لیست کتابهای خریداری شده از سی و دومین
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

رشته :
تـربـیـت بـدنـــی

تعداد جلد60 :
تعداد نسخه117:

کتابخانه و مرکز اطالع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

عنوان

مولف

نسخه

تکنیکهای توان بخشی در طب ورزشی و امداد گری ورزشی

حسن دانشمندی،
هیمنن محمدی

2

اخالق در فیزیولوژی و رزشی

اسالمی و دیگران

2

رشد حرکتی در طول عمر

کارل پی .گابارد

2

مفاهیم فیزیولوژی قلب و عروق

ریچارد ای .کالبوند

2

تشریح لیندمارک های اسکلتی :تمام رنگی

سرگی وان سین جان

2

مفاهیم بنیادی حرکات اصالحی

حسین علیزاده ،مهدی
قیطاسی

2

اصول مربیگری پرورش اندام پزشکی ورزشی

سالمی ،پاکدل

2

ورزش درمانی برای شانه :ارزیابی ،تئانبخشی و بازگشت به ورزش

الن بکر ،ویک

2

تربیت بدنی و ورزش معلولین

دانشمندی و دیگران

2

کینزیولوژی (جلد اول)

کارول آ .اوتیز

2

ورزش و درمان بیماری های مزمن

نقیبی ،فالحی،
قیطاسی

2

بازاریابی جهانی در ورزش با تاکید بر المپیک

فراهانی ،قهفرخی

2

آسیب شناسی ورزشی

محمد حسینی

2

مبانی و فلسفه تریبت بدنی و ورزش

سیدحسینی  ،فتاحی
مسرور

2

داروهای بهبود عملکرد عملکرد و هورمون ها در ورزش :مکانیسم
عمل و روش های تشخیص

کارل هاکنی

2

حرکت  :FMSسیسیتم های حرکات عملکردی  ،غربالگری –
ارزیابی – راهبردهای اصالحی

گری کوک

2

عنوان

مولف

نسخه

مدیریت ورزشی جهانی  :مسائل و تحقیقات معاصر

پیتس ،ژانگ

2

مبانی و کاربرد بیوشیمی تحلیلی در فعالیت ورزشی

آنتونی هاکنی

2

فیزیولوژی ورزش کاربردی

موری ،الری کنی

2

آمادگی آزمون دکتری مدیریت ورزشی

ابراهیم علیدوست
قهفرخی

2

آمادگی آزمون دکتری آمار ،سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
و علوم ورزشی

دوستی ،اصغری

2

اصول مدیریت اجرایی در ورزش

ریجارد لیونارد

2

قوانین بین المللی کشتی :رشته های فرنگی ،آزاد ،کشتی بانوان

توکلی ،امامی

2

سیستم عصبی عضالنی  :از زندگی در زمین تا علم زندگی در فضا

دریانوش ،مهذب ،زرباف

2

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

اسدی ،حدادی

2

مدیریت پروژه های ورزشی

دوستی و دیگران

2

حقوق ورزشی کاربردی :با نمونه پرونده و مثال

کیوان شعبانی مقدم

2

نوآوری و کارآفرینی ورزشی

راتتن ،فرریرا

2

مقدمات مکانیک حرکت انسان

شاهین کتابی

2

مدیریت اماکن و تاسسیسات آبی :بهترین شیوه نگه داری استخر و
جکوزی

گروه هیومن کنیتیک

2

رشد و تکامل حرکت انسان  :از تئوری تا عمل

شیخ و دیگران

2

تغذیه ورزشی از آزمایشگاه تا آشپزخانه

اسکر جاکندروپ

2

عوامل روانی -عصبی -هورمونی ورزش و فعالیت ورزشی

اشپیل ،اشترالر

2

نسخه

عنوان

مولف

فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه های خاص

جان باکلی

2

تقویت عضالت ناحیه مرکزی بدن

جفری ویالردسون

2

تمکرینات سه گانه

جیمز بکینسیل

2

آناتئمی هنرهای رزمی :رانمای تشریحی عضالت در ضربات کلیدی،
پاها ،دست ها و پرتاب ها

نورمن لینک ،لیلی چو

2

اسد

و

فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

محمدرضا
دیگران

تربیت بدنی عمومی 2

ابوالفضل فراهانی

1

روانشناسی بسکتبال

بورک ،براون

1

مدیریت بازاریابی ورزشی

کشکر ،قاسمی ،تجاری

1

تربیت بدنی عمومی 1

ابوالفضل فراهانی

2

ادراک و تصمصم گیری در ورزش  :از نظریه تا کاربرد

مهدی شهبازی

2

تربیت بدنی عمومی

فرح نامنی

2

آموزش فوتسال

رضا نوری و دیگران

2

تغذیه ورزشی

نامنی ،محسن زاده

2

آموزش بسکتبال

نامنی

2

روانشناسی ،ورزش و تمرین :موضوعاتی در زمینه روانشناسی
کاربردی

آندره الن

2

اختالالت حرکتی با رویکرد فرایندهای رشدی

محمود شیخ

2

علم تمرین  :بنیادها و پایه های تمرین های ورزشی

والدیمیر اشورین

2

2

عنوان

مولف

نسخه

فعالیت بدنی و تندرستی :ارائه مستندات علمی

هاردمن ،استنسر

2

اکتساب و اجرای مهارتهای ورزشی

مک موریس

2

مدیریت ارتباطات ورزشی ،مفاهیم و نظریه ها

پل پترسون

2

ارزیابی و اندازه گیری حرکات انسان

شیخ  ،صالحی

2

یادگیری کنترل حرکتی

نیکروان ،حمایت طلب

2

مبانی مدیریت ورزشی

قاسمی ،کشکر ،راسخی

2

آثار و نظریه های یادگیری حرکتی

طهرانی ،پروین پور

2

مدیریت عملکرد در سازمانهای ورزشی

حسن معصومی

2

روشهای آموزش و تدریس تربیت بدنی

صالحی ،داوودی،
سجادیان

2

