
 مقاالت پذیرفته شده در اولین همایش ملی ورزش برای همه

 ردیف عنوان مقاله نویسندگان نام

 محمود آقابگلو 

 نصیبه رضایی افراپلی 

 وحید ایمانی پور

 فاطمه مهدی 

هفته تمرین در آب بر شادکامی و عزت نفس زنان مبتال به مولتیپل  8اثر 

 اسکلروزیس

 

1.  

کردن بر پویایی اکسیژن مصرفی و کارایی تنفسی طی یک اثر شدت گرم  منصوره کریمی

 جلسه تمرین بیشینه در بازیکنان زن بسکتبال

2.  

 نژاد حسین اکبر علی

 کاوه میرانی 

 شاهو زمانی دادانه

  .3 اثر مشارکت ورزشی بر عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی

 منظف مژگان

 فرانک کاظم پور رعدی 

 مرضیه فتحی 

 همگانی بر کیفیت زندگی زنان خانه دار شهر  تهراناثر ورزش 

 

4.  

 آرزو فتاحی

 ارسالن نجفی

 الهه فرمنش

کودکان معلول  عملکرد تعادلی تمرینات منتخب در آب بر هفته هشتاثر 

 ذهنی

 

5.  

 خطیبی زینب

 زاده ولی سارا 

 نظرعلی پروانه 

 درصد با آن ارتباط و( TG و TC) خون چربی بر هوازی تمرینات دوره یک اثر

 زنان در پوستی زیر چربی

6.  

 مهدی تاراجیان 

 فتح اهلل حتمی  

 افسانه امیری

در بزرگساالن و  اجتماعى شدناثربخشی  ورزش گروهی و همگانی بر  

 کودکان

7.  

 مهدی تاراجیان 

 فتح اهلل حتمی 

 افسانه امیری

در بزرگساالن و  اجتماعى شدناثربخشی  ورزش گروهی و همگانی بر  

 کودکان

8.  

 حسین سراوانی

 

ریتمیک بر سالمت روان دانش آموزان  -اثربخشی حرکات ورزشی گروهی

 تهران سال در11تا12رده سنی  سندروم داون دختر

1.  

 لیال مازندرانی

 دکترمعصومه حبیبیان

 دکتر پروین فرزانگی

 دختران کلیوی عملکرد های وزن بدن و شاخص بر هوازی  منظم اثرتمرین

 چاق

 

11.  

 سید علی درخشان 

 ابراهیم علیدوست قهفرخی

ارتباط بازاریابی اجتماعی با گرایش به ورزش همگانی با استفاده از نظریه 

 رفتار برنامه ریزی شده

11.  



 مجید جاللی فراهانی

 شاطری فاطمه

 سلیمانی مجید دکتر 

 پرست مجیدی معصومه

  .12 سنندج شهر خصوصی های باشگاه مشتریان وفاداری با درونی بازاریابی ارتباط

   فاتح فرزانه

  فر پرتویی سمیه

   نژاد اسالمی رضا محمد 

 گنجی شکوفه

 هب شهروندان مشارکت انگیزه با شناختی جمعیت هایویژگی برخی ارتباط

 تفریحی -همگانی هایورزش

13.  

 فرزانه فاتح

 سمیه پرتویی فر

 محمد رضا اسالمی نژاد  شکوفه گنجی

جمعیت شناختی با انگیزه مشارکت شهروندان به های ارتباط برخی ویژگی

 تفریحی -های همگانیورزش

 

14.  

 روح اله رضایی 

 دکتر محمد کریمی 

 فاطمه صفاپور

ارتباط بین تغییرات سروتونین و دوپامین سرم در پاسخ به یک دوره تمرینات 

 منتخب یوگا و پیالتس در زنان چاق غیرورزشکار

 

15.  

 روح اله رضایی

 کریمیدکتر محمد 

 معصومه رهنما

ارتباط بین تغییرات هموسیستئن و فیبرینوژن سرم متعاقب هشت هفته 

 تمرینات منتخب یوگا و پیالتس در زنان چاق غیرورزشکار

 

16.  

 افتخار محمدی

 امین صابری

 سوسن جودکی

 منطقه آزاد اروند در اقتصادی و رشد ورزش در سرمایه گذاری بین ارتباط

 

17.  

  .18 دعروقی درمردان سالمن-ارتباط بین سطح فعالیت بدنی وعوامل خطرزای قلبی ماریا رحمانی قبادی

 مهران اذریان 

 رباب یداهلل زاده 

ارتباط بین عزت نفس و شرکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت در 

 افراد میانسال فعال شهر اردبیل

11.  

 مردوخی .ناهیده

 آبادی علی سمیرا

 رزشیو فوق برنامه کالس های در مشتری و تجربه خدمات کیفیت بین ارتباط

 کردستان دانشگاه دانشجویان

21.  

 مجتبی قربانی آسیابر

 مرتضی قربانی آسیابر 

 علیرضا قربانی آسیابر

 فاطمه قربانی آسیابر 

ورزشی با انگیزش مصرف  ارتباط بین مشارکت در فعالیت بدنی و تعهد

 کنندگان ورزشی استان قزوین

21.  

 ابوالفضل امامی

 فاضلی فرسعید 

زش باانگیهای ورزشی وضعیت بهداشتی و زیست محیطی فضا ارتباط بین

 ذربایجان غربیآاستان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان 

22.  

 اناری غالمرضا

 فراهانی ابوالفضل دکتر 

 زرندی پورسلطانی حسین دکتر

 یتغیرترب و بدنی تربیت معلمان در شغلی استرس با زمان مدیریت ارتباط

 قم شهر بدنی

23.  



  راحله شاپوری

  ملک الدین فتحی

 الهام حق بین  

 هاجر شکری 

 مریم سلحشوری

  .24 ارزیابی راهکارهای ارتقا و توسعة ورزش همگانی بانوان در دانشگاه

 فرزانه رضایی 

 محدثه فدایی 

 نسرین امینی 

 قاسمی  فیروزه 

 راحله محمدی

  .RAPA 25مدل ارزیابیبدنی افراد سالمند بر اساس ارزیابی سطح فعالیت

 نسرین معتمدی 

 نداغالمی  

 بیتا رضایی

 شریفی مقدم 

 فاطمه پروازه

  .26 های ترک اعتیادارزیابی شرایط ورزش و فعالیت جسمانی در کلینیک

 کامکاری کتایون

 روزبهانی محبوبه 

 ناوخاصی جمیل 

 کارت روش از استفاده با همگانی ورزشهای  فدراسیون عملکرد ارزیابی

 ها داده پوششی تحلیل و متوازن امتیازی

27.  

 ناصر خضری 

 عبدالعظیم جوکار

 غالمعلی کارگر 

 حبیب هنری

ارزیابی عملکرد کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان مرودشت در زمینه 

 (MBO)مدیریت برمبنای هدف  ورزش همگانی با استفاده از مدل

28.  

 شکوفه بهداروند  

 مهسا حمزه

 نیلوفر مظاهری

 خاطره قاری

 مهدی شریفی مقدم

  .21 عوامل مطلوبیت ورزش همگانی و دانشگاهی ناتوانان جسمی و حرکتیارزیابی 

 علیرضا امیدی

 سمیه صفری

 امیر حقانی بروجنی

ارزیابی کیفیت زندگی دانشجویان پسر دانشگاه شهرکرد با تأکید بر فعالیت 

 های بدنی اوقات فراغت

31.  

 زهرا میرزایی

 ریحانه سلطانی

 شیوا برومند  

 کریستینه یعقوبیان 

 ارزیابی وضعیت شاخص های مطلوبیت فعالیت جسمانی 

 کودکان پیش دبستانی

31.  



 مهدی شریفی مقدم

 شیوا دادخواه  

 راحله شاپوری 

 فرزانه رضایی  

 زینب پورپیرعلی

 مهدی شریفی مقدم 

  .32  ارزیابی وضعیت فعالیت جسمانی و حرکتی کودکان و نوجوانان سندرم دان

 نیکوخصلت دباغ سعید

 آذرین بدری یعقوب

 خدادادی رسول محمد

 شاهین احد

 اللهی فتح سعید 

  .33 یزتبر شهر سواری دوچرخه ویژه مسیرهای از استفاده موجود وضعیت ارزیابی

 کبری جوادی فر

 فرزاد ناظم

اعتبار سنجی آزمون پیاده روی راکپورت برای برآورد ظرفیت عملی زنان 

 میانسال کم تحرک

 

34.  

 سکینه بابایی 

 دکترعلی زارعی

 دکترسعیدصداقتی

 استان مازندران یحیتفری گردشگران در ورزش ها مشارکت زهیانگ

 برمبنای تحصیالت مختلف( )

35.  

 سجاد حاجی زاده

 محمد علی زبردست

 مسعود نادریان جهرمی

اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت ورزشی دانش آموزان در 

 ورزش همگانیفعالیتهای 

36.  

 زهره بهرامی

 حمید قاسمی

  .37 اولویت نقش انواع رسانه ها در گرایش بانوان شهر تهران به ورزش همگانی

 آزاده رحمانی ناهید اتقیا

 پرستو اصانلو

 افسر جعفری

اولیت بندی موانع حضور بانوان ساکن در مرکز استان قزوین در خصوص 

 ورزش همگانی

38.  

 ثنا همدانی

 رفعت شمس

انجام ورزش ایروبیک  برای باالبردن سطح انگیزش و عملکرد مطلوب  اهمیت

 بازیکنان رشته والیبال

31.  

 دکتر حسن دانشمندی 

 فاطمه ابراهیمی 

 شقایق سیار 

 

  .41 بررسی اثر مداخالت ورزشی بر کیفیت زندگی افراد با سابقه ابتال به فلج اطفال

 دکتر حسن دانشمندی  

 فاطمه ابراهیمی 

 شقایق سیار

 بررسی اثر مداخالت ورزشی بر کیفیت زندگی افراد با سابقه ابتال به فلج اطفال

 

41.  



 سمیه حیدری  

 دکتر پریسا حجازی

بررسی اثرسازماندهی تمرین بر یادگیری مهارت دریبل با هر دو دست در 

 یمرحله یاداری فور

42.  

  اکرم چاوشی 

 قاسم رحیمی 

 منجیان غریق استخرهای ایحرفه تعهد با نقش تعارض بین ارتباط بررسی

  اصفهان شهر شنای

43.  

 صدیقه سادات حجتی

 سکینه احترامی

 عارف حسین اختیاری

 

 و یرضایتمند میزان با ورزشی مربیان های رهبری سبک بین ارتباط بررسی

 ورزشکاران نوجوان دختر شهرستان کاشمر شکست از اجتناب انگیزه

 

44.  

 احسان اقبالی

 حمید اراضی

ارتباط بین فعالیت بدنی و قدرت عضله چهار سر ران با میزان تراکم بررسی 

 استخوان زنان یائسه

45.  

 علی پور علی اکبر

 مسعود نیکبخت 

 مهرزاد شعبانی 

 بررسی ارتباط توان هوازی با برخی شاخص های پیکرسنجی در کارکنان

 ساله پتروشیمی 45-35

 

46.  

 طالیی رضا

 سلیمی نسترن 

  .47 سالمندان زندگی کیفیت و بدنی فعالیت سطح ارتباط بررسی

 ایمان نسترن بروجنی

 الهام نسترن بروجنی  

 هاشم کوزه چیان

ارتباط شاخص های فرهنگی، با میزان مشارکت شهروندان تهرانی در  بررسی

 ورزش همگانی در فعالیت های اوقات فراغت

48.  

 حامد نظرویسی

 غزال خوشنودی

 بهار مردوخی

 فرید منتظری

 بررسی ارتباط فعالیت های ورزش همگانی با سالمت عمومی دانش آموزان 

 

41.  

 علی ایرانپور مبارکه

 اعتمادی مریم

 ناظریان شیما

بررسی ارتباط نحوه گذراندن اوقات فراغت فعال وغیر فعال با میزان 

 انحرافات اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان اصفهان

51.  

 نفیسه علیان

 محسن شیرعلی 

 قاسم رحیمی

 (BSC)متوازن امتیازی کارتسازی  پیادهامکان  بررسی

 اناصفه استان جوانان و ورزش ارزیابی عملکرد اداره کلجهت 

51.  

  71بررسی اندوخته ورزش همگانی دانش آموزان دهه مهدیار مرصعی

 های ورزشی در گذشتهبا هدف تحلیل اثر بخشی برنامه

52.  

 حسن صافدل

 ساالر عابدیحسین 

 گالله طاهری

 راضیه  صافدل

 بررسی انگیزه شرکت کنندگان در ورزش همگانی با تاکید بر نقش

 دستگاههای بدنسازی پارکی

 

53.  



 طیبه مالزم 

 شیورز فعالیت نوع انتخاب در اجتماعی -اقتصادی پایگاه  تاثیر بررسی ویسی آرمان

 جوانرود شهرستان نور پیام دانشگاه دانشجویان

54.  

 الهام قاسمی هرسینی 

 صفیپریسا شاه

 سونیا مرادپور

 آموزان دانش اضطراب و افسردگی بر ورزشی های فعالیت  تأثیر بررسی

 کرمانشاه شهر  متوسطه مقطع پسر

55.  

 محمد محمدی 

 

-بررسی تاثیر حرکات ریتمیک بر کاهش اضطراب و استرس کودکان بی

 رستپسر

56.  

 مژده صباغ زاده

 لیال جمشیدیان
تاثیر رسانه بر جذب مخاطبین ورزشی)مطالعه موردی باشگاه های  بررسی

 منتخب شیراز(

57.  

 منیژه نامجو

 ندا شفیعی

 دکتر پروانه نظر علی

بررسی تاثیر شرکت در فعالیت آمادگی جسمانی برکیفیت زندگی زنان و 

 سال شهر اهواز61-21مردان

58.  

 ایوبی فاطمه

  نداسلیمی

 نظرعلی پروانه دکتر

 و زنان زندگی کیفیت بر ایروبیک ورزشی فعالیت در شرکت تاثیر بررسی

 تهران استان سال 61-21مردان

51.  

 حامد مرادی

 پرویز زارعی

  یافسردگ و اضطراب ،بررسی تاثیر شرکت در فعالیتهای ورزش بر میزان

  دانش آموزان 

61.  

 زاده وکیل محسن

 زاده آیتی فرحناز

 عباسی حمید

 ییادگیر در فیزیکی و ذهنی تمرین های متفاوت های شیوه تاثیر بررسی

 همگانی ورزشهای ورزشکاران مهارت

61.  

 داود رضایی نیا

 محسن حصاری

 ابوالقاسم سلیمانی

بررسی تأثیر نحوه رفت و آمد به مدرسه بر شاخص توده بدنی و آمادگی 

 ساله 11 – 12تنفسی دانش آموزان ابتدایی  -قلبی

62.  

 معصومه سبکتکین

 نادر رهنما

 سبکتکینمریم 

 

بررسی تاثیر ورزش ایروبیک و رژیم غذایی و دستگاه الغری بر شاخص توده 

 بدن زنان چاق

63.  

 هدی اخالقی

 شهناز امینی 
 بررسی تأثیر ورزش برسالمت روانی دانشجویان

1-  

64.  



 از یبرخ و جسمانی آمادگی عوامل بر منتخب صبحگاهی ورزش تاثیر بررسی شهبازی ریحانه

   همدان شهر ساله 45-31 زنان خونی فاکتورهای

65.  

 احمد ساریجالو

 محمد رحیم

  .66 بررسی تاثیرطرح طناورز  بر همگانی شدن طنابزنی و عوامل موثر بر آن

 عباس شعبانی

 مرتضی رضایی صوفی

 بررسی تحلیل سوات ورزش همگانی کشور )یک مطالعه دلفی(

 

67.  

 فرناز سادات میرحسینی 

 زهرا کمالی 

تربیت بدنی توسط معلمان زن در مدارس ابتدایی بررسی تدریس درس 

 پسرانه

68.  

 مهرزاد شعبانی

 سعید شاکریان

بررسی ترکیب بدنی دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه شهید 

 چمران اهواز 

61.  

 فالح ابراهیم

 خازنی علی دکتر 

 مختاری عرب اهلل روح

 دانشجویان رد آنها بین ارتباط و تنفسی - قلبی آمادگی و بدنی ترکیب بررسی

 تکمیلی تحصیالت مقطع الورود جدید

71.  

  سمیه امیری فارسانی

 آذر آقایاری  

 رقیه افرونده

هفته  8 متعاقب سال 14-12دانش آموزان دختر تغییرات کایفوز بررسی 

 تمرین اصالحی سنتی

71.  

تفاوت میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان ورزشکار و  یبررس قنبری نظری میثم

 غیرورزشکار

72.  

 در آن توسعه های استراتژی تدوین و "همه برای ورزش" تئوری بررسی   حسینی سادات کمال سید

 ایران

73.  

 پورمسروری یحیی مرتضی

 پورمیاندهی موسی پری 

کارشناسان بررسی جاذبه های گردشگری ورزشی استان گیالن از دیدگاه 

 ورزشی، میراث فرهنگی وگردشگران ورزشی

74.  

  کامکاری کتایون

 افشاریان جواد محمد

 محمدیان مریم  

 رد سازمانی خالقیت با آن ارتباط و سایبرنتیک الگوی جایگاه بررسی

 همگانی ورزشهای فدراسیون

75.  

ابتدائی بررسی جایگاه تربیت بدنی و تاثیر آن در دانش آموزان مقطع  اکبر مهدوی

 شهرستان پارس آباد

76.  

 بهجت دبستانی 

 پگاه شاهوردی لو

 اسمعیل شمس 

بررسی جایگاه ورزش همگانی در شهرستان زرند و ارائه راهکارهای مناسب 

 جهت توسعه آن

77.  

 مجتبی ظریفی  

 میترا نجفیان

بررسی جایگاه ورزش همگانی درسبک زندگی کارکنان، خانواده ها و 

 مسلحبازنشتگان نیروهای 

78.  

  .71 بررسی چالش های ورزش بانوان در ایران عاطفه یکپایی



 ابراهیم قربانی 

 علی پورعلی

های گروهی و گرایش بررسی رابطه بین اطالع رسانی از طریق رسانه

 شهروندان مرد تبریزی به ورزش همگانی

81.  

 ابراهیم قربانی 

 یعقوب بدری آذرین

شهروندان مرد تبریزی به بررسی رابطه بین انسجام اجتماعی و گرایش 

 ورزش همگانی

81.  

 پرویز زارعی

 حامد مرادی

انش د ورزشی با مشارکت نیوالد یفرزند پرور یسبکها نیرابطه ب یبررس

   آموزان

82.  

 فهیمه روشن

 عزت اله شاه منصوری 

 اکار شهر بانوان مشارکت عدم و شخصی بازدارنده عوامل بین رابطه بررسی

 تفریحی و همگانی  ورزش های برنامه در

 

 

83.  

   خدادادی محمدرسول

 فریدفتحی مریم

 اسعدی مهناز 

 یورزش فعالیت و مجازی اجتماعی های شبکه در فعالیت بین رابطه بررسی

 دانشجویان

84.  

   حدادی آیت

   صفاری مرجان  

   الهی علیرضا

  قاسمی محسن 

 اصل نصیری مریم  

 شتریانم آتی رفتار قصد و مندی رضایت با خدمات کیفیت بین رابطه بررسی

 (قزوین شهر در موردی مطالعه) ورزشی – تفریحی مراکز در

85.  

 دکتر شهرام شفیعی

 دکتر نوشین بنار  

 بهادر شیرین چشمه

 سپیده شبانی

های قایقرانی کشور با رضایتمندی بررسی رابطه بین کیفیت خدمات هیئت

 نورزشکاران قایقرا

86.  

  .87 خانوارها درمانی هزینه و ورزشی هزینه بین رابطه بررسی تارا ربیعی گرگری

  محبوبی وحید

 نصیری محمد

 رزشیو فعالیت بر تاکید با فراغت اوقات با فرهنگی سرمایه رابطه بررسی

 خوی شهرستان سال 17-31  افراد در

88.  

 محمد جواد برزگر محمدی

 فرهاد بابا پور

 فاطمه اصغری

رضایتمندی و وفاداری مشتریان بررسی رابطه کیفیت خدمات ادراک شده، 

 تهران داریشهر 21باشگاه های ورزشی منطقه 

 

81.  

 هادی کاشانی

 غزاله رادمان

  .11 بررسی رابطه مشارکت اجتماعی بر گرایش شهروندان به ورزش همگانی

 شادی مجیدخواه 

 پیمان هنرمند

  فریبا عسکریان

 معلولین در ورزشی مشارکت میزان با اجتماعی اعتماد میزان رابطه بررسی

 تبریز شهر حرکتی -جسمی

11.  



 وحید حافظی

 تریفه پیامی 

 کوروش ویسی  

ی با خودپنداره بدنی در دانش آموزان معنو و یجانیه هوش رابطه یبررس

 ورزشکار و غیرورزشکار

12.  

 همت اهلل بسطامی 

 سیده مریم نورمحمدی 

 طاهره عباسی

خودکارآمدیدر زنان سالمند با بررسی رابطه هوش هیجانی، سالمت روان و 

 برنامه متناوب ورزش هفتگی

 

13.  

  اردشیربراتی

   رستمی کیقباد 

 تمری فاطمه  

 دیدگاه از جامعه در  همگانی ورزش ارتقاء و توسعه راهکارهای بررسی

 (موردی مطالعه)کارشناسان و مدیران

14.  

 غالمرضاشعبانی بهار

 حشمت اله مرادی شرف 

 مجید ورمقانی 

 سجادمؤمنی پیری 

 مجید کیانی

  .15 کارهای مؤثر بر توسعه ورزش همگانی استان همدانبررسی راه

 بررسی راههای مبارزه با خستگی زود هنگام درورزش  علی یوسفی

 

16.  

 سعید آهار 

 محبوبه آمدی

 سعید حیدری

  .17 فعال شهر تهران غیر و فعال سالمندان زندگی سبک بررسی

   کردشولی شفیعی لیال

 ماجالن  شمسی علی

 خسروپوربهرام

 مریم فرزان

های مختلف ورزش های آنتروپومتریک بازیکنان در پستبررسی شاخص

 ها با چابکیهندبال و تعیین رابطه این شاخص

18.  

 اکرم مستقل چی

 دکتر علی زارعی  

 دکتر حسین پورسلطانی زرندی 

 فعالیت بررسی عدم مشارکت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد در

 های فوق برنامه ورزشی

 

11.  

 اسد محمدرضا

  عظیمی شهرام

  اکبری روناک

 گیالن سهامی علی

  .111 کرمانشاه شهر ورزشی های فعالیت در معلولین مشارکت عدم علل بررسی

 عادله صادقی مقدم 

 نازی حافظ مقدم 

 دکترمیر محمد کاشف

انش دو پیشرفت تحصیلی   سالمت عمومی بر آمادگی جسمانی بررسی عوامل

  مقطع متوسطه شهر ارومیهورزشکار و غیر ورزشکار  آموزان

111.  

  .112 بررسی عوامل بازدارنده مشارکت زنان شهر اصفهان در ورزش همگانی سمیه رهبری مسعودنادریان



 حمیده سلمانی

 نجمه دافعیان

 

 در سنندج شهر تاکسیرانان مشارکت میزان و بازدارنده عوامل بررسی لقمان حسامی

 فردی هایویژگی بر تأکید با تفریحی-همگانی هایورزش

113.  

 خطیب زاده مهدی

 هاشم کوزه چیان

 محمد احسانی 

 افشار هنرور

های ورزشی اوقات بررسی عوامل سازمانی موثر بر مشارکت منظم در فعالیت

 فراغت با رویکرد کیفی

114.  

 عبداهلل مصلحی 

 عظیم صالحی کجور

 روح اهلل حسن زاده

 حسین منفرد 

 ورزش به غرب استان مازندران شهروندان مشارکت بر موثر عوامل بررسی

 همگانی

115.  

 اردشیربراتی 

 شوان عزیزی

 فتانه ملک

بررسی عوامل موثر بر نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم به ورزش 

 همگانی

116.  

 موسی قوام صفت

 مهرداد مهدوی خواه  

دانشگاه شاهرود در مسابقات کشوری ، بررسی عوامل موثرحضور دانشجویان 

 فوق برنامه دانشگاه منطقه ای و

117.  

  ذاکریان علی

 اکبری عباسعلی

 ذاکریان علیرضا

  .118 همگانی های ورزش در کنندگان شرکت انگیزش بر مؤثر عوامل بررسی

 کریمی جواد

 روشن ادیب فرشته

 رشی تپه گیتی 

  .111 راهکار ارائه و شهروندی ورزش توسعه بر مؤثر عوامل بررسی

  .111 مدارس در آموزان دانش ورزشی استعداد هنگام زود و موقع به کشف بررسی فتاحی صمد

 سید رضا حسینی نیا

 سمیه میرشاهی

  .111 بررسی کیفی نقش حمایت اجتماعی آقایان در مشارکت ورزشی همسرانشان

)مطالعه موردی: منطقه  GISبررسی مراکز ورزشی با استفاده از تحلیل فضایی  حسن یوسفی

 شهر تهران(11

112.  

بررسی مشکالت موجود درس تربیت بدنی در مدارس از دیدگاه مدیران  رضا رضایی

 مدارس

113.  

 مهران اذریان 

 رباب یداهلل زاده 

 محسن عراقی

ه ئارکهای ارومیه و اراپبررسی مشکالت ورزش همگانی معلولین در 

  کالتشاین م عراهکارهایی برای رف

 

114.  



 مسعود مبانی 

 مینا مبانی

 ماندانا غالمی

 در لبق ضربان حاصلضرب با آن ارتباط و بدنی ترکیب از منتخبی بررسی

 راهنمایی پسران و دختران سیستولی خون فشار

 

115.  

  بقایی وحید

  صابری احسان

 یوسفی سهیال

 بررسی موانع توسعه ورزش همگانی در کشور

 

116.  

 عسل رجاییان 

 مهسا مرتضاییان 

 تحت یورزش یدهیسرپوش هایمندی مشتریان سالنبررسی میزان رضایت

 تهران یشهردار ورزش سازمان نظارت

117.  

 ندا بوداغی

 سار نصیری سمنانی

بررسی میزان عالقمندی دانش اموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهرستان 

 قائمشهر نسبت به اجرای طرح طناب زنی

118.  

 سیاوش خداپرست سرشکه

 سید محمدحسین رضوی 

 مرتضی رضایی صوفی  

 آیدا ابراهیم نصیری  

 آتی مشتریان حضور رضایتمندی و قصد،  کیفیت خدماتبررسی میزان 

 استخرهای دولتی استان گیالن

111.  

 مهدی عمادی

 سارا کشکر

بررسی نقش جوایز مادی در تصمیم جوانان بر حضور در ورزش های همگانی: 

 یک تجزیه وتحلیل تجربی

121.  

 نظری شهرام

 فر ثنایی زهرا 

 شهر مردم در همگانی ورزش به افراد گرایش بر رسانه نقش بررسی

 کرمانشاه

121.  

  .122 همگانی ورزش فرهنگ اشاعه در گروهی های رسانه نقش بررسی ذاکریان علیرضا

 رضا خرم آبادی

 مصطفی حسنوند  

 رضا صابونچی 

 خرم سالمندان مشارکت افزایش و جذب در گروهی های رسانه بررسی نقش

 همگانی ورزش های برنامه در آبادی

 

123.  

 صفری سمیه

 امیدی علیرضا

 بروجنی امیرحقانی 

  .124 ورزش در مشارکت به مردم گرایش در سیما و صدا نقش بررسی

 مهدیرسولی

 رضاشمسی 

 مجید سلیمانی 

 صادق گودرزی

  .125 بررسی نقش عوامل اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی مردم شهر همدان

 مژگان پیری 

 محمد خزائی 

 مهدی علیاری فیض آبادی  

 فرزانه فاتح 

  .126 بررسی نقش فعالیت ورزشی در ارتقاء سالمت اجتماعی معلمین شهر مشهد

  .127 علمی هیات اعضای زندگی سبک در ورزش جایگاه و نقش بررسی مجید نامور



 فرهنگیان دانشگاه کارمندان و  

 زهره بهرامی

 حمید قاسمی

های چهارگانه رسانه در گرایش بانوان شهر تهران به ورزش بررسی نقش 

 همگانی

128.  

 حسن فتحی 

 بهرام یوسفی

 سعید صادقی بروجردی 

 ولی ناصری پلنگرد 

 علی عزیزی

  .121 بررسی و تحلیل انگیزه های مشارکت در ورزش های همگانی

  بیات زهرا

  رضوانی زهرا

  پور قلی علیرضا

 پروین محمد

 یتحصیل مقاطع پسر و دختر آموزان دانش مشارکت میزان مقایسه و بررسی

 درون ورزشی المپیاد ملی طرح در دوم دوره و اول دوره متوسطه و ابتدایی

 ورزشی های رشته تفکیک به کرمانشاه استان 3 ناحیه ای مدرسه

131.  

  زاده ولی گیسو

 کوهیان سیاه معرفت

 و ران BMD بر ای هفته 8 ی ویژه فعالیت نوع تأثیردو ی مقایسه و بررسی

 دختر آموزان دانش کمر

131.  

 مهسا مرتضاییان 

 نوشین اصفهانی

 حسن اسدی

ی ورزشی سازمان آموزش و های سرپوشیدهبررسی وضعیت ایمنی سالن

 پرورش شهر تهران

132.  

 خورسندی مجید-

 قره علی محمد  

 خراسان استان های دانشگاه دانشجویان همگانی ورزش وضعیت بررسی

 رضوی

133.  

 عزیزیبیستون 

 شاهو زمانی دادانه 

 بیان فاتحی

بررسی وضعیت ورزش همگانی و تفریحی در دانشگاه های منتخب اروپایی به 

 منظور ارائه الگو جهت توسعه ورزش دانشجویی

134.  

 ناصر خضری 

 فرزاد غفوری  

 کبری کریمی

دوره ی  دختر و پسر زانموآنش دایش اگردر  جمعیی سانه هارنقش بررسی

 مهاباد ستانشهردر همگانی ورزش به  اول متوسطه

 

135.  

 مژگان شوشتری

  حمید کمرزرین

 حمید ملکی

 الهام ناصری

 ی موردیبررسی اثر ورزش همگانی بر کاهش افسردگی در زنان: یک مطالعه

 

136.  

  خدادادی رسول محمد

 فریدفتحی مریم. 

  .137 نبانوا پارک صبحگاهی های ورزش در کنندگان شرکت های انگیزه بررسی

خدادادی رسول محمد  

 فریدفتحی مریم 

  .138 نبانوا پارک صبحگاهی های ورزش در کنندگان شرکت های انگیزه بررسی



 افتخار محمدی

 معصومه کالته سیفری

 امین صابری

 رحمان محمدی

در منطقه آزاد  ورزشی گردشگری توسعه بر مؤثر طبیعی های جاذبه بررسی

 اروند

131.  

 نسترن سلیمی

 رضا طالیی 

عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیت های ورزشی و تفریحی زنان بررسی 

 خانه دار استان مازندران

141.  

   اسعدی مهناز

  صادقلو زهرا

 فتحی نارمیال

 تردخ دانشجویان در ورزشی فعالیت با آن رابطه و افسردگی میزان بررسی

 تبریز دانشگاه خوابگاهی

141.  

 مهناز اسعدی

 مهسا ذبیحی 

مژگان آریانا   

دانشجویان دختر  در فعالیت ورزشی با آن رابطه و افسردگی میزان بررسی

 خوابگاهی دانشگاه تبریز

142.  

 رسولی سعید

 شعار کریمی مریم 

  .143 بررسی نقش تفریحات ورزشی در پیشگیری از چاقی  کودکان

  .144 بررسی نقش تلویزیون در گرایش بانوان به ورزش همگانی ، صادقگودرزی1علیقهرمان

 عاطفه یکپایی

 الهام لطفی

قهرمانی و  بررسی نقش رسانه های گروهی در ترغیب مردم به ورزش

 همگانی

145.  

 محمدرضا اسد

 شهرام عظیمی

آموزان  دانش روان شادکامی و سالمت در ورزش صبحگاهی  نقش بررسی

 شهر کرمانشاه متوسطه مقطع پسر

146.  

 عظیم صالحی کجور

 سید عماد حسینی 

 عبداهلل مصلحی

  .147 شهرستان چالوس نوجوانان عمومی سالمت در همگانی ورزش نقش بررسی

 مجتبی قربانی آسیابر

 مرتضی قربانی آسیابر 

 علیرضا قربانی آسیابر 

 فاطمه قربانی آسیابر

 یها فعالیت در نناز کترمشا بر مؤثر تمشکالو مسائل تحلیل و سیربر

 شیورز

148.  

 رضا شمسی

 مهدی رسولی

 سیروس احمدی

 4فاطمه مریمی

های اصلی شرکت در ورزش همگانی ورزشکاران مقایسه انگیزهبررسی و 

 شهر همدان

 

141.  

 چمه مرادی فائزه

 شجاعی معصومه

 زارعیان احسان 

 ذهنی تصویرسازی تمرین متعاقب ظریف حرکتی مهارت اجرای بهبود

 اسکلروزیس مالتیپل دربیماران

151.  



 عرب مجید

 نجمه رضائیان 

 علی اصغر رواسی 

 رحمن سوری 

 اکبرنژادعلی 

 

  .151 های فیزیولوژیک به یک جلسه تمرینات استقامتی در زنان یائسهپاسخ

 حسن صافدل

 طیبه مالزم

 راضیه صافدل

 گالله طاهری 

 محمد فرزانه

پژوهشی در نحوه گذراندن اوقات فراغت معلمین شهر مشهد با 

 تاکیدبرفعالیت های ورزشی و تفریحی

 

152.  

 فرناز قدیریان 

 پروین شایگان فرد

پیش بینی میزان مهارت های روانی بر اساس مهارت های مدیریتی دبیران 

 تربیت بدنی شهر اصفهان

153.  

  .154 ورزش کردن همگانی برای اصولی ساختار یک ایجاد نیازهای پیش جروقی هادی

 محمد اخگر

 .منیره قنواتی

 محمد جواد پایدار

  .155 بر ناهنجاری های خیاطانیک دوره تمرین اصالحی  تاثیر 

 جعفری بهنام

 ناصر امن الهی

هفته تمرینات شنا و ورزش در آب بر کنترل پرخاشگری  12تاثیر 

 آموزان نوجواندانش

156.  

 محمد مرادی  

 لیال کشتکار 

 فاطمه شب خیز

و  ALT) هفته تمرینات هوازی منتخب بر روی عوامل آنزیمی 12تاثیر 

GGT) غیر الکلی در زنان یائسه کبد چرب 

1 

157.  

 مهدی  نظرپور

 

 شارپند رومبرگطناب زنی بر تعادل ایستا برروی هردوپا) هفته آموزش 6 تاثیر

 وبسته(افراد کم توان ذهنی آموزش پذیردختر و پسر  با چشمان باز

158.  

 منصورعنایت جزی

 روح اهلل حق شناس

 مرصی السادات هاشمی جزی

هفته تمرین استقامتی بر کیفیت زندگی و شاخص توده بدن مردان  8تأثیر 

 سیگاری

 

 

151.  

 مریم آقاسیدعزیزاهلل

 فاطمه آقاسیدعزیزاهلل 

 بهناز آقاسیدعزیزاهلل 

  .161 2هفته تمرین هوازی بر شاخص های خطرزای دیابت نوع  8تاثیر 

  مسعود میرمعزی

  مجتبی امینی

 اصغر خالدان

 مردان سالمند یزندگ یفیتمنتخب بر بهبود ک یهواز ینهفته تمر 8 یرتاث

 یرفعالسالم غ

161.  



  میرمعزی مسعود

  امینی مجتبی 

 خالدان اصغر

 سالمند مردان پویای و ایستا تعادل بر منتخب هوازی تمرین هفته 8 تاثیر

 غیرفعال سالم

162.  

 .سید علی اکبر فالح پور

 دکتر یاسر کاظم زاده

 دکتر عبدالعلی بنایی فر

 سعید نادری

ام قدرت عضالت اند تاثیر انجام تمرینات  با وزنه همراه با باندهای ارتجاعی بر

 فوقانی و تحتانی

163.  

   ظریفی مجتبی

  نجفیان میترا 

 و ها خانواده کارکنان، زندگی درسبک همگانی ورزش جایگاه بررسی

 مسلح نیروهای بازنشتگان

164.  

 حسن کردی

 

های حرکتی درشت های حرکتی در خانه روپا بر رشد مهارتتاثیر بازی

 کودکان

165.  

دکترجواد محمد حسن متقی شهری 

 شهالیی باقری سعید آهار

  .166 شهر تهران سالمند زنان زندگی کیفیت بر منظم روی پیاده تاثیر

 اسماعیل ذبیحی 

 مهدی محمودی یکتا

  .167 تاثیر تبلیغات رسانه ای بر گرایش افراد به ورزش همگانی

 هادی نوبری

 حمید اراضی

 تماشای تلویزیون بر سالمت کودکان تاثیر 

 

168.  

 زادهآیدین ولی

 پورعسگر ایران

  .161 تأثیر تمرین مقاومتی بر ریتم شبانه روزی فشار خون در افراد بالغ

 هنگامه اسکندری

 مسعود گلپایگانی

 شهناز شهرجردی

 تاثیر تمرین های تعادلی روی سطح طرحدار بر تعادل ایستا و پویای نابینایان

 

171.  

 حبیب اله آذرحزین

 حسن اریه

 محمد هاشم مظلومی

 ساله 8تمرینات ایروبیک ریتمیک بر  تبحّر حرکتی پسران تاثیر 

 

 

171.  

 فریده قاسمی

 صدر الدین شجاع الدین

 

 بدنی بر زنان  شاغل مبتال به کمردرد مزمن  -تاثیر تمرینات آگاهی ذهنی

 

172.  

 جانیفهیمه قلی

 رحمن سور

 نیکو خسروی 

 نجمه رضائیان 

 بهناز رجبی

و  4-پویتینآنژیوسطوح سرمی پروتئین شبهتاثیر تمرینات مقاومتی با وزنه بر 

 رخ لیپیدی در زنان یائسهنیم

173.  



 مهدی تاراجیان 

 محبوبه خانقلی 

 منصور پیر مرادی

تاثیر تمرینات منتخب هوازی بر بهبود  مهارتهای روانی در کودکان  دارای 

 اختالل رفتاری

 

174.  

 محمدرضا سواری 

 محمدعلی سالیانه

آزمونگرکنترل بر اکتساب و یادگیری یک مهارت پرتابی تأثیر تواتر بازخورد 

 درکودکان عقب مانده ذهنی

175.  

 نیا محمودی محمود

 تبریزی قهرمان کوروش 

  شریفیان اسماعیل 

 فالح حمیدرضا 

 شورز توسعه جهت ورزشی کاالهای اینترنتی فروش بر ها زیرساخت تأثیر

 همگانی

176.  

 فرشته کیانی

 زهرا سلمان

 علیرضا فارسی

 سعیدشاه بیگی

دو دستی زنان ام اس غیر  تأثیر دستکاری حسی بر انتقال فاز نسبی هماهنگی

 فعال

 

177.  

  وکیلی جواد دکتر

 شریفی سوما

 یبترک بر دار سیاه دهی مکمل با ای دایره مقاومتی تمرین هفته سه تاثیر

 2نوع دیابتی زنان در مویرگی خون وگلوکز ناشتا خون گلوکز و بدنی

178.  

 محمدیسمیه 

 زهرا خسروی فر 

 علی کریمی 

 سبحان محمدی زاده 

عامل فردی بر توسعه ورزش همگانی در خوابگاه های دختران دانشگاه  تأثیر

 های دولتی جنوب شرق کشور

 

171.  

 ناصر زردی 

 آمنه بسکابادی 

تاثیر فعالیت بدنی بر ابعاد سازگاری دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی 

 شهرستان قاین

181.  

 محمد فتحیدکتر 

 راضیه رضایی 

تاثیر فعالیت بدنی بر برخی شاخص های آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و 

 متابولیکی زنان یائسه و غیر یائسه

181.  

 اقبالی، احسان  

 اراضی حمید  

  .182 استخوان معدنی مواد تراکم میزان بر بدنی فعالیت تاثیر

 محمد اخگر

 محمدحسین ناصرملی

 منیره قنواتی

 پایدار.محمد جواد 

 تاثیر فعالیت ورزشی بر اصالح برخی ناهنجاری ها

 

183.  

  .184 تاثیر فعالیت ورزشی شدید بر سیستم تنفسی عظیم کرمی

 منصوره مکبریان

 محدثه فعال

 آرزو حدادی 

 سارا غرقانی

تأثیر کانون توجه بیرونی و درونی با خودگفتاری آموزشی بر تعادل ایستای 

 زنان سالمند

185.  



 جمال فکریسارا خوش

 حیدر صادقی 

ی رایج بر توان تکواندوکاران اتاثیر و ماندگاری یک دوره تمرین هشت هفته

 بدنینخبه زن استان تهران با تاکید بر تیپ

186.  

 بابک عظیمی ثانوی  

 سید محمد حسین رضوی

تأثیر ورزش )ورزش منظم در آب( بر میزان افسردگی و کیفیت خواب 

 مشهد 1مردان سالمند ناحیه 

187.  

 عسل رجاییان 

 هادی زاهدی 

 مهسا مرتضاییان

 تحصیلی پیشرفت بر صبحگاهی به عنوان ورزشی همگانی  تاثیر ورزش

 آموزان دانش

188.  

 فرزاد چمنی

 

  .181 سالمندان شهر تبریز زندگی از رضایت بر همگانی ورزش تاثیر

 احمد هاشم پور

 

 تاثیر ورزش هوازی در افراد سالمند با فشار خون باال

 

111.  

 رسول پورجمال 

 معصومه عبدی

 دکتر سیروان آتشک

 صالح شریفان

 توفیق بهرامی نیا

  کیانوش موسوی

 

  .111 تأثیر هشت هفته برنامة ورزش صبحگاهی بر کیفیت زندگی مردان غیر فعال

 علی شمسی ماجالن

 رضا بابایی

 رسول بیاتی

رد متاثیر هشت هفته تمرین  بر سالمت عمومی و آمادگی جسمانی زندانیان 

 شهرستان فومن

 

112.  

 صابر ایزدی

 حیدر صادقی

کارمندان مبتال به  عضالت ثبات مرکزی روی pnfتاثیر هشت هفته تمرین 

 کمردرد مزمن

113.  

 الهام اطهری

 علیرضا الهی

 و پالسما،شاخص توده بدنیتاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح لپتین 

  درصد چربی بدن بیماران دیابتی نوع دو

114.  

         آباد فیض خزاعی شهره

 تاش امیر محمد علی  

 و یجسمان های نشانه بر سازی آرام و استقامتی تمرینات هفته هشت تاثیر

 دختر آموزان دانش روان سالمت

115.  

 شهره خزاعی فیض آباد 

 علی محمد امیر تاش

تاثیر هشت هفته تمرینات استقامتی و آرام سازی بر نشانه های جسمانی و 

 آموزان دخترسالمت روان دانش 

116.  

 سعیده فتاح مدرس 

 دکتر سید محمد کاشف 

 بهزاد احدی

گرایی و خودکارآمدی تأثیر هشت هفته تمرینات ایروبیک بر کمال

 دانشجویان دختر

117.  

 بهروز جعفری

 نفیسه جعفری

ش دانتوان عضالنی و انعطاف پذیری تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر 

 آموزش پذیری(آموزان معلول ذهنی ) با قابلیت 

118.  



 جانی قلی فهیمه

 خسروی نیکو

 سوری رحمن

 رضائیان نجمه

 رجبی بهناز

 نیم و 4-آنژیوپویتین شبه پروتئین سطوح بر قدرتی تمرین جلسه یک تاثیر

 یائسه چاق زنان در لیپیدی رخ

111.  

 زهره دانشی

 سیروان آتشک

 زینب اسکندری 

تاثیر یک دوره برنامه تمرینی ترکیبی  بر تغییرات سطوح نیتریک اکساید و 

 نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند یائسه غیر فعال 

211.  

 یاسر خنجری

 راضیه گرویی 

وی سالمندان مبتال به  برجامپینگ در آب  برنامه تمرینی یک دوره تاثیر
  زانو مفصل استئوآرتریت

211.  

  حسین دنیاپور

 مهری عابدینی

 یرغ و ورزشکار سالمند مردان ایستا  تعادل بر آب در تمرین دوره یک تاثیر

 ورزشکار

212.  

رزگار محمدی

 نوید مهتاب    

 کامران محمدی

 

 (CPتأثیر یک دوره تمرین شنا بر سالمت روان معلوالن فلج مغزی )

 

213.  

 معصومه طباطبایی مرادی 

 رامین شعبانی گورندانی

 مرضیه تکش

ندرستی ت تمرینات استقامتیبرعوامل آمادگی جسمانی مرتبط باتاثیر یک دوره 

 کیفیت زندگی زنان کارمند و

 

214.  

 عبدالعظیم جوکار تنگ کرمی  

 سمیه جوکار تنگ کرمی 

 غالمعلی کارگر

تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک با موسیقی، بر پرخاشگری و شادکامی 

 دانشجویان دختر غیر ورزشکار

215.  

 حسینی سادات محبوبه

 خسروی نیکو

 شمشکی افسانه

  .216 ردهکتأثیر یک دوره تمرینات پلیومتریک، برسرعت و چابکی زنان تمرین

تاثیر یک دوره تمرینات منظم ورزشی صبحگاهی بر سالمت روان مردان  محمد علی نژاد

 سالمند

217.  

 محمد کریمی  

 لیال حسین زاده 

 روح اله رضایی 

سروتونین سرم و نیمرخ خلقی زنان چاق تأثیر یک دوره تمرینات هوازی بر 

 غیرورزشکار

 

218.  

 بهروز جعفری

 نفیسه جعفری

 سیده سعادت قمری هویدا 

تنفسی و استقامت  -تمرینات هوازی بر فاکتورهای قلبی یک دورهتاثیر 

 ) با قابلیت آموزش پذیر(ذهنی  عضالنی دانش آموزان معلول

 

211.  



 سمیه جوکار تنگ کرمی 

 عبدالعظیم جوکار تنگ کرمی 

 امین رعیت

تاثیر یک دوره مداخله مبتنی بر بازی بر رشد مهارتهای یورتمه رفتن و سر 

 خوردن کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی

 

211.  

 سمیه امیری فارسانی

 دکتر آذر آقایاری 

 دکتر رقیه افرونده 

  .211  سال 14-12دختر دانش آموزان برکایفوز  هفته تمرین پالیومتریک 8تاثیر

برشاخصهای توده بدنی افراد چاق وکم  شدیدهفته تمرینات تناوبی 8تاثیر علی اکبر استکی

 تحرک دو نژاد ایرانی وافغانی 

212.  

  .213 انسولین به درحساسیت تمرینی برنامه شدت و تاثیرحجم مقدم اصغری نگار

 علیرضا آقابابا     

 مهدی سهرابی

 روان زنان سالمندهفته یوگا بر سالمت  8تاثیر 

 

214.  

 ستاره اسکندری

 سارا کشکر

تحلیل اثربخشی کیفیت همایش های تربیت بدنی در ارتقاء ورزش همگانی و 

 "قهرمانی

215.  

  علیرضا زارع

 مژده صباغ زاده

 حمید قبادی

  .216 تحلیل اکتشافی نیازهای ورزشی روستائیان کشور

 کاظم هژبری 

 نژاد رحیم رمضانی 

 فاطمه جعفری چمدانی

-بدنی در مقایسه با سایر دروس از دیدگاه دانشتحلیل جایگاه درس تربیت

 آموزان دختر

217.  

 فرزاد غفوری 

 معصومه حمزه  

ادراکات و انتظارات زنان ورزشکار استان البرز از خدمات ارائه تحلیل شکاف 

 های خصوصی )با استفاده از مدل سروکوال(شده در باشگاه

218.  

 طاهره ابراهیمی پور

 رحیم رمضانی نژاد 

 سعید امیرنژاد 

 در ورزش همگانی بانوان روی پیش موانع عاملی انگیزه و تحلیل

 

211.  

  .221 بدنی اوقات فراغت بانوانهای ورزش و فعالیتچالشتحلیل همه جانبه  زهرا صفاری

 عباس شعبانی

 نیا بهرام صالح

 علیرضا سهرابیان مقدم

  .221 تحلیل و بررسی کیفیت تربیت بدنی و اوقات فراغت در ورزش دانشگاهی

  سرشکه خداپرست سیاوش

  رضوی محمدحسین سید

 صوفی رضایی مرتضی

 نصیری ابراهیم آیدا

  .222 استراتژیک گردشگری ورزشی استان گیالنتدوین برنامه 

  بهناز خیراندیش

 فرزاد غفوری 

 تدوین شاخص های انتخاب بازیکن اخالق در ورزش همگانی

 

223.  



 عارفه قنبری فیروز آبادی

 عفت مال میر

 

زنان دارای اضافه  WHRتعیین اثرات تمرینات ترکیبی و رژیم درمانی بر 

 وزن

224.  

 یعقوب بدری آذرین 

 علی پور علی صومعه 

 ابراهیم قربانی

تعیین ارتباط بین ارزش درک شده و بازخورد و تبلیغ شفاهی مشتریان 

 استخرهای شنای شهر تبریز

 

225.  

 هادی معین جهرمی 

 سارا کشکر

تعیین اولویت انواع مختلف رسانه های جمعی در ترغیب شهروندان به شرکت 

 در ورزش صبحگاهی 

226.  

 شاکرمی زهرا

 امانی امین   

 میرنصوری رحیم

 کرمی صادق

  .227 ورزشی های فعالیت در سالمندان مشارکت در موثر ای زمینه عوامل تعیین

     بربار علی

  صاحبکاران علی محمد 

 اردمه محمد  

 دنیب های فعالیت در دانشجویان حضور سازی نهادینه بر موثر عوامل تعیین

   (نیشابور واحد اسالمی آزاد دانشگاه موردی مطالعه)

228.  

 علی بربار 

 محمد علی صاحبکاران محمد اردمه 

ی های بدنسازی حضور دانشجویان در فعالیتتعیین عوامل موثر بر نهادینه

 )مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور(

 

221.  

 های فعالیت در تهران شهر شهروندان مشارکت بر اثرگذار موانع تعیین شیده امامی

 ورزشی

231.  

  .231 تعیین رابطه بین تعهد سازمانی با تعهد حرفه ای در معلمان تربیت بدنی شفیعه قنبری

 کیوان حجازی 

 دکتر مهرداد فتحی  

 مجتبی کیانی گل

تغییرات سطوح آدیپونکتین و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال به یک 

 دوره تمرینات هوازی

 

232.  

 چاالک مجیدی 

 مرجان صفاری

 های ماجراجویانه در شهر سنندج توسعه ورزش

 

233.  

 دوست امیرشریعت

 ثنا همدانی 

 تیم در آنان کارآمدی و مربیان قدرت اعمال های شیوه رابطه بین  توصیف

 کشور برتر لیگ والیبال های

234.  

 مهدیار مرصعی

 آمنه نقدعلی 

 میثم عشوری

 با هدفکشور  مدارس موجود شیوه همسو سازی فعالیت های ورزشی توصیف

 همگانی پایدار ورزش دستیابی به توسعه

235.  

به ورزش  ن زنجانیگرایش یا عدم گرایش شهرونداموثر توصیف عوامل  سهیال حسنی

 یهمگان

236.  



 معصومه رضایی

 علی محمد صفانیا  

 

 ورزش وزارت زن کارکنان ورزشی های فعالیت در مشارکت موانع توصیف

 فراغت اوقات در وجوانان

 

237.  

 اسمعیلیمحسن 

 فهیمه محمد حسن 

 جایگاه فعالیتهای ورزشی گروهی در آموزش و توسعه کیفیت زندگی مستمر 

 

238.  

  .231 های پنج ساله توسعهجایگاه ورزش همگانی در برنامه مینا مالئی

 مجید نامور

 

 ی ها وخانواده کارکنان زندگی سبک در همگانی ورزش جایگاه

 پرورش و آموزش وزارت 

241.  

 غالمرضا شعبانی بهار 

  سجاد مومنی

  اهلل مرادیحشمت

  مجید ورمقانی

 مجید کیانی

 جایگاه ورزش همگانی در نحوة گذراندن اوقات فراغت دانشجویان

 

241.  

 اسماعیل ذبیحی 

 ام کلثوم عباس زاده

چالش های ورزش همگانی بانوان اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد 

 ناسالمی استان سمنا

242.  

 قاسمی نژاددهکردی آتوسا

 معین ظریف 

 حوریه حاجی رستملو

 زهرا نوبخت

چگونگی گذراندن اوقات فراغت دبیران ورزش زن شهرستان خویی 

آذربایجان شرقی با تاکید بر فعالیت ورزشی و شناسایی موانع مشارکت در 

 ورزش

 

243.  

 صادق کرمی 

 زهرا شاکرمی

 معصومه خورشیدی 

 فروغ علیپورساکی

 های ورزشیاثربخشی مربیان و رضایتمندی مشتریان مجموعهرابطه ادراک 

 

244.  

 رمضان احمدی 

 اکبر مهدوی  

ابعاد شخصیت دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش رابطه استرس شغلی با 

 شهرستان پارس آباد

245.  

 رادمان غزاله

 فر شریفی فریده دکتر 

 ورزشی های درمجموعه مشتریان وفاداری و بازاریابی های آمیخته رابطه

 تهران 5 منطقه شهرداری

246.  

 عباسی محمد

 رضایی، عصمت

 ورزشکار ساله 17تا15 پسران روانی سالمت با اجتماعی سرمایه  بین رابطه

 ورزشکار غیر و

247.  

 نعمتی نظام

 رضی میثم 

 زیکساری حامد

عملکردی، میزان فعالیت بدنی، شاخص  الگوهای حرکتِ کیفیت رابطه بین

توده بدنی و برخی عوامل آمادگی جسمانی در دانش آموزان مقطع 

 ابتدایی

248.  



 پگاه سرکوهی

 سارا کشکر

رابطه تصویر سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بر 

 توسعه مشارکت جامعه ورزش همگانی

241.  

 غزاله رادمان

 فریده شریفی فر

( و وفاداری مشتریان درمجموعه های ورزشی 4pچهار آمیزه بازاریابی)رابطه 

 تهران 5شهرداری منطقه 

251.  

 محمودرضاجانی

 کشکر سارا

 انکارگر کار محیط در بدنی فعالیت میزان با شغلی استرس میزان رابطه

 خدماتی

251.  

 حسن دولتخواه 

 اکبرمهدوی 

آموزان در مدارس رابطه میزان تمایل به ورزش همگانی با موفقیت دانش 

 ابتدائی آموزش و پرورش شهرستان پارس اباد

252.  

 رحمنی جمال

 ویسی آرمان 

 رضوی زهرا سیده 

 ایه دانشگاه دانشجویان آگاهی ذهن بر مستمر ورزشی فعالیت میزان رابطه

 تهران

253.  

  ویسی آرمان

  نژاد حکیمی کامران

  صیادی امین محمد

 محمدی میترا

  .254 جوامع درآمدزایی در آن نقش و اقتصاد با ورزش رابطه

 رمضان احمدی

 اکبر مهدوی

از دیدگاه دبیران تربیت  رابطه هویت اجتماعی برند ورزشی با عملکرد برند

 بدنی شهرستان پارس آباد

255.  

  .256 کارهای همگانی کردن ورزش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزیراه حمید رضا امین

 مژده صباغ زاده 

 لیال جمشیدیان

  .257 بر جذب مخاطبین ورزشی  رتبه بندی تأثیر رسانه

 نریمان رحمانی

 لیال سلطانیان  

 نرگس اعظم نظامی  

 مریم رک رک  

 عاطفه فتحی

همگانی بانوان کالن شهر  ورزش درتوسعه موثر عوامل مدیریتی بندی رتبه

 کرمانشاه

 

258.  

 سید صمد حسینی

 ابوالفضل بجانی 

 اقراریاتابک حاجی

  .251 عوامل موثر بر شرکت حداکثری در ورزش همگانیبندی رتبه

  .261 رسانه های جمعی و توسعه ورزش های پس از زایمان فاطمه اسالمی

 مظفر مهری خادمی نسب

 محمدامین دالوری  

 سید محمد انصاری 

ورزش همگانی استان هرمزگان وارائه  روشهای توسعه فرهنگ عمومی در

 راهکار

261.  

  .262 (ها انگیزه و موانع تحلیل) ورزشی مشارکت و  سالمندان    رضایی مینا



 عیدی حسین دکتر

 فرد سیاری آزاده دکتر

 رجبی فاطمه دکتر

 قدیریان الله دکتر

 فرشادی مژگان

 رستمی نرگس دکتر

 جوحق لیال دکتر

 مونسان لیال 

  .263 ایرانی جوان و نوجوان دختران فیزیکی فعالیت سالم سبک

 زهره شهسواری 

 فرزانه گروهی 

 حمید شاهین راد 

شناسایی راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه 

 آزاد اسالمی کرمان

264.  

 ایوب اسالمی

 مرتضی قناعت

 مریم سبحان

  .265 شناسایی عوامل بازدارنده ساختاری توسعه ورزش همگانی از طریق تلویزیون

 وحید  واحد  

 عباس شعبانی 

استان  یهمگان یبر ورزشها رگذاریتاث یو درون یرونیعوامل ب ییشناسا

 اصفهان

266.  

 پریسا نیازی 

 احمدرضا عسکری 

 تقی آقاحسینی

  .267 استان اصفهان شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی

 احمد محمودی

 جواد شهالئی باقری مهدی پرتو

شناسایی عوامل هنجاری مؤثر بر توسعه ورزش همگانی از طریق سیمای 

 اسالمی ایرانجمهوری 

268.  

 حسین دهقانی

 اکبر فریدفتحی

  .261 کشور در همگانی ورزش اجتماعی موانع شناسایی

 مریم احمدی 

 شکوفه گنجی

 ابوذر یحیی پور 

 سعید آهار

 ایانهزورخ و باستانی ورزش توسعه در بازدارنده عوامل شناسایی و رتبه بندی

 شهر مشهد

271.  

 سعید آهار 

 کیانوش کونانی

 سعید حیدری 

 منصوری علی

  .271 شهر یزد همگانی ورزش به گرایش بر موثر عوامل شناسایی و رتبه بندی

 احمدعلی آصفی

 فاطمه مالئی 

شناسایی ویژگی های موثر زیر ساخت ها و امکانات ورزشی در نهادینه کردن 

 ورزش همگانی در ایران

 

272.  



 آصفی احمدعلی

 مالئی فاطمه

 ایران در آن کردن نهادینه در همگانی ورزش موثر های ویژگی شناسایی

 

273.  

 افشار هنرور

 فرزاد غفوری

  .274 شیوه های احیاء، ترویج و ارتقاء ورزش های بومی و محلی در کشور

 هشام رستمی 

 حمیدرضا کریمی 

 مصطفی مختاری 

بر اساس   استان خراسان شمالی ی ورزش همگانیطراحی استراتژی توسعه

 SWOT تحلیل

 

275.  

 گندمانی اکبری سمانه

 بنار نوشین 

  گوهررستمی حمیدرضا

 امامی مینا 

 اب ارتباط مدیریت از تأثیرپذیری با مشتریان مندی رضایت مدل طراحی

 جسمانی آمادگی و بدنسازی های باشگاه مشتری در

276.  

 اردشیربراتی علیرضاقیمالی 

 ساسان فرامرزی

 همگانی شهر ایالم از دیدگاه مدیران ورزش توسعة راهبرد تدوین و طراحی

 تربیت بدنی و کارشناسان

277.  

 فاطمه اسالمی

 

و عوامل  پس از زایمان زنان در سه ماهه دومعلل عدم مشارکت ورزشی 

 مرتبط با آن

278.  

 سیده شیوا دادوند

 حمید اراضی

 رحیم مالزاده

  .271 عوامل آمادگی جسمانی مردان معتاد به تریاک در دوره بازتوانی

 صفاری مرجان

 زاده نعمت سجاد     

 و ورزش در خوارزمی دانشگاه دانشجویان مشارکت ی بازدارنده عوامل

 فعال تفریح

281.  

 مرجان صفاری

 سجاد نعمت زاده

 حیتفر در ورزش و یخوارزمه دانشگا انیمشارکت دانشجوی هدندارعوامل باز

 فعال

281.  

 زارع لیال

 فراهانی ابوالفضل

 حسینی معصومه

 خصوصی سرپوشیده استخرهای زن مشتریان رضایتمندی بر موثر عوامل

                                   تهران غرب منطقه

282.  

  صفری، سمیه

  امیدی، علیرضا

 بروجنی حقانی امیر

  .283 همگانی ورزش در مشارکت به دانشجویان گرایش بر موثر عوامل

 رضوان شیرالی

 صادق بهمئی  

 بابک حجتی 

دانشجویان دانشگاه عوامل موثر در مشارکت مستمر در فعالیت های ورزشی 

 های پزشکی استان تهران

 

284.  

  .285 در مدارس  یبدن تیدرس ترب سیثر بر ارتقاء تدرؤعوامل م پروین شایگان فرد

 دکتر محمد فتحی

 راضیه رضایی

  .286 فعالیت بدنی و آالینده های شهری



 سودابه نظریان

 دکترحسین پورسلطانی زرندی

 دکترمحسن فالح

آموزان پسر ساکن در بافت قدیم و جدید دانشفراغت بدنی و اوقاتفعالیت

 شهر یزد

287.  

  .288 فواید یکسان سالمتی تمرین استقامتی و تمرین تناوبی شدید در کودکان چاق مهناز نچفی

  .Football Fitness 281  فوتبال برای آمادگی جسمانی حمیدرضا دوست محمدی

   رجبلو حسین

  دهنو زارعی مهدی

 کریمی منصوره

 یریجلوگ مدیریت و شناسی آسیب دانش بر اثرگذار اصلی عوامل ماتریکس

 کار کاراته دختران در آسیب از

211.  

ت دانشجویان تربیبا خودکارآمدی  سرسختیمشارکت ورزشی و  مدل ارتباطی کتایون کامکاری

 بدنی دانشگاه آزاد شهرتهران

211.  

 سمیرا جمالی آقباش  

 مرجان صفاری 

 حسین اکبری یزدی 

 تفریحی وابعاد سرمایه اجتماعیمشارکت در ورزشهای 

 

212.  

  .213   ایران مدارس در بدنی تربیت درس های نارسایی و مشکالت وحید محبوبی

 نوری احمد

 طالیی رضا 

  .214 ایران ورزش در الکترونیک گردشگردی توسعه فرآیند مطالعه

 مدارس در حرکتی زیست  و ورزشی عوامل از برخی تاثیر کاربردی مطالعه جمالی مهدی

 رضوی خراسان علمیه حوزه

215.  

 محمد غالمپور 

 مرتضی دوستی پاشا 

 فریده علیزاده

مطالعه نقش سه مولفه ی روابط خانوادگی ، بهداشت خانوادگی و کیفیت 

 با مشارکت در فعالیت های ورزشی زندگی 

 

 

216.  

 محبوبه روزبهانی

 ریحانه بغار

 مطالعه نگرش به ورزش همگانی در بین مدیران مدارس کرج

 

217.  

 طالیی مصطفی

 ساالرنوجوان طالتپه

 راهکارهای ارائه و همگانی ورزش خصوص در کارمندان نگرش مطالعه

 اجرایی

 م

218.  

 غالمرضا شعبانی بهار مجید ورمقانی 

 حشمت اله مرادی شرف

   سجاد مومنی پیری مجید کیانی

بازنشستگان آموزش و پرورش شهر  همگانی مطالعه و بررسی نیازهای ورزش

 و ارائه راهکارها بوکان

 

 

211.  

  مرادی حامد

 سامی سعدی 

  .311 آموزان دانش فراغت اوقات گذران نحوه و شهری معماری



 زینب اسکندری

 دکتر امیرامینی

 

مقایسه  روشهای تمرین مقاومتی، هوازی و ترکیبی)هوازی و مقاومتی( بر 

ظرفیت عملکردی، ترکیب بدن، قدرت مطلق و ویژگی های آنتروپومتریک 

 دختران دبیرستانی دارای اضافه وزن

311.  

 فرید کوثری فرد

 دکتر محمدرضا اسد

 مونا فهیمی

 سینا کوثری فرد

  .312 مقایسه امید به زندگی در زندانیان ورزشکار و غیر ورزشکار استان تهران

  تاراجیان مهدی

  پذیرش جواد 

  جهانیان علی

 سرداری امیر سعید

 اندانشجوی بین در همگانی  ورزشی های فعالیت  در شرکت انگیزه مقایسه

 دلفان نور پیام دانشگاه بدنی تربیت غیر و بدنی تربیت

313.  

  امیر فالمرزی

 محمدمشهدی 

 کارمندان و پرسنل مشاغل فعال و غیرفعالت المشاخصهای سبرخی  مقایسه

 شهرداری قم

314.  

 محسن رییسی نژاد

 لقمان حسامی 

 مهسا ذبیحی  

  .315 دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکارمقایسه پنج عامل شخصیتی بین 

هفته تمرین هوازی ،مقاومتی وترکیبی برمیزان تغییرات سطوح 8مقایسه تاثیر نسیم عباسی

در زنان چاق ودارای اضافه  CRPو   ، مقاومت انسولینی1-استراحتی امنتین

 وزن

316.  

 ملکیان دخت مینو

 جاللی شهین دکتر

 مرتضاییان مهسا

 محرک یک اثر در ورزشکار غیر و ورزشکار افراد خلقی حاالت مقایسه

 آزارنده

317.  

 زهرا ظفری 

 حسین مجتهدی  

 وازگن میناسیان

مقایسه دو الگوی باردهی هرمی و سوپرست بر قدرت، هایپرتروفی عضالنی و 

 ترکیب بدنی دانشجویان دختر تمرین نکرده

318.  

 محبوبه هاوشکی 

 دکتر سارا کشکر

روابط اجتماعی زنان فعال و غیر فعال در ورزش دوستانه و  مقایسه رفتار نوع

 همگانی شهرستان شهربابک

311.  

 رضا شفیعی سورک

 محمدمشهدی 

 شهال حجت  

 مسعود معینی 

 خاعین ضایعه افراد برخی مقادیر سیستم ایمنی در استراحتی سطوح مقایسه

 غیر ورزشکار و ورزشکار

311.  

 مجیدخواه شادی

 هنرمند پیمان

 آذرین بدری یعقوب

 مقطع غیرورزشکار و ورزشکار دختر آموزان دانش روان سالمت مقایسه

 اردبیل شهر متوسطه

311.  



 شادی مجیدخواه

 پیمان هنرمند 

 یعقوب بدری آذری

آموزان دختر ورزشکار و غیرورزشکار مقطع روان دانشمقایسه سالمت

 متوسطه شهر اردبیل

 

312.  

 محمود محمدی 

 مجید کاشف

 علیرضا رمضانی

 مقایسه شاخصه های سالمت روان شناختی در دانش آموزان ورزشکار و عادی 

 

313.  

 شرمین خرقه پوش 

 زهرا کشتمند 

 های شتهر و بدنی تربیت رشته دانشجویان بین افسردگی و شادکامی مقایسه

 دیگر

314.  

 ناهید مرشدی

 کوهی دره احمدی مونا

 مژگان آریانا

هنرستان های تربیت بدنی و مقایسه فرسودگی تحصیلی دانش آموزان 

 غیرتربیت بدنی

315.  

 نامور محمد

 علیرضا صفایی کناری

 الهه کاظمی زیرابی 

 مردان و همگانی ورزشهای در کننده شرکت مردان زندگی کیفیت مقایسه

 (خراسان شمالی) زمینه این در فعال غیر

316.  

 اکبر مهدوی

 مهین رحیمی

ورزشی و غیرورزشی شهرستان مقایسه گذران اوقات فراغت کارکنان ادارات 

 پارس آباد

317.  

 محمد سید احمدی

 فهیمه کیوانلو 

  .318 مقایسه منبع کنترل و موانع شخصی خالقیت در معلمان فنی و تربیت بدنی

 وزارت در ورزشکار غیر و ورزشکار زن کارمندان پرانتزی پای میزان مقایسه زاده زکی لیال

  ایران جوانان و ورزش

311.  

 در یدولت و خصوصی بدنسازی سالنهای مشتریان رضایتمندی میزان مقایسه روزبهانی دوستدار عباس

 تهران شهر سطح

321.  

 آزاده رحمانی ناهید اتقیا

 پرستو اصانلو

 افسر جعفری

مقایسه میزان فعالیت ورزشی بانوان ساکن در مرکز استان قزوین بر اساس 

 مراجعه به پزشک

321.  

 بهناز فتاح زاده

 راضیه شکری

  .322 فعال و غیر فعال در ورزش شادی زنان خانه دار میزانمقایسه 

  .323 مقایسه ناهنجاری های اسکلتی باالتنه در کارمندان زن ورزشکار و غیرورزشکار فیروزه روشن آسان

 کبری سلیمانی

 فرحناز آیتی زاده

 حمیدرضا فالح یخدانی

 و غیرورزشکار سطوح مختلف قهرمانی مقایسه هوش هیجانی دختران ورزشکار

 مناطق نفتخیز جنوب

324.  

 جمال رسول پور

 توفیق بهرامی نیا

 صالح شریفان

مقایسه ی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت عمومی افراد شرکت کننده و غیر 

 شرکت کننده در ورزش صبحگاهی

 

325.  



 دکتر سیروان آتشک

 معصومه عبدی

 غالمعلی قاسمی 

 جعفر کتابچی 

 عباس چیت ساز زاده 

ی کیفیت زندگی مردان سالمند شرکت کننده در ورزش صبحگاهی و مقایسه

 سالمندان غیرفعال 

 

326.  

 سجده مرادی

 محمد رستم زاده 

 زهره بهرامی

  .327 ورزش  فعال و غیرفعال در دبیران غیر تربیت بدنی شغلی رضایت مقایسة

 دادانه زمانی شاهو

 بیستون عزیزی 

سالمت روان شناختی در دانشجویان مقایسة تاب آوری در برابر استرس و 

 پسر ورزشکار و غیر ورزشکار

328.  

 شاهو زمانی دادانه 

 کاوه میرانی  

 علی اکبر حسین نژاد

مقایسه کیفیت زندگی سالم سالمندان شرکت کننده در ورزش همگانی و 

 سالمندان غیره فعال در آسایشگاه سالمندان شهر سنندج

321.  

 نیازی محمد سید

 اکبری ذاکر مهدی

 حسینی محسن سید

 دلجو محرابی سعید

 غفرانی امین

 و همگانی ورزش در کننده شرکت سالمندان شادکامی میزان مقایسه

 فعال غیر سالمندان

331.  

 لیال گودرزی

 نسترن سلیمی

  آزاد واحدکرج دانشگاه دانشجویان بین همگانی ورزش روی نگرش مقایسه

 

331.  

 محمد صیادفر

 حسین پورسلطانی زرندی

 قرهمحمد علی 

  .332 موانع مشارکت دختران در فعالیت های ورزشی تفریحی شهر تهران

 محسن قاسمی 

 مرجان صفاری

 نجف آقایی

 آیت حدادی

 مهدی قاسمی

  .333 موانع مشارکت معلوالن شهر قزوین در ورزش و تفریح فعال

 مرتضی باقری

 آذر شهسواری

 مردم مختلف اقشار بین در تفریحی همگانی و ورزش درمیزان مشارکت 

 استان کردستان

334.  

 نریمان رحمانی

 ولی ناصری پلنگرد 

 لیال سلطانیان 

 برنامه در شهروندان مشارکت افزایش و جذب در اجتماعی ابتکارات نقش

 کرمانشاه کالنشهر تفریحی و همگانی ورزش های

335.  



 بهیه زارعی  

 مریم رک رک

 معصومه عماداالسالمی اسکویی 

 سارا کشکر  

تناسب اندام در گرایش دختران جوان به تمرینات نقش اهمیت اجتماعی 

 ورزشی

336.  

 صیادفر محمد 

   تجاری فرشاد  

 زارعی علی 

 اسمعیلی رضا محمد  

 زشور به افراد گرایش در( شنوایی حس بر تأکید با)حسی بازاریابی نقش

 تفریحی های

337.  

 کاظم هژبری 

 نژادرحیم رمضانی

 ایوب بهروزی 

  .338 بدنی فرزندان و والدین نقش جنسیت در رابطة فعالیت

 عباسعلی اکبری

 غالمرضا معماری 

 مجید صبوری

نقش درک محیط فیزیکی و کیفیت سالمتی بر مشارکت در فعالیت های بدنی 

 اوقات فراغت دانشجویان فعال و غیرفعال ورزشی

 

331.  

 مریم شریفی

 سید عبدالحمید احمدی

  .341 نقش رادیو ورزش در همگانی کردن ورزش

  .341 دارنقش رسانه در اشاعه ی ورزش همگانی زنان خانه زینب ناصری

  .342 الس نه تا هفت کودکان آموزش بر ورزش معلمان پنهان درسی برنامه کاربرد زینب ناصری

 احسان صابری  

 وحید بقایی

 سهیال یوسفی 

  .343 در کشورورزش همگانی  گسترشدر  ها رسانه نقش

 آذین ساکی

 مریم دباغ

  .344 گرایش مردم به ورزش همگانینقش روانشناسی ورزشی در 

 ارغوان جاللی فراهانی 

 مریم اسداللهی

  .345 های بیلیاردینقش سرمایة فرهنگی ورزش محور بر گرایش بانوان به ورزش

  .346 نقش طراحی موثر بازی ها بر رشد حیطه های کودکان فاطمه رضایی

  .347 تماشاگراننقش فاکتورهای طراحی الگوی فضاهای ورزشی در جذب  سروش فرهادی فر

  .348 نقش ورزش با خانواده در مدارس در ترویج سبک زندگی فعال زهرا تسلیمی  

 نقش ورزش در اصالح مجرم احمد محمدولی

 با نگرشی در قانون مجازات اسالمی مصوب

341.  

 سیده شیوا دادوند

 حمید اراضی 

 احسان اقبالی 

 نقش ورزش در درمان اعتیاد

 

351.  

  .351 در کیفیت زندگی زنان باردارنقش ورزش  کوهی دره احمدی مونا



 طیبه آزادی

  سیده مهوش ناطق االسالم

 نرگس بیات

  .352 نقش ورزش در نحوة گذراندن اوقات فراغت سالمندان

 نرگس بیات 

 سیده مهوش ناطق االسالم

 طیبه آزادی 

 نقش ورزش در نحوة گذراندن اوقات فراغت سالمندان

 

353.  

تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه نقش ورزش صبحگاهی بر پیشرفت  حسنی سهیال

 شهرستان خرم دره

354.  

 فر ثنایی فرهاد

 صفائیان مینا

  .355 سمنان شهر مردم زندگی کیفیت بهبود در همگانی ورزش نقش

  .356 نقش وسایل ارتباط جمعی در گرایش مردم به ورزش همگانی علی ذاکریان

  .357 همه برای ورزش دینی زیباشناسائی نگره بخشتاج علی دکتر

 نیا صالح بهرام

  علیزاده حاجی مینا

 کیوانی زهرا

نیازسنجی ورزشی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

 جهت گرایش به فعالیت ورزشی(های اجتماعی آن )با تاکید بر جنبهرودهن  

 

358.  

 سمیه آذریان

 پورعسگر ایران

بالغ و بزرگسال در نیمرخ فاکتورهای آمادگی جسمانی در کودکان ، افراد 

 مردان و زنان

351.  

  مددی بهمن

  خواجه والیتی سمیه

 مهر پور صالحی حسین

  .361 توسعه هایچالش و راهکارها: بانوان ورزش

 کاپوستین پیتر

 آزاده سادات مقدم نیا

 و واقعیت مفهوم،: زندگی به مثبت رویکرد یک عنوان به خانوادگی ورزش

 تجربه

361.  

 مصطفی افشاری

 فهیمه محمدحسن 

 سجده مرادی 

 مهدی توکلی 

  .362  ورزش در سبد خانوار، سالمت و اقتصاد بهینه )یک مطالعه مروری(

  .363  اجرا بر موضوع تاثیر و واژه بر نقدی: همگانی ورزش محمدرضا ییالقی اشرفی

  کالم خوش امید

  مرادی حامد 

 سامی سعدی

  .364 مدارس در آموزان دانش ورزشی عملکرد و شخصیتی های ویژگی

 مقاالت ترجمه
 ستاره اسکندری

 

 

 خبرگی در ورزش توسط یک محیط مجازی "

 

365.  



 ستاره اسکندری

 

 

 خبرگی در ورزش توسط یک محیط مجازی "

 

366.  

  .367 اثر اضطراب رقابتی بر عملکرد ورزشی در میان بازیکنان بسکتبال مهری دین محمدی 

روی کاهش وزن،پارامترهای سندروم اثرات ورزش های تای چی و پیاده روی  سپیده صالحی

متابولیک وتراکم مواد معدنی استخوان دریک آزمون کنترل شده در یک 

 گروه تصادفی

368.  

 انگیزه انگیزشی و جو ، مربی از استقالل از حمایت جوان : ورزشکاران ادراک زهرا مصلی نژاد

 سال( یک ورزشی )تاثیر های محیط در ذاتی

361.  

 زهرا بیگمی

 امیرحسینیسید احسان 

 با سالگی 11سن  در ورزش و بازی های فضای باز در مشارکت بین ارتباط

 بزرگسالی دوران جسمانی فعالیتهای

371.  

ارزیابی خود تنظیمی یوگا درمانی و پیاده روی در بیماران مبتال به سندرم روده  محمد رضا اسد، مهدیه علیزاده

 "ی تحریک پذیر

371.  

 آیت حدادی

 محسن قاسمی 

 مریم نصیری اصل 

 تای چیساوقات فراغت برای والدین ترکیه

 

372.  

 های فراغت و فعالیت اوقات تاثیر عوامل اعتیادآور و به توجه با آموزش علی خزایی)فقط چکیده(

  آور رفتاراعتیاد کنترل بر فیزیکی

373.  

 فهیمه محمدحسن  

 محسن اسمعیلی

سال در جمهوری چک و  15-12بررسی فعالیت های ورزشی نوجوانان 

 کشورهای عضو اتحادیه اروپا

374.  

 محسن قاسمی 

  آیت حدادی

 فاطمه قاسمی 

 مهدی قاسمی 

 فعالیت و افزایش اندام تناسب بهبود برای هوشمند های گوشی های برنامه

 ببهبود تناس برایآزمایشی  افزار نرم این های پروتکل: جوانان میان در بدنی

 شده کنترل( AIMFIT) اندام

 

375.  

 آسیه قربانیان رجبی

 مهدی طالب پور 

 سیدشاهو حسینی

ورزش "به سمت منطق جدید از تمرین ورزشی برای کودکان: مطالعه موردی 

 برنامه مدارس در سوئد "همگانی

 

376.  

هدف، محل بهبود تصویر از پوشش رسانه ای منفی یک رویداد ورزشی:  فرشته فتحی زاده

 برگزاری و مالحظات رویدادها

377.  

  .378 پتانسیل تاثیر بازی های مجازی بر خودکارآمدی فعالیت های بدنی و ورزش پگاه سرکوهی

  .371 ورزش و بدنی های فعالیت خودکارآمدی در exergamingتاثیر پتانسیل سرکوهی پگاه

 اریابیباز ارتباطی ابزار عنوان به اجتماعی های رسانه کاربرد و ،انگیزه پذیرش سحر فرحمند

 (ایگلمن.ان. آندرا) ورزشی ملی دولتی نهادهای کارکنان میان در

381.  



 چاالک مجیدی

 

پیشرفت در تحقیقات گردشگری ورزشی؟ یک فرابازنگری و کاوش آینده 

 )آینده پژوهی(

 

381.  

 علی الشاملی   

 حمود م. االنازی  

 مجدی احمد شَوقی

  .382 ترویج ورزش جهت بهبود سالمت همگانیهای گروهی ورزشی در تأثیر رسانه

 مهرداد نژادی نوش آبادی

 سالمت بهبود جهت ورزش ترویج در ورزشی گروهی هایرسانه تأثیر

 همگانی

383.  

تأثیر شرکت در باشگاه ورزشی بر فعالیت بدنی، آمادگی و چربی بدن در  سمیرا راهرو زرگر 

 ای.دوران کودکی و نوجوانی: مطالعه طولی مشاهده

 

384.  

 مهدیه علیزاده،

 محمدرضا اسد 

  .385 "تاثیر نیروهای ناشی از پیاده روی و دویدن در شدت های برابر

های جسمانی ، تحقیق دراز مدت درباره تاثیر ورزش همگانی بر فعالیت علی نصیری

 تندرستی و تغییرات چربی بدن در کودکان و نوجوانان

386.  

  .387 ترویج طناب زنی در یک مدرسه ابتدایی حسن فتحی

 مردان از گروهی در را التهابی هایسایتوکاین ایچرخه مقاومتی تمرینات سیاوشی اله حجت

 دهدمی کاهش داون نشانگان دارای

388.  

 درک والدین از اثرات ورزش بر رفتار کودکان و نوجوانان مبتال به محمودرضا جانی

ADHD 
  

381.  

هوای ازاد در ده سالگی با رابطه میان شرکت در ورزش ها و بازی های در  فرناز فرهمند

 فعالیت جسمانی در  بزرگسالی

311.  

  .311 های مولکولی و سازگاری عضله اسکلتی به تمرینسیگنال زهرا بیات

 نرگس رضی پور جویباری مهشید سلطانی

 

شناسایی سیاست های مهم و عملی و اقدامات برای سالمت در باشگاه های 

 ورزشی عمومی: یک رویکرد اجماع مولد

 

312.  

  .313 ورزش کوهنوردی عملکرد از سنجی تن و فیزیولوژیکی عوامل فیضی سمیه

 آقابابا علیرضا

 کشمیری اعظم

 کشمیری اکرم

 در هانت ساله 1 طولی مطالعه  یک: افتادگی کار از حقوق و بدنی فعالیت  

 .نروژ

  
 

314.  

  .315 فعالیت بدنی در اوقات فراغت و سالمت روانی دانشجویان عارفه قنبری فیروزآبادی 



سمانه الماسی                                        

 کیوان زمانی دادانه

براساس تفاوت های   :مشارکت ورزشی در میان افراد با معلولیت های جسمی

گروهی در ساختار های  جمعیت شناختی، معلولیت و رویکرد فرآیندی 

 اقدامات سالمت

316.  

جین ای.روزسکی، برد ر.هامفریز،کرستین 

 هالمن،پامال ویکر و کریستف بروئر

نتایج متغیر ابزاری حاصل از داده های  مشارکت ورزشی و بهزیستی ذهنی

 یک براورد در آلمان

317.  

 دکتر فرزاد غفوری 

 محمدحسن متقی شهری 

( نتایج متغیر ابزاری حاصل از داده swbمشارکت ورزشی و بهزیستی ذهنی)

 های یک برآورد در آلمان

318.  

مصرف شیر پس از فعالیت ورزشی، سبب کاهش انرژی دریافتی متعاقب  اکبرزادهالهام 

 فعالیت، در زنان ورزشکار تفریحی می شود

311.  

مطالعه تحقیقی در مورد برابری سرویس های ورزشهای همگانی جهت تناسب  مریم دادایی

 اندام در سراسر کشور هابی

 

411.  

  .411 ورزشی فعالیت طریق از زندگی کیفیت ترویج مطالعه محمدرضا ییالقی اشرفی

 یزشیانگ خودگفتاری اثرات: عملکرد با خودگفتاری زیربنایی های مکانیسم فاطمه رضایی

 اضطراب و نفس به اعتماد بر

412.  

 منشاکرم شریف 

 

 هایتوانند از بعضی از سازگاریمی Eو  Cهای های ویتامینمکمل

 نمایندهای استقامتی در انسان جلوگیری سلولی به تمرین

413.  

 دکتر جواد شهالئی 

 محمدحسن متقی شهری 

نتایج فوتبال رفاه ذهنی را تحت تاثیر قرار می دهد، اما تنها برای مدت 

یک پژوهش از طریق گوشی های هوشمند در طول جام جهانی   :کوتاهی

2014 
 

414.  

 در ادکامیش و بدنی فعالیت بین مقطعی ارتباط: باشید خوشحال نباشید، نگران آزاده سادات مقدم نیا 

 اروپایی کشور 15

415.  

 و واقعیت مفهوم،: زندگی به مثبت رویکرد یک عنوان به خانوادگی ورزش آزاده سادات مقدم نیا

 تجربه

416.  

  .417 ورزش خانواده به عنوان رویکرد مثبتی به زندگی: مفهوم، واقعیت و تجربه بهناز فرشچی تبریزی

 محمدرضا پارسامهر 

 راهبر کهخا ژاله رضایعل  یشهرک یهاد

  .418 و اوقات فراغت یورزش همگان

 محمدرضا اسد

 مهناز نجفی

 در دشدی تناوبی تمرین و استقامتی تمرین سالمتی یکسان فواید

 چاق کودکان

411.  

 


