 / 7931تهران

انتشارات سیفا
انتشارات سیفا
چاپ دوم  31نشر آیسو
چاپ سوم  31نشر آیسو
ناشرمولف
ناشرمولف
ناشرمولف
ناشرمولف
ناشرمولف
ناشرمولف
انتشارات آیسو

7931
7931
7933
7933
 /7044تهران
 /7044تهران

منتشر نشده
منتشر نشده
منتشر نشده
منتشر نشده
چیدا کتاب
چیدا کتاب

در حال داوری

انتشارات دانشگاه آزاد بروجرد

در حال داوری

انتشارات دانشگاه آزاد بروجرد

زیر چاپ
زیر چاپ
زیر چاپ

چیدا کتاب
چیدا کتاب
چیدا کتاب

