
تعالی  بسمه 

 

 مشخصات فردي:ـ ١

  ١1/١١/١631 تاریخ تولد : پیمان هنرمند نام و نام خانوادگی :

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  -خیابان کارگر شمالی -تهران آدرس : 41١01009390 تلفن تماس :

 .دانشگاه تهران

تربیتی دانشکده روان شناسی و علوم  -پل نصر -بزرگراه شهید چمران -تهران

 دانشگاه تهران.

 peymanhonarmand@ut.ac.ir آدرس الکترونیکی : 

 

 ـ سوابق تحصيلي :2

 رشته مقطع
 محل فارغ التحصیلی

 )نام موسسه و شهر(
 معدل تاریخ فارغ التحصیلی

 علوم تجربی دیپلم
مرکز پیش دانشگاهی  -بوکان

 فارابی
13/4/3111 31/31 

 15/31 13/4/3131 دانشگاه تبریز رفتار حرکتی-تربیت بدنی کارشناسی

 31/31 33/7/3131 دانشگاه تهران شناسی ورزشروان کارشناسی ارشد

دانشجوی دکتری 

 تخصصی

روان  -روان شناسی ورزش

 شناسی تربیتی 
 11/31 در حال تحصیل دانشگاه تهران

 ـ عنوان پروژه و يا پايان نامه :3
 راهنمااستاد  عنوان مقطع

 کارشناسی ارشد
زول ای، اضطراب رقابتی و کورتیارتباط بین تسلط فراانگیزش با راهبردهای مقابله

 بزاقی در دوومیدانی کاران نخبه: رویکرد نظریه بازگشتی

دکتر رسول  -کتر محمد خبیرید

 طلبحمایت

 

 ـ فهرست فعاليتهاي آموزشي و تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي4
 تاریخ نام دانشگاه یا مرکز آموزش عالی مقطع تحصیلی نام درس ردیف

 3131-3131 دانشکده پرستاری بوکان -دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کارشناسی 2و3تربیت بدنی عمومی  3

 3137 دانشگاه علم و فرهنگ استان تهران کارشناسی روان شناسی ورزش 2

 3131 دانشگاه تهران کارشناسی های بومی و محلیورزش 1

1 
پایان نامه  عنوان 1 مشاور

 کارشناسی ارشد
 3137 دانشگاه ایوانکی کارشناسی ارشد

4 
کارگاه اضطراب و انگیختگی در 

 ورزش
 3137 دانشگاه آزاد سبزوار -

 3137 دانشگاه آزاد سبزوار - کارگاه تصویرسازی در ورزش 1

1 
 آموزشهای روان شناسی و روش

 در ورزش
 3131 فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران تربیت مدرس دوره

7 
های آماری در روان شناسی روش

 ورزش
 3131 دانشگاه ایوان کی کارشناسی ارشد

1 
تحلیل آماری و کاربرد نرم 

 افزارهای آماری در ورزش
 3131 دانشگاه ایوان کی کارشناسی ارشد

3 
شناسی های تحقیق در روانروش

 ورزش
 33-3131 دانشگاه ایوان کی کارشناسی ارشد

 33-3131 دانشگاه ایوان کی کارشناسی ارشد نوروساینس و حرکت 35

 



 

 

 

 ـ فهرست مقالات5

 
 

 عنوان مقاله
 نام نویسندگان عنوان مجله و سال انتشار

عناوین مقالات 

مجلات علمی 

پژوهشی 

)داخلی و 

 خارجی(

 چاپ شده

 

نسخۀ فارسی مقیاس سنجی های روانیژگیو

 خودکارآمدی فعالیت ورزشی در سالمندان

 فصل نامه کومش

١613 
 ولی اله کاشانی* و پیمان هنرمند

بینی راهبردهای نقش استحکام ذهنی در پیش

 ای و اضطراب رقابتیمقابله

 کاران نخبهدو و میدانی

 

های کاربردی فصل نامه پژوهش

 شناختیروان

١613 

نیام، حسن غرایاق عبداله طاهری 

 زندی* و پیمان هنرمند

های روان شناختی بر تاثیر آموزش مهارت

اضطراب رقابتی و اعتماد به نفس در دانش 

 آموزان ورزشکار

 ١611 -شناختیمجله علوم روان

حسن غرایاق زندی*، پیمان 

هنرمند، مهدی رحیم زاده، سلیمان 

 عموزادهعبداله زاده و فرشته 

س نات یوگا و پیلاتمقایسه تاثیر یک دوره تمری

کیفیت زندگی زنان سالمند  بر سلامت روان و

 غیر فعال

 

 ١611 -شناختیمجله علوم روان
و  پیمان هنرمند شهرام نظری* ، 

 مژده هوشیار بادانش

پذیرفته 

 شده

بر علائم بش فعالی  8102تاثیر بازی رایانه ای فیفا 

نقص توجه در کودکان ورزشکار دارای بیش 

 نقص توجه -فعالی
 ١611 -شناختیمجله علوم روان

فرشته عموزاده، پیمان هنرمند*، 

ن غرایاق مهدی رحیم زاده، حس

 زندی، رضا رستمی

سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ های روانویژگی

آسیب اضطراب از آسیب مجدد در ورزشکاران 

 دیده

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و 

 ١613-رفتار حرکتی

             پیمان هنرمند  ولی اله کاشانی*، 

 و منصوره آذری

و تسلط  یامقابله یراهبردها نیارتباط ب

 یۀرنظ کردیدر ورزشکاران نخبه: رو یزشیفراانگ

 یبازگشت

 نشریه رشد و یادگیری حرکتی

١613 

خبیری، پیمان هنرمند*، محمد 

طلب و حسن رسول حمایت

 غرایاق زندی

نقش تسلط فراانگیزش در پیش بینی اضطراب 

رقابتی و کورتیزول بزاقی در دوومیدانی کاران 

 نخبه: رویکرد نظریه بازگشتی

یه رشد و یادگیری حرکتی نشر

١613 

پیمان هنرمند*، رسول 

محمد خبیری و ، طلبحمایت

 حسن غرایاق زندی

 عناوین مقالات

مجلات علمی 

 ترویجی

 چاپ شده

Is Motor Performance Similar in 
Different Environmental Condition? 
Telic Versus Paratelic Dominance as 

Environmental Condition Variable 

Research journal of sport 
science -2016 

پیمان هنرمند*، محمد خبیری، 

طلب و حسن رسول حمایت

 ق زندیغرایا

The Effect of Differences Related to 
Cognitive Styles on Basketball Free-

Throw Shooting Performance 

International Journal of 
Applied Science in 

Physical Education-2016 

حسن غرایاق     پیمان هنرمند*، 

 زندی، نادر عبداله نژاد

The effect of central and peripheral 
vision resulted from handwriting on 
motor control of fine- and far-point 

copying skills among children 

International Journal of 
Applied Science in 

Physical Education-2017 

پیمان    زاده، مهدی رحیم

 زادهسلیمان عبداله  هنرمند*، 

پذیرفته 

 شده

   

   

   



عناوین مقالات 

ارائه شده در 

 همایش ها

 چاپ شده

Evaluation and comparison of 
aggressiveness between athletes and 

non-athletes students in university od 
Tabriz 

های اولین کنگره بین المللی یافته

 94١3-نوین در علوم ورزش

شادی مجیدخواه،    پیمان 

 فریبا عسکریان        هرمند*

ادارک شده با  یاضطراب رقابت نیرابطه ب

 ستهایهندبال یانتظارات خودکارآمد

 یعلوم کاربرد یمل شیهما

 یورزش و تندرست

پیمان هنرمند*،       میثم نوری،       

 امیرحسین مهرصفر

بر سلامت  یمقاومت ناتیدوره تمر کی ریتاث

 زدیمردان سالمند کم تحرک استان  یروان

المللی بررسی اولین کنگره بین

مسائل سالمندی در ایران و 

 ١610-جهان

پیمان هنرمند*،      حامد فهیمی،     

 مصطفی حسینی

رابطۀ هوش هیجانی با استرس شغلی مربیان تربیت 

 بدنی شهرستان اراک

اولین همایش ملی تربیت بدنی و 

 0931-کشورورزش مدارس 

میثم نوری*، پیمان هنرمند، شادی 

 مجیدخواه

 
 

 هاي تاليفي و ترجمه شده:. كتاب6

 انتشارات نام اثر

 1931 -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تالیف -شناسی ورزش. اصول مقدماتی روان1

 1931-نوروزی ترجمه -های قهرمان(. هدف مشترک )طرز فکر تیم2

. آموزش تربیت بدنی به کودکان دارای نیازهای آموزشی خاص و 9

 هامعلولیت

 1933 -دانشگاه لرستان

 

 ها:. مدارک و دوره7

 .فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایرانشنا  9مربی درجه -

 .فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران و اقیانوسیه 2ناجی درجه -

 .ورزش درمانی در آب فدراسیون نجات غریق و غواصی 9مربی درجه -

 .دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران 9مربی  درجه  -

 .ی اسلامی ایرانآمادگی جسمانی فدراسیون ورزشهای همگانی جمهور 9مربی درجه  -

 .دوره موسس مهد کودک از سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی ایران -

 های ذهنی در ورزشکاران کمیته ملی المپیک.دوره مربیگری مهارت -
 دانشگاه تهران. spssدوره آشنایی با نرم افزار آماری  -

 انجمن مدیریت ورزشی. plsدوره آشنایی با نرم افزار آماری  -

 

 كارهاي اجرايي:. 8

 1931هیئت رئیسه اولین همایش ملی رفتار و روان شناسی ورزش انجمن رفتار و روان شناسی ورزش ایران  -

 1931مسئول پنل روان شناسی و رفتار حرکتی سومین همایش یافته های کاربردی در علوم ورزشی دانشگاه تهران -

 ادامه دارد. -1931عضو انجمن علمی روان شناسی ورزشی دانشگاه تهران  -

 1931هیئت رئیسه دومین همایش ملی رفتار و روان شناسی ورزش انجمن رفتار و روان شناسی ورزش ایران  -

 ادامه دارد. – 1931عضو هیئت داوری نشریه رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه تهران -

 

 

 


