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برنامه

ارائه دهنده

زمان

کارگاه آموزشی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان ()MABC-2

دکتر روح اله اکبری پور

8 -9:30

کارگاه آموزشی دسته بندی مقاالت و منبع نویسی با نرم افزار Mendeley

دکتر فهیمه کاظمی

8 -9:30

پذیرش

-

9:30 – 10

قرائت قرآن ،سرود ،خیر مقدم

-

10 – 10:15

نشست اول

-

10:15 – 11:45

سخنران کلیدی

دکتر زهرا عبدالملکی

10:15 – 10:30

سخنرانی دانشجویان

-

10:30 – 11:40

میان برنامه

-

11:40 – 11:45

نشست دوم

-

11:45 – 13

سخنران کلیدی

دکتر ایوب اسدی

11:45 – 12

سخنرانی دانشجویان

-

12 – 13

نهار و نماز

-

13 – 13:45

جلسه ارائه پوستر

-

13:45 – 14:30

نشست سوم

-

14:30 – 15:55

سخنران کلیدی

دکتر عبدالرحمن خضری

14:30 – 14:45

سخنرانی دانشجویان

-

14:45 – 15:45

میان برنامه

-

15:45 – 15:55

نشست چهارم

-

15:55 – 16:30
15:55 – 16:15

سخنرانی دانشجویان
اعالم مقاالت برتر

-

16:15 – 16:30

کارگاه آموزشی کینماتیک دو بعدی با استفاده از نرم افزار Kinovea

حامد عبدالملکی

16:30 – 18

کارگاه آموزشی ردیابی بینایی در مهارت های ورزشی

دکتر ایوب اسدی

16:30 – 18
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نشست اول سخنرانی دانشجویان( 10:30 -11:40 :مدت هر سخنرانی 5 :دقیقه)
ترتیب

عنوان مقاله

ارائه دهنده

1

تدوین مدل بومی مراکز تندرستی و توسعه مهارت های حرکتی کودکان در
کشور :بررسی علمی و اجرایی نمونه های مشابه در کشورهای دنیا

سعید آهار

2
3

تأثیر رژیم غذایی و تمرین یوگا بر کیفیت زندگی زنان دیابتی نوع 2مبتال به
NAFLD
اثربخشی دو فعالیت حرکتی مبتنی بر مداخله در نوجوانان مبتال به اختالل
هماهنگی رشد

زهرا بیات
مهدی تاراجیان

4

مقایسه اثر تمرینات بوچیا و برایتونیک بر نورونهای آینهای کودکان با
اختالل طیف اتیسم

شیرین حسن
زاده سوره

5

تأثیر توجه کانونی درونی در برابر بیرونی در ورزش تیراندازی

سید حسین
حسینی

6

مقایسه عملکرد دست برتر و غیربرتر با تغییرات نیرو در یک تکلیف تعادلی:
چالشی بر نظریات دست برتری

یاسر خنجری

7

تأثیرتمرین هوازی بر ارتباط توجه با  IGF-1در دختران جوان کم تحرک

آسیه دهقانی

8

مقایسه جنسیتی خودپنداره بدنی دانشآموزان ورزشکار دختر و پسر استان
کرمانشاه

زهرا رضوانی

9

مقایسه اثر تشبیه و تمرین کم خطا بر یادگیری پنهان مهارت پرتاب آزاد
بسکتبال در دختران  10تا  11ساله

طاهره غفاری

10

اثر مداخالت حسی در کنترل تعادل و عملکرد رانندگی در افراد جوان و
سالمند

فایزه محمدی
سنجانی
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نشست دوم سخنرانی دانشجویان( 12-13 :مدت هر سخنرانی  5دقیقه)
ترتیب

عنوان مقاله

ارائه دهنده

1

مقایسه اثر روش آموزش قیاسی و استقرایی بر یادگیری پرتاب دارت
دانشآموزان دوره ابتدایی

2

اثر زاویه نمایش الگو بر چشم آرام و یادگیری پرتاب دارت در
دختران جوان

3

تاثیر تمرینات واقعیت های مجازی(ایکس باکس کینکت) بر مهارت
هماهنگی دستی در افراد مبتال به بیماری پارکینسون

محمد رستمی
پور

4

تاثیر شاخص های دشواری بر میزان دقت پرتاب تیر و کمان در
بازیکنان ماهر تیر و کمان

راضیه طاهری
بروجنی

5

اثر خطای ادراک بینایی بر یادگیری پرتاب دارت  :متغیرهای واسطه
ای خودکارامدی و چشم آرام

راحله کرمی

6

تأثیرتمرینات تایچی برعملکردحرکتی بیماران پارکینسون

7

اثر تمرین ذهنی ،مشاهده ای و ترکیبی بر هماهنگی حسی–حرکتی
و فعالیت نورون های آینه ای کودکان

عاطفه مظفری

8

آیا یادگیری آشکار و پنهان با و بدون درنظر گرفتن بینایی بر تعادل
اثر دارد؟

محدثه یوسفی

مهدی تختایی
سیده سمیه
حسینی

محمود
مخبری
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نشست سوم سخنرانی دانشجویان( 14:45-15:45 :مدت هر سخنرانی  5دقیقه)
ترتیب

عنوان مقاله

ارائه دهنده

1

تأثیر تمرینات برای تونیک بر یادگیری زبان و مهارت های
حرکتی درشت کودکان  4تا  7ساله

فرزانه آقابابائیان

2

تأثیر مداخالت اگزرگیم (ایکس باکس کینکت) بر مهارت
های حرکتی درشت کودکان پیش دبستانی

زهرا سادات تهامی پور

3

اثر تمرینات برایتونیک بر ترکیب بدن وخودپنداره دختران
چاق 9تا 12ساله

فاطمه سیفی

4

ارتباط شاخص های هماهنگی رشدی با وزن مادر ،سن مادر
و وزن کودک هنگام تولد

منصوره مخبری

5

ارتباط سن و سابقه فعالیت با اجرای یک تکلیف هماهنگی
دو دستی در کودکان ژیمناست

امیر محمد مقدسی

6

اثر سن و جنس بر عدم تقارن حرکتی بزرگساالن در پرتاب
قدرتی از باالی شانه

سالله موسوی

7

تأثیر مداخالت بازی محور و مهارت محور بر کمرویی
دختران چاق پیشدبستانی شهر تهران

فاطمه نخستین شام اسبی

8

پاسخدهی و پایایی فرم خالصه آزمون تبحر حرکتی
بروئینینکس – ازرتسکی (ویرایش دوم) در کودکان پیش
دبستانی

منصوره هداوندخانی

9

اثر تمرینات برایتونیک بر رشد مهارت های حرکتی
درشت کودکان دارای اضافه وزن

سمیرا سلیمانی
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نشست چهارم سخنرانی دانشجویان( 15:55 – 16:15 :مدت هر سخنرانی  5دقیقه)
ترتیب

عنوان

ارائه دهنده

1

تاثیر یک دوره آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری
برپرخاشگری

آروین احمدی

2

ارتباط سبک شناختی بااعتماد به نفس ورزشکاران مرد حرفه ای ساری

پوریا احمدزاده

3

تاثیر تمرینات ذهن-بدن با رویکرد شناختی-حرکتی بر تعادل و امید به
زندگی در افراد مبتال به بیماری پارکینسون

مریم سعیدی راد

4

بررسی میزان شیوع افکار و رفتارهای وسواسی در ورزشکاران حرفه ای شهر
تهران

منصوره توسلی

5

نقش ابعاد کمالگرایی در پیشبینی اضطراب رقابتی و اعتمادبهنفس در
دختران والیبالیست نوجوان

معصومه منظمی

