
 
    بسمه تعالي                         

برگزار مي كند انجمن روان شناسي ايران                            
                                                             فراخوان مقاله

         رواني و ورزش سالمت همايش      
انجمن روان شناسي ايران قصد دارد با برگزاري همايش . بيشتر آشكار مي كند هر روز نقش خود را متي روانيورزش، به عنوان يكي از مولفه هاي مربوط به سال

 ،در اين امر سازمان نظام روان شناسي ايران .سالمتي رواني به طور جامع بررسي نمايد با پرداختن به فعاليت هاي ورزشي را ارتباط  "سالمتي رواني و ورزش"
از كليه دانشمندان و دانش پژوهان دعوت  . پيك، و سازمان ورزش شهرداري تهران به انجمن ياري خواهند رساندآكادمي ملي المپژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، 

  .مي شود كه با ارسال مقاالت پژوهشي خود در اين همايش شركت نمايند
  

  ي همايشمحورها
 و ورزش نظريه هاي سالمتي رواني •

 براي تمرينات بدني آمادگي رواني •

 ورزش و افسردگي، ورزش و اضطراب، ورزش و عزت نفس، ورزش و خلق مثبت، ورزش و فعاليت شناختي، ورزش و پاسخدهي به فشار رواني •

 سالمتي رواني و ورزش در زنان •

 كهنساالن سالمتي رواني و ورزش در •

 معلوالن سالمتي رواني و ورزش در •

 كودكان و نوجوانان و سالمتي رواني ورزش •

 ورزش و بيماري هاي رواني  •

  هاي ورزشي شناختي پس از رقابت ها و بازتواني روان پيشگيري از آسيب •
  

  ذيرش مقالهشرايط ارسال و پ
  .كليه مقاالت بايد به دو شكل جكيده بلند فارسي و جكيد كوتاه انگليسي ارسال شوند

  (Long Abstract)جكيده بلند فارسي  •

و بحث  ،)تايجن(ها  يافته ،شناسي روش، )مباني نظري و پيشينه پژوهش(مقدمه  شامل عنوان، اسامي و مشخصات نويسندگان، موسسه ناظر،  A4  صفحه 4در  .1
 .گيري و منابع نتيجه

 .؛ زير نام ارائه دهنده مقاله خط كشيده شودحداكثر يك شكل و يك جدول .2

 .پ شودتاي  ي متر فاصله بين سطرهامتر حاشيه و يك سانت با سه سانتي  Word 2003با نرم افزار  .3

 .انتخاب شود ساده 12متن نازنين ،  12نازنين مورب: درس، آ13نازنين سياه : ، نام نويسندگان14نازنين سياه : قلم تايپ در چكيده فارسي براي عنوان مقاله   .4

 انگليسي   (Short Version Abstract)چكيده كوتاه  •

گيري كلي و  ها، نتيجه شناسي، يافته و بدون جدول و نمودار شامل عنوان، اسامي و مشخصات نويسندگان، هدف، روش  A4 در اندازه  Word 2003با نرم افزار  .1
 هاي كليدي  واژه

 .ها و مشخصات اشاره شده در چكيده فارسي تايپ شود با اندازه Times New Roman قلم .2

 .هاي علمي ارائه نشده باشد مقاله قبالً در هيچ يك از همايش .3

 .همايش ارسال گردد  ايميلاز طريق   Word 2003 مقاله به صورت  فايل .4

 .به مقاله ارسالي از طريق نمابر يا پست ترتيب اثري داده نخواهد شد .5

 .شوند ارايه مي و پوستر مقاالت پذيرفته شده به صورت سخنراني .6

و به  تكميل كرده sportdivision   www.iranpa.org/انجمن روان شناسي ايرانمتقاضي براي ثبت نام الزم است برگه مربوط به ثبت نام را در وب سايت  .7
 .ارسال كند   ranpa.orgsportdivision@i به ايميل همراه مقاله

 
  :زمان

 بهمن ماه  7: برگزاري همايشتاريخ  .1

  1389 اول آذرماه: مهلت ارسال مقالهآخرين  .2

 1389 ماه اول دي: شدگان پذيرفته اسامي اعالم .3

  
  هزينه ها

كه شامل ثبت نام  باشد مي) ريال 200000براي دانشجويان (ريال  500000معادل  شدگان دريافت خواهد شد هزينه ارائه مقاله در همايش كه پس از اعالم اسامي قبول
به  صادرات شعبه مقدس اردبيلي بانك 0102699310002اين مبلغ بايد به حساب شماره . نهار، و بسته همايش است  ا، پذيرايي حين همايش،و استفاده از سخنراني ه

  . واريز شود انجمن روان شناسي ايراننام 
 


