مقاالت پذیرفته شده بخش پوستر

ردیف

عنوان

نویسندگان

1

تحلیل نقش مشارکت ورزشی دانشجویان دختر در میزان اعتماد به
نفس

مسعود نادریان جهرمی ،اکرم
سادات حجازی

2

مقایسه تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اکتساب و یادداری
مهارت پرش عمودی

حمید عباسی ،فرحناز آیتی
زاده تفتی حسین صمدی

3

تاثیر تمرینات ذهنی و جسمانی بر عملكرد انگشت مخالف در بین
کودکان بدون اختالل هماهنگی رشدی

رضا شادفر ،محمود شیخ،
شادی بها گیر

4

مقایسه میزان عزت نفس و شادکامی دانشجویان دختر ورزشكار و
غیر ورزشكار

حمید عباسی -فرحناز آیتی
زاده تفتی ،حسین صمدی

5

بررسی آزمون رشد حرکتی پی بادی نسخه دوم

مهدی تاراجیان

6

رابطۀ ذهن آگاهی با توانایی های شناختی در ورزشكاران کم بینا و
نابینا

فهیمه رضائی

7

تاثیر تمرینات ورزشی منظم بر خودارزشمندی و سطح افسردگی در
سالمندان

امین مشایخی
ناصر صبحی قراملكی ،پویا
صوفی زاده ،آرمین هارونی

8

بررسی رابطه بین سرسختی ذهنی و منابع اعتمادبهنفس
فوتبالیستهای لیگ یک ایران

نادر رنجبر

9

تاثیر برنامه درسی تربیت بدنی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان
دوره اول دبیرستان استان زنجان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی
مقطع

زهرا پورآقایی اردکانی  ،سمیه
مظفری  ،سمیه قادرمرزی،
ابوالفضل مهدی لو

10

مقایسه تمرینات هماهنگی جاگلینگ و تمرینات ذهنی بر هماهنگی
دو دستی

نسیمه سیوندی پور
حمید عباسی ،فرحناز آیتی
زاده

11

مقایسه سرسختی ذهنی فوتبالیست های نخبه ایران با گروه های
خونی مختلف

نادر رنجبر

12

تاثیر تمرینات ویژه راه رفتن روی تردمیل با چشم باز و بسته بر
انعطاف پذیری در مردان دارای اضافه وزن

مهتا اسكندرنژاد ،وحید حسن
پور ،امیر قیامی راد

13

تاثیر یک دوره تمرینات دید ورزشی بر پیشرفت تحصیلی و عملكرد
شناختی دانش آموزان دختر دارای اضافه وزن

بهاره یزدی
حمید زاهدی

14

ارتباط بین هدف گرایی و جو انگیزشی ادراک شده در بازیكنان تیم
ملی هندبال بانوان

مهرنوش طاهری
سارا باقری ،سمانه چوبداری،
فاطمه زمانی

ردیف

عنوان

نویسندگان

15

تاثیر تمرین راهرفتن با اتخاذ کانون توجه بیرونی بر هم¬انقباضی
عضالت اندام تحتانی سالمندان

جدیث حسینی ،ضیاء فالح
محمدی ،مژگان معمارمقدم،
سید اسماعیل حسینی نژاد

16

تأثیر  8هفته تمرین منتخب ورزشی بر رشد مهارت های بنیادی و
شناختی دختران  8تا  10سال با اختالل هماهنگی رشدی

سمیه پریدخت
فرامرز هوشیاری

17

تأثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی و بازخورد خودکنترل بر
تعادل ،اعتماد به تعادل و خودکارآمدی سالمندان :آزمون نظریه
یادگیری حرکتی بهینه

سیما رزاقی
اسماعیل صائمی ،رسول عابدان
زاده

18

مقایسۀ سرسختی ذهنی فوتبالیستهای نخبۀ ایران به تفكیک پست
بازی

نادر رنجبر
حسن غرایاق زندی .محمد
خبیری

19

تأثیر شش هفته تمرین راهرفتن با تحریک موزون دیداری بر تعادل
سالمندان

محسن رجب تبار
منصور اسالمی ،مژگان
معمارمقدم

20

تاثیر کانون توجه بر زمان واکنش تكواندوکاران در شرایط چالش
برانگیز تكلیف دوگانه

زهرا نویدی
شهزاد طهماسبی بروجنی

21

تاثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ بر ادراک عمق دانشجویان دانشكده
تربیت بدنی دانشگاه تهران

شهزاد طهماسبی بروجنی،
مژده پوریحیایی

22

بررسی مهارت زمان بندی پیش بینی انطباقی زنان و مردان تحت
تاثیر دشواری تكلیف و قید محیطی

شهزاد طهماسبی بروجنی،
الهام شبان

23

مقایسه ی سطح پایه انگیختگی و سطح فعال سازی در افراد دارای
گروه های خونی مختلف

شعله فرهمند
شهزاد طهماسبی بروجنی

24

تاثیر تمرینات اختصاصی و بنیادین در مهارت های فوتسال

سارا سوری ،زهرا سوری ،راضیه
خدارحمی ،مصطفی محمدزاده

25

میزان کنترل هیجان و بهره گیری تمرکز به طور همزمان در
ورزشكاران رشته ی ورزشی پتانک

عطیه جدیدی ،مژگان احمدیان

26

تاثیر تمرینات بینایی ورزشی بر هماهنگی چشم-دست و ادراک
عمق بزرگساالن مبتال به ضعف حدت بینایی

الهه عرب عامری
حسین نوذری

27

تأثیر بازی خودانگیخته در فضای آزاد بر تعادل ،جابهجایی و
دستكاری کودکان پیشدبستانی

مینا کشاورز  ،زهرا فتحی
رضایی ،سید حجت زمانی ثانی

28

تاثیر تمرینات هوازی و مدیتیشن بر استرس دانش آموزان ورزشكار

مهسا قدیری ،دکترعلیرضا
بهرامی،دکترصغری
اکبری،دکترحسن خلجی

ردیف

عنوان

نویسندگان

29

تاثیر  4هفته دویدن روی تردمیل بر عملكرد حرکتی رت های
پارکینسونی

فروزان رفیعی
مهدی شهبازی ،وحید شیبانی.
ناصر نقدی .محمود شیخ

30

تاثیر یک دوره آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری
براضطراب رقابتی ورزشكاران

آروین احمدی
سیده علیا عمادیان .معصومه
علی اصغری

31

ارتباط سبک شناختی با موفقیت ورزشی ورزشكاران مرد حرفه ای
ساری

پوریا احمدزاده
سیده علیا عمادیان .معصومه
علی اصغری

32

تاثیر دو روش خودالگودهی مرورگری مثبت و پیشخوراند بر
یادگیری سرویس تنیس روی میز در پسران نوآموز :نقش واسطه ای
توانایی تصویرسازی

المیرا سادات بهشید -ابراهیم
متشرعی فرشاد تجاری

33

بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان مشارکت ورزشی زنان میانسال
شهر سبزوار

الهه نظری ،الله همبوشی،
رسول زیدآبادی

34

تأثیر مقدار و نوع تمرین بر یادگیری مهارت حرکتی :بررسی
فرآیندهای شناختی زیربنایی تمرین مشاهدهای و تداخل زمینهای

الهام ملک لو ،پروانه شمسی
پور دهكردی ،سید محمد
کاظم واعظ موسوی

35

تحلیلی بر میزان نشاط دانشجویان ورزشكارشرکت کننده در
چهاردهمین المپیاد ورزشی در سال 1397

مسعود نادریان جهرمی ،فاطمه
جلیلی

36

بررسی اثر آینه درمانی در بهبود عملكرد حرکتی در کودکان فلج
مغزی همی پلژی اسپاستیک (مستخرج از پایان نامه(

پگاه فرزام فر ،علی حیرانی،
مصطفی صدیقی

37

تاثیر هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی بر اثربخشی تدریس با
کنترل متغیرهای سن ،جنس و تحصیالت در مدارس شهراصفهان

اکرم سادات حجازی ،مسعود
نادریان جهرمی

38

اثر بازیهای بومی محلی بر رشد مهارت¬های حرکتی کودکان مبتال
به اختالل بیش فعالی و کمبود توجه

ایوب صباغی ،علی حیرانی،
پگاه فرزام فر

39

مقایسه الكسی تایمیا در دانش آموزان ورزشكار و غیرورزشكار

علی معصومی
غالمحسین جوانمرد

40

تاثیر تمرینات ژیمناستیک بر اختالالت حرکتی و رفتاری نوجوانان
اوتیستیک

آزاده زمانی جم  ،فرناز ترابی ،
فروزان رفیعی

41

رابطه اضطراب رقابتی و هوش هیجانی در کاراته کاران نخبه و کاراته
کاران غیرنخبه

صبا محمد علی نژاد،
محمد تقی اقدسی

42

تآثیر جنسیت بر سرسختی ذهنی ورزشكاران رشته های تیمی و
انفرادی

مریم شرفی  ،غالمرضا لطفی،
آرزو حدادی

ردیف

عنوان

نویسندگان

43

مقایسه اثر سه روش آموزش کالمی  ،تصاویر برجسته و بریلینگ
بریادگیر شوت گلبال دختران نابینا

عصمت کرمی ،مهدی رضایی
گرجای

44

مقایسه مهارت هماهنگی دوطرفه دانش¬آموزان با اختالل یادگیری
و دانش¬آموزان عادی

آرزو حدادی  ،غالمرضا لطفی،
مریم شرفی

45

تاثیر جنسیت بر سرسختی ذهنی ورزشكاران رشته های تیمی و
انفرادی

مریم شرفی  ،غالمرضا لطفی،
آرزو حدادی

46

مقایسه اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر فعال و غیر فعال
دانشگاه تبریز

مهتا اسكندرنژاد ،رقیه علیزاده

47

بررسی مروری تاثیر تیپرینگ بر بهبود عملكرد ورزشكاران در
مسابقات

پگاه فرزام فر ،علی حیرانی

48

رابطه بین حمایت اجتماعی و هویتسازمانی در دبیران تربیتبدنی
استان خراسان شمالی

شیرین امانی
آسیه امانی

49

تأثیر هشت هفته پیاده¬روی و تمرین در آب با شدت¬های مختلف
بر حافظه سالمندان مرد

مجتبی دهستانی

50

اثربخشی خودگفتاری انگیزشی و آموزشی بر اعتمادبه¬نفس و
عملكرد دختران نوجوان تكواندوکار

محمدصادق رفعت  ،بهروز
اکبرزاده ،سحر ابوالقاسمی،
سعید سیفی

