
 

 

 برنامه زمانبندی 

 اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار

 انشگاه کردستاند -1398آبان ماه  2و  1
 

  1398چهارشنبه یکم آبان ماه 
 (7:30 - 9:30) پذیرش                                                             

 (9:30 - 11:30) مراسم افتتاحیه   
 سخنرانان کلیدی

 ( بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورشتربیت تمعاوندکتر مهرزاد حمیدی) 

 ( وزارت ورزش و جوانان و توسعه ورزش همگانی فرهنگی تمعاوندکتر حمید احمدی) 

 ( تحقیقات و فناوری مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم،دکتر محمدحسین علیزاده) 

  وزارت علوم،تحقیقات و فناوری( بدنی و علوم ورزشیپژوهشگاه تربیت)ریاست دکتر علی شریف نژاد 

 (11:30 - 13:30های آموزشی ) کارگاه

 تاالر مولوی(حمیدی(ویژه دبیران تربیت بدنی))دکتر مهرزاد  سواد حرکتی کارگاه

 :افشین خوشگوار و فرید منتظری مدیرکارگاه 

  )سالن مستوره اردالن(بازاریابی سبز در ورزش)دکتر سارا کشگر(  کارگاه

 :زادهدکتر همایون عباسی و دکتر اسفندیار خسروی مدیرکارگاه 

 (11:30 - 13:30)پنل اول سخنرانی : بیومکانیک ورزشی )تاالر فردوسی( 

 هیات رئیسه:

 دکتر علی شریف نژاد

 دکتر دیار محمد صدیق رشید

 دکتر رائد فایق عبدالجبار

 حسین حسینی مهردکتر سید

 های ورزش برای توسعه()استراتژی دکتر نادر فرهپور

 )کاربرد بیومکانیک در پیشگیری از آسیب های ورزشی( دکتر مهرداد عنبریان

 (دنتاثیر وضعیت پاشنه پا بر مکانیک مچ پا و نیروی تاندون آشیل در حین دوی)دکتر شاهین کتابی 

وه نرمال مقایسه حداکثر فشار کف پایی دختران نوجوان چاق دچار کف پای صاف با گر)نسا فرزانه هرآباد 

 (هنگام راه رفتن

اضی عضالت بررسی اثر فوری توکفشی با وج های مختلف بر میزان هم انقب)دکتر محمدحسین قاسمی 

 (منتخب ناحیۀ تنه حین برداشتن بار

نشست هم اندیشی دانشگاه کردستان، انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی ایران و دانشگاه 

 (12:00 - 13:00( )سالن کنفرانس)  سلیمانیه 

 (12:00 - 14:00نماز و ناهار )

 .باشددقیقه می 12حداکثر نکته: مدت زمان تمامی سخنرانی ها 

 

 

 



 
 (14:00 - 15:30اصالحی)تاالر مولوی( )پنل دوم سخنرانی آسیب شناسی ورزشی و حرکات 

 هیات رئیسه:

 حسین علیزادهدکتر محمد

 دکتر محمدحسین رضوانی

محمدی دکتر  هیمندکتر 

 مینا حقیقی

 دکتر آالن صالح صالح

 بدنی و ورزش سازگارانه(ای بر تربیتمقدمه) دکتر حسن دانشمندی

 )ورزش عاملی جهت توسعه پایدار جوامع( دکتر علی یلفانی

  )ورزش درمانی و ام اس( الزمانیدکتر منصورصاحب

 بدنی و ورزش()نظریه تربیت دکتر سعید قائینی

الیبال: طراحی یک مجموعه آزمون غربالگری حرکات عملکردی ویژه بازیکنان ونژاد ) دکتر مجید طباطبائی

 (یک مطالعه ترکیبی

  (حرکات اصالحی وورزشی شناسی آینده پژوهشی در رشته آسیب) دکتر حامد عباسی

 نشست هم اندیشی دانشگاه کردستان، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و دانشگاه سلیمانیه

 (14:0 - 15:00( )سالن کنفرانس)  

 (15:30 - 16:00پذیرایی)

 (16:30 - 17:30پنل سوم سخنرانی رفتار حرکتی)تاالر مولوی( )
 هیات رئیسه:

 دکتر شیالن حسین محمد

 آوات احمد فقیدکتر 

 آراز محمد نوری

 دکتر محمد ملکی

 دکتر علی حیرانی

 امین غالمی دکتر

 کانشگری باال(ت)تاثیر یک دوره تمرین ذهنی آگاهی بر یادگیری شوت آزاد بسکتبال در افراد با  دکتر محمد تقی اقدسی

 نقص توجه/ بیش فعالی()تاثیر شدت فعالیت هوازی بر عملکرد شناختی کودکان مبتال به  دکتر امیر شمس

 حرکتی پیش از اجرا بر یادگیری مهارتهای حرکتی( -های ذهنی )تاثیر روتین دکتر جلیل مرادی

 )مالحظات نوین رفتار حرکتی در طراحی تمرینات ورزشی برای کودکان و نوجوانان( دکترعلی پشابادی

  (اثر تحریکات حسی بر رشد حرکتی در سالمندان) دکتر آرزو احمدپور

  )تاثیر بازی های بومی محلی بر مهارت کنترل شی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر( زهرا فتحی

 (17:30 - 19:30)دکتر آرزواحمدپور(  -کتر سعید قائینید -کتر فردین سهرابی د -کتر کورش ویسید -داوری پوسترها )دکتر مظفر یکتایار

 های آموزشی )به طور همزمان(کارگاه

 (سالن کنفرانسهای ورزشی)دکتر مجتبی ابراهیمی( )گیرشناسی آسیبرویکردهای نوین در همه : کارگاه

 مدیرکارگاه: دکتر سعید قائینی و دکتر هیمن محمدی 

 (سالن فردوسیخبرنگاری ورزشی)دکتر حمید قاسمی( ) : کارگاه

 مدیرکارگاه: دکتر حسین عیدی و دکتر کورش ویسی 

 ( سالن مستوره اردالنی در ورزش)دکتر محمد رضا برومند( )مهارت های کارآفرین : کارگاه

 مدیرکارگاه: دکتر حبیب هنری 

 ( سالن دفاعیاتاخالق در پژوهش )دکتر کیومرث کرمی( ) : کارگاه

 مدیرکارگاه: دکتر رحمان رحیمی و دکتر مظفر یکتایار 

 (تاالر مولویهای حرکتی کودکان )دکتر امین غالمی( )طراحی بازی : کارگاه

 مدیرکارگاه: دکتر محمد ملکی و دکتر جلیل مرادی 

 19:30- 21:00شام 

 .باشددقیقه می 12حداکثر نکته: مدت زمان تمامی سخنرانی ها 

 



 

 1398آبان ماه  2پنج شنبه 

 (8:00 – 11:30) پنل اول سخنرانی مدیریت ورزشی )بخش اول( تاالر مولوی

 هیات رئیسه:

 دکتر مجید خدابخش

زردشت محمد دکتر 

 رئوف

 دکترحبیب هنری

 دکتر سید محمدکاشف

 دکتر مظفر یکتایار

 )نقش ورزش در توسعه پایدار( دکتر محمد احسانی

 )توسعه پایدار در ورزش همگانی و قهرمانی( نژاددکتر رحیم رمضانی

 ها و منابع در ایران(های پژوهش در بستر سیاست)چالش دکتر محمد رضا فضلی

 (در ورزش )ورزش برای توسعه؛ رویکردی نوین به توسعه اجتماعی غفوریدکتر فرزاد 

 (شناسایی مولفه های توسعه ورزش از طریق ورزش دانشگاهی) دکتر محمد پورکیانی

  در وزارت ورزش( "ورزش سبز")گزارش اجرای طرح ملی  دکتر رضا شجیع

 دیپلماسی ورزشی() تعیین جایگاه صلح بین المللی در مدل دکتر کامبیز عبدی 

 (8:00 – 11:30پنل دوم سخنرانی مدیریت ورزشی )بخش دوم( تاالر مولوی )

 هیات رئیسه:

 دکتر هیوا محمد علی

دکتراسفندیار 

 زادهخسروی

 علی صفانیامحمد دکتر

 دکتر کورش ویسی

 (گذر و نظری برتوسعه پایدار)دکتر سید محمد کاشف 

 )فمینیسم و توسعه ورزش زنان(دکتر بهرام یوسفی 

 (های جمعی در توسعه پایدار ورزشنقش رسانه)دکتر حمید قاسمی 

 ق (ن و عراازایی دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایر)موانع اشتغالدکتر محمدرضا برومند 

 ایران()نقش بازاریابی ورزش سبز بر توسعه پایدار در دکتر سارا کشگر 

 )واکاوی قدرت نرم در توسعه ورزش(دکتر حسین عیدی 

 )نقش ورزش در توسعه آینده ایران(دکتر رسول نظری 

 (11:30 – 12:00 پذیرایی )

کتر د -دکتر بهزاد ایزدی -کتر همایون عباسید -دکتر محمد عزیزی -سین حسینی مهردکتر سید ح -دکتر شاهین کتابیداوری پوسترها)

 (دکتر حسن فرجی -خدامرادپور مژگان

 (11:30 – 12:30پنل سوم سخنرانی مدیریت ورزشی)بخش سوم( تاالر مولوی )

 هیات رئیسه:

 حسین شفیق حسین

 زانا ابراهیم علی

 آالن خورشید رفیق

 دکتر فرزاد غفوری

 دکتر بهزاد ایزدی

 

 (ورزش کشور در معماری سازمانی نیاز به)دکترحبیب هنری

 )نقش ورزش در اهداف توسعه پایدار( زادهخسروی دکتر اسفندیار

ت ورزش )تعیین مدل اثر ظرفیت جذب و مدیریت دانش بر عملکر نوآورانه کارشناسان وزاردکتر همایون عباسی

 و جوانان با مالحظه نقش میانجی هماهنگی استراتژیک(

 وسعه پایدار(تسازمانی در ورزش جهت های ایجاد و حمایت از همکاری بینها و استراتژی)چالشدکتر مظفریکتایار

 )طراحی برنامه استراتژیک توسعه ورزش استان کردستان: با رویکرد کیفی( دکتر کورش ویسی

 (ورزشتوسعه مدل پذیرش اکوسیستم فضای ابری در )دکتر مژگان خدامرادپور

 (مدل میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی و نقش آن در توسعه پایدار)سید محمد حسن میرقائمی

 (8:00 –9:30) (سالن فردوسیپنل اول سخنرانی فیزیولوژی ورزشی)

 هیات رئیسه:

دکتر هوال خورشید 

 رفیق

و گلوکز خون زنان   ANP،FFAبراثرات حاد و متعاقب رکابرنی در آب و خشکی ) کریم آزالی علمداریدکتر 

 (دیابتی تمرین کرده یائسه

ال حنقش ورزش و فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری و بهبود سالمت کشورهای در ) دکتر وریا طهماسبی

 ( توسعه
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هوشیار دکتر 

عبدالرحمن دکتر محمد 

 اهللجالل فیض

 دکتر کمال عزیزبیگی

دکتر داریوش شیخ 

 االسالمی

 دکتر فردین سهرابی

هوازی شنا یبشناختی پس از فعالیت اینتروال ثر حاد مکمل کافئین بر تغییرات هورمونی و روانا) چنوریاراحمدی

 (در شناگران

 (اجتماعی در مدل نارسایی قلبی -اثر ورزش منظم بر پیامدهای ناشی از استرس روانی) محمد مرتضوی

اثیر محدودیت جریان خون طی فعالیت مقاومتی بر تغییرات هورمون ابستاتین و گرلین در زنان ت)سونیا کریمی

 ( چاق

 (2دیابت نوع در بیماران مبتال به اثربخشی تمرینات اینتروال شدید بر عملکرد عروق اندوتلیالپسندی)هادی گل

 (9:30 – 11:30( )سالن فردوسیپنل دوم سخنرانی فیزیولوژی ورزشی)

 هیات رئیسه:

 دکتر طارق احمد میرزا

 دکتر امول صابر علی

دکتر آمانج علی حسین 

کریم آزالی دکتر 

 علمداری

 دکتر رحمان رحیمی

 دکتر حسن فرجی

 (هایپوکسی، اشتها و کاهش وزن)دکتر محمد عزیزی

دیابتی  هایدر رت TPT-1Bهفته تمرین تناوبی شدید بر مقاومت انسولین و بیان ژن 12اثر)دکتر فردین سهرابی

 (2نوع

آثار پیش سرمایش و سرمایش بر پاسخ های عصبی، فیزیولوژیکی و عملکردی دانشجویان ) سیده سمیه رضوی

 ( دختر

المند هفته ورزش پیاده روی و مصرف مکمل فوالت بر هموسیستئین پالسمای مردان س 6اثر )سید دارا حسینی

 (غیرورزشکار

بدی و های کو آنزیم GLP1 یاری آرژینات سدیم همراه با تمرینات تناوبی شدید)تاثیر مکمل  رضوان عزیزی

 لیپیدی در زنان دارای سندرم متابولیک(نیمرخ 

 (ر است؟ورزش منظم یا محدودیت غذایی؟ کدامیک در کاهش عوارض ناشی از نارسایی قلبی مفیدت) فاطمه مرادی

 (12:00 – 13:00)نشست تخصصی انجمن علمی مدیریت ورزشی با دانشگاه سلیمانیه عراق)سالن کنفرانس( 

 (12:00 – 14:00 نماز و ناهار )

 (11:30 – 13:30)( های آموزشی)به طور همزمانکارگاه

  )سالن مستوره اردالن( ارائه مدل نوین تدوین مضامین استراتژیک توسعه در ورزش)دکتر رسول نظری(کارگاه: 

 مدیرکارگاه: دکتر محمد احسانی و دکتر بهزاد ایزدی  

 ()سالن فردوسی ها و راهکارها)دکتر رضا شجیع(پایداری از طریق ورزش؛ مفاهیم، چالشکارگاه: 

 :دکتر سید محمد کاشف و دکتر فرزاد غفوری مدیرکارگاه 

 ( سالن دفاعیات) شانه )دکترسید حسین حسینی مهر(نسبت ریتم اسکاپولوهومورال و اختالالت  : کارگاه

 :دکتر شاهین کتابی مدیرکارگاه 

 )سالن کنفرانس( )دکتر آرزو احمدپور( اختالالت یادگیری دچارنحوه ارزیابی حسی در کودکان  : کارگاه

 مدیر کارگاه: دکتر محمد تقی اقدسی و دکتر علی پشابادی 

 (14:30 – 16:00مراسم اختتامیه )
 سخنرانان کلیدی

  استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران(دکتر محمود گودرزی( 

  استان کردستان( ریزیبرنامه مدیریت و )رئیس سازماندکتر بهرام نصرالهی زاده 

 .باشددقیقه می 12حداکثر نکته: مدت زمان تمامی سخنرانی ها 
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