
 

 رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشیعناوین سخنرانی در محور 

 

 و دکتر حسین صمدی  ، دکتر مرتضی طاهریدکتر حسن خلجی، دکتر علیرضا بهرامی، دکتر جلیل مرادی هیات رئیسه:

 

طاهری  مرتضی دکتر  

 

 هوش مصنوعی و سالمندی: یادگیری ماشینی و سالمت سالمندی 

۸:۴۵ – ۸:۳۰  

احمدنژاد؛ فاطمه  نیریش ؛ یلیصبا اسماع 

 عموزاده؛ فرشته عموزاده  ی مصطف ؛ییبرزو

ورزشکاران سالمند با سابقه   یریبر زبان و حافظه تاخ یمجاز تیواقع یبا استفاده از تکنولوژ یحرکت نیتمر ریتأث

 ی سکته مغز

۹ – ۸:۵۰  

۹ – ۹:۱۰ سالمندان  ی ایبر تعادل پو DLPFCو  یینای( مخچه، بtDCS) یافراجمجمه  یکیالکتر میمستق کیاثر تحر یعباس مهیسل  

۹:۱۰ – ۹:۲۰ قاتیتحق اتیادب کیستماتیو ترس از افتادن سالمندان: مرور س یمداخالت ورزش آهار  دیسع ؛یناصر فهیشر  

۹:۲۰ – ۹:۳۰ سالمندان  یزندگ  تیفیو ک یدر حافظه کار  یحرکت -یادراک ناتیتمر ریتاث معصومه فغفوری آذر ، نیوشا فدایی  

  ؛یاله کاشان  یول ؛یبهروز گل محمد

 ان یبیحب درضایحم

۹:۳۰ – ۹:۴۰ استان سمنان رفعالیافراد سالمند فعال و غ  ی زندگ تیفیکرونا بر ک روسیانتشار و ریتأث  

۹:۴۰ – ۹:۵۰ زنان سالمند  یداریبه پا دنیو زمان رس  یبر نوسانات قامت ک ینتیک میاگزرگ ناتیاثر تمر ی ریشمش رهین  

 

 

 

 

۱۲ – ۱۰  

 

 افتتاحیه همایش 

 



 

 

 

 آسیب شناسی و بیومکانیک ورزشی   عناوین سخنرانی در محور

 

 دکتر مسعود گلپایگانی، دکتر شهناز شهرجردی، دکتر صفورا قاسمی، دکتر زهرا رئیسی هیات رئیسه:

 

علی یلفانی پروفسور    

 

 

 سالمندی و اختالالت عضالنی اسکلتی 

۲:۱۵ – ۲  

مهسا   ؛ یلفان ی ی آزاده عسگرپور؛ عل

یمحمدخوان  

بر تعادل،درد و   نگیهالوو کردیهمراه با رو سبالیبا استفاده از توپ سوئ یثبات مرکز ناتیهشت هفته تمر ریتاث

 زنان سالمند مبتال به کمردرد مزمن یناتوان

۲:۲۵ –  ۲:۱۵  

ی عاشور نیحس ار؛یورمز یمصطف ۲:۲۵ – ۲:۳۵ راه رفتن سالمندان  یکینماتیک ی هایژگیو  یبر برخ یذهن یرسازی و تصو  دبکیمداخالت نوروف ریتاث   

ایپو یفرشته خسرو ۲:۳۵ – ۲:۴۵ سال  7۰تا  6۰در زنان سالمند  ای و پو ستایبر تعادل ا یثبات عملکرد ناتیهشت هفته تمر ریتاث   

الهه  ؛ یمجلس یمهد ان؛یاریرضوان بخت

ی فتاح ی عل ان؛یآزاد  

۲:۴۵ – ۳ سالمندان  یبردارگام ی زمان-ییفضا  یهایژگیبر و یمجاز تیواقع طیمح ریتأث  

 درد مزمنتأثیر تمرینات باراوسل و ثبات مرکزی بر تعادل پویا و ترس از حرکت در زنان سالمند مبتال به کمر عاطفه جعفری ؛ مسعود گلپایگانی 

 

۳:۱۰ – ۳  

ار یورمز یمصطف  ؛یلفان ی  یعل ۳:۱۰ – ۳:۲۰ سالمندان یایو پو ستایبر تعادل ا (DNS) ایپو  یعضالن  یعصب یدارسازیپا  ناتیتمر ریتاث   

 

 



 

 

 

 فیزیولوژی و مدیریت ورزشی  عناوین سخنرانی در محور

 

   فرناز فخری، دکتر کریم زهره وندیان، دکتر زینب مندعلی زادهدکتر دکتر ریحانه زرباف،  ، محمد پرستش، دکتر عباس صارمیدکتر  هیات رئیسه:

 

مرندی  محمدفسور وپر  

 

مولکولی منتخب در مغز سالمندان:با تمرکز بر مدل تاثیر تمرین بر سازگاری های سلولی 

 حیوانی بیماری پارکینسون

۴:۱۵ – ۴  

صدیقه کعب عمیر؛ عبدالحمید حبیبی؛ فرزاد  

 جاسمی زرگانی؛ علی اکبر علی زاده

کبد  مقایسه اثر هشت هفته تمرین پیالتس همراه با مصرف سیلی مارین بر برخی فاکتورهای ترکیب بدنی زنان مبتال به  

 چرب غیر الکلی

۴:۲۵ – ۴:۱۵  

حمیدرضا چوبداری؛ ابراهیم زرین کالم؛ کمال  

 های پیرو تمرین ورزشی بر نقص شناختی و رفتاری ناشی از انسداد شریان مغزی میانی در موش  Q10تأثیر کوآنزیم  رنجبر 

۴:۳۵ – ۴:۲۵  

فاطمه ؛  بهزاد آریا؛ لیلی خاوری خراسانی

 مقایسه قدرت و استقامت عضالنی زنان سالمند مبتدی و تمرین کرده سی ایکس ورکس  محمودی 

۴:۴۵ – ۴:۳۵  

 تاثیر یک دوره تمرین در آب بر شاخص های چاقی شکمی و فشار خون مردان سالمند احمدیمحسن یعقوبی؛ فاطمه 

۵ – ۴:۴۵  

 و فشارخون زنان سالمند  LDL ،HDLتأثیر یک دوره تمرینات پیالتس بر روی  تورج محمد زمانی؛ صدیقه عزیزی 
۵:۱۰ – ۵  

مهتاب خان محمدی؛ مرتضی دوستی؛ فرزام  

 موانع توسعه ورزش سالمندی در کشور ایران  فرزان؛ محمدحسین رضوی 

۵:۲۵ – ۵:۱۵  

عماد الدین پورصفر طبالوندانی؛ نوشین بنار؛  

 اثربخشی فناوری واقعیت مجازی بر تحرک عملکردی سالمندان )بررسی سیستماتیک و فراتحلیل شهرام شفیعی 

۵:۳۵ – ۵:۲۵  



 


