برنامه اولین همایش ملی علوم ورزشی
ورزش ،سالمت ،جامعه
پذیرش (پنجشنبه  72مهر  ،6931پردیس دانشگاه ارومیه ،ساعت  8/93ـ )2/93
افتتاحیه  :ساعت  63ـ 8/93
استراحت و پذیرایی  61 :دقیقه
سخنران کلیدی  :دکتر رامین امیر ساسان عنوان :اهمیت زمانبندی تغذیه در موفقیت ورزشکاران و چالشهای نوین سازگاری سلولی ناشی از آن

فیزیولوژی ورزشی

.1
.2
.3
.4
.5

هیات رئیسه  :دکتر رامین امیر ساسان ،دکتر محمد رضا ذوالفقاری ،دکتر علی صمدی
تاثیر  8هفته تمرین هوازی بر تغیرات کاردیوتروپین  1و پروفایل لیپیدی موشهای صحرایی نر (دکتر سولماز بابایی بناب)
تأثیر کاهش سریع وزن و مصرف مکمل گلوتامین بر عوامل منتخب عملکرد ورزشی و تعداد گلبولهای سفید خون کشتی گیران (عارف حبیبی ملکی)
پاسخ  FGF21و مقاومت به انسولین به  8هفته تمرین تناوبی با شدت باال ( )HIITدر زنان چاق غیر فعال (رقیه علیزاده)
تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر سطوح استیل کولین استراز ،بوتیل کولین استراز سرم و شاخصهای متابولیک در زنان سندرم متابولیک (دکتر کریم آزالی علمداری)
تاثیر  8هفته تمرین ترکیبی (پالیومتریک ـ مقاومتی) و مکمل  HMBبر برخی از عوامل هایپرتروفی و آتروفی (نادر حامدچمن)

عنوان  :رویکرد خصوصی سازی در ورزش ایران

سخنران کلیدی  :دکتر بدری آذرین

پنل اول  :ساعت

مدیریت و کار آفرینی

.1
.2
.3
.4
.5
.6

هیات رئیسه  :دکتر برومند ،دکتر بدری آذرین ،دکتر مهری
مدل ابعاد بهسازی اعضاء هیأت علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (دکتر اعظم فضلی درزی)
رابطه آگاهی راهبردی اجتماعی با سهم فروش محصوالت ورزشی در استان آذربایجان غربی (سمیه گلوانی)
تبیین ارتباط محیط مجازی و تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی شخصیت (فریده حسین زاده)
دستاوردهای بانکها از حمایت مالی در ورزش کشور (عارفه قنبری فیروزآبادی)
رابطه یادگیری سازمانی با نگرش نسبت به تغییر در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (مهدی فخری)
رابطه مدیریت تحول آفرین و اثر بخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (محبوب محمود زاده)

 67/93ـ 63/ 61

سخنران کلیدی  :دکتر اسکندر نژاد

عنوان  :بیوفیدبک و نوروفیدبک از واقعیت تا فانتوم

هیات رئیسه  :دکتر فاطمه سادات حسینی ،دکتر مالک احمدی ،دکتر مهدیه قره لر ،دکتر مهتا اسکندر نژاد
 .1تاثیر برنامه های منتخب تمرینی بر سرعت عکس العمل ساده و انتخابی کوکان با اختالل هماهنگی رشدی (مهسا قره باغ)
رفتار حرکتی

 .2ارتباط ادراک ویژه عمل و عملکرد مهارت ضربه گلف (ماندانا حیدری)
 .3بررسی تاثیر فعالیتهای بدنی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان و تعیین نقش جنسیت در آن (حاتم اسدپور)
 .4تأثیر دشواری اسمی و کارکردی تکلیف بر یادگیری مهارت هدفگیری در نوجوانان (علی حسین ناصری)
 .5تاثیر اضطراب شناختی و اضطراب رقابتی بر عملکرد و یادگیری مهارت حرکتی ظریف ( فرید سیفی زاده )

سخنران کلیدی  :دکتر حسن دانشمندی
آسیب شناسی و بیومکانیک ورزشی

عنوان  :سازگاریهای عضالنی اسکلتی در ورزشکاران حرفهای

هیات رئیسه  :دکتر حسن دانشمندی ،دکتر شیرین یزدانی ،دکتر توفیق آقانیا
 .1مقایسه اثر تمرینات همزمان ثبات مرکزی تنه و چهارسررانی با تمرینات آب درمانی بر درد و عملکرد بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو (فاروق رستمی)
 .2مقایسه عملکرد اندام فوقانی و تعادل پویای کشتی گیران نخبه آزاد و فرنگی (رضا طبسی)
 .3آیا رویکردهای سیستماتیک در همهگیر شناسی آسیبهای فوتبال ،روشی مناسب برای این گونه مطالعات است ؟ (مجتبی ابراهیمی ورکیانی)
 .4بررسی تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی عضالت ثبات مرکزی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با عملکرد اسکیت بازان سرعت حرفهای ( میالد خلیل خداپرست)

نماز و ناهار  :ساعت  69/93ـ 67/93
بازدید از مقاالت پوستر ـ کارگاه ها  :ساعت  61/61ـ 69/93
کارگاه  :آشنایی با کاربرد دستگاه ردیابی حرکات چشم در تحقیقات حیطه رفتار حرکتی  ............................................................................دکتر حسن محمد زاده ـ جالل دهقانی زاده
کارگاه  :برنامه ریزی استراتژیک (مدل  SWOTو  )SPACEدر سازمان های ورزشی  .........................................................................دکتر میر محمد کاشف
کارگاه  :پیشگیری و مهار درد در حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی  ................................................................................................دکتر نرمین غنی زاده
کارگاه  :طراحی و برنامه ریزی تمرینات شنا ................................................................................................................................................

دکتر اکبر نوری

کارگاه  :زمانبندی های مختلف تمرین در ورزش های تیمی و انفرادی  .....................................................................................................دکتر کاظم خدائی
کارگاه  :استعدادیابی ورزشی و کار با دستگاه بادی کامپوزیشن  .....................................................................................................................سجاد بیرامی
کارگاه  :طراحی و برنامه نویسی تمرینات مقاومتی در فیتنس و تناسب اندام  ................................................................................................دکتر جواد طلوعی آذر
سخنران کلیدی  :دکتر حمید آقاعلی نژاد عنوان :تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون ( : )BFRمکانیزهای سازگاری و پروتکلهای تمرینی

فیزیولوژی ورزشی

.1
.2
.3
.4
.5

هیات رئیسه  :دکتر حمید آقاعلی نژاد ،دکتر اصغر توفیقی ،دکتر کریم آزالی علمداری
تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا بر بیان منتخبی از ژن های التهابی و استرسی در بافت ریه رتهای ویستار (علی صمدی)
تاثیر مکمل سازی کافئین بر توان بیهوازی و الکتات خون زنان شناگر ( یوسف صابری)
تأثیر  8هفته تمرینات ترکیبی ،مقاومتی و استقامتی به همراه محدودیت کالری بر سطوح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق (سپیده شعاعی)
تاثیر  12هفته تمرینات استقامتی ،قدرتی و  HITبر سطوح پالسمایی آدیپونکتین در موشهای نر چاق ویستار (صدیقه خورسی)
تعیین تأثیر تمرینات منتخب فوتبال بر سطوح فاکتورهای الکتوفرین ،لیزوزیوم وآلبومین بزاقی در فوتبالیست های نوجوان (فرهاد پاشازاده)

سخنران کلیدی  :دکتر محمدرضا برومند

پنل دوم  :ساعت

مدیریت و کار آفرینی

 61/51ـ 61/61

هیات رئیسه  :دکتر محمدرضا برومند  ،دکتر محمد رسول خدادی ،دکتر مهدی بشیری
 .1تحلیل روند عرضه دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به بازار کار (دکتر محمد رضا برومند)
 .2بررسی شایستگی های کانونی شغلی دانشجویان ورودی و خروجی تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاههای شهر تهران (دکتر محمد پورکیانی)
 .3تبیین ارکان پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش (دکتر وجیهه جوانی)
 .4ضرورت راه اندازی و توسعة شرکت های دانش بنیان در حوزة ورزش (ولی علیزاد)
 .5مدل سازی بلوغ عوامل فنی و محتوایی مدیریت دانش مبتنی بر کسب و کار در ورزش ( حوریه دهقانپوری)
 .6بررسی عوامل اثر گذار بر توسعه کارآفرینی ورزشی (شمامه زمانی)
 .7عوامل مؤثر بر پذیرش تبلیغ اینترنتی از دیدگاه مدیران تولیدیهای لوازم ورزشی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (دکتر ابوالفضل نشاطی)
سخنران کلیدی  :دکتر سید کاظم واعظ موسوی

روانشناسی ورزشی

.1
.2
.3
.4
.5

ورزشی

.1
.2
.3
.4
.5

عنوان  :چالشهای روانشناسی ورزشی

هیات رئیسه  :دکتر سید کاظم واعظ موسوی ،دکتر محمد تقی اقدسی ،دکتر فاطمه سادات حسینی
تاثیر تماشاگر بر عملکرد در شرایط تمرکز توجه بیرونی دور و نزدیک (سویسینه نبی زاده)
تاثیر بازیهای توپی بر ادراک بینایی دانش آموزان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر (زهرا خسروی)
اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر تغییر جابجائی مرکز ثقل تنه در شوت آزاد بسکتبال ( دکتر میر حمید صالحیان)
تاثیر انواع کانون توجه و محیط رقابتی بر یادگیری و اجرای پرتاب از باالی شانه با دست غیر برتر (صالح نصیری)
نقش خودکارآمدی بر سرعت تصمیمگیری و دقت پرتاب آزاد بسکتبال در دختران نوجوان (لیلی علیزاده)

سخنران کلیدی  :دکتر محمد حسین علیزاده
آسیب شناسی و بیومکانیک

عنوان  :اکوسیستم اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان  :کیفیت زندگی ورزشکاران آسیب دیده

هیات رئیسه  :دکتر محمد حسین علیزاده ،دکتر مهری محمدی ،دکتر نرمین غنی زاده
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی ترکیبی منتخب بر عملکردهای حرکتی تعادل و قدرت عضالنی پسران مبتال به سندرم داون (سعید بحیرایی)
تاثیر 12هفته برنامه گرم کردن اختصاصی کشتی ( ) wrestlingبر ثبات مرکزی کشتی گیران نوجوان (رسول بیاتی)
مقایسه دو برنامه تمرینی حس عمقی و ثبات مرکزی بر تعادل دانش آموزان ناشنوا (حامد زارعی)
ارتباط بین میزان ثبات مرکزی و آسیب های اندام تحتانی مردان کاراتهکای نخبه (کبری تلخی)
بررسی ارتباط بین ثبات مرکزی با تعادل ایستا و پویا در دختران و پسران  9تا  12سال (یاسین فرامرزی کهنه شهری)

استراحت و پذیرایی  15 :دقیقه
اختتامیه  :ساعت  18ـ 17

