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 مقاالت پذیرفته شده به صورت سخنرانی در همایش
 عنوان ویسندگانن

 حمیده عبدل زاده  
 یریامعه پذجو  تیفعال زانیبر م 19 دیکوو یماریهدفمند در دوران ب یبدن تیماه فعال 3 ریتأث

  رورزشکاریدختران جوان غ

غالمرضا  ان،یسارا کمالوند ،یناصر هیسم

 ی لطف

 ی بدن تیاز کرونا در معلمان ترب یو اضطراب ناش یذهن یسرسخت نیارتباط ب

ناصر  ،یلیاسماع یعل ،یسرائیعل یقاسم نایمت

 ی قراملک یصبح

و  جانیه میمقابله با فشار بر تنظ یبر راهبردها ی( مبتنCBT)یرفتار یآموزش شناخت یاثر بخش

  ستیبالیدختران وال یرفتار ورزش میتنظ

شعله فرهمند، مهشید زارع زاده، 

 منصورصاحب الزمانی

ل ای اختالن دارمختلف بر تعادل پویای کودکا یینایو ب یداریپا طیدر شرا یتعادل ناتیتمر ریتأث

  هماهنگی رشدی

زهرا  ،یزند اقیحسن غرا ،یعاطفه بهشت

 یدریفاطمه ح ،ییرضا یفتح

 یرزم یدر هنرها یاز زندگ تیو رضا یرقابت زشیانگ

 میابراه ،یبهروز عبدل ،یطاهرخان مایش

 یمتشرع

ردان و ادراک فشار م یبر عملکرد استقامت یاول شخص و دوم شخص خودگفتار ریضما ریتاث

 کننده  لیتعد ریبه عنوان متغ یفتگیفعال: خودش

زهرا  ،یثان یحجت زمان دیس ،یفالح نایم

 یی رضا یفتح

  خبهورزشکاران ن یشناخت یبا سطوح مهارت ها یفتگیخودش یتیشخص یژگیو یرابطه  یبررس

  سالمندان یزندگ تیفیبر ترس از سقوط و ک یو تعادل یعملکرد ناتیاثر تمر سهیمقا اصغر نورسته یعل ،یمیابوالقاسم محمدرح

 الهام رادمهر
 یاهارت هم یریادگیو پوسنر بر  تزیف یریادگی یدر مرحله شناخت فیتکل ودیق یدستکار ریتاث

  یریادگی هیدر مرحله اول یشناخت یبر مدل ها ی: چالشبالیوال

زهرا  ،یاقدس یمحمد تق ،یجهان یاسما قاض

 یی رضا یفتح

 زانیوم بالیوال کنانیباز یو توجه انتخاب یبر حافظه کار یو شناخت یحاد بدن تیاثر فعال

  آن یماندگار

محمدرضا  ،یصائم لیاسماع ،یفاطمه رمضان

 دوستان

  کودکان یشناخت یریبر انعطاف پذ یو کالم یدارید یاسیق یریادگی ریتاث

 ی فیو کالچ در فوتبال: مطالعه ک یبر تجربه غوطه ور یخط ریو غ یروش خط سهیمقا یاورنگ یبهزاد محمد
 

 های رزروسخنرانی
 ویسندگان ن نوانع

 نیرام ،یرضائیفتح خاشعگر، زهرا صبا زنان چاق اثر دارند؟  یبر توجه انتخاب یحاد و مزمن هواز ناتیتمر ایآ

 ساسانریام

 یتشناخ یریبر انعطاف پذ یحرکت-یو حرکت یحرکت-یدوگانه شناخت فیتکل نیتمر ریتاث

 کودکان

 ،یصائم لیاسماع ،یاریمعصومه هوش

 محمدرضا دوستان

 یزشد ورآن بر عملکر ریو تأث یبا منبع کنترل و اضطراب ورزش یجانیه ییناگو نیرابطه ب

 ورزشکاران 

 میمر ا،یبهزاد بهزادن ،یاقدس یمحمدتق

 یخان

 


