
  فهرست کتابهاي   موجود در کتابخانه

  5/96  : بروز رسانیارشد  کاردانی، کارشناسی و کارشناس :  مقطع              مدیریت ورزشی/  علوم ورزشی/  تربیت بدنی: رشته 

  تعداد  ناشر  مولف  عنوان  کد   ردیف

1  GV1001  المللی المپیککمیته بین  پالمر- جکسون  راهنماي مدیریت ورزشی  

2  GV101 واژه نامه جامع تربیت بدنی و علوم ورزشی انگلیسی به

  فارسی

  1پلک  نژادسجادي

3  GV102 واژه نامه جامع تربیت بدنی و علوم ورزشی فارسی به

  انگلیسی

  1پلک  نژادسجادي

4  GV1031  المللی المپیککمیته بین  اشنایدر-میر- مورگان  اخالق در ورزش  

5  GV104مرکز تحقیق و توسعه   ادینگتون و ادگرتون  بدنی بیولوژي فعالیت

  علوم انسانی سمت

1  

6  GV1051  المللی المپیککمیته بین  علی مجدآرا  ورزش براي همه  

7  GV106مرکز تحقیق و توسعه   علی رضائیان  مبانی سازمان و مدیریت

  سمت علوم انسانی

2  

8  GV1072  رآواي ظهو  علی مجدآرا  راهنماي جامع مدیریت ورزشی  

9  GV1081  دانشگاه فردوسی مشهد  چالد واري  مدیریت منابع انسانی در ورزش و تفریحات سالم  

10  GV1091نی  الوانیمهدي   مدیریت عمومی  

11  GV110مرکز تحقیق و توسعه   آذر  آمار و کاربرد آن در مدیریت تحلیل آماري جلد دوم

  علوم انسانی سمت

1  

12  GV111  مرکز تحقیق و توسعه   باوم گارتنر- جکسون  جلد دوم ر تربیت بدنیگیري دسنجش و اندازه

سمت علوم انسانی

1  

13  GV112  1دانشگاه تهران  اسدي- مقدم- اصفهانی  ورزشی ماکنمدیریت ا  

14  GV1131جهاد دانشگاهی ارومیه  محرم زاده  هاي ورزشیمدیریت سازمان  

15  GV114تحقیق و توسعه مرکز   رضائیان  مبانی مدیریت رفتار سازمانی

  علوم انسانی سمت

1  

16  GV1151دانشگاه شمال  مسترمن  المللیی با رویکرد بینورزش رویدادهاي یت راهبرديمدیر  

17  GV1161بلور  عبدالرحیمی  نام آوران ورزش  

18  GV117جودي اي- ایرا ولینسکی  تغذیه ورزشی از دیدگاه متابولیسم و انرژي -

  یسکل

  1فروزش

19  GV1181  دانشگاه گیالن  رمضانی نژادریت پیشرفته در ورزشمدی  

20  GV1191  آواي ظهور  روزبهانی- اسکویی- کشکر  کار با داوطلبان در ورزش  

21  GV1201  دانشگاه بوعلی سینا  شعبانی بهار  مدیریت و طرز اجراي مسابقات ورزشی  

22  GV1211هراندانشگاه ت  هانیافر  مدیریت اوقات فراغت در ورزش هاي تفریحی  

23  GV1221  آواي ظهور  آؤاولسون  مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی  

24  GV123مرکز تحقیق و توسعه   مومنی- آذر  جلد اول آمار و کاربرد آن در مدیریت

سمت علوم انسانی

1  

25  GV1241  المللی المپیککمیته بین  مجدآراعلی   سالمت و تندرستی براي همه  

26  GV125 2دانشگاه تهران  جاللی فراهانی  تأسیسات ورزشیمدیریت اماکن و  

27  GV1261  عصر انتظار  اصفهانینوشین   ورزشی گردي جهان  



28  GV1271  بامداد کتاب  مادال - دوراي  المپیک در سازمان هاي ورزشی انسانی مدیریت منابع  

29  GV128و توسعه مرکز تحقیق   جکسون- گارتنر  جلد اول سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی

سمت علوم انسانی

1  

30  GV1291جهاد دانشگاهی ارومیه  محرم زاده  اصول و مبانی در گردشگري ورزشی  

31  GV1301  بامداد کتاب  حمیدي  رویدادهاي ورزشی مدیریت برگزاري  

32  GV1311  به نشر  رلف ویرهد  آناتومیک حرکت  

33  GV1321  نشر حفیظ  صداقتی پور - شجاعی  اصول سرپرستی  

34  GV133ایزدي- میرحسینی  در تربیت بدنی اصول سرپرستی -

  علوي- نصري

  1  نشر حفیظ

35  GV134شعبانی مقدم- طاهري  هاي ورزشیاستانداردها و ابعاد فضاها و اماکن رشته -

  نانکلی

  1  آواي ظهور

36  GV135 مجموعه سؤاالت  کنکور کاردانی پیوسته کنکور جامع فنی

  یاي و کاردانش تربیت بدنحرفه

  1  آزاداندیشان  فرهاد فرهومند

37  GV1361  نوربخش  راب جونز  توریسم و اوقات فراغت کاربردي  

38  GV1371  پوریاي ولی  علیجانیان- افقري  زبان انگلیسی براي دانشجویان تربیت بدنی ارشد  

39  GV1381جهاد دانشگاهی ارومیه  مهري- محرم زاده  مدیریت مشارکتی در سازمانهاي ورزشی  

40  GV139حسن - محمدصالح عبدي  اردوها و مسابقات ورزشی

  مصطفی طیبی-عبدي

  1  آواي ظهور

41  GV1401  علم و حرکت  استات-رلسند  مدیریت به شیوه انگلیسی  

42  GV141نظام مهندسی کشاورزي و   مسعود تورانی ناطور  چمن و کاربرد آن در فضاهاي سبز ورزشی و عمومی

  منابع طبیعی

1  

43  GV1421  عصر کتاب  کریس ادواردز  ش اسکیت آموز  

44  GV1431  دانش  جاکوبس-جی  بسکتبال  

45  GV144روزبهانی- شعبانی مقدم  هاي چمن ورزشیراهنماي جامع زمین -

  عبدالهی

  1  آواي ظهور

46  GV1452  علم و ورزش  فاطمه پاداش ستوده  وري در سازمان تربیت بدنیبهره  

47  GV146کد خالی        

48  GV1471  اداره سالمت سالمندان  دالور- اکبري  یه و ورزشتغذ  

49  GV1481  آواي ظهور  دوهرتی.جی  مدیریت منابع انسانی مروري بر رفتار سازمانی در ورزش  

50  GV1491  حتمی  دهقان قهفرخی- حمیدي  راهنماي کارورزي در مدیریت ورزشی  

51  GV150وطن - نصیرزاده-فراهانی  حقوق ورزشی

  دوست

  2  حتمی

52  GV1512  میزان  حسین آقایی نیا  حقوق ورزشی  

53  GV1522  نشر ورزش  کارالهندرسون و همکاران  اوقات فراغت  

54  GV153حسین - مظفري  اصول و فلسفه تربیت بدنی

  پورسلطانی

  1  بامداد کتاب

55  GV1542  دانشگاه پیام نور  میرمحمد کاشف  تاریخ تربیت بدنی  

56  GV1552  دانشگاه پیام نور  حسن خلجی  اصول و مبانی تربیت بدنی  

57  GV156مرکز تحقیق و توسعه   اسفندیار سعادت  مدیریت منابع انسانی

سمت علوم انسانی

2  

58  GV1572  دانشگاه پیام نور  پرویز فتاحی  وريمدیریت کیفیت و بهره  

59  GV1582  صفار  ذاکري- دانش فرد  مدیریت دانش  



  

60  GV159        

61  GV1602  حتمی  کلال-چت میلر- هیت  ي به رفتار سازمانیرویکرد راهبرد  

62  GV1611  حتمی  وستربک- کواك- شلبري  استراتژي بازاریابی ورزشی  

63  GV1621  حتمی  محمد احسانی  هاي ورزشیمدیریت در سازمان  

64  GV1631  حتمی  اسماعیلی-کشکر- قاسمی  ارتباطات عمومی در ورزش  

65  GV1641  حتمی  ریکاشک- بیکر  مبانی مدیریت ورزشی  

66  GV1651  حتمی  کشکر- قاسمی  هاي اطالعات مدیریت در ورزشنظام  

67  GV166 1  حتمی  هانتر- شوارتز  تئوري و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته  

68  GV1671  حتمی  آبرامز- سومینتن-ولسی  مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش و اوقات فراغت  

69  GV168وطن - نصیرزاده-هانیفرا  کارافرینی در ورزش

  دوست

  1  حتمی

70  GV169علیدوست- کشاورز  هاي ورزشاداره سازمان -

  خداداد

  1  حتمی

71  GV1701  حتمی  بودت-هیالیرت-باچت  برندهاي ورزشی  

72  GV1711  حتمی  مک اووي-پدرسون- اندرو  هاي تحقیق در مدیریت ورزشیطراحی و روش  

73  GV172رشد  هالیدي- کوهن  نیآمار در علوم تربیتی و تربیت بد    

74  GV1731  رشد  هالیدي- کوهن  آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی  

75  GV1741  علم و حرکت  تجاري-قاسمی- کشکر  مدیریت بازاریابی ورزشی  

76  GV1751  آواي  ظهور  علی اصغر مجدآرا  کوهنوردي  

77  GV1761  حتمی  سیدحسینی-نچیاکوزه  فرهنگ توصیفی واژگان واصطالخات در مدیریت ورزشی  

78  GV1771    بهروز دانشیان  اي تربیت بدنی و علوم ورزشیهمایش منطقه  

79  GV1781  مهر ساجده  حسینی- ذکایی  آمادگی جسمانی راهی بسوي تندرستی  

80  GV1792  بامداد کتاب  مهرزاد حمیدي  مدیریت عملکرد در سازمان هاي ورزشی  

81  GV1802  بامداد کتاب  مرتضی دوستی  رزشکنترل و مدیریت کیفیت در و  

82  GV1812  بامداد کتاب  جرج تورکیلدسن  مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم  

          


