مقاالت پذیرفته شده در دومین همایش ملی ورزش در کودکی به شرح زیر می باشد .الزم به ذکر است پذیرش نهایی در هر دو صورت
پوستر و سخنرانی منوط به انجام اصالحات درخواستی کمیته علمی و پرداخت هزینه مربوطه می باشد .فرمت تهیه پوستر به زودی در
سایت همایش بارگذاری خواهد شد.
عنوان مقاله

موضوع مقاله

نویسنده یا نویسندگان

نوع پذیرش

فقر حرکتی و مشکالت فیزیولوژیکی

فیزیولوژی ورزشی

مرضیه عربلو ،سمانه ملک محمدی

پوستر

تأثیر سطح ورزشی پس از  21هفته تمرینات مکمل بر شاخصهای فیزیولوژیک،
آنتروپومتریک و عملکردی در پسران اسکیتسوار  8تا  21ساله

فیزیولوژی ورزشی

سید بهروز افضلی بروجنی ،رحمان
سوری

سخنرانی

تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی با  TRXبر برخی شاخص های آمادگی جسمانی کودکان
سالم

فیزیولوژی ورزشی

حسام حسنوند ،روح اله رنجبر

پوستر

اثر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد بی هوازی کشتی گیران  21-21سال

فیزیولوژی ورزشی

محمد کریمی

سخنرانی

تاثیر ریکاوری حمام یخ بر متغیرهای آزمون رست در شناگران

فیزیولوژی ورزشی

محمدرضا رمضان پور ،فریده کالنی،
محمود حجازی

سخنرانی

تاثیر ریکاوری در دماهای مختلف بر شاخص های عملکردی شناگران

فیزیولوژی ورزشی

محمدرضا رمضان پور ،فریده کالنی،
محمود حجازی

پوستر

مقایسه اندازه های آنتروپومتریک منتخب در کودکان دختر و پسر  8تا  9ساله

فیزیولوژی ورزشی

میثم گلی ،جواد مهربانی ،آذر
احمدی گودینی

پوستر

تعیین هنجارهای استعدادیابی دوومیدانی پسران مقطع متوسطه اول استان-های زنجان ،قم
و ایالم

فیزیولوژی ورزشی

دکتر علی گرزی

سخنرانی

تعیین ویژگیهای ترکیب بدن ،سوماتوتایپ ،آنتروپومتریک و هدایت ورزشی دانشآموز
استان چهارمحال و بختیاری

فیزیولوژی ورزشی

سید بهروز افضلی بروجنی ،شهریار
تندرو

پوستر

مروری بر نقش چاقی در حساسیت انسولین و شاخصهای التهابی در کودکان و نوجوانان

فیزیولوژی ورزشی

بهشته نوروزی

پوستر

تأثیر انعطاف پذیری و تعادل بر چابکی در دوره قبل از بلوغ

فیزیولوژی ورزشی

سپیده سروری ،ماهرخ دهقانی

پوستر

تاثیر فعالیت بدنی در ساعت ورزش بر آلبومین اوری کودکان دانش آموزان  9تا  22ساله

فیزیولوژی ورزشی

علی مرادی

پوستر

دفع ادراری پروتئین های با وزن مولکولی باال بعد از یک مسابقهی فوتبال در کودکان مدرسه
فوتبال

فیزیولوژی ورزشی

علی مرادی

پوستر

اثر تمرینات بادی پامپ بر سطوح سرمی  GHو  IGF-Iسرم کودکان دبستانی

فیزیولوژی ورزشی

علی مرادی

پوستر

تاثیر تمرینات بادی پا مپ بر نسبت دی هیدرواپی اندرسترون به کورتیزول بزاق دختران
دبستانی

فیزیولوژی ورزشی

علی مرادی

پوستر

تاثیر پیاده روی با شدت باال و پایین بر روی وزن ،درصد چربی بدن ،توان هوازی و انعطاف
پذیری دانش آموزان دارای اضافه وزن دوره ابتدائی

فیزیولوژی ورزشی

بهمن رفیع زاده ،هومن خان
باباخانی

پوستر

مقایسه امتیازات آزمون های غربالگری عملکردی بین دختران با و بدون ناهنجاری های اندام
تحتانی

بیومکانیک و آسیب
شناسی ورزشی

مریم زند ،علی عباسی

سخنرانی

توصیف وضعیت ساختاری اندامهای محوری و ضمیمه ای دانش آموزان پسر  21تا  21ساله
شهرستان طرقبه شاندیز

بیومکانیک و آسیب
شناسی ورزشی

علی توکلی راد ،نادر شاکری ،فرشاد
غزالیان

پوستر

پاسخ برخی عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی به تمرینات هوازی با حجم های
متفاوت در پسران کم توان ذهنی

بیومکانیک و آسیب
شناسی ورزشی

محمد کریمی

پوستر

تاثیر شش هفته تمرینات اغتشاشی بر میزان والگوس زانو هنگام فرود در فوتبالیستهای
نوجوان مستعد آسیب ACL

بیومکانیک و آسیب
شناسی ورزشی

حمید افروزه ،ملیحه حدادنژاد،
مهدی خالقی

پوستر

موانع جذب حمایت در ورزش دانش آموزی استان هرمزگان

مدیریت ورزشی

نفیسه تقی زاده شول ،محمد
صیادفر،

سخنرانی

مروری بر روش کالس وارونه ،رویکرد نوین آموزشی و مقایسه آن با روش سنتی

مدیریت ورزشی

کاظم قبادی عنصرودی ،یاسر نجف
زاده ،عباس نجف زاده

پوستر

رابطه سبک رفتار رهبری معلمان با رضایت از مدرسه دانش آموزان مدارس متوسطه
شهرستان بردسکن

مدیریت ورزشی

حسین فرزانه ،فاطمه بخشائی ،مینا
اکاتی

پوستر

نقش تربیت بدنی مراکز پیش دبستانی در توسعه ورزش کودکان

مدیریت ورزشی

آقا احسان ملکی پور حرجندی ،دکتر
اسماعیل شریفیان

پوستر

بررسی کشف زود هنگام استعداد ورزشی دانش آموزان در مدارس

مدیریت ورزشی

خانم ملیحه کریمی ،خانم نسرین
چلونگریان

پوستر

بررسی میزان آگاهی مدیران و مسئولین وزارت ورزش از مفاهیم حقوقی در ورزش کودکان
و نوجوانان

مدیریت ورزشی

ایوب سنگسفیدی ،حمید رودباری

پوستر

مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی ایران با کشورهای آلمان و ژاپن

مدیریت ورزشی

پروین ذوالقدری ،دکتر مرجان کیان

سخنرانی

چگونه باید ورزش مناسب را برای کودکان انتخاب کرد؟

مدیریت ورزشی

خانم شیوا فرهودی ،آقای کریم
درخشان کرج آباد ،آقای توحید
فرهودی

پوستر

جایگاه بازی و اوقات فراغت با مدیریت زمان در بین دانش آموزان متوسطه دوم

مدیریت ورزشی

ثریا رشوانلو

پوستر

بررسی رابطه ی بین مؤلفه های جامعه پذیری و مشارکت ورزشی کودکان  6 -21ساله

مدیریت ورزشی

الهام علی جان پور ،عبدالحمید
شمسی ،نادیا سابری ،مهندس عابد
خسروجردی

پوستر

تحلیل محتوای مقاالت مرتبط با کودک در نشریات علوم ورزشی ایران

مدیریت ورزشی

طاها جاللی ،حمید افروزه ،ناهیده
جباری کوچمشکی

سخنرانی

ارتباط بین فعالیت بدنی ،شایستگی حرکتی واقعی و ادراکشده کودکان  22-8سال

رفتار حرکتی

حامد سبزواری ،ندا شهرزاد ،عباس
بهرام ،آزاده شریفی

پوستر

رابطۀ بین میزان مشارکت در فعالیتهای بدنی با رشد شناختی و حرکات ظریف و درشت
پسران  21تا  21سال

رفتار حرکتی

جواد بابانژاد مهربانی ،زهرا سلمان،
زهرا پورآقایی اردکانی

پوستر

مقایسه ی میزان موفقیت شوت بسکتبال در بازیکنان خبره قبل و بعد از خستگی جسمانی

رفتار حرکتی

خانم الهه میرمیران ،دکتر فرزانه
حاتمی ،دکتر فرشید طهماسبی

پوستر

آیا وضعیت اجتماعی – اقتصادی با رشد مهارت های بنیادی و انگیزه مشارکت ورزشی ارتباط
دارد؟

رفتار حرکتی

آقای سعید آهار ،آقای بهروز
اکبرزاده ،آقای عارف دهقانی

پوستر

اثر افزایش سختی کارکردی تکلیف بر رشد مهارت های حرکتی دستکاری کودکان

رفتار حرکتی

مرضیه باللی ،محمدکاظم واعظ
موسوی ،شهاب پروین پور

سخنرانی

تأثیر شایستگی حرکتی واقعی بر شاخصهای آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت دانش
آموزان مدارس ابتدایی

رفتار حرکتی

حامد سبزواری ،ندا شهرزاد ،عباس
بهرام ،آزاده شریفی

پوستر

اثرات تمرکز توجه و توانایی تصویرسازی ذهنی بر دقت پرتاب کودکان

رفتار حرکتی

مسلم بهمنی ،عباس بهرام ،مهدی
بابک

سخنرانی

تأثیر تمرینات بال هندلینگ بسکتبال بر رشد مهارتهای دستکاری دختران اختالل
هماهنگی رشدی ()DCD

رفتار حرکتی

عاطفه دیبانژاد ،دکتر صالح رفیعی

پوستر

تأثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر اضطراب،افسردگی و ناسازگاری اجتماعی دانش آموزان
دارای اختالل رفتاری

رفتار حرکتی

حماسه سلطان بالغی ،دکتر ژاله
باقری ،دکتر صالح رفیعی

پوستر

تاثیر مداخالت واقعیت مجازی بر جنبههای زمانواکنش نونهاالن پسر والیبالیست

رفتار حرکتی

مجتبی دهستانی اردکانی ،فرحناز
آیتی زاده

پوستر

تاثیر فعالیت های بدنی و بازی بر عملکرد شناختی کودکان پیش دبستانی

رفتار حرکتی

ایوب هاشمی ،حمیده عبدل زاده،
فاطمه پسند

سخنرانی

اثربخشی ورزش گوی رانی بر سالمت روان دانش آموزان ابتدایی مبتال به سندروم داون

رفتار حرکتی

حسین سراوانی ،رضا پوربهرام ،محمد
مهدی مرادی پور

پوستر

اثر بخشی بیست وپنج جلسه بازی حرکتی لی لی بر سالمت روان دانش آموزان پسر
سندروم آسپرگر دارای آپراکسی حرکتی مقطع ابتدایی

رفتار حرکتی

حسین سراوانی

پوستر

بررسی خالقیت دانشآموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار برتر تحصیلی دوره متوسطه شهر
کرمانشاه

رفتار حرکتی

افسانه گلشنی مهد ،محمد ملکی

پوستر

تأثیر بازیهای بومی و محلی منتخب بر خود پنداره بدنی کودکان دوم دبستان

رفتار حرکتی

شهربانو ایزدی ،شهاب پروین پور،
میترا روحی

پوستر

مدل مبتنی بر رویکرد سیستم های پویا در مداخالت رشد حرکتی برای کودکان دارای
اختالالت :یک مطالعه مفهومی

رفتار حرکتی

سعید آهار

پوستر

اثر هشت هفته تمرینات تعادلی مبتنی بر راهبرد آموزش غیر خطی قیود محور بر
تعییرپذیری کارکردی نوسانات پاسچری و عملکرد حرکتی در کودکان دارای اختالل شنوائی

رفتار حرکتی

محسن محمدی ،سیدکاظم موسوی

سخنرانی

