
 

     

 

 30/12الی  30/10پنل اول: 

 ، دکتر احسان زارعیان دکتر شهزاد طهماسبی، دکتر علیرضا فارسیاعضای هیأت رئیسه: دکترعلیرضا بهرامی، 

 )آمفی تئاتر تحصیالت تکمیلی(

 نویسندگان عنوان مقاله ردیف

شناسی در روان  (REBT) کارکردهای نوین نظریه عقالنی هیجانی رفتاری 1

 ورزشی: از پژوهش تا کاربرد عملی

 متشرعی ابراهیم

نقش استحکام ذهنی در پیش بینی اضطراب حالتی رقابتی دو و میدانی کاران  2

 نخبه

 عبداله طاهری نیام، حسن غرایاق زندی

اثر ورزش و پوشش بر خودپنداره ی جسمانی و اضطراب اجتماعی پیکر در  3

 زنان جوان

افخم دانشفر، معصومه ،  روزبهانی شیما

 شجاعی

بررسی رابطه تصور بدنی با اضطراب و عزت نفس مردان بدنساز و مقایسه آن با  4

 غیره ورزشکاران

 پویا صوفی زاده

ناصر صبحی قراملکی، امین مشایخی، 

 آرمین هارونی

تاثیر یک دوره تمرین راه رفتن با بازخورد شنیداری موزون بر الگوی  5

 الکترومیوگرافی راه رفتن سالمندان

 حدیث حسینی

ضیاء فالح محمدی، مژگان معمارمقدم، 

 سید اسماعیل حسینی نژاد

 نسیمه سیوندی پور جاگلینگ بر هماهنگی دو دستی دانشجویان دختر و پسر تاثیر تمرینات 6

 از آیتی زادهحمید عباسی، فرحن

 بهنام افشاری تأثیر بازخورد ژنریک و غیرژنریک بر خودکارآمدی و یادگیری حرکتی کودکان 7

 فرهاد قدیری، عباس بهرام

پریسا حجازی دینان , ، عصمت کرمی یادگیری پنهان شوت گلبال در دانش آموزان نابینا 8

 افخم دانشفر

خودکارامدی و یادگیری پنهان مهارت پرتاب اثر تمرین با انواع تکلیف ثانویه بر  9

 دارت در دختران جوان

 افسانه نعیمی فر

 نشفر، معصومه شجاعی، لیال غزالهافخم دا

تاثیر نسبت های مختلف مشاهده عمل، تصویر سازی حرکتی و تمرین بدنی بر  10

 یادگیری تکالیف با بار شناختی متفاوت

 سمانه السادات شجاعی

پروانه شمسی پور دهکردی، سید محمد 

 کاظم واعظ موسوی

 اختالل به مبتال کودکان حرکتی های اثر بازیهای بومی محلی بر رشد مهارت 11

 توجه کمبود و فعالی بیش

 فرزام فرایوب صباغی، علی حیرانی، پگاه 

پیش بینی ترس از شکست از طریق اضطراب آسیب ورزشی در هندبالیست  12

 های دختر ماهر

 الهه سیف الدینی زرندی
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 30/15  الی  30/13پنل دوم: 

 زندی، دکتر افخم دانشفر، دکتر ملیحه نعیمی کیا حسن غرایاق اعضای هیأت رئیسه:  دکتر فرهاد قدیری، دکتر

 تئاتر تحصیالت تکمیلی( )آمفی

 نویسندگان عنوان مقاله ردیف

 ماهه 24 کودکان حرکتی های مهارت رشد بر روپا کودک و والد های کارگاه تاثیر 1

   تهران شهر

 حسن کردی

 

شهر سال 9-6تاثیر تمرین شناختی غیر مرتبط با مهارت حرکتی برتعادل کودکان  2

 تهران

 فاطمه سمیعی

 مهدی شهبازی

اسماعیل صائمی، ،  نیا رابعی مریم   کودکان تعادلی عملکرد بر وزن اضافه ای کلیشه تهدید تاثیر 3

 رسول عابدان زاده

مقایسه عملکرد دست برتر و غیر برتر در طرح ریزی حرکتی پیش بینانه ی افراد مبتال  4

 به ام.اس

سحر ، شهزاد طهماسبی بروجنی

 عابدی

 تعادلی عملکرد بر بیرونی توجه کانون دستورالعمل با رفتنراه تمرین دوره یک تأثیر 5

   سالمند مردان

 اسالمی، منصور،  تبار رجب محسن

 معمارمقدم مژگان

 پورعباس کوثر   کودکان حرکتی-بینایی یکپارچگی بر بازی محیط تغییرات تأثیر 6

 رضائی فتحی زهرا

منتخب برمهارت دریبلینگ (psts) بررسی اثربخشی تمرین مهارتهای روانشناختی 7

 فوتبال،استحکام ذهنی ولذت ورزشی فوتبالیستهای نوجوان

 

 پریسا رباط ناصر پازشی رشتخوار،

 جزی

 مهدی محمدی نژاد

آیا غالب بودن تصویرسازی حرکتی بر سودمندی دستورالعمل تمرکز توجه اثر می  8

 گذارد؟

 مهدی بابک

، مسلم بهمنی، جد.الف.دایکفس

 مهرزاد خارستانی

روی تردمیل با چشم باز و بسته بر ادراک فاصله در تاثیر تمرینات ویژه راه رفتن  9

 مردان دارای اضافه وزن

وحید حسن پور، مهتا اسکندرنژاد، 

 امیر قیامی راد

 مژگان عبداهلل زاده اجلسه ای مبتنی بر یوگ 36بهبود حافظه ی دیداری زنان تحت مداخله ی  10

 شهزاد طهماسبی بروجنی

های حرکتی پایه منتخب دختران سالم تأثیر موسیقی مهیج و ارام بخش بر رشد مهارت 11

 سال 11-7

 هما کریمی

 دکتر فرناز ترابی

یری الگوهای راه رفتن تاثیر سطح فعالیت و سرعت راه رفتن بر هماهنگی و تغییرپذ 12

 کودکان مبتال به سندروم داون

 نرگس ولی نقندر

، مهدی علیرضا صابری کاخکی

 سهرابی، دکتر فاطمه علیرضایی
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