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11
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اساس مراحل تغییر رفتار و خودکارامدی

نشریه تخصصی
روانشناسی ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی
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علی سنجری
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فرایندهای تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان :
شناختی یا رفتاری؟

نشریه پژوهش در ورزش
دانشگاهی

حسام رمضان زاده

پذیرش
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دانشجویان شرکت کننده در سومین
المپیاد دانشجویی والیبال

دومین همایش
دانشجویی تربیت
بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه های تهران
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ارتباط بین عزت نفس و عارضه سر
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دختر دانشگاه تهران

سومین همایش
جهانی علوم تربیتی
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بین المللی
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آمادگی جسمانی
و ایروبیک

بین المللی

فدراسیون
آمادگی جسمانی
و ایروبیک
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پژوهشگاه تربیت
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بتول عرب نرمی
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بررسی ارتباط بین شاخص توده بدن
و خودپنداره جسمانی در دانش
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پانزدهمین همایش
ساالنه ECSS

حسام رمضان زاده
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بین المللی

آنتال
یا
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ارتباط بین وضعیت گردن به جلو و
شانه گرد در دانشجویان دختر
دانشگاه تهران

بیست و دومین
کنگره فیزیوتراپی
ایران

نگار کوروش فرد ،بتول
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ملی

ایران
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پیش بینی مراحل تغییر رفتار
تمرینی بر اساس توازن در تصمیم
گیری و خودکارامدی

همایش ملی علوم
کاربردی ورزش و
تندرستی
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حسام رمضان زاده
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بامداد کتاب
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آمار برای مطالعات ورزش و تمرین

Peter OʾDonoghue
)(2012

حسام رمضان زاده – نعمت اهلل نعمتی –
بتول عرب نرمی
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