
پژوهشگاه علوم ورزشیتشاراتانکتب فهرست
(ریال)بها صفحات مهترج/تألیف سال مترجم/نویسنده عنوان

70.000 48 تالیف 92 دکتر سعید نقیبی راهکار برای کاهش وزن160
135.00

0
225 تالیف 90 دکتر مسعود نادریان جهرمی اخالق در ورزش

180.00
0 201 تالیف 92 دکتر محمد احسانی و همکاران اخالق در ورزش با رویکرد فلسفی

450.000 758 ترجمه 92 دکتر رحمن سوری ارزیابی فیزیولوژیکی آمادگی جسمانی

180.000 304 ترجمه 91 دکتر رحمن سوری و همکاران استانداردهای سالمت و آمادگی جسمانی

ناموجود 82 تالیف 92 پژوهشگاه علوم ورزشی استعدادیابی در تکواندو

ناموجود 116 تالیف 92 پژوهشگاه علوم ورزشی استعدادیابی در دوومیدانی

ناموجود 155 تالیف 92 پژوهشگاه علوم ورزشی استعدادیابی در فوتبال

ناموجود 100 تالیف 92 پژوهشگاه علوم ورزشی استعدادیابی در والیبال

270.000 440 تالیف 90 دکتر محمود گودرزی و همکاران اصول علمی کشتی گرفتن

200.000 344 تالیف 91 دکتر منصور اسالمی و همکاران اصول و مبانی بیومکانیک و تجزیه و تحلیل حرکت

180.000 308 ترجمه 90 بهزاد ایزدی و همکاران امور مالی و تامین وجوه در ورزش

ناموجود 94 تالیف 92 پژوهشگاه علوم ورزشی اوقات فراغت و ورزش های تفریحی سالمندان

130.000 220 ترجمه 91 دکتر مهرزاد حمیدی و همکاران آموزش المپیک

ناموجود 445 ترجمه 92 دکتر امیرحسین براتی و همکاران آسیب های ورزشیراهنمای 

60.000 106 ترجمه 90 دکتر فرشاد تجاری برنامه ریزی راهبردی در ورزش

ناموجود 234 تالیف 92 دکتر سید امیر احمد مظفری برنامه ریزی و مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی

ناموجود 64 تالیف 92 دکتر محسن دماوندی بیومکانیک دویدن

120.000 115 تالیف 93 دکتر عباس معمارباشی بیومکانیک فوتبال

80.000 61 تألیف 95 دکتر منصور اسالمی و همکاران بیومکانیک قایقرانی

465.000 776 ترجمه 90 دکتر ژاله معماری بیومکانیک ورزش و تمرین

180.000 294 ترجمه 91 دکتر سعید ایل بیگی و همکاران بیومکانیک ورزشی، اصول بهبود حرکات انسان

450.000 375 ترجمه 94 دکتر ملیحه نعیمی کیا و همکاران پیشگیری از افتادن سالمندان

230.000 386 تالیف 92 دکتر سید نصراله سجادی تاریخ تربیت بدنی و ورزش ایران

70.000 72 تالیف 92 دکتر بهروز عبدلی و همکاران تحلیل رفتگی روان شناختی در ورزش

ناموجود 480 ترجمه 91 دکتر مینو باسامی و همکاران تغذیه ورزشی پیشرفته

190.000 320 ترجمه 90 دکتر حسن دانشمندی و همکاران تمرین برای سالمندان کم توان

360.000 128 تالیف 95 دکتر علی شریف نژاد و همکاران تمرینات اکسنتریک

160.000 261 تالیف 91 دکتر بهمن میرزایی و همکاران تمرینات مقاومتی مبتنی برآنالیز فنون کشتی

120.000 196 ترجمه 91 دکتر مهرزاد حمیدی و همکاران تمهیدات کمیته های ملی المپیک برای المپیک و بازی های آسیایی

100.000 80 تالیف 92 دکتر علیرضا بهرامی و همکاران توجه در ورزش

370.000 310 تالیف 95 دکتر علیرضا بهرامی اجتماعی ورزش رقابتی کودکان و نوجوانان-جنبه های روانی 

230.000 394 ترجمه 91 دکتر رضا قراخانلو و همکاران عضالنی فعالیت بدنی-جنبه های عصبی

410.000 345 ترجمه 94 دکتر فرشاد تجاری و همکاران راهبردهای موفقیت آمیز-حمایت مالی در ورزش 

310.000 523 تالیف 90 علی اکبر جدیدیان و همکاران دایره المعارف تخصصی طب ورزشی

250.000 144 تألیف 95 همکاراندکتر محمد حسین قربانی و  راه اندازی و مدیریت باشگاه ورزشی

300.000 508 ترجمه 92 دکتر وازگن میناسیان و همکاران 1راهنمای آزمایشگاه پیکرسنجی حرکتی و فیزیولوژی ورزشی جلد 

320.000 540 ترجمه 92 دکتر وازگن میناسیان و همکاران 2راهنمای آزمایشگاه پیکرسنجی حرکتی و فیزیولوژی ورزشی جلد 
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پژوهشگاه علوم ورزشیکتب انتشارات فهرست 
(ریال)بها  صفحات مهترج/تألیف سال مترجم/نویسنده عنوان

170.000 282 ترجمه 91 دکتر نادر رهنما و همکاران (تشخیص و درمان)راهنمای جامع آسیب های ورزشی 

ناموجود 63 تالیف 90 دکتر فرشاد تجاری راهنمای عملی مدیریت توریسم ورزشی

310.000 260 ترجمه 94 دکتر امین عیسی نژاد و همکاران ACSMبر اساس رهنمودهای به سرطانراهنمای فعالیت بدنی ویژه افراد مبتال

220.000 372 ترجمه 91 سعید میرزایی و همکاران ژنتیک و ورزش

230.000 235 تالیف 93 دکتر مریم نورشاهی و همکاران سازگاری عروق خونی به فعالیت ورزشی

380.000 320 ترجمه 94 دکتر حمید رجبی و همکاران ساعت ورزشکاران

120.000 210 ترجمه 91 دکتر حبیب هنری و همکاران سنجش و ارزیابی عملکرد جسمانی

80.000 74 تالیف 92 منیره علی و همکاران شورشاخص های پایش و ارزیابی برنامه های کالن بخش تربیت بدنی و ورزش ک

620.000 515 ترجمه 94 دکتر محمدحسین علیزاده و همکاران (چاپ دوم)طب فوتبال 

140.000 234 تالیف 91 دکتر مهدی طالب پور و همکاران علوم کاربردی در تیراندازی با کمان

120.000 100 ترجمه 94 یاسر گاراژیان و همکاران فعالیت بدنی بر روی صندلی چرخدار و بدون آن

650.000 540 تالیف 94 دکتر ولی اله دبیدی روشن فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری های مزمن و ناتوانی ها

430.000 716 ترجمه 93 دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی و همکاران چالش ها و راه حل ها-فعالیت جسمانی و رفتار کم تحرک جوانان 

ناموجود 624 ترجمه 91 دکتر زهرا حجتی و همکاران فیزیولوژی ورزش بالینی

ناموجود 559 تالیف 94 دکتر حمید آقاعلی نژاد و همکاران (چاپ دوم)فیزیولوژی ورزش کاربردی 

220.000 375 تالیف 92 دکتر مهدی سهرابی و همکاران کاربرد مهارت های ذهنی در ورزش

100.000 176 تالیف 91 سیدمرتضی طیبی و همکاران پژوهش های علوم ورزشیدر EndNoteکاربرد نرم افزار 

130.000 110 تألیف 95 دکتر علی شریف نژاد و همکاران کفش ورزشی

230.000 352 ترجمه 94 دکتر مهدی شهبازی و همکاران ماهیت روان شناسی ورزشی

250.000 284 ترجمه 93 و همکاراندکتر محمد شریعت زاده  هاپاسخ ها و سازگاری : 1تمرین قدرتی و بدن سازی  جلددر ACSMمبانی 

630.000 785 ترجمه 93 و همکاراندکتر محمد شریعت زاده  تمریناصول طراحی : 2تمرین قدرتی و بدن سازی  جلددر ACSMمبانی

ناموجود 252 تالیف 90 دکتر اسفندیار خسروی زاده و همکاران مدیریت استراژیک در سازمان های ورزشی

290.000 240 تالیف 94 دکترمهرزاد حمیدی و همکاران مدیریت برند و بلیط فروشی در سازمان های ورزشی

170.000 293 تالیف 90 دکتر سیده فریده هادوی و همکاران مدیریت پروژه در ورزش

310.000 522 تالیف 91 دکتر فریدون تندنویس مدیریت فوق برنامه و مسابقات

ناموجود 120 تالیف 92 پژوهشگاه علوم ورزشی مشارکت خانواده ها در ورزش

280.000 450 تالیف 94 دکترمحمدحسین علیزاده و همکاران (چاپ دوم)مفاهیم بنیادی حرکات اصالحی 

220.000 360 ترجمه 93 دکتر محمود جعفرپور و همکاران مقدمه ای بر بازاریابی ورزشی

650.000 405 ترجمه 95 دکتر محمد شریعت زاده و همکاران ACSMمقدمه ای بر علم فعالیت ورزشی از دیدگاه 

270.000 226 تألیف 95 دکتر محمد خبیری و همکاران مکتب دهداری فراتر از فوتبال

330.000 274 تألیف 95 دکتر رضا قراخانلو و همکاران عضالنی به فعالیت بدنی-نقش عوامل تروفیکی در سازگاری های عصبی

ناموجود 88 تالیف 92 پژوهشگاه علوم ورزشی هنجاریابی آزمون توجه ورزشکاران

ناموجود 100 تالیف 92 پژوهشگاه علوم ورزشی هنجاریابی پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده

ناموجود 100 تالیف 92 پژوهشگاه علوم ورزشی PSPPهنجاریابی پرسشنامه خود ادارکی جسمانی 

ناموجود 70 تالیف 92 پژوهشگاه علوم ورزشی هنجاریابی پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

ناموجود 86 تالیف 92 پژوهشگاه علوم ورزشی گرایانگیزش شرکت در فعالیت های بدنی، تکلیف: هنجاریابی پرسشنامه های

630.000 524 ترجمه 94 علی فتاحی و همکاران ورزشکاران پارالمپیکی

340.000 280 تالیف 95 دکتر خبیری متمرکز برای فوتبال
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پژوهشگاه علوم ورزشیکتب انتشارات فهرست 
(ریال)بها صفحات هترجم/تألیف سال مترجم/نویسنده عنوان

220.000 185 ترجمه 95 دکتر سید محمد حسین رضوی مدیریت منابع انسانی داوطلب

450.000 377 ترجمه 95 دکتر آقابابا سرسختی ورزشکاران حرفه ای  راز177

380.000 315 ترجمه 95 دکتر شریعت زاده و همکاران جوانبدنسازی ورزشکاران

340.000 286 ترجمه 95 اسخدکتر محسن اسمعیلی،دکتر نازنین ر عملیات بلیط و مدیریت فروش در ورزش

700.000 584 ترجمه 95 و همکاراندکتر محمدرضا کردی فعالیت ورزشی برای گروه های خاص

250.000 150 ترجمه 1396 دکتر معصومه هاللی  زاده و همکاران طراحی تمرین برای دوران بارداری و پس از زایمان

750.000 446 ترجمه 1396 دانشمندی و همکاراندکتر  (چاپ دوم)آموزش حرکت درمانی 

450.000 250 ترجمه 1396 دکتر حمید رجبی و همکاران تمرین مقاومتی و توانی در کودکان و نوجوانان  

ناموجود 78 ترجمه 1396 زهرا عبدالملکی پرسشنامه خود توصیفی  

750.000 429 ترجمه 1396 دکتر هادی روحانی تغذیه برای ورزشکاران نخبه

100.000 84 ترجمه 1396 دکتر علیرضا آقابابا یوگا برای اضطراب و افسردگی

ناموجود 70 تالیف 1396 فهیمه نجفی شناسیفلش کارت حرکت 

270.000 228 تالیف 1396
دکتر محمد خبیری،  مهدی غفوری  

یزدی
(چاپ دوم)مکتب دهداری فراتر از فوتبال 

320.000 265 ترجمه 1396 دکتر محمد خبیری اخالق و مالحظات حرفه ای در روان شناسی ورزشی

330.000 280 ترجمه 1396 یدکتر شهرام آهنجان، مرتضی طوالب هشت گام تا رهایی از کمردرد

450.000 430 ترجمه 1397 دکتر شمس و همکاران
اس پی اسراه حل های تحلیل با استفاده از نرم افزار: پژوهش های ورزشی

اس
580.000 264 تالیف 1397 دکتر علی شریف نژاد و همکاران آنالیز حرکت-افزار های کاربردی در بیومکانیکنرم با آشنایی

200.000 90 تالیف 1397 دکتر علیرضا نصیرزاده   رفتنبیومکانیک راه 

350.000 304 ترجمه 1397
دکتر احمد فرخی، دکتر امین غالمی و  

همکاران دینامیک اکتساب مهارت

420.000 423 ترجمه 1397 دکتر صادق امانی شلمزاری و همکاران تمرین مقاومتی یرای پیشگیری و درمان بیماری های مزمن

250.000 178 ترجمه 1397 دکتر محمد شریعت زاده و همکاران عروقی-قلبیفعالیت ورزشی مقدمه ای بر آزمون  

700.000 723 ترجمه 1397 دکتر مهدی شهبازی و همکاران یادگیری حرکتیو کنترل حرکتی 

1.000.000 596 ترجمه   1397
نیان  شهناز شهربادکتر نجف آقایی، دکتر

و همکاران
روش های تحقیق و آمار  

400.000 218 ترجمه 1398 دکتر معصومه هاللی زاده و همکاران کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در فیزیولوژی ورزشی

ناموجود 256 ترجمه 1398 علی کاشی و همکاراندکتر راهنمای آزمون آمادگی جسمانی براکپورت

850.000 381 ترجمه 1398
دکتر محمد شریعت زاده جنیدی و  

همکاران
تمرینات تناوبی بیشینه

250.000 146 ترجمه 1398 دکتر علیرضا اقابابا و همکاران مدیریت استرس با یوگا-دیدگاه های جدید در مدیریت خود

ناموجود 82 تالیف 1398 شمسیدکتر مهدیه مالنوری نفاویپستان با ادم لمبتال به سرطانراهنمای فعالیت ورزشی برای بیماران

350.000 158 تالیف 1398 دکتر افسر جعفری و همکاران مهارت های ذهنی در ورزش ژیمناستیک

800.000 372 ترجمه 1398 دکتر امیر دانا و همکاران 1تحرک کودکان جلد 

750.000 534 تالیف 1398 دکتر حمید اقا علی نژاد و همکاران (چاپ سوم)ورزشی کاربردی فیزولوژی

180.000 66 ترجمه 1398 دکتر فریبا محمدی راهنمای تمرینات قدرتی در منزل برای افراد پاراپلژی: پویامنزل

ناموجود 215 ترجمه 1398 دکتر مقصود پیری و همکاران   نقش آمادگی جسمانی در پاسخ های قلبی عروقی به استرس  

320.000 108 تالیف 1398 دکتر علی شریف نژاد و همکاران اکسل در بیومکانیکابزارهای کاربردی

021-88747884: تلفن تماس3خ مطهری، خ میرعماد، کوچه پنجم، پالک : نشانی



پژوهشگاه علوم ورزشیکتب انتشارات فهرست 
(ریال)بها صفحات هترجم/تألیف سال مترجم/نویسنده عنوان

180.000 63 ترجمه 98 دکتر فریبا محمدی   پویا راهنمای تمرینات قدرتی در منزل برای افراد پاراپلژیمنزل

380.000 178 تالیف 98 دکتر محمود نیک سرشت و همکاران های تمرینی بری افزایش وزن در افراد الغر  طراحی برنامه

ناموجود 643 ترجمه 98 و دکتر شمسدکتر نمازی زاده حرکتی در طول عمررشد

350.000 144 تالیف 99 رضا قراخانلو و همکاران  دکتر و بیماری آلزایمر  ورزش

800.000 498 ترجمه 99 دکتر حمید آقا علی نژاد و همکاران (چاپ دوم)زمان بندی تمرین برای ورزش ها 

700.000 368 ترجمه 99
ردکتر منصور صاحب الزمانی، دکتر ناد

رهنما، دکتر هیمن محمدی
(  چاپ سوم)راهنمای جامع و کاربردی پیشگیری از آسیب ورزشی

350.000 162 ترجمه 99 دکتر غالمرضا جهانی و همکاران (چاپ دوم)فوتبال آزمون های آمادگی جسمانی در 

2.300.000 316 تالیف 99 همکاراندکتر لیلی غزاله و شناسی سیستم اسکلتی عضالنیحرکت

ناموجود 300 ترجمه 99 دکتر مصطفی زارعی و همکاران
دستی و فیزیوتراپیبازتوانی عصبی عضالنی در درمان های

(اصول تا تمرین)

850.000 396 ترجمه 99 دکتر معصومه هاللی زاده آمادگی جسمانی دوره بارداری

700.000 267 ترجمه 99 دکتر محمد حسین قربانی فساد در ورزش؛ علل، پیامدها و اصالح آن

600.000 189
ترجمه و  
گردآوری

99 خضریدکتر داود دستورالعمل اجرای آزمون های غربال گری حرکات عملکردی  

260.000 70 ترجمه 99 سیدمحمدکاظم واعظ موسویدکتر و ورزشهدف و انگیزش در زندگی

1.200.000 350 ترجمه 1400
زاده، دکتر حمید  دکتر محمد شریعت

رجبی و همکاران
علم و توسعه هایپرتروفی عضله

1.100.000 319 ترجمه 1400 دکتر محمد متقی طلب و همکاران تمرینات آزمایشگاهی و میدانی در بیومکانیک و ورزش

450.000 125 تالیف 1400 قلیدکتر نازنین راسخ و دکتر ریحانه شا زندگی سالم فعالیت بدنی یا کم تحرکی

950.000 260 ترجمه 1400 و همکاراندکتر هادی روحانی هتنظیم ساعت عضله برای عملکرد بهین: زمان بندی تمرینات مقاومتی

1.800.000 630 ترجمه 1400 دکتر براتی و همکاران  
ستون فقرات گردنی، سینه ای و  سندرم های اختالل سیستم حرکتی

(ویرایش جدید)کمری

550.000 143 ترجمه 1400 همکاراندکتر عباسی و پرسش و پاسخ و در خصوص ناهنجاری های ستون فقرات100

1.750.000 625 ترجمه 1400 دکتر احسان زارعیان پیش بینی و تصمیم گیری در ورزش

750.000 298 تالیف 1400 هنری  دکتر حبیب اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش  

650.000 168 تالیف 1400 دکتر شیرین یزدانی و همکاران های تعادل با تاکید بر اقشار خاص و افراد کم توانراهنمای جامع آزمون

700.000 234 ترجمه 1400 خانوری و همکاراندکتر توحید (مسیرها، جنسیت، بدن ها و سالمتی)دوپینگ تناسب اندام 

1.700.000 372 ترجمه 1400 دانا و همکاراندکتر امیر 2تحرک کودکان جلد 

950.000 271 ترجمه 1400 دکتر حامد عباسی و همکاران های تمرین در خانه برای آسیب های اسکلتی عضالنی و ورزشیبرنامه

600.000 134
ی و  گردآور

تالیف
1400 دکتر ندا بروشک و همکاران فعالیت بدنی و ورزش در دوران ویروس کرونامالحظاتی درباره

900.000 252 ترجمه 1400 دکتر محمود شیخ و همکاران   بدنی برای دانش آموزان با اختالالت طیف اوتیسم  فعالیت

720.000 175 ترجمه 1400 دکتر مصطفی افشاری و همکاران ورزشیهم آفرینی ارزش در مدیریت

1.750.000 483
ی و  گردآور

تالیف
1400 و همکاراندکتر محمدرضا سیدی دستگاه اسکلتی عضالنیراهنمای جامع کینزیوپاتولوژی

2.000.000 405 ترجمه 1400 دکتر مجتبی عشرستاقی و همکاران (جلد اول)قدرتمندسازی و آماده سازی از نگاه بیومکانیک

1.500.000 445 ترجمه 1400 امیر شمس و همکاراندکتر در ورزشادارک بینایی و عمل

1.500.000 443 ترجمه 1400 دکتر هادی روحانی و همکاران تغذیه ای برای ورزشکاران کودک و نوجواننیازهای
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