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 ش یورود به هما  م یمستق  نکیل

 ( 1400دی ماه  1برنامه همایش )چهارشنبه 
 بعد از ظهر  15:00تا   13:00صبح  و ساعت   11:00تا    9:00پخش پوسترهای همایش: چهارشنبه ساعت  

    یحافظه حرکت  م یکننده و بازدارنده تحک  لیعوامل تسهعنوان کارگاه:  

 13:00 یال 11:00 ساعت ؛ (دانشگاه الزهرا )س( یعلم ئتیه عضو) پور یدکتر پروانه شمس

   16:00 یال  15:00مراسم افتتاحیه:  

   17: 45الی  16:00ساعت پنل اول 

 هیئت رئیسه زاده دکتر حسام رمضان ، دکتر معصومه شجاعی، دکتر حمیدرضا طاهری، دکتر رسول یاعلی

 سخنران کلیدی  توانی ذهنیدکتر علی کاشی؛ عنوان: اصول و مبانی توانبخشی ورزشی در افراد با کم  16:30-16:00 زمان: 

 16:45-16:30 زمان: 
   رورزشکاریدختران جوان غ   یر یو جامعه پذ  تیفعال  زانی بر م  19  دیکوو  یمار یهدفمند در دوران ب  یبدن  تیماه فعال  3  ریتأث

 زاده   حمیده عبدل 

 17:00-16:45 زمان: 
   یبدن  تیاز کرونا در معلمان ترب  یو اضطراب ناش  یذهن  یسرسخت  نیارتباط ب

 ی  غالمرضا لطف  ان،یسارا کمالوند  ،ی ناصر  هیسم

 17:15-17:00 زمان: 
   ستیبالیدختران وال  یرفتار ورزش  میو تنظ  جانیه  میمقابله با فشار بر تنظ  یبر راهبردها  ی( مبتن CBT)  یرفتار  یآموزش شناخت  یاثر بخش

 ی  قراملک  یناصر صبح  ،یلیاسماع  یعل  ،یسرائیعل  یقاسم  نایمت

 سخنران کلیدی  دکتر بهروز قربانزاده؛ عنوان: کارکردهای اجرایی در کودکان   17:45-17:15  زمان:

  19:45الی  18:00دوم؛ ساعت پنل 

 هیئت رئیسه احمدپور، دکتر مریم کاویانی دکتر حسن خلجی، دکتر فرهاد قدیری، دکتر آرزو 

 سخنران کلیدی  شناسی ورزشی  های تحقیقاتی در حوزه رفتار حرکتی و روان دکتر مهدی سهرابی؛ عنوان: نقد و بررسی طرح  18:30-18:00 زمان: 

 18:45-18:30 زمان: 
 کودکان   یشناخت  یریپذبر انعطاف   یحرکت-یو حرکت  یحرکت-یدوگانه شناخت  فیتکل نیتمر  ریتأث

 محمدرضا دوستان   ، یصائم  لیاسماع  ،یار یمعصومه هوش

 19:00-18:45 زمان: 
   یرزم  یدر هنرها  یاز زندگ  تیو رضا  یرقابت  زشیانگ

 ی دریفاطمه ح  ،یئرضا  یزهرا فتح  ،ی زند  اقیحسن غرا  ،یعاطفه بهشت

 19:15-19:00 زمان: 
 کننده    ل ی تعد   ر ی به عنوان متغ   ی فتگ ی و ادراک فشار مردان فعال: خودش   ی بر عملکرد استقامت   ی اول شخص و دوم شخص خودگفتار   ر ی ضما  ریتأث

 ی متشرع  می ابراه  ،ی بهروز عبدل  ،یطاهرخان  مایش

 سخنران کلیدی  دکتر علیرضا بهرامی؛ عنوان: اهمیت سالمت روانی اجتماعی برای ورزشکاران سطح بال  19:45-19:15  زمان:
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 ( 1400دی ماه  2برنامه همایش )پنجشنبه  
  ویاکت یبر دستگاه الکتروانسفالوگراف  دیبا تأک  یحرکت-یرشد و تکامل ادراک  شگاهی با آزما  یی آشناعنوان کارگاه:  

 12:00 ی ال  10:00  ساعت )دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز(؛    پور زهرا فتحی رضائی )عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز(، کوثر عباس دکتر  

 یورزش  یشناسو روان  یدر علوم رفتار حرکت  ید ییعامل تأ  لیبر تحل   ی امقدمهعنوان کارگاه:  

 14:30 یال 12:30 ساعت (؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز بهزاد بهزادنیا ) دکتر 
  16:45الی   15:00؛ ساعت سومپنل 

 هیئت رئیسه ر ربابه رستمی، دکتر حمید صالحی دکتر حسن رهبانفرد، دکتتقی اقدسی،  محمد  دکتر

 15:30-15:00 زمان: 
محمددکتر   موسویسید  واعظ  چالش کاظم  و چگونگی  عنوان: چیستی  روان ؛  گسترش  در  شناسی ها 

 ورزشی و رفتار حرکتی  
 سخنران کلیدی 

 15:45-15:30 زمان: 
   ورزشکاران نخبه  ی شناخت  یهابا سطوح مهارت  یفتگیخودش   یتیشخص  یژگیرابطه و  یبررس

 ی ئرضا  یزهرا فتح  ،یثان  یحجت زمان  دیس  ،یفالح  نایم

 16:00-15:45 زمان: 
 سالمندان   یزندگ  تیفیبر ترس از سقوط و ک  یو تعادل   یعملکرد  ناتیاثر تمر  سهیمقا

 طلب   یمحمد متق،  اصغر نورسته  یعل  ،یمیابوالقاسم محمدرح

 16:15-16:00 زمان: 

در    یشناخت  یهابر مدل   ی : چالشبالیوال  یهامهارت   یریادگیو پوسنر بر    تزیف  یریادگی  یدر مرحله شناخت  فیتکل  ودیق  یدستکار  ریتأث

   یریادگی  هیمرحله اول

 الهام رادمهر 

 سخنران کلیدی  شناسی ورزشی های شغلی پیش روی فارغ التحصیالن روان چالشدکتر مهدی شهبازی؛ عنوان:  16:45-16:15زمان:  

 18:45الی   17:00چهارم؛ ساعت  پنل 

 هیئت رئیسه مهدی شهبازی، دکتر غالمرضا لطفی، دکتر امیر شمس، دکتر صالح رفیعی، دکتر مژگان معمار مقدم دکتر

 سخنران کلیدی   منابع استرس در ورزشکاران  یبررسدکتر علیرضا فارسی؛ عنوان:   17:30-17:00 زمان: 

 17:45-17:30 زمان: 
   آن  یماندگار   زانیم  و  بالیوال  کنانیباز  یو توجه انتخاب  یبر حافظه کار  یو شناخت  یحاد بدن  تیاثر فعال

 ی ئرضا  یزهرا فتح  ،یاقدس   یمحمد تق  ،یجهان  یاسما قاض

 18:00-17:45 زمان: 
   کودکان  یشناخت  یر یبر انعطاف پذ  یو کالم   یدارید  یاسیق  یریادگی  ریتأث

 محمدرضا دوستان   ،یصائم  لیاسماع  ،یفاطمه رمضان

 18:15-18:00 زمان: 
  ی فیو کالچ در فوتبال: مطالعه ک  یور بر تجربه غوطه   یخطر یو غ  یروش خط  سهیمقا

 ی اقدس  ی، عباس بهرام، محمد تقیاعلیرسول  ،  یاورنگ  یبهزاد محمد 

 سخنران کلیدی  دکتر مهتا اسکندرنژاد؛ عنوان: آشنایی با بیوفیدبک  18:45-18:15  زمان:

   19:00مراسم اختتامیه:  

 ش یورود به هما  م یمستق  نکیل
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