
  هفته پژوهش گرامی بادهفته پژوهش گرامی باد
 ( 6931آذر ) برنامه هفته پژوهش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 دادکشنه رتبیت بدنی و علوم ورزشی                                                                                                                                                                                                                                                                

 نام استاد عنوان نوع  برنامه ساعت روز

 شنبه

81/9/99 

 

81-81 

 

 سخنرانی

 

 دکتر رامین بلوچی ورزش و پوکی استخوان

 باباخانیدکتر فریده  ناپایداری مچ پا

 دکتر رحمان شیخ حسینی (core stabilization) کمری ناحیه ثبات تمرینات دیدگاه بر نقدی

 دکترکامبیز بنی هاشم مفهوم کانکاشن در پزشکی و عوارض حاصل از آن در تربیت بدنی

 باباخانی فریده دکتر فیش یز وضعیت بدن با استفاده از دارتآنال کارگاه  آموزشی 81-81

 یکشنبه

89/9/99 

 

81- 81 

 

 سخنرانی

 دکتر غالمعلی کارگر رفتار سیاسی و چگونگی عملکرد آن در سازمان

 دکتر حبیب هنری آینده پژوهی

 دکتر سارا کشکر با محوریت قومیت ارتباط مؤثر در فضای آکادمیک و ورزش مدیریت و

 دوشنبه

11/9/99 

 دکتر علی اسماعیلی مهارتهای ذهنی در ورزشنقد کتاب کاربرد  نقد کتاب 81-81

 سه شنبه

18/9/99 

 

 

 

81-81 

 

 

 

 سخنرانی

 

 دکتر احسان زارعیان خطی در اکتساب مهارتهای ورزشی و پیامدهای انگیزشی آنآموزش غیر 

 دکتر زهرا سلمان ای بر پردازش حسی و ارزیابی مهارتهای پایه مقدمه

 اصالنخانیمحمدعلی دکتر  شناختی روانفعالیتهای بدنی و بهزیستی 

 دکتر ناصر صبحی شناسی ورزشی اخالق حرفه ای در روان

 دکتر زهرا پورآقائی رکات ظریف در سالمندانح

 دکتر علی اسماعیلی کار می کنند؟ه شناسان ورزش چ روان

 قاسمیاندکتر  محمدرضا   کاربرد بیوفیدبک در ورزش

 محمدعلی یزدان پناه ارتباط مؤثرالگوهای 

 دکتر غالمعلی کارگر آشنایی با ابزارهای مدیریت  کارگاه آموزشی 81-81

 دکتر سید مرتضی طیبی تجویز فعالیت ورزشی ویژه سالمندان کارگاه آموزشی 81-81

 دکتر رسول اسالمی نحوه نگارش پروپوزال کارگاه آموزشی 81-81

 دکتر ناصر صبحی شناسی در علوم ورزشی و تمرین های روانکتاب آزموننقد  نقد کتاب 81-81

 چهارشنبه

11/9/99 

 

 دکتر زهرا پورآقایی آشنایی با ابزارهای آزمایشگاه رفتار حرکتی کارگاه آموزشی 81-81

 دکتر زهرا سلمان رشد مهارتهای حرکتی در کودکان و معرفی ابزارهای سنجش کارگاه آموزشی 81-81

 دکتر سارا کشکر روش مشاهده در تحقیقات کارگاه آموزشی 83:11-81

 دکتر سارا کشکر مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت نقد کتاب 83:11 – 81:11

 شنبه

11/9/99 

 دکتر ناصر صبحی کاربرد هوش هیجانی در محیط کار کارگاه آموزشی 81-81

 دکتر رامین بلوچی  بیماریهای پا کارگاه آموزشی 81-81

 دکتر کامبیز بنی هاشم مفاهیم اتفاقات و آسیبها در تربیت بدنی کارگاه آموزشی 81:11 - 81:11

 

 یکشنبه

19/9/99 

 دکتر حبیب هنری در علوم ورزشی spssتجزیه و تحلیل خروجی آزمونهای آماری  کارگاه آموزشی 81-1

 شیخ حسینیرحمان دکتر  حرکتی در اصالح پاسچرال در لوردوز کمریکاربرد رویکرد اختالل  کارگاه آموزشی 81-81

 ---- نشست دانشجویی چالشهای کتابخوانی  نشست 81:11-88

 

81-81 
 

 سخنرانی

 دکتر جواد شهالئی بحران مدیریت، مدیریت بحران

 دکتر فرزاد غفوری روشهای معاصر تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی

 دکتر غالمرضا شعبانی بهار مطالعات تطبیقی ورزش همگانی

 دکتر مهدی موحدی اساس عملکرد فردیپرداخت بر 

 دوشنبه 

12/9/99 

 علی زرینی مهارتهای عمومی ویراستاری زبان فارسی کارگاه آموزشی 81-1

 

81-81 

 

 سخنرانی

 دکتر بختیار ترتیبیان و سارکوپنیا چاقی

 دکتر رسول اسالمی نقش تمرینات مقاومتی در چربی سوزی

 دکتر مینو باسامی تنه بر متابولیسم چربی در زنان چاق ر فعالیت تناوبی باالتنه و پایینتاثی

 دکتر سید مرتضی طیبی موازین اخالق انتشارات مقاالت علمی

 دکتر مینو باسامی ای بر تغییر الگوی مصرف غذایی تاثیر مداخالت تغذیه آموزشیکارگاه  81-81

 دکتر بختیار ترتیبیان ضربان قلب، ضربان قلب فعالیت وشاخص کمی ضربان قلب نقد کتاب 81-81

 سه شنبه

11/9/99 

 قاسمیاندکتر محمدرضا  cptشناختی  اصول طراحی و تفسیر تکلیف روان کارگاه آموزشی 81-1

 دکتر غالمعلی کارگر نقد کتاب رفتار سازمانی در ورزش نقد کتاب 81-81

 دکتر علی اسماعیلی با تأکید بر محیطهای ورزشی مدیریت خشم و پرخاشگری با رویکرد شناختی رفتاری کارگاه آموزشی 81-81

 چهارشنبه

19/9/99 

 دکتر حبیب هنری نقد کتب اصول و مبانی تربیت بدنی  نقد کتاب 1-81

 دکتر جواد شهالیی پروپوزال نویسی کارگاه آموزشی 81-81

 اختتامیه و تجلیل از پژوهشگران برتر 81:11 – 81:11

 


