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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ وسة خیـٌْادی زشتیر تذًی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ
هَضَع گشایؾ

زشتیر تذًی

زؼذاد صفحاذ

زشجوِ فاسػی ًام وساب

زؼشفِ ولیِ خذهاذ

ًام هَلف وساب ٍ ػال اًسـاس

ًام اصلی وساب

ػىغ جلذ وساب

ٍسصؽ دسهاًیۺ زَػؼِ ػالهر احؼاػی ٍ اًؼطاف

Gymtherapy: Developing

زؼذاد صفحاذۺ ۱۷۴

خزیشی دس وَدواى اص طشیك اتضاسّای حشوسی

Emotional Wellbeing And

 11,484,۰۰۰زَهاى

ًَیؼٌذُۺ ستىا خیش

Resilience In Children Through

ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۸

The Medium Of Movement

هي خَتن! ایجاد اًؼطاف خزیشی اص طشیك تاصی ّای
زشتیر تذًی

زؼذاد صفحاذۺ ۱۶۰

جؼوی

 10,56۰,۰۰۰زَهاى

ًَیؼٌذُۺ جاسٍد ػثض

I’M Ok! Building Resilience
Through Physical Play

ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۶
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ وسة خیـٌْادی زشتیر تذًی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ

آیٌذُ زشتیر تذًیۺ ایجاد یه ػیؼسن آهَصؽ ٍ
زشتیر تذًی

زؼذاد صفحاذۺ ۱92

خذاگَطی جذیذ

 11,52۰,۰۰۰زَهاى

ًَیؼٌذُۺ آًسًَی لیىش

The Future Of Physical
Education: Building A New
Pedagogy

ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۶

زشتیر تذًی

زؼذاد صفحاذۺ ۱۷۸
 11,۷48,۰۰۰زَهاى

زحمیماذ ویفی دیجیسال دس ٍسصؽ ٍ فؼالیر ّای تذًی
ًَیؼٌذُۺ آًذسیا تاًذٍى
ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۷

Digital Qualitative Research In
Sport And Physical Activity
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ وسة خیـٌْادی زشتیر تذًی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ

یادگیشی هـاسوسی دس زشتیر تذًی ٍ فؼالیر ّای تذًی
زشتیر تذًی

زؼذاد صفحاذۺ ۲۱۴

ًَیؼٌذُۺ تي دیؼَى (ًَیؼٌذُ) ،اؿلی ویؼی (هـاسور

 12,84۰,۰۰۰زَهاى

وٌٌذُ)

Cooperative Learning In
Physical Education And Physical
Activity

ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۶

هذل هْاسذ ّای ٍسصؿیۺ تْیٌِ ػاصی زَػؼِ
زشتیر تذًی

زؼذاد صفحاذۺ ۳۰۴
 18,24۰,۰۰۰زَهاى

اػسؼذادّا اص طشیك آهَصؽ ّای حشوسی
ًَیؼٌذُۺ سًِ ٍسهٍَد ،جشش جی خی.ا.تَللؼثشي ،جاى
ٍیلن زًَیؼي ،ویر دیَیذع

Athletic Skills Model :
Optimizing Talent Development
Through Movement Education

ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۷
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ وسة خیـٌْادی زشتیر تذًی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ

فٌاٍسی ّای دیجیسال ٍ آهَصؽ دس زشتیر تذًی
زشتیر تذًی

زؼذاد صفحاذۺ ۲۷۶

ًَیؼٌذُۺ اؿلی ویؼیٍ ،یىسَسیا آًذسُ گَدیش ،وازلیي

Digital Technologies And

 16,56۰,۰۰۰زَهاى

هاسؽ

Learning In Physical Education

ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۶

تاصطشاحی زشتیر تذًیۺ یه دػسَسالؼول تشاتشی وِ دس
زشتیر تذًی

زؼذاد صفحاذۺ ۲۸۰

آى ّش یه وَدن ّن اص اّویر تاالیی تشخَسداس اػر

 16,8۰۰,۰۰۰زَهاى

ًَیؼٌذُۺ ّال ا .الٍػَى

Redesigning Physical Education:
An Equity Agenda In Which Every

ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ وسة خیـٌْادی زشتیر تذًی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ

زشتیر تذًی

زؼذاد صفحاذۺ 302
 18,12۰,۰۰۰زَهاى

فٌاٍسی دیجیسال دس زشتیر تذًیۺ چـن اًذاص جْاًی
ًَیؼٌذُۺ جشى وَوَن ،ایَ ٍاى ّیلَسٍسدی
ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۸

وساتچِ اٍلاذ فشاغر ،فؼالیر ّای تذًیٍ ،سصؽ،
زشتیر تذًی

زؼذاد صفحاذۺ ۴68

ػشگشهی ٍ ویفیر صًذگی

 28,08۰,۰۰۰زَهاى

ًَیؼٌذُۺ لی سٍدسیگض د ال ٍگاٍ ،السش زَػىاًَ

Digital Technology In Physical
Education : Global Perspectives

Handbook Of Leisure, Physical
Activity, Sports, Recreation And

ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ وسة خیـٌْادی زشتیر تذًی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ

زشتیر تذًی

زشتیر تذًی

زؼذاد صفحاذۺ ۲56
 15,36۰,۰۰۰زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ ۳60
 21,6۰۰,۰۰۰زَهاى

هذیشیر ٍ زَػؼِ ٍسصؿْای جوؼی

Managing And Developing

ًَیؼٌذُۺ ساب ٍیلؼَى ،وشیغ خالزغ

Community Sport

وساتچِ آهَصؽ ّای زشتیر تذًی اتسذایی سٍزلج

Routledge Handbook Of Primary

ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۸

ًَیؼٌذُۺ جشالذ گشگگض ،ویشػسي خسشی
ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۷

Physical Education
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ وسة خیـٌْادی زشتیر تذًی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ

زشتیر تذًی

زشتیر تذًی

زؼذاد صفحاذۺ ۴۲۸
 25,68۰,۰۰۰زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ ۴۶۴
 27,84۰,۰۰۰زَهاى

سٍاًـٌاػی آهَصؽ ٍ زذسیغ فؼالیر ّای تذًی
ًَیؼٌذُۺ تاًی تلىٌضؿیح
ػال اًسـاسۺ ۲۰۰۸

هذل ّای آهَصؿی دس زشتیر تذًی
ًَیؼٌذُۺ هایىل هسلش
ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۷

The Psychology Of Teaching
Physical Education

Instructional Models In
Physical Education
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ وسة خیـٌْادی زشتیر تذًی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ
هؼسٌذاذ آهَصؽ ّای ٍسصؿی
ًَیؼٌذُۺ جف .وٌیي  PhD ATCخی زی فاػن
زشتیر تذًی

زؼذاد صفحاذۺ ۳۲۰

(ًَیؼٌذُ) ،جاى  .Mوالسٌثَسى MS ATC CES

Documentation For Athletic

 1۹,2۰۰,۰۰۰زَهاى

(ًَیؼٌذُ) ،هاسگاسذ فشدسیه زاهدؼَى EdD ATC

Training

ًَ( VATLیؼٌذُ)
ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۱

زشتیر تذًی

زؼذاد صفحاذۺ ۴90
 29,۴۰۰,۰۰۰زَهاى

فؼالیر ّای فیضیىیۺ همذهِ ای چٌذ صهیٌِ ای
ًَیؼٌذُۺ ًیه دسخش ،گشذ اػساسزَى
ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۸

Physical Activity: A MultiDisciplinary Introduction
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ وسة خیـٌْادی زشتیر تذًی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ
تشًاهِ سیضی دسٍع تشای آهَصؽ ّای زشتیر تذًی
زشتیر تذًی

زؼذاد صفحاذۺ ۷8۴
 47,04۰,۰۰۰زَهاى

هذاسع ساٌّوایی
ًَیؼٌذُۺ ساتشذ جَى دٍاى ،لیي داًسشُ هه دًٍالذ،
اػسیَی چدىَ ،ساتشذ دٍاى

Lesson Planning For Middle
School Physical Education

ػال اًسـاسۺ ۲۰۱۷
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