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  98  پاییز و زمستانخبرنامه الکترونیک 

 انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

Electeronic Newsletter of iranian motor behavior and sport psychology 

Assosiation 

 www.imbspa.org:  آدرس سایت

 info@imbspa.org: آدرس ایمیل

 فهرست مطالب 

 جدید مدیره هیأت جلسه اولین برگزاری 

 ورزشی شناسی روان و رفتارحرکتی رشته بازنگری نشست برگزاری  

 ماه دی 18 و 17: ورزشی آنالیزور تربیت دوره اولین برگزاری 

 انجمن جدید نشریه تصویب 

 (28و  27، 26ه هیأت مدیره )جلسات جلس 3برگزاری  

 

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

هشی به نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوشناسی ورزشی و توسعه کیفی رفتارحرکتی و روان

می وزارت مجوز خود را از کمیسیون انجمن های عل 19/12/93ویژه توسعه موضوعات بین رشته ای مربوط،  در تاریخ 

 ه منظور، ب1395خرداد  26علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرد و نخستین مجمع عمومی  عادی خود را در تاریخ 

 انتخاب اعضای هیئت مدیره، بازرس و تعیین حق عضویت ساالنه اعضاء برگزار کرد.

http://www.imbspa.org/
mailto:info@imbspa.org
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 جدید مدیره هیأت جلسه اولین برگزاری 

آیان  28اولین جلسه هیأت مدیره جدید انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران روز سه شنبه، 

تهران برگزار گردید. در این جلسه که با حضور اعضای  در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی 98ماه 

 آقای چنین هم و شهبازی دکتر و قدیری دکتر لطفی، دکتر دانشفر، دکتر شجاعی، دکتر زاده، نمازی دکتر محترم 

 سمت به زاده نمازی دکتر آقای گردید، برگزار میهمان عنوان به پیشین مدیره هیأت محترم عضو بهرام دکتر

انتخاب  خزانه دارو سرکار خانم دکتر شجاعی به عنوان  نائب رئیس، آقای دکتر شهبازی مدیره رئیس هیأت 

 .شدند

 

 

 

 

 

 

 

 بازنگری رشته رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی و زمینه های اشتغال آنبرگزاری نشست  

بازنگری رشته رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی و " ، نشست تخصصی1398دی ماه  10روز سه شنبه 

حرکتی و روان شناسی ورزشی در دانشکده تربیت بدنی و از طرف انجمن علمی رفتار  " زمینه های اشتغال آن

علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی برگزار گردید. این نشست که با حضور اعضای هیأت مدیره انجمن و جمعی از 

اساتید، دانشجویان و دانش آموخنه های دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی برگزار شد، مسائل و چالش 

 مقدم خیر ضمن  ه مورد مورد بحث و نظر قرار گرفت. آقای دکتر نمازی زاده )رئیس انجمن(های موجود در رشت

 ورزشی شناسی روان و حرکتی رفتار رشته دکتری مقطع های سرفصل خصوص در پیشنهادی با حاضرین، به

ی شغلی این رشته ها جایگاه تعریف مورد در را هایی ضرورت دانشجویان و اساتید ادامه، در. نمودند آغاز را جلسه

و زمینه های ارائه خدمت به گروه های هدف در جامعه را مطرح نمودند. تعیین سرفصل های مقاطع مختلف 

تحصیلی بر اساس نیازسنجی شغلی و کسب مهارت های بازار کار و تعامالت دو رشته رفتار حرکتی و روان شناسی 
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ورزشی از موضوعات مهم در این جلسه بود. 

روحانی دبیر کار گروه ورزش  هم چنین آقای

گرایش های جدید با در وزارت علوم، تعریف 

محتوای پیشنهادی از طرف دانشگاه ها را ، 

مورد استقبال قرار دادند و عنوان کردند که 

درخواست های مطرح شده به خصوص در 

مقطع کارشناسی ارشد، با رویکردی مثبت، 

مقرر شد در قابل بررسی است. در پایان 

جلسه دیگری در همین باب فرصت،  اولین

را برای خود پیشنهادات و حضار شود تشکیل 

های شغلی رشته ، در حیطه زمینه های 

 .مختلف ارائه دهند

 

 

 

 ماه دی 18 و 17: ورزشی آنالیزور تربیت دوره اولین برگزاری 

 

دی ماه  18و  17 ر تاریخشگاه خوارزمی تهران، طی دو روز دی دانکارین دوره تربیت آنالیزور ورزشی با هماول

نفر برگزار شد، مباحث مقدماتی تحلیل عملکرد و آنالیز ورزشی  30در این دوره که با حضور ، برگزار شد. 98

ره با اصول اولیه تحلیل عملکرد از دیدگاه فیزیولوژی، روان شناختی، شد. شرکت کنندگان در این دومطرح 
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ح پیشرفته این دوره نیز، در اولین فرصت سط بیومکانیکی و رفتاری و هم چنین تحلیل عملکرد تیمی آشنا شدند

 شد. برگزار خواهد  بعد از دوره مقدماتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجمن جدید نشریه تصویب 

به اطالع دانشجویان و اساتید 

فصلنامه "محترم می رساند، 

اسی رفتارحرکتی و روان شن

آماده دریافت  "ورزشی ایران

مقاالت پژوهشگران گرامی می 

با  عالقه مندان می توانندباشد. 

مراجعه به صفحه نشریه در 

 فرمایند.اطالعات الزم در خصوص چگونگی ارسال مقاالت را مشاهده  سایت انجمن،

 :لینک صفحه نشریه

/psychplogy-sport-and-behavior-motor-of-journal-http://imbspa.org/iranian  

 

http://imbspa.org/iranian-journal-of-motor-behavior-and-sport-psychplogy/


5 
 

 :(28و  27، 26جلسه هیأت مدیره )جلسات  3برگزاری  

هیأت مدیره در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران برگزار شد. در این جلسات در  28و  27، 26 جلسات

تصمیم گیری شد. طبق مصوبات، آقای دکتر فرشید طهماسبی به عنوان  مورد مسئولین کمیته های تخصصی انجمن،

عنوان مسئول کمیته کارآفرینی و ارتباط با جامعه، آقای دکتر فرهاد مسئول کمیته بین الملل، آقای دکتر لطفی به 

انتخاب شدند. ضمن آنکه آقای دکتر کاشی به عنوان مسئول کمیته  قدیری به عنوان مسئول کمیته دانشجویی

قرار کمیته آموزش و پژوهش کماکان بر عهده آقای دکتر عباس بهرام مسئولیت  گردهمایی ها انتخاب شدند و 

 ت. به عالوه آقای دکتر شمس، مسئولیت کمیته انتشارات را به عهده گرفتند.گرف


