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شهرام یزدانيزمین شناسي سواحل جنوب ایران به عنوان جایگاهي مناسب پوسترمحی الدین  احراری رودی6742

محمدحسین یاراحمدزهیتأثیر تبلیغات مدرن بر جذب گردشگر ورزشی در سواحل مکرانپوسترسمیرا  سنجرانی واحد 6748

محمد جواد عاقلیورزشهای آبی ساحلی جزیره قشم پلی برای جذب گردشگران پوسترخدیجه  خضری مقدم6758

کوروش قهرمان تبریزیواکاوی سخنان مقام معظم رهبری در مورد توسعه ورزش های پوسترعلیرضا  نقدی نسب6763

افشار هنرور توسعه گردشگری ورزشی در سواحل دریای عمان: مطالعه موردی پوسترترانه  کریمی6764

محسن قدرتامید راستینهارائه الگوی گردشگری ورزشی در چابهار با تاکید بر ورزش های پوسترحسین  عسکری پور گلویک6770

ليست مقاالت

آرزو همتینعیمه  بلوجمدیریت جذب گردشگر با ایجاد دهکده المپیک ورزشهای ساحلی پوسترمحمد حسین یاراحمدزهی6775

نسیم الیاس پور سعید جهانتیغبررسی زمین¬گردشگری منطقه چابهار به منظور گسترش پوسترعزیز اله  بزی6776

نسیم الیاس پورسعید جهانتیغبررسي راهکارهاي گسترش گردشگري ورزشي در شهرستان چابهارپوسترعزیز اله  بزی6778

محمد امیري داوود امیری ثالثبررسی تاثیر آموزش آکادمیک بر گسترش استفاده از ورزش های پوسترحسین  عسکری پور گلویک6779

محی الدین احراری رودیبررسي و مکانیابي کاربري توریسم ورزشي در منطقه ساحلي پوسترعزیز اله  بزی6780

سمانه راستگوسید عذرا میرکاظمیبررسی میزان شادکامی بین سه رشته انفرادی شنا، دومیدانی و پوسترریحانه  پرهیز6782

مهناز قاسمیانمقایسه جاذبه گردشگری ورزش و تفریحات آبی ایران با کشورهای پوسترفرحناز  قاسمیان6784

بررسی تاثیر ویژگی های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی بر موفقیت پوسترالهه  معین 6793

قابلیت هاي ژئوتوریسمي جنوب شرق ایران جهت پیوستن به پوسترعزیز اله  بزی 6803

میالد باغبان و حسین پیرانیاسماعیل شفیع زاده آشنایی با ورزش آبی (جت اسکی) و نقش آن در جذب توریسم پوسترمحمد دربازی6810

محمد دربازی و میالد باغبانشهرام یزدانینقش ورزش غواصی در صنعت اکوتوریسم منطقه آزاد چابهارپوسترحسین پیرانی6811

محمد دربازی و میالد باغبانقدسیه سنگتراشضرورت آشنایی با ورزش غواصی برای دانشجویان رشته ی پوسترحسین پیرانی6812

محمدحسن بوستانیمقصود پیریبررسي چربی های زیر پوستی عضالت سه سربازو، تحت کتفی، پوسترمحمدعلی کهن پور6994

مطالعه تأثیر دو هفته شنا بر برخی فاکتورهای خونیپوسترامید  کوهکن6999
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ليست مقاالت

هادی فخارانوحید ریگیبررسی نقش گردشگری ورزش های آبی-ساحلی در توسعه اقتصادیپوسترمجتبی  محمدنژادی مودی7001

معصومه نجاریعزیزاله بزیاحداث مجتمع های خوابگاهی ورزشی در شهر بندری چابهار با پوسترسعید  جهانتیغ 7005

جایگاه ورزش- شنا ، تیراندازی و ... در فرهنگ و ادب ایران زمینپوسترفاطمه الهامی7017

محمدعلي کهن پورمحمدعلی آذربایجانیبررسي قد، وزن و شاخص توده بدنی شناگران مرد نخبه 13 تا 17 پوسترمحمد علی بوستانی7020

لیست براساس کد مقاله، بصورت صعودی، مرتب شده است


