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 فهرست مطالب

 برگزاری مجمع عمومی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران ▪

  ت مدیره انجمنأشانزدهمین جلسه هیبرگزاری  ▪

  صدور حکم جناب آقای دکتر مهدی سهرابی به عنوان نماینده انجمن در استان های خراسان ▪

 صدور کارت های عضویت اعضای انجمن ▪

  اصفهان استان در انجمن نماینده عنوان به موحدی احمدرضا دکتر آقای جناب حکم صدور ▪

  تهران رجایی شهید ورزشی علوم دانشکده در انجمن مدیره هیأت جلسه هفدهمین برگزاری ▪

جناب آقای دکتر حمیدی  کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران با جلسه ▪

  محترم وزیر آموزش و پرورش و مدیران ستادیمعاون 

  ورزش در ذهنی مهارت مربی تربیت دوره اولین برگزاری ▪

 

 

به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علم در حوزه رفتارحرکتی و  ورزشی ایران انجمن علمی رفتار حرکنی و روان شناسی

شناسی ورزشی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی به ویژه توسعه موضوعات بین روان

علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرد و  مجوز خود را از کمیسیون انجمن های علمی وزارت 19/12/93رشته ای مربوط،  در تاریخ 

، به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره، بازرس و تعیین حق عضویت 1395خرداد  26نخستین مجمع عمومی  عادی خود را در تاریخ 

 ساالنه اعضاء برگزار کرد.

http://www.imbbspa.org/
mailto:info@imbspa.org
https://imbspa.org/%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/
https://imbspa.org/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c/
https://imbspa.org/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c/
https://imbspa.org/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c/
https://imbspa.org/%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7/
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  برگزاری مجمع عمومی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران  ➢
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  شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمنبرگزاری  ➢

 تربیت دانشکده میزبانی به و  انجمن ، شانزدهمین جلسه انجمن با حضور اعضای هیئت مدیره139۷اردیبهشت ماه  1۷روز  در

 .شد برگزار تهران دانشگاه بدنی

  صدور حکم جناب آقای دکتر مهدی سهرابی به عنوان نماینده انجمن در استان های خراسان ➢

رئیس انجمن رفتار حرکتی و روان  آقای دکتر مهدی سهرابی، عضو محترم هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، از طرف جناب

  .نماینده انجمن در شعبه مشهد مقدس منصوب شدند شناسی ورزشی ایران به مدت سه سال به عنوان

 

  

https://imbspa.org/%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/
https://imbspa.org/%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/
https://imbspa.org/%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/
https://imbspa.org/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c/
https://imbspa.org/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c/
https://imbspa.org/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c/
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  صدور کارت های عضویت اعضای انجمن    ➢

 

 

 

 

 

 

  صدور حکم جناب آقای دکتر احمدرضا موحدی به عنوان نماینده انجمن در استان اصفهان ➢

انجمن علمی رفتار حرکتی و روان  آقای دکتر احمدرضا موحدی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، از طرف رئیس جناب

 .نماینده انجمن در شعبه اصفهان منصوب شدند شناسی ورزشی ایران به مدت سه سال، به عنوان

    

https://imbspa.org/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/
https://imbspa.org/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/
https://imbspa.org/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/
https://imbspa.org/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88/
https://imbspa.org/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88/
https://imbspa.org/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88/
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  برگزاری هفدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن در دانشکده علوم ورزشی شهید رجایی تهران ➢

در دفتر ریاست دانشکده   9۷/5/22 هیات رئیسه انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران روز دوشنبه اعضای

جلسه دادند. در  علوم ورزشی دانشگاه شهید رجایی تهران تشکیل

 این جلسه که با حضور اعضای محترم هیأت رئیسه دکتر مهدی

نمازی زاده، دکتر محمد کاظم واعظ موسوی، دکتر حسن خلجی، 

ریاست دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید  دکتر مهدی شهبازی و

شد، پس از ارائه گزارش عملکرد  ی دکتر فرشید طهماسبی برگزاررجائ

شهبازی(  انجمن توسط دبیر انجمن )جناب آقای دکتر مهدی

 راهکارهای توسعه اشتغال و کار آفرینی در رشته رفتار حرکتی و روان

) آقای دکتر فرشید  آفرینی انجمن شناسی ورزشی مورد بحث قرار گرفت و بر اساس پیشنهاد رئیس کمیته اشتغال و کار

 در« تربیت مشاور روان شناس ورزشی»و « تربیت مربی الگوهای بنیادی حرکتی» طهماسبی( مقرر شد دو برنامه کلیدی شامل

 .برگزار شود شهریور ماه سال جاری با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان

 

 

 

 

 

https://imbspa.org/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/
https://imbspa.org/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/
https://imbspa.org/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86/
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جناب آقای  کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران با جلسه ➢

  محترم وزیر آموزش و پرورش و مدیران ستادیدکتر حمیدی معاون 

 

شناسی ورزشی ایران با جناب  ، جلسه کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی رفتار حرکتی و روان139۷تیرماه  25 دوشنبه

 .و مدیران ستادی در وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید آقای دکتر حمیدی معاون محترم وزیر آموزش و پرورش

در این جلسه، دکتر حمیدی معاون تربیت 

 بدنی و تندرستی، دکتر جعفری مدیر کل

تربیتی، دکتر وحدانی دبیر شورای آموزش 

 دیر مسوولپژوهش، دکتر تسلیمی م و

مقطع متوسطه. دکتر بهرام مسوول کمیته، 

 دکتر دانشفر عضو و دکتر شهبازی دبیر

 .انجمن حضور داشتند

و وزارت انجام شد و مقرر گردید در حوزه های  مابین انجمندر این جلسه تبادل نظر در زمینه بندهای مختلف تفاهم نامه فی

تحقیقاتی، ارزیابی و  کارگاه های آموزشی، دوره های ضمن خدمت، طرح هایمربیان و مدرسان ،  مختلف اعم از دانش افزایی

تنظیم درس تربیت  ورزشی ، طرح های تحقیقاتی مورد نیاز و نیز تهیه و سنجش رشدی مقاطع پایه، استعدادیابی، مشاوره روانی

سانه امضا و اطالع رسانی خواهد ر همکاری مشترک به عمل آید . متن تفاهم نامه در نشست مشترک و با حضور اصحاب بدنی

 .شد

 

 

 

 

 

 

 

https://imbspa.org/%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7/
https://imbspa.org/%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7/


  97 بهار و تابستان، روان شناسی ورزشی ایران خبرنامه الکترونیک انجمن علمی رفتار حرکتی و

7 
 

  ورزش در ذهنی مهارت مربی تربیت دوره اولین برگزاری ➢

 مدرسان و ایران ورزشی شناسی روان و حرکتی رفتار علمی انجمن همت به ورزش در ذهنی مهارتهای مربی تربیت دوره ولینا

 برگزار همکاران و موسوی واعظ دکتر آقای جناب برجسته

در دانشگاه  9۷شهریور  23تا  20شد. در این دوره که از 

نفر همراه بود.  30با شرکت ، شهید رحایی نهران برگزار شد

شناختی رت های روانسرفصل های اصول پایه مربیگری مها

ورزش، گی، استرس و اضطراب در در ورزش، مربیگری انگیخت

آرام سازی و هم چنین و  مربیگری تصویرسازی، توجه

از سوی اساتید به مربیگری مهارت های ذهنی برای کودکان 

ی انجمن علمی رفتار حرکتی و وران شناسی ورزشی به نیز گواهی معتبر از سوصورت تئوری و عملی ارائه شد. در پایان دوره 

 شرکت کنندگان اعطا شد.

 

 

 


