
ندانشگاه شهید باهنر کرما-جدول زمانبندی کلی  دومین همایش ملی ورزش و سالمت عمومی 

زمان نعنوا

25:9-8 برنامه افتتاحیه  1

30:10-30:9 برگزاری نشست قطب علوم ورزشی ایران  2

30:12-00:11 گرایش مدیریت ورزشی تحصصی برگزاری پنل  3

30:12-00:11 ورزشیفیزیولوژی گرایش تحصصی برگزاری پنل  4

30:12-00:11 رفتار حرکتیگرایش تحصصی برگزاری پنل  5

30:13-00:12 بیومکانیک ورزشیگرایش تحصصی برگزاری پنل  6

15:00-00:11 و تمرینات اصالحیورزشیآسیب شناسی برگزاری پنل های تحصصی گرایش  7

00:16-15:00 نشست انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی ایران 8



افتتاحیهجدول زمانبندی 
زمان برنامه ها ساعت تاریخ روز 

8:15-8 پذیرش و حضور شرکت کنندگان در همایش
20:8–8:15 تالوت کالم اهلل مجید صبح8 1400/08/20 هپنجشنب
25:8-20:8 پخش سرود جمهوری اسالمی ایران
35:8-25:8 معرفی برنامه
40:8-35:8 نمایش کلیپ_معرفی دانشکده 
45:8-40:8 ریزیجناب آقای دکتر قهرمان تب( رئیس همایش)خیر مقدم رئیس دانشکده 

55:8-45:8
سخنرانی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر جناب آقای دکتر نظام 

آبادی پور
20:9-00:9 (پورتوسط آقای دکتر نصرت اهلل شهباز )سخنرانی 
25:9–9:20 نل پدر نشست قطب علوم ورزشی، راهنمایی شرکت کننده گان جهت حضور 

ناسی آسیب شگرایش ها و نشست تخصصی انجمنهای تخصصی مربوط به 
ورزشی

/https://online2.uk.ac.ir/csph: لینک ورود

https://online2.uk.ac.ir/csph/


و تندرستیعلوم ورزشی قطب علمی جدول زمانبندی 

/https://online2.uk.ac.ir/csph: لینک ورود

https://online2.uk.ac.ir/csph/


پنل تخصصی گرایش مدیریت ورزشی :عنوان پنل

هیات رئیسه 
:پنل

، دکتراکبر جابری دکترکوروش قهرمان تبریزی ، دکتراسماعیل شریفیان محمد احسانی ، دکتر

زمانسخنرانعنوان

محمد احسانیدکترمدیریت ورزش و سالمت عمومیی سخنران کلید
اه استاد تمام دانشگ)

(تربیت مدرس
11:15-11

11:20-11:30دکتر رسول طریقیطراحی مدل وابستگی به برند سازمان لیگ فوتبال ایرانسخنران اول
مطالعه پدیدارشناسانه : چالش های ورزش و سالمت عمومی در دوران کرونا ویروسسخنران دوم

جوانان شهرستان کرمان
دکتر الهام شیردل

11:40-11:30

ی تأثیر انصاف قیمتی ادراک شده بر قصد حضور مجدد مشتریان مجموعه های ورزشسخنران سوم
آبی

دکتر احمد محمودی
11:50-11:40

11:50-12:00جمع بندی هیئت رئیسه

/https://online2.uk.ac.ir/c_sport_management:    لینک ورود

https://online2.uk.ac.ir/c_sport_management/


ورزشیپنل تخصصی گرایش فیزیولوژی:عنوان پنل

هیات رئیسه 
:پنل

، دکترروح اله نیکویی دکتر حمید رجبی ، دکترداریوش مفلحی ، دکترمحسن امینائی 
دکترمهدی عباس پور

زمانسخنرانعنوان

غده عضالنی و تندرستیی سخنران کلید
Muscle gland and Health

اد است)دکتر حمید رجبی
11-11:15(تمام دانشگاه خوارزمی

سخنران اول
بر مسیر تولید MitoQبررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل دهی 

در عضله قلبی رت های نر نژاد ویستار SMYD1و PERM1انرژی قلبی از طریق بیان ژن 
11:20-11:30محبوبه سالجقه تذرجی

سخنران دوم
و حداکثر  PSAبر سطوح سرمی ( مقاومتی–هوازی )اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی

در مردان مبتال به سرطان پروستات(Vo2max)اکسیژن مصرفی
11:30-11:40دکتر عباس جعفری

cabgمقایسه بازتوانی ورزشی قلب پس ازعمل آنژیوپالستی و سکته قلبی سخنران سوم mi11:40-11:50فاطمه حسینی قادیکالئی

سخنران چهارم
ین ردوکتاز هفته تمرین استقامتی شدید و تناوبی شدید بر سطح آنزیم تیوردوکس8تأثیر 

یک و مالون دی آلدهید بافت کبد موش های صحرایی نر ویستار
11:50-12:00آقاعلی قاسم نیان

12:00-12:15جمع بندی هیئت رئیسه

/https://online2.uk.ac.ir/c_sport_physiology:    لینک ورود

https://online2.uk.ac.ir/c_sport_physiology/


پنل تخصصی گرایش رفتارحرکتی:عنوان پنل

هیات رئیسه 
:پنل

دکتر احمد رضا موحدی، دکتر مهشید زارع زاده، دکتر وحید روح اللهی

زمانسخنرانعنوان

مغز انسان به خشونت معتاد می شود ؛ نقش تعدیل کننده ورزشسخنران کلیدی
Human brain gets addicted to violence; the modifying effect of sport

دکتر احمدرضا 
استاد تمام )موحدی

(دانشگاه اصفهان
11:15-11

11:20-11:30فاطمه محمدرضاییساله10تا7تأثیر یوگا بر کارکرد اجرایی کودکان مبتالبه اختالل کمبودتوجه و بیش فعال سخنران اول
11:30-11:40مریم عالیپوریانعضالنی کودکان کم بینا–اثر یک دوره فعالیت های ایروبیک بر هماهنگی عصبی سخنران دوم
طراب تأثیر روان درمانی مبتنی بر تصویرسازی ذهنی و خود گویی انگیزشی بر کاهش اضسخنران سوم

فوتبالیست های نونهال
11:40-11:50نادر رنجبر

هرستان رابطه میزان فعالیت بدنی و ابتال به افسردگی در زنان مبتال به دیابت نوع دو در شسخنران چهارم
نهاوند

11:50-12:00آزاده نادری

12:00-12:15جمع بندی هیئت رئیسه

/https://online2.uk.ac.ir/c_motor_behaviour:    لینک ورود

https://online2.uk.ac.ir/c_motor_behaviour/


پنل تخصصی گرایش بیومکانیک ورزشی:عنوان پنل

ه هیات رئیس
:پنل

، دکترمحمدتقی امیری خراسانی دکترمحمدرضا امیرسیف الدینی ، دکترفریبرز محمدی پور 

زمانسخنرانعنوان

سخنران 
کلیدی 

ر زا در بررسی فاکتورهای کینماتیکی و کینتیکی به عنوان فاکتور خط
ورزشکاران

دکتر عبدالحمید
مدعو دانشگاه) دانشجو

(کلگری کانادا
12:15-12

سخنران اول
وی مقایسه نیروهای عکس العمل زمین طی پرش و فرود در فوتبالیست های داری ناهنجاری زان

پرانتزی و سالم
12:20-12:30دکتر شهاب الدین باقری

سخنران دوم
فوقانی و تحتانی تاثیر افزایش فاصله در شوت بسکتبال بر بعضی پارامترهای کینماتیکی اندام های

در بازیکنان حرفه ای
12:30-12:40سحر نگارستانی

سخنران سوم
(  19-کووید)ا مقایسه تعادل ایستا، پویا و حس وضعیت مفصل زانو بین زنان مبتال به ویروس کرون

و سالم
12:40-12:50صالحه نگارستانی

12:50-13:00جمع بندی هیئت رئیسه

/https://online2.uk.ac.ir/c_sport_biomechanics:    لینک ورود

https://online2.uk.ac.ir/c_sport_biomechanics/


(1پنل شماره )تمرینات اصالحی وپنل تخصصی گرایش آسیب شناسی ورزشی :عنوان پنل

ه هیات رئیس
:پنل

دانشجو، دکتر سعید بحیراییعبدالحمیددکتر ، دکتر محمد حسین علیزاده، صاحب الزمانیدکتر منصور 

زمانسخنرانعنوان

سخنران 
شمروری بر ابعاد روانی اجتماعی پیشگیری از آسیب و بازگشت به ورزکلیدی 

دکتر محمد حسین
استاد تمام)علیزاده 

(دانشگاه تهران
11:15-11

11:20-11:30زکیه رستم زادهارزیابی مداخالت آرتروسکوپی و غیرجراحی در بهبودی پس از آسیب های ورزشی زانوسخنران اول

سخنران دوم
جانبی در مقایسه پارامترهای کینماتیکی مفصل زانو قبل و بعد از خستگی حین حرکت برش

ورزشکاران توپی و راکتی دختر
11:30-11:40الهام حسینی

سخنران سوم
بر درد، (حس عمقی و تصویرسازی ذهنی)مقایسه اثر تمرینات حس عمقی و تمرینات ترکیبی

ناتوانی عملکردی و حس عمقی در زنان مبتال به کمردرد مزمن غیر اختصاصی
11:40-11:50مهدیه شیروانی

11:50-12:00یدکتر منصور صاحب الزمانجمع بندی هیئت رئیسه

/https://online2.uk.ac.ir/c_sports_injuries_and_corrective_exercises: لینک ورود

https://online2.uk.ac.ir/c_sports_injuries_and_corrective_exercises/


(2پنل شماره )تمرینات اصالحی وپنل تخصصی گرایش آسیب شناسی ورزشی :عنوان پنل

ه هیات رئیس
:پنل

دانشجو، دکتر سعید بحیراییعبدالحمیددکتر ، دکتر غالمعلی قاسمی، صاحب الزمانیدکتر منصور 

زمانسخنرانعنوان

سخنران 
کلیدی 

هفته تمرینات اسالید برد بر برخی ویژگی های عملکردی در 8اثر 
های دختر دارای بی ثباتی مزمن مچ پابسکتبالیست

دکتر غالمعلی 
دانشیار)قاسمی

(دانشگاه اصفهان
12:30-12:15

12:35-12:45دنیا کوچیهفته تمرینات اصالحی موزون بر قوس پشتی دختران نوجوان دارای کیفوز8تأثیر سخنران اول

سخنران دوم
ت های نوجوان فرود و تعادل در فوتبالیس-بررسی تاثیر تمرینات ثبات دهنده لگن بر الگوی پرش

مبتال به نقص تنه
12:45-12:55سمانه دادخواه

سخنران سوم
وز،قدرت و مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب اصالحی و کنزیوتیپ بر درد ،زاویه کایف

سال30تا 18استقامت عضالت منتخب دختران 
12:55-13:05ثمین مصلی

13:10-13:20ودانشجدکتر عبدالحمیدجمع بندی هیئت رئیسه

/https://online2.uk.ac.ir/c_sports_injuries_and_corrective_exercises: لینک ورود

https://online2.uk.ac.ir/c_sports_injuries_and_corrective_exercises/


(3پنل شماره )تمرینات اصالحی وپنل تخصصی گرایش آسیب شناسی ورزشی :عنوان پنل

ه هیات رئیس
:پنل

دانشجو، دکتر سعید بحیراییعبدالحمیددکتر ، دکتر حسن دانشمندی، صاحب الزمانیدکتر منصور 

زمانسخنرانعنوان

سخنران 
آشنایی با تربیت بدنی و ورزش سازگارانهکلیدی 

دکتر حسن 
استاد )دانشمندی
تمام

(دانشگاه گیالن

13:45-13:30

سخنران اول
وقانی و تاثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده کتف بر حس عمقی مفصل شانه، عملکرد اندام ف

ریتم کتفی بازویی والیبالیست های مبتال به دیسکنزیای کتف
13:50-14:00رقیه قلی زاده

سخنران دوم
النی منتخب تنه تعیین تاثیر برنامه تمرینی استاپ ایکس بر والگوس زانو و متغیرهای عصبی عض

و اندام تحتانی فوتبالیست های نوجوان مبتال به نقص والگوس داینامیک زانو
14:00-14:10شحامد باباگل تبار سماکو

14:10-14:20ی بهناز پورجعفری جرجافکاثر تمرینات سیستم واقعیت مجازی در کاهش درد ورزشکاران بسکتبال با ویلچرسخنران سوم

14:20-14:30دکتر سعید بحیراییجمع بندی هیئت رئیسه

/https://online2.uk.ac.ir/c_sports_injuries_and_corrective_exercises: لینک ورود

https://online2.uk.ac.ir/c_sports_injuries_and_corrective_exercises/


نشست انجمن آسیب شناسی 
ورزشی و حرکات اصالحی

در دومین همایش ورزش و سالمت عمومی
(دانشگاه شهید باهنر کرمان)

/https://online2.uk.ac.ir/c_sports_injuries_and_corrective_exercises:  لینک ورود

با حضور اعضای انجمن مرکزی

:با مدیریت و سخنرانی 

(رئیس انجمن مرکزی)دکتر محمد حسین علیزاده 

(رئیس انجمن مرکزی استان همدان)دکتر علی یلفانی 

(انرئیس انجمن استانی کرم)دکتر منصور صاحب الزمانی 

https://online2.uk.ac.ir/c_sports_injuries_and_corrective_exercises/

