
 ورزشیمدیریت دکتری گرایش  ارزیابی از متقاضیانمنابع 

 ضریب منابع   عنوان درس 

 3 رابینزترجمه اعرابی  –مدیریت رفتار سازمانی  مدیریت رفتار سازمانی

 برنامه ریزی راهبردی در ورزش  برنامه ریزی راهبردی

 دکتر اسفندیار خسروی زاده  

 

4 

 روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی  روش تحقیق 

 دکتر غالمرضا خاکی  

 

2 

 2 دکتر اسدی  –مدیریت اماکن ورزشی  مدیریت اماکن و تاسیسات 

 

 رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی دکتری گرایش  ارزیابی از متقاضیانمنابع 

 ضریب منابع  عنوان درس

 اشمیت و لی :کنترل و یادگیری حرکتی  کنترل حرکتی 

 یادگیری حرکتی : ریچارد مگیل

 

4 

 اکتساب مهارت ها ورزشی : مک موریس یادگیری حرکتی 

 و لی یادگیری کنترل حرکتی : اشمیت

 یادگیری حرکتی : مگیل 

 

4 

 روش تحقیق در علوم رفتاری :  روش تحقیق

 عباس بازرگان و حجازی –زهره سرمد 

2 

 

گرایش رشد حرکتی –رفتار حرکتی دکتری گرایش  ارزیابی از متقاضیانمنابع   

 ضریب منابع  عنوان درس

 رشد حرکتی در طول عمر : کاتنین هیوود  رشد حرکتی 

 ترجمه دکتر اصالنخانی 

 رشد حرکتی : گاالهو 

 رشد حرکتی : ایساکس : ترجمه دکتر خلجی 

 

4 

 نمو، بالیدگی و فعالیت بدنی : انتشارات  رشد جسمانی 

 پژوهشگاه تربیت بدنی ) مالیناو بوچارد(

4 

 روش تحقیق در علوم رفتاری :  تحقیقروش 

 عباس بازرگان و حجازی –زهره سرمد 

2 

 

 ورزشیفیزیولوژی دکتری گرایش  ارزیابی از متقاضیانمنابع 

 ضریب منابع  عنوان درس

 دکتر دالور –روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی  آمار و روش تحقیق

 آمار توصیفی و استنباطی  در روان شناسی و علوم تربیتی  دکتر دالور 

 

2 

 دکتر خالدان  –: انرژی و تغذیه 1فیزیولوژی ورزش  فیزیولوژی ورزش

 دکتر خالدان –: انرژی و تغذیه  2فیزیولوژی ورزش 

 استاد 5فیزیولوژی ورزش 

 

2 

 نظریه و روش شناسی تمرین ) علم تمرین (  علم تمرین و فیزیولوژی کاربردی

 دکتر رضا کردی و همکاران  

 

2 

 دکتر حمید محبی و همکاران  –تغذیه ورزشی  تغذیه و متابولیسم 

 ترجمه دکتر رهنما  -واسیلیس موگیوس –بیو شیمی ورزشی 

 

2 

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست




