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 مقاالت پذیرفته شده بخش سخنرانی

 ردیف کد مقاله عنوان مقاله

 10 تا 8 پسران و دختران در بازداری و کرونا دوران در خانه حرکتی های کننده تحریک بین رابطۀ

 ساله

 

977 1 

 2 980 رابطه بین ناهنجاری های بدنی با تصور بدنی از خود در دانشجویان تربیت بدنی

 فرهنگی از منظر مربیان بین المللی ایرانی -بازنمایی نقش انگیزش به عنوان منبع هوش شناختی
986 

 

3 

ساله 11تا  10تاثیر تکلیف ثانویۀ شناختی و حرکتی بر حافظه بصری دختران   992 4 

حرکتی منتخب بر عملکرد شناختی و حرکتی کودکان کم توان ذهنی  -تاثیر تمرینات ادراکی

پذیرآموزش   

997 5 

آوری و فراشناخت جامعه در دوران ویروس کرونا و بررسی نقش ورزش بر میزان تاب

 قرنطینه عمومی

965 6 

های فوتبال و ارتباط آن با شاخص باننقش جهت ضربه در پیش بینی ضربه پنالتی توسط دروازه

 های خیرگی
 

1008 
 
 

7 

19-دوران شیوع بیماری کوویدبررسی شاخص های رشدی دانش آموزان ابتدایی در   1012 8 

 9 1015 اثر تمرین بر تغییرپذیری انگیختگی و عملکرد تیراندازان ماه ر

 ذهنی توانکم کودکان حرکتی یادگیری بر خودمختاری حمایت تأثیر
1018 10 

های حرکتی درشت و هوش حرکتی، هوش تصویری فضایی و هوش بررسی همبستگی بین مهارت

 بین فردی

 

1025 11 

 ADHDاختالل  با کودکان در تعادل بهبود بر اگزرگیم ویدئویی های بازی مداخله تأثیر

 

1028 12 
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 مقاالت پذیرفته شده بخش پوستر

 ردیف کد مقاله عنوان مقاله

 1 976 مقایسه تمایل به افکار خودکشی در جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار )بررسی موردی استان گیالن(

 حافظۀ میتواند  درشت حرکتی های بازی اسباب وجود نظر از کودک زندگی محیط بودن غنی آیا

کند؟ بینی پیش را آنان در توجه انتقال و کاری  

978 2 

 3 983 تأثیر کانون توجه بر کنترل قامت حین انجام تکلیف فراقامتی کم چالش و پر چالش

 4 987 رانیا یعلوم ورزش نیاز منظر متخصص یفرهنگ -یارتباط موثر به عنوان منبع هوش شناخت یاوکوا

 5 993 تاثیر بازخورد هنجاری، ژنریک و غیر ژنریک بر عملکرد و یادگیری سرویس والیبال دانش آموزان

القای باور کلیشه ای جنسیتی بر عملکرد تنیس روی میز دانشجویان دختر تأثیر  1000 6 

ارتباط بین شاخص توده بدنی با اضطراب ناشی از کرونا و شایستگی حرکتی ادراک شده دختران 

 نوجوان

1002 7 

 8 1003 بررسی رابطۀ اضطراب و نوشیدن آب در سنگنوردان

فوتبال ومبتدی خبره بان دروازه خیرگی و بینی پیش  1004 9 

و غیر فعال شهر اندیشهدار فعال مقایسه شادکامی و رضایت از زندگی زنان خانه  

 

1005 10 

دانشجویان فیزیولوژیکی هایشاخص و شناختی عملکرد بر آگاهی ذهن مراقبه جلسه یک تأثیر  
 

1006 11 

چالش های آموزش مجازی در آموزش و پرورش، نگاهی به جایگاه یادگیری حرکتی در شرایط ناشی 

 از کرونا

1009 12 

ورزشی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان گراییمقایسه کمال  1011 13 

آموزان در دانش یبازخورد خودکنترل وآزمونگر کنترل بر یادگیری یک مهارت پرتاب رتواتریتأث

 یتوان ذهنکم

1014 14 

جویان پسر در دانش سازوامانده فعالیتدرک فشار به یک  ساعت محرومیت از خواب بر پاسخ 30اثر 

 فعال

1017 15 

و برخی شاخص های رفتاری دانش آموزان دوره اول ابتدائی در زمان شیوع  BMIبررسی تغییرات 

 بیماری کرونا
 

1021 16 

 جسمانیهای فعالیت به گرایش با بدنی ترکیب رابطه

 شاغل در شهر همدان در زنان

1026 17 


