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 بندیبرنامه زمان
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1399آذرماه  7 -جمعه  

 سخنران عنوان زمان پنل

 مدیریت ورزشی

 اتلون )سه گانه(دکتر مهدی گودرزی، رئیس فدراسیون ترایو سخنرانی  افتتاحیه صبح 10:20 -10:00

 دکتر مهرزاد حمیدی اتلون یپرورش بلند مدت ورزشکاران در رشته ترا صبح 10:50 -10:20

 دکتر مهین فرهادی زاد های ورزش بانوانچالش صبح 11:20 -10:50

 دکتر فرشاد نجفی پور ذهن ورزشکاران یآماده ساز یبرا دیجد یا وهیش صبح 11:50 -11:20

 دکتر حبیب هنری معماری سازمانی در ورزش، نیاز ورزش کشور صبح 12:20 -11:50

 یجعفر میمر رانیا زیم یرو سیتن یمل میبانوان ت یورزش یموثر بر زندگ یو فرهنگ یاقتصاد یعوامل اجتماع بعدازظهر 12:35 -12:20

 یالهه پورحسن مهربان یبدنتیزن ترب رانیدب یسازمان یبا رفتار شهروند یو سواد رسانه ا یورزش یرسانه ها نیارتباط ب بعدازظهر 12:50 -12:35

 سامان مهری درحال توسعه یدر کشور ها "ومیاستاد یپلماسید" یدر راستا نیچ یاسیهوشمندانه قدرت س یسازوکارها بعدازظهر 13:00 -12:50

 یاضینغمه ف یآن بر اضطراب و افسردگ ریو تاث یورزش یتهایمشارکت نوجوانان در فعال بعدازظهر 13:10 -13:00

 )دکتر محمود گودرزی، دکتر ابوالفضل فراهانی، دکتر لقمان کشاورز( بندی هئیت رئیسهجمع بعدازظهر 13:30 -13:10

 استراحت بعدازظهر 14:00 -13:30
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 سخنران عنوان زمان پنل

های گرایشسایر 

 ورزشی

 دکتر رحمان سوری (یورزش یدر برنامه ها تیکننده موفق نییعامل تع نی)مهمتر نیشدت تمر عدازظهرب 14:30 -14:00

 دکتر مهرداد عنبریان در سه گانه یاز صدمات ورزش یریشگیو پ کیومکانیب عدازظهرب 15:00 -14:30

 عدازظهرب 15:15 -15:00
 مارانیبر سطوح اضطراب ب یقلب یتوانبخش ناتی( با تمروگایو  یقلب ی)توانبخش یبیترک نیاثرات تمر سهیمقا

 یپس از جراح یعروق کرونر
 دکتر زهرا فتح اللهی

 دکتر سجاد باقریان اتلونیمسابقات ورزش ترا یدر داور ینقش فناور یبررس بعدازظهر 15:30 -15:15

 کاظم حججی اتلونالمللی  ورزش ترای)داوران( بینمسیر تعالی مسئوالن فنی  بعدازظهر 15:45 -15:00

 سارا خوش جمال فکری ACL یتکواندوکاران نخبه با سابقه بازساز یفرود تک پا یکینتیک لیتحل بعدازظهر 16:00 -15:45

 بعدازظهر 16:10 -16:05
 ناتیهفته تمر 6مچ پا به دنبال  یعملکرد یثبات یب ینخبه زن دارا یها ستیبالیتعادل و عملکرد وال رییتغ

 ماسه یرو نگیهاپ
 یمرجان اسد

 حسن کیائی های روانی ورزشکاران ترای اتلون  و دواتلوننیمرخ مهارت بعدازظهر 16:15 -16:10

 فرناز دیزانی مکتبی یو عروق یبهبود سالمت قلب یبر رو یآب یورزش ها ریتاث بعدازظهر 16:20 -16:15

 )دکتر علی شریف نژاد، دکتر عبدالحمید احمدی، دکتر رضا رجبی( بندی هئیت رئیسهجمع بعدازظهر 16:40 -16:20

 وزارت ورزش و جوانان( یو توسعه ورزش همگان یفرهنگ و سخنرانی دکتر عبدالحمید احمدی )معاونت محترم اختتامیه بعدازظهر 17:00 -16:40

 


