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40/
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00 

 Aافتتاحیه و پنل 

51/51-11/8 

 Bپنل 

51-01/51 

 پنل تریبون آزاد

51-01/50 

 Cپنل 

51-01/51 
 کارگاه ها

 شروع مراسم افتتاحیه

 سرود

 تالوت قرآن

 آقای دکتر شعبانی بهار خیرمقدم

 دکتر سید عبدالحمید احمدیآقای سخنرانی 

 سخنرانی آقای دکتر واعظ موسوی

 آقای دکتر تجاریسخنرانی 

 حسن اسدیسخنرانی آقای دکتر 

 خنرانان: س 

 آقای دکتر خبیری

 آقای دکتر رهنما

 خانم دکتر نظرعلی

 آقای دکتر قاسمی

 صفاریدکتر  خانم

 ا حضور:ب

   سجادیآقای دکتر 

 ورزش قهرمانی و حرفه ایمعاون 

  وزارت ورزش و جوانان

 خانم شهریان 

ورزش بانوان وزارت معاون 

 جوانانورزش و 

رئیس  –آقای خسروی وفا 

  فدراسیون جانبازان و معلولین

 امیر مجدآرا

رییس فدراسیون ورزش های 

 همگانی

 

 یبون آزادرت

 سخنرانان:

 آقای دکتر قره 

 خانم دکتر اتقیاء

 آقای زندی

 آقای دکتر حاجی رسولی

 آقای دکتر کاشف

 شعبانیعباس آقای دکتر 

 آقای مصطفی افشاری

 

تا عمل در ورزش  دهیاز ا

)دکتر مرجان یحیتفر یها

 (یصفار

58:11 – 53:01 

 

 نسخه نویسی در ورزش

)دکتر الله حاکمی، دکتر 

 علی صمدی(

50:11 – 51:11 

 

جامع گرم کردن  ناتیتمر

  بیاز آس یریشگیپ

 (یصمدهادی )دکتر 

50:11 – 51:11 

 

 نماز و ناهار

 بازدید از پوستر و پذیرایی 01/50-51
01/51 – 51/51 

یی رایاز پوستر و پذ دیبازد

01/51 – 11/51 
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 برنامه زمانبندی اولین همایش ملی ورزش برای همه، روز پنجشنبه
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40/
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00 

 کارگاه آموزشی

11/0-11/8 

 Aپنل 

01/51-01/0 

 Bپنل 

51-51/51 

01/51-01/50 

 اختتامیهمراسم 

  یتفکر خالق در ورزش همگان

 (یهنر بی)دکتر حب

 0:11 – 8:11 

 

 یدر ورزش همگان یکاربرد یپژوهش ها

 (یمال نوروز وانی)دکتر ک

0:11 – 8:11 

 

 سخنرانان

 آقای دکتر ابراهیم

 آقای دکتر امیری

 آقای دکتر سوری

 آقای دکتر شجیع

 

 سخنرانان

 دکتر رحمانی نیاآقای 

 آقای دکتر شهالیی

 آقا دکتر داورزنی

 آقای دکتر کشاورز

 آقای دکتر آصفی

سخنرانی وزیر محترم 

 ورزش و جوانان

تجلیل از خادمان 

 ورزش همگانی 

معرفی برترین های 

  همایش

قرعه کشی با جوایز  

  ارزنده

 بازدید از پوستر و پذیرایی 

51/51-01/51 

 ناهار و نماز

01/50-51 

 پایان همایش:

پیاده روی همگانی با 

حضور مسوولین و 

شرکت کنندگان در 

 محوطه دانشکده

 بدنیتربیت
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 عناوین سخنرانان روز چهارشنبه به همراه اسامی هیات رییسه
 عناوین سخنرانی سخنران ردیف

 می شود؟ چه زمانی ورزش همگانی آقای دکتر واعظ موسوی 1

 تربیت بدنی شهروند از طریق  ورزش برای همه آقای دکتر تجاری 2

 مردم ساالری بدنی: رویکرد های برنامه ریزی در ورزش برای همه خانم دکتر صفاری 3

 عوامل روانشناسی بازدارنده و سوق دهنده ورزش همگانی آقای دکتر خبیری 4

 درمان و پیشگیری از اختالالت عضالنی اسکلتی نقش فعالیت های بدنی در آقای دکتر رهنما 5

 تاثیر فعالیت های هوازی بر کیفیت زندگی زنان کشور یخانم دکتر نظرعل 6

 نقش رسانه در توسعه ورزش همگانی یدکتر قاسم یآقا 7

 تفریحی و اوقات فراغت-رویکردهای نوین و پژوهش های ورزش همگانی یدکتر غفور یآقا 8

 راهکارهای همگانی شدن ورزش آقای دکتر قره 9

 راهکارهای اساسی در توسعه ورزش های همگانی در ایران خانم دکتر اتقیاء 11

 موانع و راهکارهای وزش برای همه آقای دکتر زندی 11

 اعتیاد و ورزش آقای دکتر حاجی رسولی 12

 نظریه های پیشرفته در آمادگی جسمانی دکتر کاشف یآقا 13

 )دلفی مطالعه یک( کشور همگانی ورزش سوات تحلیل بررسی یدکتر عباس شعبان یآقا 14

 )مروری مطالعه یک( بهینه اقتصاد و سالمت خانوار، سبد در ورزش یافشار یمصطف یآقا 15

هیات رییسه های پنل های روز 

 چهارشنبه

 

طالب پور، دکتر دکتر عبدلی، دکتر شهیدی، دکتر هنری، دکتر صفانیا، دکتر  دکتر ترتیبیان،

 ، دکتر زارعیانسوری، دکتر آقاعلی نژاد، دکتر کشکر، دکتر حسینی
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 به همراه اسامی هیات رییسه شنبهپنجعناوین سخنرانان روز 
 عناوین سخنرانی سخنران ردیف

 یدر ورزشکاران مبتد یعضالن یاز کوفتگ یریشگیپ اینی دکتر رحمان 1
 یرانیدر جامعه ا یسواد حرکت یشناس بیآس عیدکترشج 2
 یورزش یدر فدراسون ها یتوسعه ورزش همگان یالگو دکتر کشاورز 3
 ورزش همگانی آثار فیزیولوژیک مفید یا بهبود وضعیت روانی اجتماعی دکتر سوری 4
 ورزش همگانی دکتر ابراهیم 5
 گم شده در آموزش و پرورش قتیحق یورزش همگان ییدکتر شهال 6
 یکردن ورزش همگان نهینهاد دکتر آصفی 7
 ورزش همگانی دکتر داورزنی 8

 هیئت رئیسه های 

 روز پنج شنبه

 

دکتر بروجردی، دکتر کوزه چیان، دکتر نمازی زاده، دکتر یلفانی، دکتر 

 طهماسبی، دکتر فراهانی، دکتر اصالنخانی، دکتر نوربخش

 


