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 دانشکده رتبیت بدنی و علوم ورزشی                                                                                                                                                                                                                                                               

 نام استاد عنوان نوع  برنامه ساعت روز

 یکشنبه
41/9/95 

 غفوریدکتر فرزاد  روش طرح مشکل و تدوین بیان مسئله در پژوهش های ورزشی کارگاه  آموزشی 41-8
 دکتر حبیب هنری تحلیل آزمون های آماری در علوم ورزشی کارگاه  آموزشی 41 -41

 دکتر مرتضی طیبی علم تمرین کارگاه  آموزشی 41-45

 شنبه دو
45/9/95 

 
 

 دکتر سارا کشکر نقش آمار  و اطالعات در برنامه ریزی سازمان های ورزشی سخنرانی 41 -41
 غالمعلی کارگردکتر  یک دقیقه ایمدیریت  سخنرانی 41 -41
اهمیت و ( پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده ) ابزار پژوهش  سخنرانی 41 -41

 نقش آن در نتایج تحقیق
 فرزاد غفوریدکتر 

 حبیب هنریدکتر  اقتصاد مقاومتی در ورزش سخنرانی 41 -41
 غالمعلی کارگردکتر  آشنایی با قراردادهای عمرانی در ورزش آموزشی کارگاه 45-41

 دکتر بختیار ترتیبیان  خواب و التهاب سخنرانی 45-41

 دکتر سارا کشکر نگارش در سازمان کارگاه  آموزشی 45 -41

 دکتر بختیار ترتیبیان پدومتری کارگاه  آموزشی 45 -41

 سه شنبه
41/9/95 

 

 دکتر مرتضی طیبی ورزش و سیستم ایمنی سخنرانی 41-41

تاثیر زمان روز بر متابولیسم کربوهیدرات و چربی در طی  سخنرانی 41-41
 فعالیت بیشینه استقامتی

 مینو باسامیدکتر 

 مینو باسامیدکتر  کاهش چربی در ورزشکاران کارگاه  آموزشی 41-45

 محمد علی اصالنخانیدکتر  چه کسی می تواند روانشناس ورزش باشد؟ سخنرانی 41-45

 چهارشنبه
41/9/95 

 

 دکتر علی اسماعیلی انگیزش در ورزش سخنرانی 41 -41

 دکتر افروز موسوی روانشناسی ورزش سخنرانی 41 -41

 (دکتر حبیب هنری)گروه مدیریت  کتاب اصول ومبانی در تربیت بدنی نقدکتاب 45-41

 اسماعیلیدکتر علی  آشنایی با راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی کارگاه آموزشی 45 -41

 دکتر فریده باباخانی تحلیل داده های فورس پلیت کارگاه آموزشی 41-8

 شنبه
11/9/95 

 

 دکتر رحمان شیخ حسینی تمرینات ثبات مرکزی کارگاه آموزشی 41-41

 دکتر رامین بلوچی سندروم تونل کارپ کارگاه آموزشی 41-45

 گروه آسیب شناسی (دکتر علیزاده) کتاب مبانی آموزش تمرینات اصالحی  نقد کتاب 45 -41

 دکتر فریده باباخانی کمردرد مزمن غیر اختصاصی سخنرانی 41-8

 یکشنبه
14/9/95 

 دکتر رحمان شیخ حسینی دیدگاه اختالل حرکتی کمر سخنرانی 41-41

 دکتر رامین بلوچی دالیل شایع درد زانو سخنرانی 41-45

 دوشنبه 
11/9/95 

 

جنبه های حرکتی در کودکان مبتال به اختالل بررسی  سخنرانی 41-8
 یادگیری غیرکالمی

 دکتر زهرا سلمان

 گروه فیزیولوژی (دکتر رضوی)تربیت بدنی  مبانینقد کتاب اصول و  نقد کتاب 41-41

 دکتر احسان زارعیان کنترل حرکت و اکتساب مهارت سخنرانی 41 -41

 (کشکردکتر سارا ) گروه مدیریت   نقد کتاب 41-45

حرکت درمانی در کودکان مبتال به اختالل رشد حرکتی و ارائه راهکارهای  کارگاه آموزشی 41-45
 مطلوب حرکتی

 دکتر زهرا سلمان

 سه شنبه
11/9/95 

 دانشجویان  سخنرانی 41-8

 (دکتر غالمعلی کارگر) گروه مدیریت   نقد کتاب 41-41

 گروه فیزیولوژی در رشته تربیت بدنیدرآمدی بر وضعیت تالیف کتاب  نشست 41-41
 چهارشنبه 

11/9/95 
اقتصاد مقاومتی، ارتباط با صنعت، )راهکارهای پژوهش در تربیت بدنی  میزگرد 45 -41

 (رویکردهای دانش بنیان
 گروه فیزیولوژی

 امور پژوهشی                                                                                                                                     

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی                                                                                                                                       


