
 تعالی بسمه

 ورزشی شناسی روان و حرکتی رفتار انجمن دانشجویی ملی همایش مقاله فراخوان
  

 این .رساند می اطالع به را 1396 آذر دوم تاریخ در را خود "دانشجویی ملی همایش" برگزاری ورزشی، شناسی روان و حرکتی رفتار انجمن

 گیری جهت و ها دغدغه با شدن آشنا اندیشی، هم منظور به ها گرایش این دانشجویان آوردن گردهم هدف با را خود دانشجویی همایش انجمن،

 است آشکار کند. می برگزار دانشجویان بین پژوهشی های یافته تبادل و محور، نیاز های پژوهش با آشنایی ها، گرایش این در پژوهشی های

 کارگاه برپایی به توانمی همایش این هایبرنامه سایر از ورد.آ خواهد فراهم ختنآمو بیشتر و نظر تبادل برای را فرصتی نیز محترم استادان حضور

 کرد. اشاره دانشجویی برتر پوستر و سخنرانی، کتاب، از تقدیر و تحقیق، روش های

 

 حورهای همایشم

 های سنی و افراد با نیازهای ویژه : نگاه به گروهورزش و سالمت روانی

 مالحظات رشدی در فعالیت های بدنی: مالحظات مربوط به گروه های سنی

 : مشاوره و آموزش مهارت های روان شناختیافزودن عملکرد ورزشی از طریق مداخالت روان شناختی

 مالحظات مربوط به پیشگیری از آسیب: مالحظات رشدی، مالحظات مربوط به بهتر شدن عملکرد، و کنترل حرکات انسان

: روش های نو در آموزش مهارت ها، گروه های سنی و یادگیری مهارت ها، و باز آموزی مهارت ها پس از یادگیری مهارت های حرکتی

 آسیب

 

 تاریخ های مهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 96 مهر اول آغاز دریافت چکیده مقاالت

 96 آبان 15 پایان دریافت چکیده مقاالت

 96 آبان 25 اعالم نتایج داوری مقاالت

 96 آذر دوم تاریخ شروع همایش
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 مقاله چکیده پذیرش شرایط

 شود تهیه دستورالعمل همین چهارچوب در مقاله چکیده. 

 باشد. شده ارائه خارجی و داخلی علمی های همایش دیگر در نباید ارسالی مقاله چکیده 

 اطالعات )درج باشند داشته اطالع همایش به آن ارسال از باید مقاله نویسندگان سایر مقاله، صاحب توسط مقاله چکیده ارسال از پیش 

 است(. ضروری مربوطه محل در مقاله ثبت هنگام در همکار نویسندگان کامل و صحیح

 است. نویسندگان عهدة به شده ارائه مطالب ویرایشی و علمی مسئولیت 

 نام ثبت هزینه ،چکیده هر شدن پذیرفته صورت در د.کن ارسال همایش دبیرخانه به مقاله چکیده تعداد هر تواند می پژوهشگر هر 

 شد. خواهد دریافت جداگانه کدام هر برای

 شود. می محسوب مقاله آن کننده ارائه مقاله، کننده ارسال 

 شد. خواهد چاپ همایش سامانه در شده ثبت ترتیب به و نویسندگان همه نام به مقاله ارایه گواهی 

 باشد. واژه 15 حداکثر مقاله چکیده عنوان 

 شامل را کلیدی واژه پنج و گیری، نتیجه و بحث ، نتایج شناسی، روش هدف، باشد؛ واژه 400 حداکثر و 250 حداقل شامل چکیده 

 باشد. منبع و جدول، شکل، بدون و شده؛

 ثبت نام در همایش

  www.imbspa.irبه نشانی  سایت انجمن علمی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران بهتوانید می کسب اطالعات بیشتربرای 

 کنید.اطالعات مورد نیاز را دریافت  همایش دانشجوییمراجعه نموده و از منوی 

اقدام فرمایید. در درج اسامی  imbspacongress@imbspa.ir توانید از طریق آدرس ایمیل به نشانی برای ارسال چکیده می

 مقاالت صادر خواهد گردید. درج شده در اسامی نویسندگان دقت فرمایید؛ گواهی به ترتیب 

آبان ماه در سایت انجمن و منوی همایش دانشجویی قابل دسترسی است.  پس از داوری و پذیرش چکیده  25مقاالت در تاریخ نتایج داوری 

 توانید نسبت به پرداخت وجه و ثبت نام نهایی اقدام فرمایید.مقاله می

 

 تماس با ما

    www.imbspa.irآدرس سایت: 

  imbspacongress@imbspa.irپست الکترونیک:
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