
 
 

 همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران پنجمین ندیببرنامه زمان

 دانشگاه تهران – 8021بهمن ماه  03و  92
 بهمن ماه 92سه شنبه روز اول: 

 پذیرش 7:03

 کارگاه های آموزشی 8:03 -03:33

  رسولیمهدی ریان، مدیر: دکتر عسکدکتر فریبا مدرس: دیجیتال در ورزش بازاریابی 

 قربانیمحمدحسین ، مدیر: دکتر ابولفضل فراهانیمدرس: دکتر  راهکارهای پذیرش مقاالت

 راسخ نازنین قاسمی، مدیر: دکترحمید مدرس: دکتر تحلیل محتوای رسانه 

 پذیرایی 03:33 – 03:03

 افتتاحیه 03:03 – 00:03

02:54 – 00:03 
 هیأت رئیسه:

 دکتر محمود گودرزی

 دکتر ابولفضل فراهانی

 دکتر حبیب هنری

 دکتر میرمحمد کاشف

 پنل اول سخنرانی 

 سخنران کلیدی: دکتر سید رضا صالحی امیری 00:03 – 00:57

 ورزشعملکرد ادوار مجلس شورای اسالمی در خصوص  دکتر  بهرام یوسفی: 00:43 – 02:33

 شهرهای دوستدار پیاده روی، الزامات و قواعد پورکیانی: دکتر محمد 02:34 - 02:04

 شناسایی ابعاد سواد ارتباطی: با رویکرد تحلیل مضموندکتر حمید قاسمی:  02:23 - 02:03

 ورزش اخالق گرا با تاکید بر عملکرد ورزشقائم مقامی:  احسان سخنران بخش قهرمان 02:04 - 02:54

 نماز و ناهار 02:54 – 00:54

  ایده پردازی + مسابقه نقاشی مسابقه  00:54 - 05:04

03:04 - 04:05 

 هیأت رئیسه:

 دکتر فرشاد تجاری

 دکتر رضا نیکبخش

 دکتر امین دهقان

 دکتر مصطفی افشاری

 

 پنل دوم سخنرانی 

05:02 – 05:04 
 سخنران کلیدی: دکتر فریده هادوی

 رویکرد کوانتومی در مدیریت ورزش )نظریه دایره متداخل حیطه ورزشی(
 ایران ورزش در بالکچین فناوری کاربرد :دکتر رضا شجیع 05:04 - 05:54

 ارتباط سبک رهبری دبیر تربیت بدنی با منش ورزشی دانش آموزان دختر دور دوم متوسطه شهر تهران :دکتر افشار هنرور 05:54 - 05:42

 سازمانی در بهره وری کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهراننقش انگیزه مشارکت ورزشی با میانجیگری آوای  :دکتر محبوبه چمن پیرا 05:42 - 05:45

04:30 - 05:45 
 هایاجتماعی بر توسعه ورزش همگانی با توجه به رویکردهای جهانی و اولویت -تحلیل کارکردهای عوامل فرهنگی  :ستاره اسکندری

 داخلی

 ورزشیرویکرد قوم شناسی در مطالعات مدیریت : علی بسطامی 04:30 - 04:00

04:23 - 04:00 
طراحی و تحلیل مدل بهره وری کوانتومی بر مبنای مهارت های غیرمادی کونتوامی به روش تحلیل مضمون )مطالعه: : بابک عظیمی ثانوی

 (وزارت ورزش و جوانان

 عوامل مدیریتی موثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ایرانی: زهرا حسینی 04:23 - 04:27

 نشست فدراسیون ورزش های همگانی   00:33 - 04:33

00:33 - 04:03 
 + بازدید پوسترذیرایی پ

 هیأت رئیسه پوستر: دکتر علی همتی، دکتر فرشاد امامی، دکتر حمید سیفی

07:54 - 00:33 

 یأت رئیسه:ه

 دکتر سارا کشکر

 دکتر نجف آقایی

 دکتر شاهین سلطان پور

 پنل سوم سخنرانی 
 سخنران کلیدی: دکتر مهرزاد حمیدی 00:33 - 00:04

 آسیب شناسی علل عدم موفقیت تیم ملی فوتبال امید در راهیابی به بازی های المپیک دکتر حجت اهلل لطیفی: 00:23 - 00:02

 نقش پایگاه داده ها در رشد و گسترش فوتبال کشوهای توسعه یافته مهری پوینده کیا: 00:02 - 00:05

00:50 - 00:05 
برمیزان ترک خدمت مدیران و کارکنان تربیت بدنی شرکت بهره برداری نفت و  تاثیر عوامل ایجاد کننده ترومای سازمانی شهال چراغی:

 گاز مسجد سلیمان

 0202تحلیل سناریوی ریسک عملیاتی در ورزش تربیتی با استفاده از شبکه های بیزی در جواد شهولی کوه شوری:  00:50 - 00:40

 تهران بانقش میانجی اشتیاق شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان های استانارتباط اعتماد نهادی وعملکرد  فرشاد بیات: 00:40 - 07:33

 تحلیل کیفی دیدگاه مراجع عظام تقلید و اساتید حوزه علمیه نسبت به ورزش تربیتی و پرورشی علی ذاکریان: 07:33 - 07:37

 صنعت ورزش ایران )رویکرد کیفی( شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در مقصود نجفی کلوری: 07:37 - 07:05

 کسب و کارهای نوپا )استارت آپ ها( در حوزه ورزشعلیرضا احمدی:  07:05 – 07:20

 ایران اسالمی جمهوری فرهنگی امنیت تقویت در ورزش نقشابادی:  فیض شریعتی مهدی 07:20 – 07:28

  وجوانان ورزش ، بدنی تربیت حوزه کشور کل 9011 سال بودجه الیحه بررسیدکتر  مهدی مرادی:  07:28 - 07:08
 



 
 

 بهمن ماه 03 شنبهچهارروز دوم: 

 کارگاه های آموزشی 8:03 -03:33

 دوست، مدیر: دکتر محسن اسمعیلی مدرس: دکتر ابراهیم علیآمادگی برای مصاحبه دکتری  

 محمدیان خانم مریممدرس: مهندس امید شاکری، مدیر:   باشگاه ورزشی هوشمند

 روجردی، مدیر: دکتر حسین زارعیانمدرس: دکتر سعید صادقی ب PLSآشنایی با نرم افزار 

03:03- 03:33 
 پوستر بازدید +پذیرایی 

 ید امیرنژاد، دکتر معصومه کالتهالدین نقشبندی، دکتر سعرئیسه پوستر: دکترسید صالحهیأت 

02:33 - 03:03  

 یأت رئیسه:ه

 نژاددکتر رحیم رمضانی 

 دکتر عباس خدایاری

 دکتراسفندیارخسروی زاده

 تبریزیدکترکوروش قهرمان

  پنل چهارم سخنرانی

03:57 - 03:03  
 دکتر غالمرضا شعبانی :سخنران کلیدی

 0058 تا 0050 سال از تحقیقات بر تاکید با همگانی ورزش تحقیقات تحلیل فرا

 انگاره های فلسفی در حوزه ورزش و سرگرمی دکتر فرزاد غفوری: 03:43 - 00:33

 ارائه الگوی پارادایمی از افشاگری کارکنان در سازمان های ورزشی دکتر معصومه کالته سیفری: 00:33 - 00:37

00:07 - 00:03 
گری تعهد سازمانی بر توانمندسازی جهت پیش بینی عملکرد شغلی تعیین تاثیر آموزش و کارگروهی با نقش میانجی :مرتضی مطهری

 کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب )معادالت ساختاری(

 شناسایی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در استادیوم های فوتبال امیر انصاری اردلی: 00:23 - 00:27

00:07 - 00:03 
طراحی الگوی ساختاری تاثیر رفتار اخالقی مربی بر رفتارهای پرخطر نوجوانان رزمی کار با توجه به نقش میانجی کیفیت  :سعید کیانی

 ارتباط مربی و ورزشکار

 عوامل موثر بر رفتار پرخاشگرانه تماشاگران با رویکرد جغرافیای فرهنگی سعید صالح: 00:53 - 00:57

00:47 - 00:43 
مهمترین معیارهای عدم پیشرفت ورزش های مدرن در استان کرمان )مورد مطالعه: ورزش های مدرنی که در ایران در  :کامبیز صنعتی

 سال اخیر سازمان یافته( 02

 نماز و ناهار   02:33 - 00:33

 آزاد اندیشی  کرسی 00:33 – 05:33

04:33 - 05:33  

 هیأت رئیسه:

 استاد منوچهر زندی

 بروجردیدکترسعید صادقی

 دکتر عباس نظریان مادوانی

 پنل پنجم سخنرانی 

 بررسی تطبیقی معماری فضاهای ورزشی دانشگاههای منتخب جهان: ناهید اتقیا دکتر  05:33 - 05:03

 ورزشی نخبگان آوری مدال و استعداد بروز در آموزشی ورزش تحلیل و تبیین دکتر مهدی گودرزی:  05:03 - 05:23

 ورزش در متعصب اقلیت قائدهدکتر اکبر فرید فتحی:   05:23 - 05:03

 طرح نظام جامع استعدادیابی در ورزش کشتیدکتر حمید سیفی:   05:03 - 05:53

 عوامل رشد و موفقیت ورزش تکواندو در ایران و جهاندکتر سید نعمت خلیفه:   05:53 - 05:43
 مجمع عمومی   04:33 - 00:33

 اختتامیه 00:33 - 07:33

 پذیرایی 07:33 - 07:03
 


