2

تعداد درخواستی

انتشارات حتمی

ناشر کتب تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سال چاپ

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

انتشارات

2786

آسیب حاد عضالت با تاکید بر نقش
سونوگرافی در تشخیص

دکتر مرتضی آقایی افشار-
فاطمه بابایی هریس--/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1398

2522

مفاهیم بنیادی حرکات اصالحی

دکتر محمد حسین علیزاده-
دکتر مهدی قیطاسی-/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1398

1815

کمک های اولیه در ورزش و پیشگیری از
آسیب با تاکید بر ورزش های رایج

رونالد پی.پفیفر-آلتون تیگرسون و
/...دکتر امیرحسین براتی-
محمد یادگاری پور-امین کالنی

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1398

1584

آسیب شناسی ورزشی

سید محمد حسینی--/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1398

2752

اصالح پاسچر

جین جانسون/دکتر هیمن محمدی -
دکتر محمد فالح محمدی -ابراهیم
محمدعلی نسب فیروزجاه

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1397

2496

تکنیکهای توانبخشی در طب ورزشی و
امدادگری ورزشی جلد اول

ویلیام  .ای پرنتیس/دکتر حسن
دانشمندی -دکتر هیمن محمدی-
حامد محمودی-بهنام ابراهیمی-
فریبا احمد علیدخت

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1397

2376

راهنمای جامع رباط صلیبی قدامی بیولوژی
زانو ،مکانیزم ها و درمان

مارتا ام.موری  -پاتریک وافکن -
بردان سی.فلمینگ/
یوسف منگشتی جونی

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1397

2135

تربیت بدنی و ورزش معلولین

دکتر حسن دانشمندی-محمد کریمی
زاده اردکانی-هما نادری فر-
محمدحسن کردی اشکذری-/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1397

2129

ارزیابی و درمان عدم تعادل عضالنی رویکرد
جندا

فیل پیچ/دکتر مهدی قیطاسی-
مونا حسینی

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1397

2115

ورزش و معلولین

دکتر یحیی سخنگویی-
زهره افشارمند-/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1397

1700

ناهنجاری های جسمانی و ارائه حرکات
اصالحی

دکتر ساداتی موسوی-
میرکریم پور--/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1397

1629

بهداشت و ورزش

عهدیه یداله زاده-/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1397

1588

حرکات اصالحی

دکتر یحیی سخنگویی-
زهره افشارمند--/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1397

1564

بهداشت در ورزش

دکتر محمد حسین علیزاده-
دکتر مهدی کسب پرست--/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1397

1213

کمکهای اولیه در آسیب های ورزشی

دکتر نوشین اصفهانی -
حسن اسدی-/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1397

1209

مبانی آموزش تمرینات اصالحی

مایکل ای کالرک  -اسکات سی لوست/
دکتر محمد حسین علیزاده -
سید حسین میر کریم پور

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1397

284

اصول،مبانی و اهداف ورزش معلوالن

دکتر مجید جاللی فراهانی--/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1397

2695

اختالالت اسکلتی عضالنی گردن
(پیشگیری،تشخیص،ارزیابی و روشهای
جدید اصالح)

مرتضی ایزدی--/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1396

2616

تربیت بدنی و ورزش سازگارانه

جوزف وینیک/دکتر حسن دانشمندی-
علی مرادی -ابراهیم محمدعلی نسب
فیروزجاه -فاطمه کرانیان-
آناهیتا یونسی رمدانی

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1396

2602

راهکارهای تمرین اصالحی برای نقص های
عملکردی مفاصل ران و شانه

ایوان اوسار/سید حسین میر کریمپور
 -محمدرضا سیدی  -هدی دیلمی

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1396

2566

تیپینگ ویژه بازتوانی و ورزش

آن کیل/نسترن سجادی -مهرداد شاه
حسینی -نادر رهنما

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1396

2373

راهنمای کامل تمرینات اصالحی

کش پاتل/دکترامیرحسین براتی-دکتر
محمدحسین علیزاده-امیرخاتمی

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1396

2365

ورزش کلید پیشگیری و درمان آرتروز زانو

احسان آریایی-علی خالق زاده بیگ-/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1396

فهرست کتاب های انتشارات حتمی 1398
تعداد درخواستی

3
سال چاپ

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

انتشارات

2111

توانبخشی ورزشی پس از جراحیهای
ارتوپدیک زانو

کیوان یوسف پور-
دکتر امیر حسین براتی-/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1396

2371

معاینه اسکلتی عضالنی

جفری گراس-جوزف فتو -الین
روزنپ/دکتر عبدالحمید حبیبی-
محمد رمی -احم ابراهیمی عطری

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1395

2130

تمرینات اصالحی و درمانی برای ناهنجاری
های ستون فقرات

مهدی خوبی-/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1395

12

حرکت درمانی

ابوالفضل فراهانی -
کیوان شعبانی مقدم-/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1395

2374

راهنمای سالمت جسمانی برای کارمندان

سیاوش رجبی-وحیده سیفی-
دکتر بیژن گودرزی-/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1394

2137

کاربرد تحریک عضالنی/عصبی در تندرستی
و بیماری

دکتر امیرحسین براتی-کریم بیگلر-
تقی شجاعی--/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1394

1725

آناتومی آسیبهای ورزشی

دکتر محمدحسین علیزاده-سپیده
لطیفی--/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1393

1724

تیپ و فیزیوتراپی در ورزش

دکتر مجید ساعدی فر-
دکتر یحیی سخنگویی--/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1393

1248

 100پرسش و پاسخ درباره آسیبهای
ورزشی شما

توماس هاوارد -گری دبیلو کی هو-
جاش لوئیس/پویان ثابت -مسعود
حاجیانی -محمود توکلیان فرد

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1393

8

کمردرد

ابوالفضل فراهانی -
کیوان شعبانی مقدم--/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1393

1579

کشش درمانی جهت پیشگیری از آسیب و
تسکین و درد

کریستین برگ/دکتر منصور صاحب
الزمانی-هیمن محمدی-
ابراهیم علی نسب

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1392

1517

ارزیابی پوسچر

جین جانسن/دکتر نادر رهنما-
سپیده رهنما

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1392

1311

 100پرسش و پاسخ در زمینه آسیب های
ورزشی

توماس هاوارد -گری دبیلو کی هو-
جاش لوئیس/نبی شمسایی-
افشین مقدسی-علی صادقی

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1392

1278

پروتکل های بازتوانی زانو

دکتر شهرام آهنجان-علی گلچینی-/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1391

1208

راهکارهای ایمنی و ورزشی در محیط کار
پرستاران جهت پیشگیری از دردهای عظالنی

راضیه کریمیان  -اعظم جان بزرگی-/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1391

16

تمرینات ثباتی مخصوص برای ورزشکاران
مبتال به کمردرد

محسن زروار -
صیدرضا شریف زادی-/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1388

3

قوانین و استاندارد های اماکن ورزشی
معلولین

مهدی رستگاری--/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1388

2

اماکن ورزشی مناسب برای معلولین

مهدی رستگاری--/

آسیب شناسی و
حرکات اصالحی

حتمی

1388

4

تعداد درخواستی

انتشارات حتمی

ناشر کتب تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سال چاپ

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

انتشارات

983

طراحی و روش های تحقیق در مدیریت
ورزشی

پاتریک د .اندرو  -چاد د.مک
اووی--/

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1398

2746

آشنایی با پایگاه های معتبر علمی و روش
های جستجوی اطالعات

دکتر ابوالفضل فراهانی -دکتر نازنین
راسخ -دکتر صدیقه اسالمی--/

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1397

2508

آمار در علوم ورزشی  ،علوم زیستی و علوم
تربیتی

دکتر رسول حمایت طلب -
دکتر منصور سیاح-/

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1397

2110

ساخت و کاربرد ابزارهای جمع آوری داده ها
با تاکید بر مدیریت ورزشی

دکتر حمید قاسمی-دکتر سارا کشکر-
لیال ایزد پرست-/

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1397

1628

روش پژوهش در علوم ورزشی

افسانه شمشکی--/

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1397

47

روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی

کریسای برگ ٬ریچارددبلیو التین/
محمدرضا حامدینیا ،طیبه امیریپارسا،
مرضیه السادات آذرنیو.

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1397

26

اندازه گیری و ارزشیابی

دکتر مهرعلی همتی نژاد -
دکتر فرهاد رحمانی نیا  -مرتضی طیبی
 -محمد همتی نژاد--/

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1397

2694

آمار سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی

پریسا پورنعمتی -بابک هوشمند
مقدم -شهرناز شهربانیان--/

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1396

2607

آمار پایه راهنمای گام به گام

نورسااده بچوک/طاهره باقر پور
 فاطمه زیر راهیان  -لیال مختاری -مهناز نجفی

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1396

1814

روش های کیفی در مطالعات ورزشی

دیویدال آنروز-دانیل اس ماسون-
مایکل ال سیلک/دکتر فرشاد تجاری-
مونا رضایی-حجت حاتمی

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1396

1790

روشهای پژوهش تجربی در علوم ورزشی

دکتر فرشاد تجاری-
دکتر محمدعلی آذربایجانی--/

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1396

2569

آمار ،سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

دکتر نجف آقایی-
دکتر شهناز شهربانیان-حسین امیری-
زینب آنت--/

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1395

1241

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی در تربیت
بدنی

دکتر فریده هادوی-
دکتر ابوالفضل فراهانی-/

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1395

1812

استناد دهی و منبع نویسی در علوم ورزشی

دکتر فرشاد تجاری-
داود نصر اصفهانی-/

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1393

1789

روش های تحقیق در تحلیل عملکرد ورزشی

پیتر ادونگ/دکتر محمدرضا حامدی نیا

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1393

1670

کاربرد لیزرل در عمل

آرماندو لویئس ویرا/
رسول نوروزی سید حسینی-
حمید قاسمی -حبیب هنری

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1393

1211

روش های تحقیق در تربیت بدنی و علوم
ورزشی

جونز و گریتون/دکتر ابوالفضل
فراهانی  -زهرا باورساد

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1393

31

اس  .پی .اس.اس در تربیت بدنی SPSS

عبدالحمید دانشجو  -رضا نوبخت -
محسن ثالثی  -ابوالفضل فراهانی--/

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1393

866

مقدمه ای بر اخالق در پژوهش

مهدی شهبازی  -امیر عباسقلیپور--/

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1391

334

مجموعه سواالت قواعد پژوهشگری،سنجش
و آمار در تربیت بدنی

دکتر ابوالفضل فراهانی--/

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1390

52

مدیریت پژوهش

دکتر ابوالفضل فراهانی -
مرتضی رضایی صوفی--/

آمار ،سنجش و روش
تحقیق

حتمی

1390

فهرست کتاب های انتشارات حتمی 1398

تعداد درخواستی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

1756

کینانترو پومتری

انتشارات

5

سال چاپ

راجر استون-توماس ریلی/
دکتر حیدر صادقی-صبا رحمتی

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1398

2716

بیومکانیک حرکت انسان
(کاربرد در هنرهای رزمی)

امریک آریس -لستر اینگبر/ندا
بروشک -امیرعلی جعفرنژاد گرو-
علیرضا میری

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1397

2598

دینامیک راه رفتن انسان

کریستوفر واگن/
سید حسین میرکریمپور

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1397

2502

کینزیولوژی مکانیک و پاتومکانیک اندام
فوقانی جلد اول

کارول آ .اوتیز/سید حسین حسینی-
حسن دانشمندی -مرتضی تفاح

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1397

1581

سیستم آنالیز حرکت
(کاربردها،تحلیل داده ها)

سید خلیل موسوی-مهدیه مهدوی-
سیده هدی نبوی--/

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1397

864

آناتومی حرکتی

ویلیام سی  .وایتینگ  -استوارت
راگ/دکتر رحمن سوری  -آذر علیپور

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1397

1758

مبانی بیومکانیک بهینه سازی عملکرد
ورزشی

آنتونی بالزویچ/دکتر حیدر صادقی-
علی فتاحی

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1396

1757

بیومکانیک کاربردی

جان مک لیستر/دکتر حیدر صادقی-
غالمرضا رستمی

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1396

1751

پردازش سیگنال و سیستم های خطی در
علوم حرکتی

دیوید وینتر -افتاب پتال/دکتر حیدر
صادقی -محمدحسین نوری-
مسعود نوری

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1396

140

مبانی بیو فیزیک حرکت انسان

بروس آبرندی-استفان جی هانراهان-
ویگن کیپرز-لرل تی--/

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1396

2477

آناتومی دویدن برای بهبود در قدرت،
سرعت و استقامت دویدن

جو پوئلو  -دکتر پاتریک میلروی/
دکتر منصور اسالمی  -جواد سروستان

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1395

1759

نورومکانیک و حرکت انسان

دکتر حیدر صادقی

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1394

1721

حرکت شناسی

آرتی فلوید/دکتر رحمن سوری -
آذر علیپور

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1393

1720

واژه نامه توصیفی بیومکانیک ورزشی

دکتر یحیی سخنگویی-
زهره افشارمند--/

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1393

1413

راهنمای آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

دکتر حیدر صادقی-سید خلیل موسوی
-حسین نبوی نیک-/

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1393

1280

اصول بیومکانیک و تحلیل حرکت

ایوان گریفیث/دکتر ابوالفضل
فراهانی  -دکتر آذر آقایاری

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1393

981

مقاالت  ISIبیومکانیک

دکتر حیدر صادقی--/

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1393

1631

بیومکانیک مفهومی

میشل که -جان تان/علی گرزی-
حسین رستم خانی

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1392

1513

واژه نامه موضوعی بیومکانیک ورزشی

دکتر حیدر صادقی-شیوا نوری--/

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1392

982

بیومکانیک اصول و کاربرد

دکتر حیدر صادقی--/

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1391

969

مقاالت فارسی بیومکانیک

دکتر حیدر صادقی--/

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1391

149

ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی افزایش
عملکرد و بهبود ایمنی

توماس ریلی/دکتر حیدر صادقی

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1390

25

علوم کاربردی در ورزش

گریک  .ای ویلیامز/دکتر حمید اراضی

بیومکانیک ورزشی

حتمی

1388

6

تعداد درخواستی

انتشارات حتمی

ناشر کتب تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

2834

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک
برای کودکان 13تا  15ساله

انتشارات

سال چاپ

میرکو مازانتینی  -سیمونه
بومباردیری/امید رفیعی دولت آبادی-
علی ظهیری-نصیبه حاتمی

رشتههای ورزشی

حتمی

1398

2831

اصول مربیگری پرورش اندام برنامه
نویسی پیشرفته

صادق سالمی -دکتر علی پاکدل--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1398

2830

اصول مربیگری پرورش اندام پزشکی
ورزشی

صادق سالمی -دکتر علی پاکدل--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1398

2829

پیالتس ورزشی برای تمام فصول

صادق سالمی -دکتر علی پاکدل--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1398

2828

اصول مربیگری پاورلیفتینگ

صادق سالمی -دکتر علی پاکدل--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1398

2821

تمرینات سه گانه

جیمز بکینسیل /حسن کیایی-
سیدحسین بابایی -سید مقصود شبیری

رشتههای ورزشی

حتمی

1398

2796

اطلس جامع تنیس(تنیس و لذت قهرمانی)

شایان فالحتی مروست--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1398

2793

قدرت بیشتر شنای سریعتر

بلیت لوکرو/سید محمدرضا نجفی-
شیما مجاور حائری -محمد علیپور

رشتههای ورزشی

حتمی

1398

2720

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک
برای کودکان  9تا  12ساله

میرکو مازانتینی -سیمون بامباردیری/
علی ظهیری -امید رفیعی -نصیبه
حاتمی-محمد خبیری

رشتههای ورزشی

حتمی

1398

2611

یوگا برای افراد مبتدی

مارتین اسکویچ تنبرگ/سیده شلیر
حسینی  -کیوان مهری

رشتههای ورزشی

حتمی

1398

2608

مهارت های پایه فوتبال برنامه های کامل
یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 5
تا  8ساله

میرکو مازانتینی  -سیمونه
بومباردیری/علی ظهیری  -امید رفیعی
دولت آبادی  -نصیبه حاتمی

رشتههای ورزشی

حتمی

1398

2468

اصول فیزیولوژیک طراحی تمرین وزنه در
بانوان

دکتر مهرداد فتحي-محسن دهباشي-
بهاره کتابدار--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1398

2364

تمرینات شنای رقابتی (تمرینات و برنامه
های تمرین بزرگترین مربی شنای جهان)

بیل سوییتینهام-جان اتکینسون/
سید محمدرضا نجفی -اکبر احمدی-
حشمت اله اجاق

رشتههای ورزشی

حتمی

1398

2132

آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن

برت کانتراس/امید کاشی-صادق
کریمی-حسن وهبی بخش

رشتههای ورزشی

حتمی

1398

2782

زبان انگلیسی زورخانه ای

علیرضا غالمی-/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2781

مربیگری زورخانه ای درجه  3ملی

علیرضا غالمی-/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2780

علم تمرین زورخانه ای

علیرضا غالمی-/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2748

ترفند های استقامتی

سعید احمدی براتی -فرانک هلبی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2747

برنامه های رایگان ورزشی

سعید احمدی براتی -فرانک هلبی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2736

تمرینات توانی در فوتبال رویکرد علمی و
عملی

ینس بنگسبو/دکتر عبدالحسین پرنو-
دکتر صادق امانی شلمزاری-
دکتر غالمرضا جهانی

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2735

تمرینات آبی در ارتوپدی،بازتوانی طب
ورزشی و آماده سازی جسمانی

کوین ای.ویلک -دیوید ام .جوینر/
دکتر محمدحسین رضوانی -دکتر
هیمن محمدی -دکتر عین اله نادری

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2733

وعده های غذایی پرحجم

سعید احمدی براتی -فرانک هلبی-/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2732

میانبرهایی برای ساختن سیکس پک

سعید احمدی براتی -فرانک هلبی-/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2731

تقویت عضالت ناحیه مرکزی بدن

جفری م .ویالردسون/دکتر مهتاب
معظمی -فهیمه سادات جمالی -مهدی
صراف پور

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2729

هنر سقوط کردن
(رشته تخصصی فری استایل)

مصطفی علیمحمدی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2728

فوتبال در سرزمین رازها

آرمان روزچنگ-ایوب رایگان--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2722

قوانین بین المللی کشتی (رشتههای
فرنگی،آزاد،کشتی بانوان) 2018

اتحادیه جهانی کشتی/دکتر ساالر حسن
توکلی -محمدابراهیم امامی

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2623

تمرینات هوازی و بی هوازی در فوتبال

ینس بنگسبو--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2576

تکنیک بهتر شنای سریعتر

پل میسون-/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2514

استعدادیابی فوتسال

رضا ملک زاده -دکتر فریده هادوی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

فهرست کتاب های انتشارات حتمی 1398
تعداد درخواستی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

2466

موضوع اصلی

انتشارات

7
سال چاپ

اصول بنیادین طراحی تمرین در پرورش
اندام ویژه مربیان و ورزشکاران اثبات علمی
متدها و روش های تمرینی

محسن دهباشی -محمدرضا آقایی-
علیرضا عالمی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2454

آناتومی ماساژ

ابی السورث  -پگی آلتمن/حمزه
نوچمنی  -علی مرادی  -نورالدین
قرنجیک

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2439

تمرین لذت بسکتبال

مسعود لک -مصطفی نقره ای -رحیم
نصرت آبادی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2382

آناتومی بدنسازی

نیک ایوانز/هیمن محمدی-هیمن
ابراهیمی -مهدی شاهرخی

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2126

اصول نوین ورزش در آب

امیر عباسقلی پور-/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2120

فوتبال محکم

دن آبراهام/هاشم فعال

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

1919

هر روز  15دقیقه پیالتس

/--مرتضی حسینی-حسن کیایی

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

1689

آموزش تنیس روی میز

مهران احدی-زهرا اصغری--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

1309

آناتومی شنا

ایان مک لود/حیدر صادقی-فاطمه
علیرضایی  -سپیده لطیفی

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

1212

پیالتس (روشی نوین جهت تعادل بیشتر و
انعطاف پذیری)

آلیسا اونگارو/دکتر آمنه رضوی

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

29

سرعت در ورزش

پاول کالینز/دکتر نیکو خسروی -
دکتر داود حومنیان

رشتههای ورزشی

حتمی

1397

2626

کمی با فوتبال(اولین و کامل ترین کتاب
آموزش تکنیک های فوتبال پایه به زبان ساده)

میثم معصوم وند هل آباد--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2620

اطلس جامع پیالتس
(به روزترین راهنمای همگانی پیالتس)

لین رابینسون -لیسا برادشاو -ناتان
گاردنر/ایمان متقیان نژاد-
شهره پوالدیان

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2619

راهنمای جامع تمرینات با وزنه ویژه
شناگران

راب پرایس/دکتر علیرضا رحیمی-
محمدفاضل صباغی-
وحیده صفایی نژاد

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2617

آناتومی بسکتبال(تشریح تمرینات بدنسازی
و توانبخشی بسکتبال)

برایان کال -راب پاناریلو/
مهدی روستایی

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2606

مبانی جامع پدل

/--فرهاد جامع

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2601

ماساژ و رایحه درمانی

مارک ایوانز  -سوزان فرانزان -
روسالید اکسنفورد/
دکتر فریبرز هوانلو  -دکتر لیلی زمانی

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2599

آناتومی تمرین با وزنه های آزاد

رایان جورج/امید ظفرمند -
اعظم خلیل پور  -سمیرا کرمانشاهی -
دکتر مراد حسینی  -نرگس شکوهی

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2594

علم شنای رقابتی 4
(مالحظات گروه های خاص)

اسکات ریوالد  -اسکات روداو/
عبدالرضا ریاحی  -سپیده لطیفی -
علی امامی  -شهربانو جمعه پور

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2593

علم شنای رقابتی 3
(علوم ورزشی کاربردی)

اسکات ریوالد  -اسکات روداو/
سپیده لطیفی  -علی امامی  -شهربانو
جمعه پور  -عبدالرضا ریاحی

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2592

علم شنای رقابتی 2
(جنبه های فیزیولوژیکی تمرین و رقابت)

اسکات ریوالد  -اسکات روداو/علی
امامی  -شهربانو جمعه پور  -سپیده
لطیفی  -عبدالرضا ریاحی

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2591

علم شنای رقابتی 1
(علم مکانیک و تکنیک شنا)

اسکات ریوالد  -اسکات روداو/
شهربانو جمعه پور  -سپیده لطیفی -
عبدالرضا ریاحی  -علی امامی

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2590

ژوزه مورینیو

رابرت بیسلی/هاشم فعال  -سهیال
یوسفی  -وحید رحیمی

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2588

استعدادیابی در دو و میدانی

هادی نوبری -توکل رحیمی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2584

انجام تمرینات پیالتس به وسیله توپ
بزرگ(جیمبال)

لوسی نایت/رقیه یوسفی دارستانی-
سمیه عاشری

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2583

حرکات پیالتس با توپ کوچک(سطح  1تا 5
کتاب راهنمای مربیان)

کاترین ویلکز/رقیه یوسفی دارستانی-
ندا نصیری خواه -شادی موسوی

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

8
تعداد درخواستی

انتشارات حتمی

ناشر کتب تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

2582

پیالتس با حلقه جادویی(رینگ) سطح  1تا 5
کتاب راهنمای مربیان

انتشارات

سال چاپ

کاترین ویلکز/رقیه یوسفی
دارستانی -سحر حمزه

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2581

بازیهای تمرینی فوتبال(175بازی
تمرین،تکنیک و تاکتیک)

جوزف ا لوکس باچر/
مجتبی ابراهیمی ورکیانی-
مهدی شریعتی فیض آبادی

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2567

آمادگی جسمانی و تمرینات هوازی در
آب(تمرینات با آکوانودل)

تامی هیرو شیمیزو-ناریکو تاچیکاوا/
عفت لطفی پور

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2557

تمرین در آب

ملیسا لین/دکتر امیر قیامی راد-
فرهاد اسم خانی -ساالر حریری

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2545

آموزش پیالتس برای ناهنجاری های قامتی
بیماری ها و آسیب ها  :راهنمای کاربردی

جین پترسون/شهرزاد خرازان

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2472

سطح بندی المپیکی ژیمناستیک
دختران(برنامه های اجباری)

فدراسیون ژیمناستیک بانوان ایاالت
متحده/آزاده نقدی -زهرا عکسی

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2460

تمرینات معلق TRX

امین خسروی نصر -سارا پژمان آرین-/

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2453

آب درمانی و تمرینات توانبخشی

دکتر فریده باباخانی-دکتر رامین
بلوچی-فاطمه جباری--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2450

معرفی و آموزش تمرینات ریپ تی آر ایکس  TRXامین خســروی نصر  -ســارا پژمان آرین
اندراس ویلکینز و ماجر/
شفق ایزدپناه-ریحان موحدی پور-
شقایق ایزد پناه-دمساز

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

1701

درسنامه شطرنج

دکتر ساداتی موسوی-رضا رستمی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1396

2534

اینالین(کتاب راهنمای شروع اسکیت در
سطح متوسط)

ویلیام نیلی/مصطفی علی محمدی-
بهروز افضلی

رشتههای ورزشی

حتمی

1395

2503

آموزش جامع تکنیک های بدنسازی و
فیتنس از مبتدی تا پیشرفته

هیربد چوبک-/

رشتههای ورزشی

حتمی

1395

2419

ایروبیک ژیمناستیک معرفی ،فیزیولوژی
تمرین ،تغذیه و آسیب شناسی

محمد مهرتاش--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1395

1915

آموزش هندبال با روشی متفاوت با 100
روش تمرینی

مصطفی انتظاری زارچ-مجید ابراهیم
پور-/

رشتههای ورزشی

حتمی

1395

2134

جامی با طعم قهوه

آرمان روزچنگ-ایوب رایگان-/

رشتههای ورزشی

حتمی

1394

2133

اطلس جامع تمرینات بدنسازی

2369

یک چرخ رانی
(مراحل مقدماتی،مهارت های اولیه)

ادام کامبل/دکتر نادر رهنما -جعفر
کتابچی-ساسان موسوی

رشتههای ورزشی

حتمی

1394

2131

مینی والیبال

علی پور عروجی-مجید عرب-/

رشتههای ورزشی

حتمی

1394

526

ژیمناستیک ریتمیک

انجمن ژیمناستیک/قربانی کیانی-
هادیان دهکردی-جعفری

رشتههای ورزشی

حتمی

1394

1810

سیستم های تمرینی در پرورش اندام

مقصود نبیل پور--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1393

1735

واژه نامه شمشیربازی

عباسعلی فاریابی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1393

1730

علم تمرین در شمشیربازی

عباسعلی فاریابی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1393

1729

آموزش اپه

عباسعلی فاریابی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1393

1727

آموزش فلوره

عباسعلی فاریابی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1393

1687

کتاب بزرگ آناتومی بدنسازی بانوان

فردریک دالویر -جین پیرکلمنسو/
مریم محمدی -فاطمه احمدی -مریم
جهانی -ندا مظاهری

رشتههای ورزشی

حتمی

1393

977

آناتومی تمرینات قدرتی

دالویر/ابراهیم متشرعی  -نیکروان-
محمد حتمی رازلیقی

رشتههای ورزشی

حتمی

1393

260

تمرینات قدرتی با کش های بدنسازی

فیل پیج-پاد النبکر/نیما صمدزاده
یقینی-حمزه دانشمندی

رشتههای ورزشی

حتمی

1393

49

راهنمای آنالیز در فوتبال

کریستوفر کارلینگ ،مارک ویلیام،
توماس ریلی/مجتبی المیری ،محمد
اسماعیلی.

رشتههای ورزشی

حتمی

1393

33

شیوه های تمرینی در فوتسال

علیرضا رعدی  -علی زندی پور--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1393

11

بدنسازی کامل در فوتبال

سی جی اشمیت  -باب الیو/احمد
خداداد  -ابوالفضل هیهات

رشتههای ورزشی

حتمی

1393

1627

راهنمای مربیان بوکس ( آیبا) به انضمام
راهنمای مربیان بوکس حرفه ای

عبدالرضا انصاری-/

رشتههای ورزشی

حتمی

1392

فهرست کتاب های انتشارات حتمی 1398
تعداد درخواستی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

1612

آموزش هندبال در مدارس

انتشارات

9
سال چاپ

دکتر حسن مصطفی/آزاده گیالنی-
غالمرضا کریمی

رشتههای ورزشی

حتمی

1392

1606

علم و فوتبال

امیر وزینی طاهر--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1392

1562

علم تمرین فوتبال

توماس ریلی/دکتر نادر رهنما -دکتر
محمد فرامرزی

رشتههای ورزشی

حتمی

1392

1515

گرم کردن در فوتبال

دکتر نعیما خواجوی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1392

1479

 101تمرین بسکتبال برای جوانان

رقیه شجاع-علی ذاکریان--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1392

1450

واژه نامه والیبال

دکتر فرزانه حاتمی-
الهام حاتمی شاه میر--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1392

1417

تمرین قدرتی برای مردان

پاول کالینز--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1392

1365

هنر دروازه بانی

مهندس علی رضا اسماعیلی-
امیر بالزاده-/

رشتههای ورزشی

حتمی

1392

1497

آموزش مقدماتی تنیس روی میز

عباس جعفری-
دکتر ابوالفضل فراهانی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1391

1258

هندبال پایه و مقدماتی

جانس زیرونسکی  -فراستیک
تابورسکی/جواد زارعی -اکرم منظم
نژاد  -حمید قبادی

رشتههای ورزشی

حتمی

1391

1244

نگاه علمی به هندبال روز

جواد زارعی -دکتر مهدی طالب پور--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1391

1210

ارزیابی و تمرینات پایداری ناحیه مرکزی
بدن

جیسون برومیت/دکتر منصور صاحب
الزمانی  -ابراهیم محمد علی نسب

رشتههای ورزشی

حتمی

1391

997

راهنمای غذایی برای فوتبال

گلوریا اوربوش/-تقوی-شریعتی

رشتههای ورزشی

حتمی

1391

987

آموزش اسکیت پایه

سید اسد اله افضلی بروجنی -
حسین حیدری--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1391

986

فوتسال تکنیک -تاکتیک -تمرین

ویک هرمانس -راینر انگلر/دکتر ضیا
فالح محمدی-محمدفالح محمدی-
سید حسین میرکری

رشتههای ورزشی

حتمی

1391

975

راهنمای پیالتس

دکتر رضا رجبی  -لطیفی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1391

973

طراحی تمرینات قدرتی

پاول کالینز/سید علی حسینی-اعظم
نخعی نیازی-اسماعیل عباس نژاد

رشتههای ورزشی

حتمی

1391

971

تغذیه فوتبال

تقوی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1391

970

تغذیه برای فوتبال

هما شیخانی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1391

965

آموزش تکواندو از مبتدی تا پیشرفته

دکتر لقمان کشاورز--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1391

619

یادگیری والیبال کتاب کار و تکنیکهای پایه

کاترین بارث  -ریچارد هیوچرت/کیوان
مهری  -سیده شلیر حسینی

رشتههای ورزشی

حتمی

1391

466

قوانین بین المللی کشتی آزاد و فرنگی

فدراسیون بین المللی کشتی/
دکتر حمید اراضی

رشتههای ورزشی

حتمی

1390

51

راهنمای تناسب اندام در طول بارداری

دکتر لینث وولسکی -دکتر هویی
ونگر/صنم بیگم قدس میرحیدری،
فاطمه رضایی

رشتههای ورزشی

حتمی

1390

48

تمرینات دروازهبانی در فوتسال

علی زندیپور--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1390

45

ماساژ فشاری( :شیاتسو)(راهنمای کامل و
روشن برای درمان خانگی موثر و قابل اطمینان)/

سوزان فرانزن/ژاله باقرلی،
سمانه شوندی

رشتههای ورزشی

حتمی

1389

41

بدنسازی کامل در والیبال

عبدالحمید زیتونلی ،سخیده زیتونلی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1389

35

تمرینات والیبال

کاترین بارث ،آنجی لینکراند/
علی میرعابدی ،کیوان مهری،
سیده شلیر حسینی

رشتههای ورزشی

حتمی

1389

34

فوتبال ساحلی

فیفا/مجتبی تقوی

رشتههای ورزشی

حتمی

1389

121

آناتومی تکنیک های ماساژ درمانی

ریک ای جانسون -پام الترل/
علی باقر نظریان  -شفق ایزدپناه

رشتههای ورزشی

حتمی

1388

24

اصول علمی مربیگری در کشتی

جمشید خیرآبادی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1388

870

آزمون های کاربردی در والیبال

سردار محمدی--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1387

456

راهنمای کامل تمرین وزنه برای فوتبال

دکتر محمد دادکان  -کیوان مرادیان

رشتههای ورزشی

حتمی

1387

450

 101تمرین برای مدارس فوتبال

کیوان مرادیان--/

رشتههای ورزشی

حتمی

1387

10

تعداد درخواستی

انتشارات حتمی

ناشر کتب تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

2822

رشد حرکتی در طول عمر

انتشارات

سال چاپ

کارل گابارد/دکتر رسول حمایت طلب-
دکتر سید احمد موسوی-
نسترن پرویزی -فاطمه شریفیان

رفتار حرکتی

حتمی

1398

2123

اصول کنترل حرکتی

مارک ال .التاش/محمدرضا دوستان

رفتار حرکتی

حتمی

1397

1921

کنترل حرکتی انسان

دیوید روزنبام/دکتر مهدی نمازی
زاده-دکتر رسول حمایت طلب

رفتار حرکتی

حتمی

1397

1482

رشد حرکتی در طول عمر

کاتلین ام.هی وود-نانسی گچل/
دکتر رسول حمایت طلب -
علی حسین ناصری

رفتار حرکتی

حتمی

1397

1480

نقش بازی در رشد کودکان

دکتر احمد خاکی-عباس شعبانی--/

رفتار حرکتی

حتمی

1397

2615

اکتساب مهارت در ورزش(پژوهش،نظریه
و تمرین)

مارک ویلیامز -نیکالجی  .هاجژ/
دکتر ولی اهلل کاشانی -دکتر منصوره
مکبریان -دکتر احمد نیک روان

رفتار حرکتی

حتمی

1396

2610

رشد حرکتی در طول عمر

کارل پی  .گابارد/
دکتر رسول حمایت طلب و همکاران

رفتار حرکتی

حتمی

1396

2604

کنترل حرکتی در اعمال روزمره

دکتر تیموتی دی  .لی/دکتر منصوره
مکبریان  -دکتر سپیده حیدریان -
دکتر محمدرضا اشتری -
دکتر مهدی نمازی زاده

رفتار حرکتی

حتمی

1396

2564

بازی های پرورشی و اوقات فراغت از نظریه
تا عمل همراه با 100بازی برگزیده

دکتر علی همتی عفیف-
وجیهه تاجر کجینه باف-
دکتر امیر وزینی طاهر--/

رفتار حرکتی

حتمی

1396

2433

نقش کلیدی بازی در برنامه درسی تربیت
بدنی مدارس

فاطمه قناعتیان جهرمی--/

رفتار حرکتی

حتمی

1396

2125

فعالیت هایی برای رشد مهارتهای حرکتی
ظریف

جودن الین اسمیت/
دکتر ربابه رستمی-زینب حاتمی بهمن
بکلو-مونا رضایی

رفتار حرکتی

حتمی

1396

2119

بازی درمانی

امیر عباسقلی پور-/

رفتار حرکتی

حتمی

1396

1823

رفتار حرکتی ارتباط ذهن و بدن با هدف
اجرای مطلوب

جفری سی .ایوس/دکتر زهرا سلمان

رفتار حرکتی

حتمی

1396

1754

کلیات فنون و روش های تدریس در ورزش

فرشاد تجاری-سپیده قطنیان--/

رفتار حرکتی

حتمی

1396

20

کسب مهارت در ورزش

جان هانیبون/
سعید ارشم  -الهام رادنیا

رفتار حرکتی

حتمی

1396

2540

آموزش اصول پایه و قوانین رشتههای
ورزشی

دکتر ارشد رحیمی گلوگاهی-دکتر
محمد حامی-رحیم درزی خلردی-حسن
اسحاقی کناری-داوود دانشفر-/

رفتار حرکتی

حتمی

1395

2533

 101بازی گروهی برای کودکان(فعالیتها,
تمرینات و بازیهایی شاد برای همه سنین)

جودینوفر/دکتر غالمرضا لطفی-
فؤاد نیک نسب

رفتار حرکتی

حتمی

1395

2122

مبانی نوروفیزیولوژیکی حرکتی

مارک ال .التاش/محمدرضا دوستان

رفتار حرکتی

حتمی

1395

2112

آزمایشگاه رفتار حرکتی و
روانشناختی(آشنایی با ابزار و آزمون)

دکتر زهرا سلمان-مجید عرب-فائزه
مرادی چمه-/

رفتار حرکتی

حتمی

1395

1792

تربیت بدنی در مدارس

دکتر الهه عرب عامری-
سعید کوثری--/

رفتار حرکتی

حتمی

1395

2458

شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی

جوزف بیکر  -استیو کوبلی  -جرج
اسکورر/دکتر فرناز ترابی -
مریم زارع شحنه  -سارا موسوی

رفتار حرکتی

حتمی

1394

2448

مبانی عصبی حرکت انسان

دکتر پونه مختاری--/

رفتار حرکتی

حتمی

1394

2422

یادگیری و کنترل حرکتی از نظریه تا عمل
جلد دوم

ویلیام ادواردز/دکتر سید کاظم
موسوی ساداتی -مهتاب عربی

رفتار حرکتی

حتمی

1394

1793

یادگیری و کنترل حرکتی از نظریه تا عمل

ویلیام ادواردز--/

رفتار حرکتی

حتمی

1393

1732

فعالیت هایی برای رشد مهارتهای حرکتی
درشت

دکتر ربابه رستمی-مونا رضایی-
زینب حاتمی--/

رفتار حرکتی

حتمی

1393

1643

رشد و تکامل وضعیت بدنی در کودکان

دکتر مهدی قیطاسی-مریم قوجقی--/

رفتار حرکتی

حتمی

1393

1372

فعالیت بدنی از بدو تولد تا نوجوانی

محمد کشتی دار-فرشته کتبی-
حسن نقی زاده--/

رفتار حرکتی

حتمی

1393

فهرست کتاب های انتشارات حتمی 1398
تعداد درخواستی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

9

بانک آزمون یادگیری  ،اجرا و کنترل حرکتی

انتشارات

11
سال چاپ

دکتر فرشید طهماسبی -
دکتر فرزانه حاتمی--/

رفتار حرکتی

حتمی

1393

1609

تربیت بدنی در مدارس ویژه نظام آموزشی
جدید  6ساله ابتدایی

منا میرسپاسی-
محمد علی کهن پور--/

رفتار حرکتی

حتمی

1392

1516

 101بازی کالسی

گرس النگ-هاروی گروت-استوارت
تیلور/-دکتر جواد آزمون-
فواد نیک نسب

رفتار حرکتی

حتمی

1392

1279

سنجش فعالیت بدنی تطبیقی و رشدی

مایکل هاروات-مارتین ای.بالک-لوک
ای.کلی/دکتر بهروز عبدلی-امیر
شمس-پروانه شمسی پور دهکردی

رفتار حرکتی

حتمی

1391

1214

رشد حرکتی یادگیری حرکتی و روان شناسی

محمد نوحی-ولی اله کاشانی-
منصوره مکبریان-/

رفتار حرکتی

حتمی

1391

984

استعدادیابی در حوزه رفتار حرکتی

دکتر احمد فرخی--/

رفتار حرکتی

حتمی

1391

869

استعدادیابی و استعدادپروری در ورزش

ریچارد فیشر  -ریچارد بیلی/
دکتر فرناز ترابی  -شقایق جعفرپور

رفتار حرکتی

حتمی

1391

644

راهنمای عملی برای مهارت های یادگیری
مستقل

جبرئیل فرزانه--/

رفتار حرکتی

حتمی

1390

392

بازی در ابتدای کودکی

مری داروتی شریدان/-دکتر محمود
شیخ-سمیه نامدار طجری-منصوره
مکبریان

رفتار حرکتی

حتمی

1390

36

بازی های بومی و محلی شمال غرب ایران

محمد رسول خدادادی  -فریبا
عسگریان--/

رفتار حرکتی

حتمی

1389

303

رشد حرکتی در طول عمر

کاتلین ام.هی وود-نانسی گچل/علی
حسین ناصری  -دکتر حسن خلجی

رفتار حرکتی

حتمی

1387

12

تعداد درخواستی

انتشارات حتمی

ناشر کتب تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

انتشارات

سال چاپ

2771

روان شناسی ورزشی

دکتر عهدیه یداله زاده--/

روان شناسی ورزشی

حتمی

1397

2721

ورزشکار هوشیار
(رازهایی برای عملکرد خالص)

جورج مامفورد/صالح معظم -اشکان
علیزاده -فهیمه حسنی -میالد
اسماعیلی حیدرآباد-
دکتر محمد خبیری

روان شناسی ورزشی

حتمی

1397

2612

سنجش در روان شناسی ورزش و تمرین

گرشون تنباوم  -رابرت س  .اکالند -
اکیمیتو کاماتا/
دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی

روان شناسی ورزشی

حتمی

1396

2597

توسعه کار در روان شناسی ورزش و اجرا

جیم تیلور/دکتر امیر دانا -
فاطمه رحیمی زاده

روان شناسی ورزشی

حتمی

1396

2596

روان شناسی کاربردی ورزش  -ورزش
محض

جان کرمر  -آیدان موران/هادی
نوجوان  -حسن سبزعلی گل  -مرضیه
غریبی  -دکتر رسول حمایت طلب

روان شناسی ورزشی

حتمی

1396

2561

مبانی روانی-اجتماعی در تربیت بدنی

دکتر عهدیه یداله زاده--/

روان شناسی ورزشی

حتمی

1396

2505

چگونه یک روانشناس ورزشی شویم

پروفسور مک کارتی  -پروفسور مارک
جونز/دکتر فاطمه سادات حسینی-
هاشم فعال

روان شناسی ورزشی

حتمی

1396

1765

اصول مهارتهای مشاوره ای برای
روانشناسان ورزشی

جاناتان کتز -برایان همینگز/افسانه
صنعتکاران -مجید مستعان

روان شناسی ورزشی

حتمی

1396

1478

بهداشت روان و ورزش

دکتر احمد خاکی-عباس شعبانی--/

روان شناسی ورزشی

حتمی

1396

972

راهنمای عملی آشنایی با روان شناسی
ورزشی

دکتر آرنولد لیینوس/دکتر محمد
خبیری -محسن پور منتی

روان شناسی ورزشی

حتمی

1396

2577

اصول مشاوره در روان شناسی ورزشی

دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی-
دکتر سیده افروز موسوی--/

روان شناسی ورزشی

حتمی

1395

2552

ورزش و شخصیت اصالح اصول اخالق
ورزشی

کری ادوارد کلیفورد -رانولف م
فیزل/دکتر زهرا ایزانلو -دکتر محمد
ریحانی -دکتر میثاق حسینی کشتان

روان شناسی ورزشی

حتمی

1395

2489

اصول اولیه روان شناسی ورزشی

دیوید تاد/دکتر رضا میرفالح نصیری-
کیان مقصودی فر

روان شناسی ورزشی

حتمی

1395

2470

روانشناسی ورزشی

مت جارویس/دکتر رضا میرفالح
نصیری -کیان مقصودی فر

روان شناسی ورزشی

حتمی

1395

2445

مبانی روانشناسی ورزش و تمرین 2

رابرت واینبرگ -دنیل گولد/دکتر
سید محمدکاظم واعظ موسوی -
ابراهیم متشرعی  -نجمه رضا سلطانی
 علی حجتی  -ریحانه راهداربیگ -میالد اسماعیلی

روان شناسی ورزشی

حتمی

1394

1813

روان شناسی ورزشی کاربرد موسیقی در
ورزش

دکتر فرشاد تجاری-سپیده قطنیان-
فاطمه افشاری و-/...

روان شناسی ورزشی

حتمی

1393

1733

روانشناسی تصویرسازی ذهنی در ورزش

دکتر عهدیه یداله زاده--/

روان شناسی ورزشی

حتمی

1393

1668

مبانی روانی دوپینگ در ورزش

جاسم منوچهری-
دکتر فرشاد تجاری--/

روان شناسی ورزشی

حتمی

1393

1619

مبانی روانشناسی ورزش و تمرین 1

رابرت واینبرگ -دنیل گولد--/

روان شناسی ورزشی

حتمی

1392

1610

 10دقیقه سرسختی ذهنی در ورزش

جیسون سیلک--/

روان شناسی ورزشی

حتمی

1392

1512

کاربرد روان شناسی در پزشکی ورزشی

دکتر بهروز عبدلی-ایمان فقهی--/

روان شناسی ورزشی

حتمی

1392

1247

روانشناسی داوری

روبرت اس.وینبرگ-پگی
ا.ریچاردسون/دکتر سیروس چوبینه

روان شناسی ورزشی

حتمی

1391

865

روان شناسی بسکتبال

کوین ال.بورک  -دال بروان/شهزاد
طهماسبی بروجنی  -میثم رحیمی زاده

روان شناسی ورزشی

حتمی

1391

38

روانشناسی ورزش

دیوید الولی/
دکتر رسول حمایت طلب و همکاران

روان شناسی ورزشی

حتمی

1389

فهرست کتاب های انتشارات حتمی 1398

تعداد درخواستی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

2504

موضوع اصلی

13

انتشارات

سال چاپ

فرهنگ جامع اختصارات تربیت بدنی
و علوم ورزشی

علی پور علی اکبر -مهرزاد شعبانی--/

زبان تخصصی

حتمی

1397

862

راهنمای کامل کتاب زبان تخصصی
رشته تربیت بدنی هنرستان های
فنی و حرفه ای

محمد نوری  -منیر طهماسبی--/

زبان تخصصی

حتمی

1397

366

 50متن تخصصی تربیت بدنی
و علوم ورزشی

دکتر سیروس چوبینه--/

زبان تخصصی

حتمی

1397

43

 677واژه پرکاربرد در تربیتبدنی
و علوم ورزشی

فرشید طهماسبى ،امیر وزینىطاهر--/

زبان تخصصی

حتمی

1397

1420

فرهنگ لغت تخصصی رفتار حرکتی

دکتر محمد علی اصالنخانی -
محمد صحبتیها/
دکتر محمد علی اصالنخانی

زبان تخصصی

حتمی

1396

1363

واژه نامه مدیریت ورزشی

دکتر مهوش نور بخش-
دکتر حمید قاسمی-
دکتر مهدی کهندل-/

زبان تخصصی

حتمی

1396

907

ATC
(متون تخصصی کاربردی در تربیت بدنی)

دکتر اسد-فرزاد سارابیگی--/

زبان تخصصی

حتمی

1396

2506

زبان تخصصی در مدیریت ورزشی

زهرا سادات میرزازاده -
عماد محمدی-/

زبان تخصصی

حتمی

1395

2459

زبان تخصصی در رفتار حرکتی

دکتر فرناز ترابی -
رامینا ابراهیم-/

زبان تخصصی

حتمی

1394

1838

متون تخصصی در مدیریت ورزشی

رضا میرفالح نصیری--/

زبان تخصصی

حتمی

1393

1827

فرهنگ توصیفی واژگان و
اصطالحات در مدیریت ورزشی

دکتر هاشم کوزه چیان-
دکتر رسول نوروزی سیدحسینی--/

زبان تخصصی

حتمی

1393

941

( AWLفهرست واژگان دانشگاهی)

مهدی خداپرست تهامی-
ندا مهتری-
علی قربانی--/

زبان تخصصی

حتمی

1393

5

متون تخصصی انگلیسی ( 200متن )

دکتر فرشید طهماسبی -
دکتر فرزانه حاتمی--/

زبان تخصصی

حتمی

1393

370

راهنمای زبان تخصصی تربیت بدنی

دکتر حسن اسدی-
دکترنوشین اصفهانی-
مریم مهدی زاده--/

زبان تخصصی

حتمی

1391

6

راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان
تربیت بدنی

معصومه کالته سیفری -
سید عباس افسانه پورک--/

زبان تخصصی

حتمی

1388

14

تعداد درخواستی

انتشارات حتمی

ناشر کتب تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

انتشارات

سال چاپ

2832

خستگی عضالنی در انسان

کریگ ویلیامز  -سباستین راتل/
دکتر محمدرضا کردی-سارا فرج نیا-
دکتر نیما قره داغی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

2825

اخالق در فیزیولوژی ورزش

دکتر رسول اسالمی -دکتر مینو
باسامی -دکتر بختیار ترتیبیان-
دکتر سیدمرتضی طیبی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

2819

تغذیه و فعالیت ورزشی در بیماری های
التهابی

دکتر مانوار گارگ -دکتر لیزا وود/
دکتر امید صالحیان -دکتر محمد
رشیدی -دکتر ناصر امیری

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

2816

فعالیت بدنی و تندرستی

دکتر مهرزاد مقدسی -
دکتر سیدعلی حسینی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

2811

داروهای بهبود عملکرد و هورمونها در
ورزش

آنتونی سی .هاکنی/دکتر بختیار
ترتیبیان -دکتر ایوب اسدی -امید
راضی -محمد محمدی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

2727

علم هایپرتروفی عضالنی
(آشنایی کامل با جزئیات فرآیند پیچیده
افزایش توده عضالنی)

برد شونفلد/دکتر فرهاد دریانوش

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

2718

مفاهیم فیزیولوژی قلب و عروق

ریچارد ای.کالبوند/دکتر عادله
جعفری -بهزاد طاعتی -فرزانه ملکی-
محمد مهدی پور

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

2717

آناتومی انسان(با تأکید بر دستگاه
اسکلتی،عضالنی و مفاصل)

دکتر مهدی قیطاسی-
سوانا حق وردیان--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

2501

بیوانرژی فعالیت ورزشی

جی کانگ/دکتر عباسعلی گائینی -
دکتر جواد وکیلی -
فاطمه غفاریان سرکندی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

2486

مکمل های غذایی با رویکرد عملکرد ورزشی
و تندرستی(جلد اول)

مهدی روستایی -امیرحسین پازوکی-
دکتر سیروس چوبینه--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

2383

اندوکرینولوژی فعالیت بدنی و ورزش

نآما .کنستانتینی  -آنتونی .سی.
هاکنی -پی .مایکل .کان/دکتر مقصود
پیری  -صالح رحمتی احمد آباد-
حسین فتح اللهی -سیده فهیمه
حسینی  -یونس خادمی  -حسین
دالوند  -هادی زاهدی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

2381

آموزش آمادگی جسمانی برای کودکان

استفان جی .ویرگیلیو/سارا کربالییفر
 مهدی مستجاب الدعوه -محمد مهدی رفیعی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

2114

آمادگی جسمانی در ورزش

عصمت طاهرخانی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

2109

فارماکولوژی دوپینگ

محسن دهباشی-
دکتر امیر رشیدلمیر-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

1918

استفاده و سوء استفاده از هورمون توسط
ورزشکاران

ایزیو گیگو-فابیو النفرانکو-
استراسبورگر/امین ا ...دشتیان-
بیرجندی-باشفاعت-عارفی-قاسمی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

1914

فعالیت ورزشی ویژه ی سالمندان براساس
استانداردهای ACSM›s

دکتر اکبراعظمیان جزی-دکتر رضا
نوری-بهنام مسعودیان--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

1797

خطوط راهنمای  ACSMآزمون وتجویزفعالیت
ورزشی

لیندا اس پسکاتلو/دکتر عباسعلی
گائینی -دکتر علی صمدی-
مریم خالصی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

985

عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش

دکتر آقا علی نژاد--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

259

تجویز فعالیت ورزشی

دیوید پی.سواین-برایان سی.لوتولتز/
دکتر عباسعلی گایینی-
علی اصغر فالحی-علی صمدی-

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

125

آناتومی و فیزیولوژی انسان هولز جلد 2

د.شی یر  -جی باتلر  -ر .لوئیس/دکتر
خسرو ابراهیم  -مجید کوزه چیان -
سیده مونا حسینی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

21

آناتومی انسان

جمشید همتی  -صدیقه اسالمی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1398

2777

تغذیه و عملکرد ورزشی

کوین کرل/سارا صالح پور-
فواد عسجدی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

فهرست کتاب های انتشارات حتمی 1398
تعداد درخواستی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

2776

مکمل های ورزشی

15

انتشارات

سال چاپ

آنیتا بین/سارا صالح پور -بهارحسنی-
فواد عسجدی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2775

تغذیه برای فوتبال

ایفمارک/دکتر ا ُُرد ایروانی-
دکتر فواد عسجدی-دکتر خدیجه
میرزایی-علی اسدی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2770

ورزش در بازتوانی قلبی و کاردیولوژی
پیشگیرانه

سیروس فارسی -
دکتر عاطفه رئوفی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2755

راهنمای جامع گیاه خواری در ورزشکاران
استقامتی با تاکید بر اهمیت ویتامین ها و
مواد معدنی

پائول راجرز/سمانه ابراهیمی -سمیرا
سادات قالیشورانی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2754

ورزش و درمان بیماری های مزمن

پدرسون  -سالتین/دکتر مهدی
قیطاسی  -دکتر سعید نقیبی -
دکتر علی اصغر فالحی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2745

مکمل ها و ورزشکاران (تناسب اندام و
عملکرد ورزشی)

دکتر هادی عطارد -محمدرضا الماسی-
میثم میرزایی شهرابی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2740

فعالیت های بدنی و سیستم تولید مثل
در انسان(اختالالت باروری و درمان های
احتمالی)

فیروزه دهقان--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2734

راهنمای تغذیه و درمان های طبیعی(مجموعه
ای از معروف ترین درمان های طبیعی)

مؤسسه نیروگام/دکتر فرهاد
دریانوش -علیرضا جواهری

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2730

فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری های
قلبی  -عروقی

پیتر کوکینوس/دکتر علی اصغر
فالحی -دکتر شهناز شکرفروش -دکتر
ناهید عطایی نژاد -دکتر محسن ثالثی-
دکتر محمدعلی بابائی بیگی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2726

فیزیولوژی ورزشی(دستگاه سوخت و سازی)

شارون پلومن -دنیس اسمیت/دکتر
مهران قهرمانی -دکتر حسن ثانیان-
دکتر صدیقه حسین پور دالور

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2725

فیزیولوژی ورزشی(دستگاه ایمنی،عصبی و
هورمونی)

شارون پلومن -دنیس اسمیت/دکتر
مهران قهرمانی -دکتر حسن ثانیان-
دکتر سیده زینب رضوی مجد

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2724

فیزیولوژی تمرین برای دستیابی به عملکرد
بهینه

دونکن مک دوگال -دیگبی سیل/
دکتر حمید اراضی -عباس اسدی-
رسول نصیری -زهرا حسینی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2723

آماده سازی ورزشکاران کودک و نوجوان

تئودور بومپا/دکتر حمید اراضی -جبار
چگینی -احسان اقبالی -احمدرضا
باقری روچ

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2719

فعالیت بدنی و تندرستی در دوران
قبل،حین و بعد از بارداری

مهدیه مالنوری شمسی-
افسانه جمالی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2627

اصول و مبانی تمرین با محدودیت جریان
خون(اولین کتاب تمرین با  BFRدر ایران)

رضا دهقان زاده سورکی -امین امیر
حاجلو -دکتر بهمن میرزایی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2614

مباحث پیشرفته در بیولوژی مولکولی(ج )1
تنظیم سلولی و مولکولی سازگاری به فعالیت
ورزشی

کلود بوچارد/دکتر ارسالن دمیرچی-
دکتر مهرداد فتحی -بهنام روزبه-
محمد مهدی پور -غالم رسول محمد
رحیمی -میثم ترابی -پروین بابایی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2589

بیوشیمی ورزشی به زبان ساده

آنتونی سی .هاکنی/دکتر عباسعلی
گائینی -دکتر فرهاد دریانوش -سید
مسلم اسدپور -محمد شرافتی مقدم

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2573

فعالیت بدنی تندرستی و بیماری ها

کامبیز مرادی ده باغی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2551

فیزیولوژی ورزشی کودکان

نیل آرمسترانگ/رحمان سوری-
پریسا پورنعمتی-سید جواد میرغنی
و همکاران

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2507

فیزیولوژی ورزشی زنان

دکتر عباسعلی گائینی  -دکتر آقا علی
قاسم نیان-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2480

رگ زایی در بافت چربی

2467

فیزیولوژی ورزشی زنان

یی های کائو/حامد علی زده پهلوانی-
سید روح اهلل موسوی -مریم رحیمی -
مرم رحیمی ساغند -شهرام محمدی-
امین بویر احمدی -حمیدرضا بوعلی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

مونا شانگلد -گیب میرکین/دکتر
مهرداد فتحی -محسن دهباشی-
مرتضی مطهری راد

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

16
تعداد درخواستی

انتشارات حتمی

ناشر کتب تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

2455

زمانبندی تغذیه ،بهینه سازی متابولیکی
برای تندرستی عملکرد و
برگشت به حالت اولیه

انتشارات

سال چاپ

چاد ام .کرک سیک/دکتر فرهاد
دریانوش  -حسین جعفری  -پریناز
پرهیزگاری  -سرور ادیبی  -زهرا
خوش نشین  -شهین شیبانی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2449

دستگاه تنفسی و فعالیت ورزشی

آلیسون مک کانال/
دکتر عباسعلی گائینی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2375

مبانی تمرینات قدرتی و آماده سازی ()ACSM
جلد اول سازگاری های فیزیولوژیکی

نیکوالس راتامس/دکتر امیرحسین
براتی  -مهدی عباس زادگان  -توحید
همت زاده بدولی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2113

فعالیت ورزشی تمرین دیابت
(با رویکرد اثرات فعالیت بدنی بر پیشگیری
و کنترل دیابت)

دکتر سحر دانشور-/-

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

1943

دیابت نوع ( 2راهبردهای ورزشی جهت
بهبود کیفیت زندگی)

پوال کوتس-دویا فالنری/جواد
رمضانی-محمد افخمی اردکانی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

1935

راهنمای آزمایشگاه برای فیزیولوژی ورزشی

جی گری گوری هاف/دکتر فرهاد
دریانوش -ناظم زادگان

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

1794

اصول مربیگری ورزشی

دکتر عیدی علیجانی-
جمشید همتی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

1791

علم تمرین

دکتر عیدی علیجانی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

1671

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی 1

الری کنی -جک ویلمور -دیوید
کاستیل/دکتر محمدرضا اسد-
فرح حدادی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

1642

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته

پیتر فرلی -مایکل جوینر -وینست
کاینرو/دکتر شادمهرمیردار-صالح
پور-قدیمی-علی نژاد-زهساز

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

1611

اصول ورزش و تغذیه ورزشی

ماریا دانفورد--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

1399

زمان بندی تمرینات قدرتی در شنا

دکتر بهزاد مهدی خبازیان-دکتر حمید
رجبی -علی گرزی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

1358

بهینه سازی تمرین های قدرتی

دکتر نعیما خواجوی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

1357

پیشگیری و درمان چاقی

دکتر فرهاد رحمانی نیا-دکتر زهرا
حجتی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

1281

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی

پروفسور دون مک الرن -جیمز
مورتون/دکتر فرهاد دریانوش -دکتر
ابراهیم افتخار

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

1257

فیزیولوژی ورزش پاورز

اسکات کی پاورز  -ادوارد تی
هولی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

1243

زمان بندی تغذیه برای رسیدن به اوج
عملکرد ورزشی

هایدی اسکولنیک-آندرا کرنوس/
دکتر معصومه حسینی-دکتر پروین
فرزانگی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

1226

تغذیه ورزشی مقدمه ای بر تولید انرژی و
عملکرد ورزشی

آسکر ای.جاکندروپ  -مایکل
گلیسون/دکتر حمید محبی-دکتر رضا
نوری-هادی روحانی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

913

تئوری و روش شناسی تمرین

تئودور بومپا/دکتر محمد رضا حامدی
نیا-دکتر امیر حسین حقیقی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

843

زمان بندی تمرین

تئودور بومپا/دکتر رجبی-دکتر علی
نژاد-دکتر سیاه کوهیان

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

40

راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

آدامز ،جین ام/دکتر فرهاد رحمانی
نیا ،دکتر حمید رجبی ،دکتر عباسعلی
گائینی ،دکتر حسین مجتهدی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

17

آناتومی و فیزیولوژی انسان هولز جلد 1

د.شی یر  -جی باتلر  -ر .لوئیس/دکتر
خسرو ابراهیم  -مجید کوزه چیان -
سیده مونا حسینی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1397

2693

مبانی فیزیولوژی قلبی عروقی ویژه علوم
ورزشی

ریچارد یی.کالبونده/دکتر عباسعلی
گائینی -علیرضا قارداشی افوسی-
مریم اسودی فرد -یعقوب مهری الوار

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2686

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی 2

دبلیو الری کنی -جک اچ ویلمور-
دیوید ال کاستیل/دکتر محمدرضا
اسد -فرح حدادی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

فهرست کتاب های انتشارات حتمی 1398
تعداد درخواستی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

2618

اصول و روش های توسعه چابکی و تندی
حرکات ورزشی

انتشارات

17
سال چاپ

جی داوز -مارک روزن/مهدی
روستایی -مصطفی فرهادی-
حمید مهدوی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2605

تغذیه و بازیابی برای ورزشکاران بسکتبال

موسسه علوم ورزشی گتورید/
محمدرضا الماسی  -دکتر هادی عطارد

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2603

آمادگی جسمانی گام به گام تا موفقیت

نانسی ال ناترنیکوال/امید ظفرمند -
اعظم خلیل پور  -سمیرا کرمانشاهی -
دکتر مراد حسینی  -نرگس شکوهی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2600

فیزیولوژی ورزش (راهنمای مربیان)

برایان شارکی/دکتر فرهاد رحمانی نیا

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2585

تمرینات اینتروال با شدت باال()HIT

بهاره یزدان پرست چهار محالی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2580

تمرینات پالیومتریک

دکتر دونالد ای چاو -دکتر گرگوری
دی مایر/حسن کیائی -سیدمرتضی
حسینی -سید قاسم قافله باشی-
دکتر یحیی سخنگویی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2575

رژیم غذایی،فعالیت ورزشی و بیماری های
مزمن

سی .مورای آردیس/دکتر فرهاد
دریانوش -روزبه امیریان -عنایت اله
اسدمنش -مهدی صمدی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2574

اصول فعالیت های بدنی اروپا برای مربیان
ورزش2017

توماس ریگر -فرناندو ناکلریو-
آلفونزو جیمنز -جرمی مودی/حامد
علیزاده پهلوانی -غالمرضا احمد نیا-
علی زواری -رضا صلبوخی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2559

مقدمه ای بر تست ورزش قلبی  -ریوی

/--علی اصغر فالحی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2488

کافئین برای عملکرد ورزشی

لوئیس بروک -بن دیسبرو -الورنس
اسپریت/دکتر فرهاد دریانوش -دکتر
غالمحسین ناظم زادگان -پیمان
رضایی -محمدرضا ربیعی -مهشید
مهذب -مریم شعبانی

فیزیولوژی ورزش

2487

جنبه های بالینی و ژنتیکی مرگ ناگهانی قلبی
در پزشکی ورزشی

حتمی

1396

لین میالر-نابل شیک -سانجای شارما/
دکتر فرهاد دریانوش -دکتر جواد
ساجدیان فرد -محمد شرافتی مقدم-
حامد علیزاده پهلوانی -مریم شعبانی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2485

فعالیت ورزشی و بیماری ها

کامبیز مرادی ده باغی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2478

متابولیسم مکمل های ورزشی در بانوان

دکتر مهرداد فتحی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2473

تربیت بدنی عمومی 1و2

مهران قهرمانی -سارا کربالیی -یوسف
پرهوده -محمد قهرمانی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2457

مقدمه ای بر اندوکرینولوژی و پپتیدشناسی
ورزشی

دکتر امیر رشیدلمیر  -محسن
دهباشی  -لیال ضیاءالدینی دشتخاکی
 -حمیدرضا زاهدی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2456

مدیریت وزن در کشتی

دکتر امیر رشید لمیر  -محسن
دهباشی  -حمیدرضا زاهدی -
جواد قائمی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2438

مقدمه ای بر فیزیولوژی ورزشی مولکولی

2428

تغذیه و متابولیسم فعالیت ورزشی

هنینگ واکرهج/دکتر فرهاد
دریانوش-محمد مهرتاش-
وحید حدیدی-مهدی صمدی-
محمد شرافتی مقدم

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

احسان دیناروند -الهام فرهادفر-
عبدالحسن همتی مقدم--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2425

فیزیولوژی ورزشی ویژه زنان

دکتر معصومه حسینی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2421

تمرینات نردبانی سرعت و چابکی

حمید گودرزی-علی نوشیر--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2370

تمرینات قدرتی ویژه دستورالعمل های
کاربردی برای مربیان

یوری وی ورخوشانسکی/
دکتر محمدرضا حامدی نیا-
دکتر کاظم خدایی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2121

راهنمای آزمایشگاهی کین آنتروپومتری و
فیزیولوژی ورزشی

راجر استون-توماس ریلی/
دکتر مهتاب معظمی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2118

ورزش یک دو سه (ورزش های تیمی)

دکتر علیرضا بهرامی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2117

ورزش یک دو سه (ورزش های انفرادی)

دکتر علیرضا بهرامی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

18
تعداد درخواستی

انتشارات حتمی

ناشر کتب تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

1949

مبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی

انتشارات

سال چاپ

پیتر ام .تیدوس-ای.راسل تاپلینگ-
میکائیل یی.هوستون/دکتر عباسعلی
گائینی-دکتر علی صمدی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

1837

تربیت بدنی عمومی 1و2

رضا رستمی-دکتر سید کاظم موسوی
ساداتی-علی سنجر-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

1806

تربیت بدنی عمومی 1

دکتر علیرضا بهرامی -امیر عباسقلی
پور--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

1780

تربیت بدنی ویژه بیماران و موارد خاص

محمد علی سیدحسینی -ولی ا..
شاهدی -حشمت ا ...پارسیا--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

1778

تربیت بدنی عمومی

هادی یاراحمدی -عباس محمدی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

1766

فیزیولوژی و متابولیسم سلولی فعالیت
ورزشی

لیویو لوزی/دکتر رضا نوری -دکتر
اکبر اعظمیان

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

1764

تغذیه ورزشی تئوری و کاربرد

دکتر مینو باسامی -مجید امانی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

1734

علوم زیستی در تربیت بدنی

مهدی تقوا-هادی میری-آناهیتا
بلندیان--/

فیزیولوژی ورزش

1510

فیزیولوژی ورزشی تلفیق نظر و عمل 1

حتمی

1396

ویلیام جی کرامر-استیون جی
فلک-مایکل آردسچنز/دکتر فرهاد
دریانوش-دکتر عباسعلی گائینی-سارا
حجتی-

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

1397

آمادگی جسمانی و بدنسازی برای دختران

کاترینا گید-الن الچیکا-داج ورنر/
شهناز ایزدپور-دکتر نعیما خواجوی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

980

تغذیه ورزشی ویژه کسب مدال طال

گلن کاردول/دکتر عباسعلی گائینی -
دکتر رضا نوری

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

42

آزمونهای سنجش آمادگی جسمانی ،مهارتی
و روانی ورزشکاران نخبه رشتههای مختلف
ورزشی

رضا قراخانلو ،محمدرضا کردی،
عباسعلی گائینی ،محمدحسین علیزاده،
محمدکاظم واعظموسوی ،مجید کاشف،
حمید رجبی--/.

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

32

زیست شناسی در تربیت بدنی

دکتر محمد شبانی  -نرگس مراد
طلب--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

30

قدرت و توان در ورزشکاران جوان برای
سنین  7تا  15سال

فایگن بوم  -اوری دی/دکتر عباسعلی
گائینی  -جواد وکیلی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

27

فیزیولوژی انسانی

دکتر عیدی علیجانی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1396

2554

رویکرد ساده به فیزیولوژی فعالیت ورزش
و تمرین ویژه مربیان و ورزشکاران

ینس بنگسبو/دکتر عبدالحسین پرنو-
دکتر صادق امانی شلمزاری -دکتر
غالمرضا جهانی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

2549

الفبای ورزش حرفه ای 1و2

مهدی ذوالقدر  -رضا رستمی  -مونا
نوروزی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

2536

استروئیدها و عوارض ناشی از مصرف آن
ها در بدنسازی

سرجی کولپا/دکتر فرهاد دریانوش

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

2531

سازگاری های قلبی عروقی با تمرین

دکتر عبدالحمید ذکایی -دکتر مهران
قهرمانی -دکتر سارا کربالیی فر-
ناهید محمدی جاوید--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

2530

مبانی قلب و عروق(آناتومیک-فیزیولوژیک-
بالینی)

دکتر مهران قهرمانی -دکتر عبدالحمید
ذکایی -دکتر سارا کربالیی فر--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

2529

غدد ترشحات هورمونی و کنترل هورمونی
اشتها

دکتر مهران قهرمانی -دکتر سارا
کربالیی فر -ناهید محمدی جاوید--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

2516

فعالیت ورزشی و بافت چربی(مروری بر
ادیپوکاین ها)

محمد موسایی -امید یعقوب پور
یکانی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

2515

ورزش درمانی در افراد مبتال به چاقی

دومینیک هانسن/حامد علیزاده
پهلوانی -امین بویراحمدی -حبیب
ا ...رضایی -حمیدرضا بوعلی -هانی
عبدی زاده

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

2479

بیولوژی پایه و درک رایج از عضله اسکلتی

کونیهیروساکوما/حامد علی زاده
پهلوانی -حمیدرضا بوعلی -علی زین
الدینی فر -غالمرضا احمدنیا -مسعود
جوکار -کامبیز مرادی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

2471

فعالیت بدنی و تندرستی

کامبیز مرادی ده باغی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

فهرست کتاب های انتشارات حتمی 1398
تعداد درخواستی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

2423

اصول و مبانی مربیگری ورزشی

انتشارات

19
سال چاپ

آنتنس اسکار بالیوس-نریجیوس
ماسیولیس-آلکسازاستانالوایتیس و
/...دکتر علیرضا امیدی  -فضل اهلل
فتح الهی شورابه -دکتر سمیه صفری
-دکتر محمدرضا مرادی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

2128

توانبخشی قلبی

اعظم بشیری-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

1920

نگاهی به سازگاری های سلولی و مولکولی به
تمرینات ورزشی

دکتر رضا قراخانلو-دکتر مهدیه
مالنوردی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

1492

آناتومی و فیزیولوژی انسانی

زهرا علیکایی-زهرا فتح الهی-مهدی
قیطاسی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

1401

زمان بندی تمرینات قدرتی در تنیس

دکتر حمید آقا علی نژاد-دکتر حمید
رجبی-علی گرزی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

1207

اطلس عضالت اسکلتی

رابرت جی.استون-جودیت ای.استون/
دکتر رحمن سوری

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1395

2447

فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی در
دوران رشد(کودکی تا سالمندی)

خدیجه ایران دوست -دکتر مرتضی
طاهری--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1394

2437

تربیت بدنی عمومی

پریسا کالنتری-کریم بیگلر-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1394

2372

تغذیه ورزشی پیشرفته

دکتر پروانه نظر علی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1394

2368

تلفیق مبانی نظری و اصول کاربردی آمادگی
جسمانی

دکتر آذر آقایاری-مقصود نبیل
پور--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1394

2363

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

دکتر پروانه نظر علی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1394

2361

فیزیولوژی ورزشی ( 1ویژه
تندرستی،آمادگی و عملکرد ورزشی)
ویراست چهارم

شارون ای.پلومن-دنیز ال.اسمیت/
دکتر محمدفرامرزی-دکتررضا نوری-
الله باقری-هادی عبدی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1394

2136

آناتومی کاربردی (با تاکید بر دستگاه
حرکتی)

داریوش سودی-امیر وزینی
طاهر-ولی ا ...کاشانی-دکتر مهدی
قیطاسی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1394

1946

فیزیولوژی ورزشی تلفیق نظر و عمل 2

استیون.جی.فلک-ویلیام.جی.کرامر/
دکتر فرهاد دریانوش-دکتر عباسعلی
گائینی-سارا حجتی-

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1394

1936

فعالیت ورزشی و سرطان

جان ساکستون -آماندا دالی/دکتر رضا
نوری -علیرضا بهجتی -محمدمهدی
رفیعی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1394

1796

آزمونهای ارزیابی عملکرد حرکتی

دکتر امیر مقدم -دکتر جواد
فوالدیان--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1394

863

مبانی و کاربرد تمرینات مقاومتی

میکاییل اچ استون-مگ استون-
ویلیام ای سندز/دکتر حمید اراضی-
دکتر محمد عزیزی-کاظم رنجبر

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1394

1779

راهنمای سالمت زنان شاغل

دکتر فرشید طهماسبی  -دکتر فرزانه
حاتمی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1393

1761

تغذیه و متابولیسم در ورزش فعالیت
ورزشی و تندرستی

جی کانگ/دکتر فرهاد دریانوش-
پروین برزیده  -مریم امیر عضدی
 بهنام کشتکار حسام آبادی  -رضاطباطبایی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1393

1731

الکتروکاردیوگرام ()ECG

گریگ وایت-سانجای شارما/دکتر
فرهاد دریانوش-محسن داوودی-
نجمه رضائیان

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1393

1723

عملکرد قلبی -ریوی طی فعالیت ورزشی

مایکل اس ساجیو/دکتر فرهاد
دریانوش

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1393

1722

آزمون ها و ارزیابی های ورزشی NSCA

تدمیلر/دکتر گائینی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1393

1696

تغذیه ورزشی نوین

رونالد.جی.موگان/دکتر عیدی علیجانی
 -دکتر پریوش نور بخش

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1393

1666

عضله اسکلتی از مولکول تا فعالیت

دیوید جونز -جان راند -آرنولد دی
هان/دکتر رضا قراخانلو

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1393

1449

فیزیولوژی ورزشی عصبی-عضالنی
پیشرفته

فلیپ اف گاردینر/دکترپروانه نظرعلی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1393

1277

فیزیولوژی ورزشی قلبی-عروقی پیشرفته

دنیس ال.اسمیت-بو فرنهال/
دکترپروانه نظرعلی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1393

20
تعداد درخواستی

انتشارات حتمی

ناشر کتب تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

انتشارات

سال چاپ

335

تربیت بدنی عمومی 1و2

دکتر ابوالفضل فراهانی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1393

1641

ارزیابی کاربردی عملکرد جسمانی انسان

میشل پی ریمن -روبرت سی مانسک/
دکتر علیرضا سلیمی آوانسر -دکتر
سید محسن آوندی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1392

1630

فیزیولوژی فعالیت بدنی و ورزش

دکتر مهرداد فتحی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1392

1607

آناتومی

-/--

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1392

1582

تمرینات کمکی برای ورزش های استقامتی

دیتمار لوچتنبرگ/دکتر شهرام
آهنجان-امیر وزینی طاهر-شاه
آبادی-طاهری

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1392

1566

پاسخ های قلبی عروقی به فعالیتهای ورزشی

الشا ژیانگ -رابرت هستر/دکتر
فرهاد دریانوش -نسترن حاجی
طهرانی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1392

1514

حرکات کششی و انعطاف پذیری

لیال آسایش-معصوم کارکن-عباس
شعبانی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1392

1511

راهنمای ارزیابی عوامل آمادگی جسمانی
مرتبط با سالمتی

گریگوری بی دویر -شاالن دیویس/
حامد عباسی -دکتر علی صمدی -مریم
خالصی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1392

1490

راهنمای سالمت کارگر

دکترطهماسبی-دکترسلطانی-
دکترحاتمی-نقی زاده-خیرخیز--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1392

1400

زمان بندی تمرینات قدرتی در ژیمناستیک

فریبرزهوانلو-حمیدرجبی-علی
گرزی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1392

1364

افزایش طبیعی قد

دکتر فرشید طهماسبی-تحسین
خطایی-سمیه فتحی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1392

1307

راهبرد تامین انرژی در فصول مختلف

سوزان وود  -جولی هانسون/پروانه
نظرعلی  -کاوه خبیری

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1391

1224

اصول و سازگاری عملکرد ورزشی در محیط
های گرم

سجاد ارشدی-دکتر محمد علی
آذربایجانی-احمد مزیدی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1391

1218

زمان بندی تمرینات قدرتی در کشتی

دکترامیر رشیدلمیر-دکترحمید
رجبی-دکتر علی گرزی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1391

1217

زمانبندی تمرینات قدرتی دوهای
استقامتنیمه استقامت

دکتر حمید رجبی  -دکتر علی گرزی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1391

1216

زمان بندی تمرینات قدرتی در والیبال

دکتر نادر شوندی-دکتر حمید رجبی-
دکتر علی گرزی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1391

1215

زمان بندی تمرینات قدرتی در فوتبال

دکتر رضا قراخانلو-دکتر حمید رجبی-
دکتر علی گرزی-/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1391

1188

راهبرد های ورزشی برای بیماران دیالیزی

دکتر پاتریشیا پینتر/هما شیخانی
شاهین-عنایت اله اسد منش

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1391

908

راهنمای آزمایشگاهی سنجش آمادگی
جسمانی و توصیه های تمرینی

ادموند اکودو،مایکل استارک/
دکتر قراخانلو،دکتر مهدیه مالنوری

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1391

255

شیمی عمومی

عبدالحمید نصیریان-هادی میری-
مهدی تقوا--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1390

210

فیزیولوژی کاربردی ورزش سه گانه

دکتر رضا قرا خانلو -صادق امانی-
مهدی بیاتی--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1390

50

فعالیت ورزشی و کنترل کلسترول

جی .الری دورستین/عباسعلی گائینی،
جبار بشیری ،حمداهلل هادی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1390

46

پاسخ به  77پرسش کلیدی کاهش و
افزایش وزن

دکتر حمید اراضی  -بهمن
عسگری--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1389

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1389

23

آناتومی و فیزیولوژی ویژه مربیان

بهزاد مهدی خبازیان--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1388

19

محاسبات سوخت و سازی ACSM

استفان گالس/دکتر خسرو ابراهیم -
سید علی حسینی

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1388

14

بانک آزمون فیزیولوژی ورزشی

دکتر رحمن سوری -
امید صالحیان--/

فیزیولوژی ورزش

حتمی

1388

44

کانو هاتن روت/محمد علی آذربایجانی-
طراحی تمرین برای گروه های مختلف ورزشی
رحمن سوری-علی حسینی
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تعداد درخواستی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

2820

 300+1000تست آمار سنجش و
اندازه گیری

انتشارات

21

سال چاپ

صادق امانی  -حمید افروزه -
مهدی محسن زاده-/

کنکوری

حتمی

1398

1808

یادگیری و کنترل حرکتی (کتاب سبز)

ولی اله کاشانی -علی پشابادی--/

کنکوری

حتمی

1398

1781

رشد و تکامل حرکتی (کتاب سبز)

ولی اهلل کاشانی-
علی پشابادی -
منصوره مکبریان--/

کنکوری

حتمی

1398

1762

مدیریت ورزشی ( کتاب سبز)

دکتر رسول نوروزی سید حسینی-
محسن وحدانی-
نوید مهتاب--/

کنکوری

حتمی

1398

324

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی (کتاب سبز)

دکتر عبدالحسین پرنو -
اصغر توفیقی -
لیال انوشه--/

کنکوری

حتمی

1398

178

حرکات اصالحی (کتاب سبز)

امیر خاتمی-معصومه جعفری--/

کنکوری

حتمی

1398

61

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

تیمور درزابی -
مهدی نبوی نیک -
حسین نبوی نیک--/

کنکوری

حتمی

1398

4

مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش

امیر سرشین -
سردار محمدی -
رضا رستمی -
شهال حجت--/

کنکوری

حتمی

1398

1782

بانک جامع آزمون ارشد (کتاب طالیی)

کارگروه انتشارات حتمی--/

کنکوری

حتمی

1397

1153

بانک جامع کنکور کاردانی به کارشناسی

سید خلیل موسوی-
مهدیه مهدوی-
محمد حتمی رازلیقی-حسین--/

کنکوری

حتمی

1397

1

مدیریت ورزشی (کتاب آبی)

دکتر رسول نوروزي-
علي نوري زاده-
دکتر بهزاد ايزدي--/

کنکوری

حتمی

1397

330

مدیریت ورزشی (کتاب سبز دکتری)

دکتر رسول نوروزی سید حسینی--/

کنکوری

حتمی

1396

2452

رشد و تکامل حرکتی (کتاب آبی)

ولی اله کاشانی-
محمد رستمیپور--/

کنکوری

حتمی

1395

2127

مجموعه سوال های چهار گزینه ای علم
تمرین

دکتر محمدفشی-
دکتر بهزاد پاک راد-
دکتر بتول رضایی-/

کنکوری

حتمی

1394

2124

مجموعه سوال های چهار گزینه ای
فیزیولوژی انسان

دکتر محمدفشی-
دکتر بهزاد پاک راد-
دکتر بتول رضایی-/

کنکوری

حتمی

1394

620

زبان عمومی و تخصصی (کتاب سبز)

علی حسینی -
محمد حسن خودکاران--/

کنکوری

حتمی

1393

10

بانک آزمون بیومکانیک ورزشی

دکتر رحمن سوری--/

کنکوری

حتمی

1388

7

بانک آزمون آناتومی و فیزیولوژی انسان
(ویژه پیام نور)

ابوالفضل فراهانی--/

کنکوری

حتمی

1388

22

تعداد درخواستی

انتشارات حتمی

ناشر کتب تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

2817

مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

دکتر رسول نوروزی سیدحسینی -
دکتر فروغ فتاحی مسرور--/

مدیریت ورزشی

2541

مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزش

انتشارات

حتمی

سال چاپ

1398

تری بایرز-ترور اسلک -میلنا پرنت/
دکتر مرتضی رضایی صوفی -دکتر
لقمان کشاورز -دکتر سیاوش
خداپرست سرشکه-وحید بخشعلی پور

مدیریت ورزشی

حتمی

1398

1940

کاربرد مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

دکترپریوشنوربخش-دکترمهوشنوربخش/

مدیریت ورزشی

حتمی

1398

1736

نظام های اطالعات مدیریت در ورزش

دکتر حمید قاسمی  -دکتر سارا کشکر/

مدیریت ورزشی

حتمی

1398

1602

رویکرد راهبردی به رفتار سازمانی

میکائیل هیت -سی چت میلر -ادرینز
کلال/دکتر حسن اسدی -علی دوست-
دکتر کشاورز

مدیریت ورزشی

حتمی

1398

844

ورزش و روابط بین الملل

روگرلورمور  -آدرین بودر/سید
نصراهلل سجادی  -اکبر حیدری

مدیریت ورزشی

حتمی

1398

2751

بازاریابی جهانی در ورزش با تاکید بر
المپیک

دکتر ابوالفضل فراهانی -
دکتر لیال قربانی قهفرخی-/

مدیریت ورزشی

حتمی

1397

1945

مبانی مدیریت ورزشی

رابرت ئی .بیکر  -کریگ اشریک/
دکترهاشم کوزه چیان-کریم زهره
وندیان-طهماسب شیروانی

مدیریت ورزشی

حتمی

1397

1484

مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش و
اوقات فراغت

کریس ولسی-سومینتن-جفری
آبرامز/دکتر هاشم کوزه چیان-
رسول نوروزی سید حسینی

مدیریت ورزشی

حتمی

1397

1398

تدوین برنامه های موفق حمایت مالی در ورزش

دیوید استوتالر/دکتر فرشاد تجاری

مدیریت ورزشی

حتمی

1397

1288

مدیریت برگزاری مسابقات ،رویدادها و
اردوهای ورزشی

دکتر عباس خدایاری  -رضا خورشیدی
 -کیوان مشیری--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1397

868

کاربرد تئوری سازمان در ورزش

دکتر رحیم رمضانی نژاد--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1397

59

ارتباطات عمومی در ورزش

دکتر حمید قاسمی  -دکتر سارا کشکر
 -محمد اسماعیلی--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1397

2691

اخالق و حقوق ورزشی

روح ا ...اسماعیل زاده -علیرضا
صفایی کناری -معصومه درزیانی-
دکتر رسول نوروزی سید حسینی--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1396

2687

بازاریابی ورزشی یک نگاه راهبردی

متیو شانگ-مارک الیبرگر/دکتر
ابوالفضل فراهانی و همکاران

مدیریت ورزشی

حتمی

1396

2595

مدیریت امنیت برای ورزش ها و
رویدادهای ویژه

استیسی ای هال  -والتر ایی کوپر  -لو
مارسیانی  -جیمز ای مکگی/
دکتر حبیب هنری  -دکتر ساعت چیان
 -احمد محمودی

مدیریت ورزشی

2579

مدیریت راهبردی منابع انسانی در
سازمانهای ورزشی

حتمی

1396

تریسی تیلور -آلیسون دوئرتی -پیتر
مک گراو/دکتر رضا نیک بخش-دکتر
رضا میرفالح نصیری-شهروز کیهان-
آزیتا شجاعی-نگار صالحی مبارکه

مدیریت ورزشی

حتمی

1396

2532

مدیریت زیست محیطی در ورزش

دکتر ابوالفضل فراهانی-
دکتر کیوان شعبانی مقدم--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1396

2440

پویایی های گروهی (موضوعات معاصر)

مارک آر.بیکمپ  -مارک ای.آیز/دکتر
سعید صادقی بروجردی-دکتر بهرام
یوسفی0چاالک مجیدی-نسیم حیدری

مدیریت ورزشی

حتمی

1396

2377

سرمایه گذاری برای مدیران ورزشی

جان ال کرامپتون/دکتر محمد حامی-
یلدا عموزاده-شکوفه شفیعی-مجید
رزاقی-محمدمهدی درویش خضری

مدیریت ورزشی

حتمی

1396

2357

مجموعه مقاالت علمی،پژوهشی و تخصصی
مدیریت ورزشی

دکتر ابوالفضل فراهانی و
همکاران--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1396

2116

طراحی جداول مسابقات ورزشی

جان بایل/دکتر رسول نوروزی
سیدحسینی

مدیریت ورزشی

حتمی

1396

1938

اصول و مبانی مدیریت ورزشی

دکتر مهوش نوربخش-/

مدیریت ورزشی

حتمی

1396

1937

سرپرستی و مدیریت در ورزش

دکترعلیفهیمینژاد-دکتربهزاددیوکان-/

مدیریت ورزشی

حتمی

1396

1807

راهنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی

دینا جنتایل/دکتر مهرزاد حمیدی-
مریم نیازی تبار

مدیریت ورزشی

حتمی

1396

فهرست کتاب های انتشارات حتمی 1398
تعداد درخواستی

كدكاال

نام كاال

نويسنده  /مترجم

موضوع اصلی

1760

مدیریت رویدادهای ورزشی

23

انتشارات

سال چاپ

کریستوفر گرینول -لیث ان دنری
بوسل -دیوید شانک/دکتر هاشم کوزه
چیان-رسول نوروزی سید حسینی

مدیریت ورزشی

حتمی

1396

1755

برند های ورزشی

پاتریک باچت-دیتر هیال یرت/فرشاد
تجاری-دوود اصفهانی-نیما ماجدی

مدیریت ورزشی

حتمی

1396

1667

کارآفرینی در ورزش

دکتر ابوالفضل فراهانی--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1396

1416

مدیریت رویدادهای ورزشی ،تفریحی و
جهانگردی

چرلی مارلن ،لری جی آدامز/دکتر
ابوالفضل فراهانی  -سرتیپی -زنگنه

مدیریت ورزشی

حتمی

1396

2802

مدیریت سازمان ورزشی

دکتر لقمان کشاورز--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1395

2469

مدیریت دانش

دکتر روح اله توالیی  -مینا فیلی-/

مدیریت ورزشی

حتمی

1395

978

حقوق ورزشی

دکتر ابوالفضل فراهانی--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1395

867

استراتژی بازاریابی ورزشی

دیوید شلبری  -شاین کواک  -هانز
وستربک/دکتر حبیب هنری-دکتر
مرتضی طاهری-دکتر فرناز ترابی

مدیریت ورزشی

حتمی

1395

2138

مدیریت ورزشی (کتاب بنفش دکتری)

دکتر رسول نوروزی سید حسینی--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1393

1811

رفتار مصرف کننده در ورزش و تمرین

دکتر فرشاد تجاری-زینب ابودردا-/

مدیریت ورزشی

حتمی

1393

1777

مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی

حسین ذکایی-دکتر لقمان کشاورز-/

مدیریت ورزشی

حتمی

1393

1753

مهارت های ارتباطی در ورزش

فرشاد تجاری -نشمین بابایی--/-

مدیریت ورزشی

حتمی

1393

1726

آئین نگارش زبان فارسی با تاکید بر مهارت
نوشتن

دکتر حمید قاسمی-دکتر سارا کشکر-
لیال ایزد پرست--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1393

1690

کارآفرینی ورزشی از تئوری تاعمل

دارن سیلتی -سایمون چادوک/دکتر
مهدی طالب پور-میثم روحانی

مدیریت ورزشی

حتمی

1393

1669

کارآفرینی ورزشی تئوری و عمل

دورن سیلتی -سیمون چادویک/دکتر
حبیب هنری -دکتر محمود گودرزی

مدیریت ورزشی

حتمی

1393

1580

پیوند رسانه و ورزش

دکتر حسن اسدی-دکتر لقمان کشاورز/

مدیریت ورزشی

حتمی

1393

1483

رفتار مصرف کننده در ورزش و رویداد

دانیل سی .فانک/دکتر فرشاد تجاری-
زینب ابودردا

مدیریت ورزشی

حتمی

1393

18

جهانگردی ورزشی

دکتر نوشین اصفهانی  -حسن اسدی--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1393

1640

کار با نیروهای داوطلب در ورزش

1626

مقدمه ای بر حقوق ورزشی

گراهام کاسکلی -راسل هوی -کریس
اولد/دکتر نصراله سجادی -مهرلن
میزانی -امین قنبری

مدیریت ورزشی

حتمی

1392

اسپینگار-اندرسون/دکترفاطمهعبدوی

مدیریت ورزشی

حتمی

1392

1618

عدالت و ابعاد آن

محمد رعنایی -دکتر مهدی طالب پور--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1392

1583

مدیریتبرگزاریرویدادهایورزشدانشگاهی

دکتر حمید قاسمی--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1392

1578

توسعه برنامه های موفق بازاریابی ورزشی

دکتر محمد احسانی-
دکتر سید مرتضی عظیم زاده--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1392

1567

اداره سازمانهای ورزش

دکتر لقمان کشاورز-
دکتر ابراهیم علی دوست--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1392

1563

تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته

اریک شوارتز -جسون هانتر/
دکتر علی محمد امیرتاش -
دکتر فرشاد تجاری

مدیریت ورزشی

حتمی

1392

1491

بازاریابی فوتبال یک رویکرد بین المللی

مایکل دس بوردس/دکتر احسانی-
دکتر تجاری-دکتر خبیری-دیوکان و ...

مدیریت ورزشی

حتمی

1392

1396

راهنمای حمایت مالی در ورزش

دکتر نوشین بنار-
حمیده فتح اله زاده--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1392

1245

مدیریت در سازمانهای ورزشی

دکتر محمد احسانی--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1391

1225

مدیریت ایمنی و بهداشت اماکن و
رشتههای ورزشی

دکتر میر محمد کاشف -
اسکندر حسین پور-/

مدیریت ورزشی

حتمی

1391

1130

راهنمای کارورزی در مدیریت ورزشی

دکتر مهرزاد حمیدی-امین دهقان--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1391

912

تضاد اکسیژن خالقیت

دکتر پرستو اصانلو  -مریم وهابی--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1391

657

آنچه مدیران باید بدانند

حسن شمس--/

مدیریت ورزشی

حتمی

1390

39

سبک های مدیریت و رهبری در ورزش

دکتررحیمرمضانینژاد-ایمانحکیمی-/

مدیریت ورزشی

حتمی

1389

37

کارآفرینی شرکتی

دونالداف کوراتکو/ژیال جعفرینیا ،نغمه
خلیلی شهانقی

مدیریت ورزشی

حتمی

1389

