
 

انتشاراتناشر:  محمدزاده مولف/مترجم:دکتر   عنوان: پویایی شناسی 

 

اکتساب مهارت جزو اولین منابعی است که اساس نظري آن تماما بر روانشناسی بوم شناختی استوار بوده و نتیجه کوشش 
هاي پویا و رویکرد چندین ساله مولفین کتاب در تدوین چهارچوب نظري براي کاربرد این نظریه بر اساس مدل سیستم 

قیود محور در حیطه اکتساب و یادگیري مهارت هاي حرکتی است. مخاطب اصلی این کتاب دانشمندان، متخصصین 
 رفتار حرکتی و به تبع آن دانشجویان دوره هاي تحصیالت تکمیلی در حیطه رفتار حرکتی و توان بخشی است.

انتشارات ناشر:  محمدزادهمولف/مترجم: دکتر   عنوان: مقدمه اي بر کاربرد بازخورد 
 زیستی در ورزش با تاکید بر نوروفیدبک

 

کوششی است براي ترویج و تشویق استفاده از این تکنولوژي مدرن در زمینه توانمندسازي ورزشکاران و ارتقاء عملکرد 
استرس، اضطراب،  تروماي ورزشی و نیز کاهش و درمان اختالالت ناشی از آسیب یا مشکالت هیجانی و عاطفی نظیر 

پس از آسیب و ... . در حقیقت تالش مولفین براي معرفی و اشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته هاي رفتار 
 حرکتی و فیزیولوژي با این تکنیک می باشد.

  عنوان:کمک هاي اولیه درتربیت بدنی کاشفدکتر  مولف/مترجم: ناشر:انتشارات دانشگاه ارومیه

توسط دانشگاه ارومیه به چاپ رسیده است،داراي دوازده  1389دوم کتاب کمکهاي اولیه در تربیت بدنی که در سال چاپ 
فصل در مورد حوادث و اتفاقات رایج در محیطهاي ورزشی و اصول و شرایط و فنون کمک وامداد به   مصدومین وحادثه 

به برخی حوادث متداول در رشته هاي ورزشی سعی برآگاه  دیدگان می باشد. این کتاب ضمن پرداختن به جزئیات مربوط
سازي وآشنا کردن مربیان و معلمان ورزش باعلل بروز حوادث ودر نتیجه رعایت اصول علمی وصحیح در کنترل و 

 پیشگیري ار آنها دارد.
 

 مولف/مترجم: دکتر کاشف ناشر: انتشارات دانشگاه ارومیه
ورزشی عنوان:مدیریت اماکن و فضاهاي 

 جلد اول
 

فصل براي اماکن ورزشی در طرح جامع شهري و شهرسازي رامورد قرار داده و اصول و معیارهاي مطالعه 15این کتاب در 
و طراحی اماکن ورزشی را با مراعات استاندارد هاي فنی بیان کرده است. برنامه ریزي و بهره برداري صحیح از اماکن 

ات و تجهیزات ورزشی در این کتاب به خوبی توضیح داده شده است و اماکنی مثل ورزشی و اصول نگهداري از تاسیس
  اند.پیستهاي دوچرخه سواري، سالنهاي بازي و استخرها به تفصیل ذکر شده

 مولف/مترجم: دکتر کاشف ناشر: انتشارات دانشگاه ارومیه
عنوان:مدیریت اماکن و فضاهاي ورزشی 

 جلد دوم
 

مدیریت اماکن و فضاهاي ورزشی در ادامه و تکمیل جلد اول، بیشتر به مباحث طراحی، معماري و انرژي جلد دوم کتاب 
هاي ورزشی امري در اماکن پرداخته است. چرا که استفاده از طرح هاي زیبا، جذاب و زیبا شناختی در اماکن و سالن

و سالن هاي ورزشی نیاز به آشنایی مسئولین با ضروري است. از سوي دیگر مدیریت انرژي و مصرف بهینه آن در اماکن 
 اصول و ضوابط آن دارد که در این کتاب بطور مشروح ارائه گردیده است.

  2و1عنوان:تربیت بدنی عمومی  مولف/مترجم: دکتر کاشف ناشر:انتشارات حقوق اسالمی



کتاب به طور مختصر و مفید آورده شده است و در پایان دانشگاه پیام نور در این  2و 1خالصه مطالب کتابهاي تربیت بدنی 
هر فصل با ارائه نمونه سواالت تستی و تشریحی از آزمون هاي سالهاي گذشته دانشگاه، سعی گردیده است تا دانشجویان 

 تربیت بدنی تسلط کامل پیدا کنند. 2و  1با خواندن این کتاب به محتویات دروس عمومی 
 
 
 

دکتر کاشف مولف/مترجم: بامداد کتاب-ناشر:تهران   عنوان:حقوق و اخالق ورزشی  

فصل درباره فلسفه و هدف حقوق، سیر تحول تاریخی حقوق، اصول پیشگیري از خطرات ورزشی،  14این کتاب حاوي 
هاي قانونی، شرط بندي مسئولیتشاخه هاي علم حقوق، جرم و انواع آن، مجازات و انواع آن، مسئولیت در ورزش، انواع 

در ورزش، ورزش و دوپینگ، مبانی حقوقی در .رزش، نظم و انضباط در ورزش و اخالق در ورزش می باشد که می تواند 
 در کاهش حوادث و رفتارهاي پرخطر در ورزش موثر باشد.

دکتر کاشف مولف/مترجم: ناشر:انتشارات مبتکران   عنوان:حرکت درمانی 

 حرکت درمانی در هشت فصل با عناوین زیر به دانشجویان و عالقمندان ارائه شده است:کتاب 
اجتماعی و -تعریف حرکت درمانی، انواع حرکت درمانی، عملکردهاي نادرست دستگاه عصبی، عوامل زوانی

اده از استف ناهنجاریهاي حرکتی، آشنایی با روش ها و تکنیک هاي حرکت درمانی، تمرینات و حرکات ویژه و شرایط
 حمام هاي سونا مطالب این کتاب را تشکیل می دهند.

 

 دکتر کاشف مولف/مترجم: 1391انتشارات حتمی،تهران، ناشر:
عنوان:مدیریت ایمنی و بهداشت اماکن 

 ورشته هاي ورزشی 
 

بوجود آمده در حین فصل می باشد که با پرداختن به آمار و اخبار تلفات و خسارات جانی و مالی  9این کتاب حاوي 
برگزاري رویدادهاي ورزشی درباره ایمنی و بهداشت در رشته هاي ورزشی اطالعات جامع و مفیدي می باشد. فلسفه و 

ها، مواد نیروزا و دوپینگ از جمله فصول این کتاب می باشند که مدیران و مربیان اصول ایمنی و بهداشت، ورزش و بیماري
  اي ایمنی و بهداشت در فعالیت هاي ورزشی آشنا می سازد.ورزشی را با ضوابط و معیاره

 دکتر کاشف مولف/مترجم: انتشارات تکوین ،ناشر:ارومیه
بازیهاي بومی و محلی آذربایجان  عنوان:
 غربی 

 

ز اهاي بومی و محلی استان آذربایجان غربی براساس یک مطالعه پژهشی نگارش یافته است. در این کتاب بعد کتاب بازي
پرداختن مختصر به تاریخ و جغرافیاي استان بازیهاي بومی محلی آن به چهار گروه تقسیم شده اند و جمعاً هفتاد بازي با 

بازي ویژه شهرهاي  25شرح نحوه اجرا و محل رواج آن توضیح داده شده اند. از تعداد بازیهاي آمده در کتاب تعداد 
 مالی استان می باشند.بازي نیز مخصوص شهرهاي ش 23جنوب استان و 

  علم تمرین در شنا عنوان: دکتر کاشف مولف/مترجم: 1388ناشر:تهران،مبتکران،پیشروان

کتاب علم تمرین در شنا حاوي طالب بسیار مفیدي در زمینه فیزلوژیکی و بیومکانیک چهارشنا، ترکیبات بدنی،زمانبندي و 
براي شناهاي سرعت،نیمه استقامت واستقامت ،اصول تمرینات شنا در برنامه ریزي تمرینات شنا،مسائل علمی تمرینی 

خشکی و تمرینات کششی براي شناگران و اصول تغذیه وشناخت آسیبهاي ورزشی رایج در شنا و شیوه هاي کنترل و 
 درمان آنها می باشد.

 دکتر کاشف مولف/مترجم: بامداد ، نشر ورزشتهران،  ناشر:
مالی در سازمان مدیریت اداري و  عنوان:

 هاي ورزشی
 

 

 

 



سیر تحوالت و تاریخ مدیریت در جامعه و مواردي مانند اصول مدیریت ،صف وستاد در سازمانهاي ورزشی ومسائلی در 
راستاي مدیریت اداري ومالی در سازمانهاي ورزشی از جمله مطالب این کتاب می باشد. کتاب مدیریت اداري ومالی در 

مدیریت ،مسائل اداري مدیریت و مسائل مالی تهیه وتنظیم شده است.این کتاب در حال حاضر به سه بخش مسائل کلی 
عنوان منبع درسی در تعدادي از دانشگاه هاي کشور ودر مقطع کارشناسی ارشد موررد استفاده اساتید محترم و دانشجویان 

 ه نشر ورزش به چاپ رسید.بوسیل 1388صفحه در سال 222فصل و14تربیت بدنی قرار می گیرد.کتاب در 

  عنوان:شناي پیشرفته دکتر کاشف مولف/مترجم: انتشارات دانشگاه ارومیه ناشر:

کتاب شناسی پیشرفته به تشریح و توضیح گامهایی براي موفقیت در تمرینات شناعی پردازد و تمامی تمرینات مفید براي 
ه قورباغه و پروانه را یاداوري می نماید.این تمرینات با استفاد-پشت -پیشرفت در تکنیک هاي مختلف، چهار شناي کرال 

از تجربیات مربیان بزرگ بر روي شناگران برجسته جهان انتخاب و درکتاب با تصاویر مربوطه ذکر شده اند.عالقمندان به 
   .دشناي پیشرفته می توانند با بکارگیري تمرینات ارائه شده دستیابی خود را به موفقیت تسهیل کنن

ناشر:انتشارات جهاد دانشگاهی 
 ارومیه

 عنوان:هوش برتر دکتر کاشف مولف/مترجم:
 

متن این کتاب حاوي دانش و اطالعات مخصوصی درباره زمینه هایی از جمله برنامه ریزي هاي عصبی،کلالمی،طب 
 بترتیب داراي تمریناتیبدن وذهن،یادگیري سریع،تقویت هوش و حکمت روانی می باشد.قسمت هاي سه گانه کتاب 

جهت تقویت هوش وحافظه، قسمت دوم در مورد روشهاي یادگیري سریع و قسمت سوم نیز زمینه رشد وشکوفایی 
توسط انتشارات جهاد  1387توانمدیهاي ذهنی را در خواننده تقویت می نماید.چاپ دوم کتاب هوش برتر در سال 

 دانشگاهی ارومیه چاپ ومنتشر گردیده است.

  عنوان:تمرینات فوتبال دکتر کاشف مولف/مترجم: شر:انتشارات فواد نا

کتاب تمرینات فوتبال از جمله کتابهایی است که به منظور آشنایی مربیان و مدرسان فوتبال وباارائه تکنیکها وتاکنیکهاي 
حالتهاي وبا تصاویر رنگی وتمرینی بسیلر مفید ومناسب چجاپ ومنتشر شده است.این کتاب از آلمانی به فارسی ترجمه 

توسط  1375مختلفی از روشهاي حمله و دفاع در فوتبال ارائه شده است.کتاب تمرینات فوتبال اولین بار در سال 
توسط انتشارات فواد منتشر  1382نسخه در سال 5000انتشارات صالح الدین ایوبی به چاپ رسید و چاپ سوم آن در 

 گردید.

نشگاهی ناشر: انتشارات جهاد دا
 ارومیه

 عنوان:آمادگی جسمانی با تمرینات شنا دکتر کاشف مولف/مترجم:
 

تمرینات ارائه شده در کتاب آمادگی جسمانی با تمرینات شنا ،که از کتاب انگلیسی آقایان جرج آستین وجیم نوبل،از 
رشته شنا را در جهت آماده سازي اساتید برجسته آموزش شنا،به فرسی ترجمه شده است می تواند مربیان و قهرمانان 

صفحه 148تیمها و ورزشکاران خود بااستفاده از تمرینات آبی و خشکی راهنمایی ویاري نماید.این کتاب در دوازده فصل و
 توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه چاپ ومنتشر گردیده است. 1375و در سال 

  عنوان:مراحل آموزش شنا کاشفدکتر  مولف/مترجم: ناشر:انتشارات دانشگاه ارومیه

آموزش گام به گام شنا براي مبتدیان محتواي اصلی این کتاب می باشد. آشنایی با آب و استخر و فراگیري آسان مرحله 
به مرحله چهار شناي کرال سینه، کرال پشت، قورباغه و پروانه با تصاویري واضح براي هر مرحله توضیح داده شده است 

نحوه شروع و پایان کالس هاي آموزش شنا را گوشزد می کند. نو آموزان نیز از این کتاب می توانند بعنوان و به مربیان 
 راهنماي خود آموز استفاده نمایند.

  عنوان:مدیریت منابع انسانی دکتر کاشف مولف/مترجم: 1390ناشر: تهران،مبتکران،پیشروان



از نیروهاي انسانی داوطلب در ورزش و نقش آن ها در برگزاري هر چه در این کتاب ضمن تأکید بر اهمیت استفاده 
بهتر ورزشی در سراسر جهان، مسایل و مشکالت به کارگیري و کار با نیروهاي داوطلب در ورزش به خوبی و به تفسیر 

نده از تجارب ارزمورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به طور قطع مدیران ورزشی می توانند با مطالعه و آگاهی یافتن 
مدیرانی که سالیان متمادي به برنامه ریزي و سازماندهی نیروهاي داوطلب و برگزاري رویدادهاي مهم بین المللی 

 صرف با و شده مطلع ورزش در داوطلب نیروهاي مدیریت صحیح و علمی اصول از اند، پرداخته ورزشی ي عرصه  در
م امور مربوط به برگزاري محافل و رویدادهاي ورزشی با بهره گیري از داقل انرژي و هزینه و زمان، نسبت به انجاح

 .نیروهاي انسانی داوطلب اقدام کنند

  عنوان:آموزش شنا دکتر کاشف مولف/مترجم: ناشر:موسسه کتاب همراه

مطالب خالصه براي اولین بار به چاپ رسید حاوي  1385کتاب جیبی آموزش شنا که توسط انتشارات همراه و در سال
و مفیدي براي نوآوران شنا می باشد.در این کتاب روشها و گامهاي مختلفذ شناهاي چهارگانه باتصاویر مربوطه ارائه 
شده است.به مربیان عزیزي که آموزش شنا را بویژه در کالسهاي طرح صباح آموزش و پرورش بر عهده دارند.همراه 

 روزنامه در کتابفروشی ها موجود می باشد،توصیه می گردد. داشتن یک نسخه از این کتاب که با قیمت یک
 

  عنوان:حرکات اصالحی و ورزش درمانی دکتر کاشف مولف/مترجم: ناشر: انتشارات دانشگاه ارومیه

از جمله کاربردهاي طبی و درمانی ورزش وحرکات ورزشی،خواص درمانی وشفا بخشی آن می باشد.کتاب حرکات 
و توسط دانشگاه ارومیه چاپ گردید.حاوي مطالب مفیدي  1389درمانی که چاپ سوم آن در سال اصالحی و ورزش 

درباره شناخت ناهنجاریهاي مختلف جسمانی ،روانی،ارتوپدیکی ارگانیکی وعلل بروز آنها می باشد.این کتاب با ارائه 
ن خود ارائه می نماید.تعدادي از دانشگاه کتاب حرکات ورزشی مناسب،روشهاي اصالح و درمان ناهنجاریها را به خوانندگا

هاي کشور در حال حاضر این کتاب را در مقطع کارشناسی تدریس می نمایند وچند سالی است که براي    طراحی 
 سواالت کارشناسی ارشد نیز از منابع اصلی می باشد.

  عنوان:تاریخ تربیت بدنی دکتر کاشف مولف/مترجم: ناشر:انتشارات پیام نور

کتاب تاریخ تربیت بدنی داراي اطالعات مستندي است در مورد تاریخچه تربیت بدنی در قاره هاي پنج گانه وادوار 
گوناگون تاریخی که نکات مهم واساسی تاریخ گذشته را درباره تربیت بدنی و ورزش بازگو می نماید. روند تحوالت 

تاریخی در این کتاب نشان داده شده است. این کتاب به عنوان ورزش وتوسعه و تکوین آن تادوران معاصر باتصاویر 
 کتاب درسی در دانشگاه هاي پیام نور کشور در مقطع کارشناسی تدریس می گردد.

 دکتر کاشف مولف/مترجم: ناشر:انتشارات مبتکران
مدیریت اوقات فراغت و تفریحات  عنوان:

 سالم
 

هاي متفاوت از اوقات گیري سکب زندگی افراد جامعه، تعاریف و دیدگاهبررسی اهمیت و ضرورت اوقات فراغت در شکل 
هاي مناسب داخلی و خارجی ها و سرمایه گذاريها و ... ، افراطهاي بدون وسیله با وسیله، انواع ورزشفراغت، انواع بازي
 .جهت ایجاد جاذبه

  درمانی ستون فقراتعنوان:ورزش  دکتر کاشف مولف/مترجم: ناشر:موسسه کتاب همراه

آناتومی ستون فقرات و اصول حرکتی محافظت از آن از جمله مطالب کتاب است که با بیان ساده براي عموم نوشته 
شده است. در فصل دوم علل اختالالت وضعیتی ستون فقرات به رشته تحریر در آمده و فصل سوم به حرکات ورزشی 

نسخه  4اصالحی اختالالت ستون فقرات پرداخته است. در فصل چهار کتاب مناسب براي حرکت درمانی و حرکات 
 ورزشی درمانی براي چهار عارضه ستون مهره ها تشریح و توضیح داده شده است.



 

 

 

 ناشر:مبتکران
 دکتر کاشف مولف/مترجم:

عنوان:باشگاه هاي فوتبال برتر ایران و 
 جهان

 

مختصري از فعالیت هاي تعدادي از باشگاهها ي ورزشی برتر و معتبر ایران و در این کتاب سعی کردیم باارائه گزارش 
جهان،ضمن مهیا ساختن زمینه مناسب  براي مقایسه آنها با یکدیگر ،زمینه آشنایی با زوایاي مختلف اداري و مالی و 

 ورزشی باشگاه هاي بزرگ را براي خوانندگان گرامی فراهم شود.

  علوم ورزشیعنوان:روش هاي تحقیق در دکتر کاشف مولف/مترجم: ورزشینشر ، ناشر:بامداد کتاب

محتواي این کتاب با صراحت و سادگی تهیه گردیده تا در کنار راهنمایی اساتید محترم رشته علوم ورزشی در دانشگاه 
 کارهاي تحقیقی و نگارشهاي سراسر کشور ،به عنوان یاري مهربان بتواند دانشجویان گرامی را در مراحل مختلف انجام 

پایان نامه و رساله یاري رساند . کتاب روش هاي تحقیق در و علوم ورزشی با اتکا و استناد به سرفصل هاي مصوب این 
 درس و در دوازه فصل تدوین گردیده است.


