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 مقاالت پذیرفته شده به صورت پوستر

 نویسندگان عنوان

 یهاشم وبیا، عبدل زاد دهیحم سال 8تا  6کودکان  یینایبر ادراک ب یحرکت -یشناخت ناتیتمر ریتاث

 روهی وهای مقابله با استرس در ورزشکاران گسبکپذیری شناختی با بررسی رابطه بین انعطاف

  انفرادی شهر تبریز

زهرا  ، رضا پور صادق،یآل مهد مهی، حلیاقدس یتقمحمد

 ری، فاطمه مییرضا یعل

  تأثیر سازماندهی تمرین و بازخورد تنبیه بر یادگیری مهارت پاس بسکتبال

مه معصو، یصائم لیزال زاده، رسول عابدان زاده، اسماع نایم

 زاده نیحس

و  نگیزشاتاثیر یک دوره تمرین مداخله ای مبتنی بر خودمختاری در کالس تربیت بدنی بر روی 

  لذت در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول

 یقنات نازیپر ،یهما هرزند ان،یصالح دیرحمیم دانا، ریام

ه کم توانی بساله مبتال  8تا  6تأثیر برنامه تمرینی اسپارک بر مهارت های حرکتی ظریف پسران 

  ذهنی آموزش پذیر

 میحامدگلزار، مر مهی، مقصود دهقان، فهانیصالح دیرحمیم

 نژاد ینق ینقلیحس

 فاطمه حکمت فر  بررسی تأثیر تربیت بدنی و ورزش بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان

 حجت زمانی ثانی، محمدتقی اقدسی عیسی اکبری، سید  درون گراها یا برونگراها ؛ کدام یک سرسخت تر هستند؟

در  اثیریآموزش مهارت طناب ورزی با موسیقی برای دانش آموزان با هوش موسیقیایی باال چه ت

  هماهنگی اندام فوقانی آنها دارد؟

 یزهرا فتحی، ثان یحجت زمان دیسل، اص یمیاحمد کر ریم

 ییرضا

 یب، فاطمه پوررج ی،  فاطمه حافظی، بهروز عبدلینصور احمد  در ورزشکاراننامه ترس از ارتفاع کوهن سنجی پرسشهای روانویژگی

 ی ، فاطمه محمودایفالح، بهزاد آر درضایحم  یمیمقایسه راه های مقابله با استرس ورزشکاران زن و مرد برخی رشته های انفرادی و ت

 ی ، فاطمه محمودایفالح، بهزاد آر درضایحم  انفرادیمقایسه منابع اعتماد به نفس در ورزشکاران زن و مرد رشته های تیمی و 

 ی ، فاطمه محمودایفالح، بهزاد آر درضایحم  مقایسه سرسختی ذهنی زنان و مردان ورزشکار رشته های انفرادی و تیمی

ر ن دختاثربخشی یک دوره فعالیت هوازی منتخب بر میزان درصد چربی و پرخاشگری دانش آموزا

  پایه ششم ابتدایی

 ی صمد نیحس ،یشانجان نی، ساناز امیزاده تفت یتیفرحناز آ

 ی صمد نی، حسیزاده تفت یتیفرحناز آ  ییاثربخشی بازخورد خودکنترلی بر خودکارآمدی دانش آموزان پسر پایه ششم مقطع ابتدا

 ی زاده تفت یتیفرحناز آ  تاثیر تمرینات منتخب ورزشی بر تبحر حرکتی کودکان مبتال به اوتیسم

 ی مهران خدابنده لوی، ابانیب ایپو  تاثیر مداخالت بازی بر بهبود مهارت های حرکتی ظریف و درشت کودکان پیش دبستانی

  پورزاده، زهرا زارع یمحمد چاوش  ورزشی با عملکردورزشی ورزشکاران رزمیمقایسه خودکارآمدی

 پورزاده، زهرا زارع یمحمد چاوش  وجود دارد؟در سرسختی ذهنی  آیا تفاوتی بین دختران وپسران ورزشکار

 یرضائ یزهرا فتحی، سمانه نهروان  بررسی رابطة بین تحصیالت پدر و مادر با رشد حرکتی کودکان

 یرضائ یزهرا فتحی، سمانه نهروان  ؟بینی کندتواند اضطراب بدنی اجتماعی را در نوجوانان پیشاقتصادی می-آیا وضعیت اجتماعی

 یاورنگ یبهزاد محمد  هرانتدبستانی شهر رویی دختران چاق پیشتأثیر مداخالت بازی محور و مهارت محور بر کممقایسه 

شد ریشتر های آموزش نوین با آموزش فراگیر بشده در تلفیق روششایستگی حرکتی واقعی و ادراک

  کندمی

 یاورنگ یبهزاد محمد

 یزدانی نیریش ،ییرضا یزاده، زهرا فتح نیغالمحس هیهان  ناه کروره بدنی دختران نوجوان افسرده در دوربررسی رابطه بین زمان یکجانشینی و خودپندا

رستان تر شهارتباط تصویر بدنی و آمادگی جسمانی با افسردگی، اضطرب و تنش در دانش آموزان دخ

  نور

 خی، مژگان مشاخیاکبر مشا یفاطمه مجتهدزاده، عل

 یپناه انیغفار ی، علیاحد اسیال  مهارت های ذهنی اوتاوا ورزشکاران نخبه رشته کیک بوکسینگتاثیر تصویر سازی بر 

 ای، بهزاد بهزادنیثان یزمان دحجتیسی، فاطمه سلخ  بررسی رابطه بین تداخل شناختی و کمالگرایی در ورزشکاران
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ره پسر دو وزاندانش آم تاثیر ذهن آگاهی بر یادگیری آشکار و پنهان پیش بین زمان بندی انطباق در

  دوم متوسطه شهرستان میاندواب

 سینا آهنی، محمد تقی اقدسی، بهروز قربانزاده 

شی وت پرشتاثیر تصویرسازی حرکتی ایستا و پویا با و بدون خستگی جسمی بر دقت و زمان حرکت 

  در هندبال

 یاقدس ی، محمدتقیثان یحجت زمان دیرضا پورصادق، س

 محمد آمره   کاران نخبهجودو یبزاق زولیو کورت یبر اضطراب رقابت یعضالن روندهشیپ یسازآرام ریتأث

 فاطمه ،ییرضا یزهرا فتح ،یزند اقی، حسن غرایعاطفه بهشت ی رزم یهنرها نیتمر نهیدر زم یروان هایو مولفه یذهن یسرسخت

 یدریح

 محمد تقی اقدسی، ویدا محمدیان  ساله 12 تا 9درشت دختران  یحرکت یبر حافظه فعال و مهارت ها یمحل - یبوم یها یباز ریتاث

 ، فرزام فرزان یمحبوبه حسن در تکواندوکاران کشور یپرخاشگر یبر پژوهش ها یمرور

 انیعمران محسنی، دکتر معصومه شجاع انسال مازندر 17تا  10نخبه  یها مناستیژ ییادراک شده و هدف گرا یزشیارتباط جوانگ

 مهشاد فروتن ورزشکاران یتیشخص پیبر اساس ت یخود ناتوان ساز یتار هارف ینیب شیپ

 بهزاد بهزادنیا، الهه علیزاده  روناکدر دوران  انیروزمره دانشجو یها تیفعال یزشیانگ یدر ساختارها یبدن تیفعال ریتأث

ر د یدنب تیو بدون فعال یبدن تیفعال یدختران نوجوان دارا یجسمان-یاضطراب اجتماع سهیمقا

 19 دیکوو روسیو یریگ-دوران همه

 محمد تقی اقدسی، نازلی ایلچی زاده

 ویدا محمدیان شهرستان اهر یو روستائ یدانش آموزان دختر شهر یتبحر حرکت سهیمقا

 یثان یحجت زمان دی، سیرضائ یفتح الهام خداداده، زهرا یی روستا  ةسال 10تا  8در کودکان  تیخانه و خالق طیدر مح یرشد حرکت یسازهافراهم نیب ةرابط

 اصغر نورسته علی ی،میابوالقاسم محمدرح  بر تعادل سالمندان یو تعادل یعملکرد ناتیاثر تمر سهیمقا

، رسول یشتاب بوشهر دیناه دهیس ی،دادیعل یصغر دختر ورزشکار انیدر دانشجو یحرکت-یدارید یریادگی میخواب بر تحک ریتأث

 دوستان محمدرضا زاده،عابدان

 

 


