
 

 

دانشکدهتربیتبدنیوعلومورزشی هایهفتهپژوهشبرنامه
0011 

 دادکشنه رتبیت بدنی و علوم ورزشی

 لینک زمانبرگزاری تاریخ مدرس موضوع برنامه گروه

 مدیریت ورزش

  8-41 0/0041//41 دکتر هنری در علوم ورزشی مقاله نویسی کارگاه

    8-41  0/0048//41 دکتر قائم مقامی  کاربرد شطرنج در مدیریت سازمان های ورزشی    کارگاه

   8-41 0/0011//41 دکتر شهالیی  پروپوزال نویسی کارگاه

   41-41 0/0011//41 دکتر غفوری   مصاحبه و مشاهده در پژوهش های کیفی کارگاه

آسیب شناسی 
 ورزش

 روش جستجو در پایگاه های اطالعاتی کارگاه
 SCOPUS. PUBMED.WOS  

  /4-41 /0/001//41 دکتر شیخ حسینی

  41-41 0/0014//41 دکتر بنی هاشمی  تطورنت ورکینگ عصبی از دوره جنینی تا سالمندی    کارگاه

  /4-41 0/0014//41 دکتر پیری    ارزیابی ایستا و پویای وضعیت بدنی کارگاه

  /4-41 0/0011//41 دکتر باباخانی     ارزیابی اختالالت الگوی حرکتی با رویکرد جاندا کارگاه

  /4-41 0/0011//41 دکتر بلوچی   توانبخشی قطع باالی زانو کارگاه

فیزیولوژی 
 ورزش

  41-41 0/0014//41 دکتر باسامی تاثیر مداخالت تغذیه ورزشی بر تغییر الگوی مصرف غذا کارگاه

  /4-41 0/0014//41 دکتر طیبی کاربرد مکمل های گیاهی در کاهش وزن کارگاه

  41-41 0/0011//41 دکتر اسالمی هفت گام در طراحی تمرینات قدرتی کارگاه 

رفتار حرکتی و 
روانشناسی 

 ورزش

 کارگاه
جایگاه تحقیقات رفتار حرکتی در حوزه علوم  انسانی و 

 اجتماعی
  /4-44 0/0041//41 دکتر اصالنخانی 

  41-40 /0/001//41 دکتر قاسمیان مقدم   نکات کاربردی در انتخاب موضوع پایان نامه کارگاه

  /4-41 /0/001//41 دکتر زارعیان  سه ضلعی ورزشی: مالحظات ورزش جوانان کارگاه

  41-41 0/0011//41 قراملکیدکتر صبحی   شیوه های مقابله و سازگاری با بحران کرونا کارگاه

  41-41 0/0011//41 دکتر سلمان  بررسی ارزیابی سواد حرکتی در دورة ابتدایی کارگاه

  41-41 0/0011//41 دکتر پورآقایی   1Mabcآشنایی با آزمون  کارگاه

   41-41  0/0011//41   دکتر اسماعیلی مهارت های مشاوره ای  کارگاه 

 لینک ورود 41-41 0/0048//41 دکتر فرید فتحی  طراحی ساختار سازمانی در عمل )ویژه دانشجویان کارشناسی( کارگاه

 فرایندهای دریافت مربیگری در ورزش )ویژه دانشجویان کارشناسی( کارگاه
خانم دکتر جباری )فدراسیون ورزش 

 های همگانی(
 لینک ورود /41-4 0/0011//41



 

 

دانشکدهتربیتبدنیوعلومورزشی هایهفتهپژوهشبرنامه
0011 

 دادکشنه رتبیت بدنی و علوم ورزشی

 موضوع برنامه
برگزارکننده/

 برگزارکنندگان
 لینک زمانبرگزاری تاریخ

 میزگرد
مجموعه مباحث تخصصی اساتید در حوزه های رفتاری 

 )رشد شناختی، روانی و حرکتی، اجتماعی و عاطفی(
اعضای هئیت علمی 

 گروه رفتار حرکتی
41//0/0048 41-0  

   41-41 /0/001//41 دکتر کشکر  بحران کرونا، آسیب ها و آینده صنعت ورزش میز گرد 

 میزگرد 
چالش ها و راهنمای راه اندازی و مدیریت یک باشگاه 

  ورزشی
  0-41 0/0011//41 دکتر غفوری

  توسعه ورزش همگانی میزگرد 
 دکتر هنری

 دکتر شعبانی بهار
 دکتر محمد علی قره

41//0/0011 41-0   

 نقش کمیته بین المللی المپیک در برگزاری مسابقات میزگرد 
 دکتر شعبانی بهار

  کشکردکتر  
 دکتر مهدی گودرزی

41//0/0011 41-4/   

  /4-41 0/0011//41 دکتر شیخ حسینی  شناختی -روان -معرفی مدل تمرین درمانی میزگرد

  41-41 0/0011//41 دکتر کشکر  ورزش قهرمانی کودکان )فرصت یا تهدید؟( میز گرد 

  41-41 0/0018//41 دکتر بنی هاشمی  نقش واریلنت های ژنی در تنوع رزرو عضالنی  میزگرد

 میزگرد
حرکات اصالحی در درمان سندروم افتادگی تحت 

  آخرومی
  /4-41 0/0018//41 دکتر پیری

  /4-41 0/0010//41 دکتر باباخانی NASMارائه تمرینات اصالحی با رویکرد   میزگرد

   /4-41  /0/001//41 دکتر بلوچی    آسیب های ناشی از پیشرفت فناوری های نوین امروزی میزگرد 

  - 044041//41 دکتر هنری هویت بین رشته ای علوم ورزشی کرسی ترویجی

 کرسی ترویجی
بغض سازمانی و اثر آن بر عملکرد منابع انسانی و 

 برندسازی سازمان 
 دکتر کشکر 
 دکتر کارگر

41//044011 -  

  - 041041//41 دکتر کشکر  برده داری نوین محصول تجاری سازی ورزش کرسی ترویجی

  8-41 0/0011//41 دکتر کشکر بازاریابی حسی در ورزش  نقد کتاب

  8-41 /0/001//41 دکتر هنری کتاب اقتصاد در ورزش  نقد کتاب 

  41-41 0/00/1//41 دکتر کشکر  پوستر هفته پژوهش مسابقه

  /4-41 /0/001//41 دکتر کشکر فیلم کوتاه دانشجویی  مسابقه

  /4-41 /0/001//41 دکتر هنری دانستنی های ورزشی مسابقه 

  /4-41 /0/001//41 دکتر هنری همگانی کردن ورزش ایده پردازی



 

 

دانشکدهتربیتبدنیوعلومورزشی هایهفتهپژوهشبرنامه
0011 

 دادکشنه رتبیت بدنی و علوم ورزشی

 لینک زمانبرگزاری تاریخ مدیر/اعضا موضوع برنامه

 معرفی خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد نشست

 سرکار خانم فدایی
 سرکار خانم قاسمی
 سرکار خانم کاظمی

 دکتر محمد کریم بیات

41//0/001/ 41-41  

 نشست
کاربردها و پتانسیل های علوم شناختی در حوزه علوم 

 ورزشی 
  /4-41 0/0014//41 دکتر بنی هاشمی

  نشست فرایند و روش های ارزیابی پوسچر بدنی نشست
اعضای هئیت علمی 
 گروه آسیب شناسی

41//0/0011 41-4/  

 نشست
تحول در ضرورت بازنگری دروس علوم ورزشی با رویکرد 

 علوم انسانی

 دکتر هنری
 دکتر رحیم رمضانی نژاد

 دکتر شعبانی بهار
- -  

 نشست
بستر سازی توسعه ارتباط دانشکده های علوم ورزشی با 

 صنعت

 دکتر هنری
 دکتر رضا نیک بخش
 دکتر مصطفی افشاری

- -  

 نشست
طراحی برنامه درسی تربیت بدنی برای کودکان خاص 

 )بین دانشکده ای(
گروه رفتار حرکتی و 

 کودکان استثنایی
- -  

 نشست
و سالمت  40نقش میانجی عوامل روانشناختی در کووید

 جسمانی

اعضای هئیت علمی 
 گروه رفتار حرکتی

41//0/0/11 41-8  

 نشست
جایگاه فارغ التحصیالن فیزیولوژی ورزشی در کادر فنی 

  تیم های ملی و باشگاهی

 دکتر رسول اسالمی
 دکتر عبدالحسین پرنو

 دکتر صادق امانی
  دکتر محمد فشی

1/-41 -  


