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فهرست مطالب
برگزاری جلسات هیأت مدیره در دوران اپیدمی کووید( 19-جلسات  33و )34
حمایت معنوی از کتاب" مالحظات روان شناختی ورزش در کودکان و نوجوانان"

چاپ کتاب "اکتساب مهارت های حرکتی بنیادی برای کودکان و بزرگساالن
اوتیسمی"
مشارکت در همایش بین المللی ترکیه
انتصاب دکتر حمید صالحی به نمایندگی شعبه اصفهان
برگزاری سومین همایش ملی دانشجویی
انجمن علمی رفتار حرکنی و روان شناسی ورزشی ایران به منظور گسترش ،پیشبرد و ارتقای علم در حوزه
رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی به
ویژه توسعه موضوعات بین رشته ای مربوط ،در تاریخ  93/12/19مجوز خود را از کمیسیون انجمن های علمی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری دریافت کرد و نخستین مجمع عمومی عادی خود را در تاریخ  26خرداد  ،1395به منظور
انتخاب اعضای هیئت مدیره ،بازرس و تعیین حق عضویت ساالنه اعضاء برگزار کرد.
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برگزاری جلسات هیأت مدیره در دوران اپیدمی کووید19-
هیأت مدیره انجمن در زمستان  99جلسات خود
را در دو نوبت پیگیری کرد .جلسات  33و  34با
توجه با شرایط کرونایی و رعایت دستورالعمل های
بهداشتی به صورت مجازی برگزار شد .پیگیری
امور مربوط به کمیته های تخصصی و اعضای آن
ها ،صدور مجوز های علمی از سوی انجمن ،موضوعاتی مهمی بود که در این جلسات پیگیری شد.

هم چنین مصادف با چهارمین سالرزو تأسیس انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
ایران بود که رئیس انجمن ضمن تبریک این روز ،خواهان تالش و همراهی تمامی اعضای جامعه
رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی  ،برای هر چه پربارترشدن این رشته شدند.
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حمایت معنوی از کتاب" مالحظات روان شناختی ورزش در کودکان و نوجوانان"

کتاب "مالحظات روانشناختی ورزش در کودکان و نوجوانان" با تهیه و تدوین دکتر حمید
صالحی و همکاران گرامی  ،طبق مصوبه جلسه هیأت مدیره ،مورد حمایت معنوی انجمن قرار
گرفت.
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چاپ کتاب "اکتساب مهارت های حرکتی بنیادی برای
کودکان و بزرگساالن اوتیسمی

کتاب اکتساب مهارت های حرکتی بنیادی برای کودکان و
بزرگساالن اوتسمی در زمستان  99با حمایت معنوی انجمن
و ترجمه دکتر غالمرضا لطفی (عضو هیأت مدیره انجمن) به
چاپ رسید .این کتاب به دالیل متعددی مورد تحسین
متخصصان و درمانگران حوزه اوتیسم قرار گرفته است.
پروفسور سوگدن در پیشگفتاری که بر کتاب نوشته است به سه دلیل مهم ،این اثر را قابل تقدیر
دانسته است که شامل اهمیت حرکت در زندگی روزمره ،توجه به اختالل طیف اوتیسم ،و تجربه
و مه ارت نویسنده است .شاید بتوان گفت که این سه ویژگی مهم در کنار ساختار و سازماندهی
عالی کتاب که آن را هم برای تدریس و هم استفاده کاربردی والدین ،متخصصان و مربیان و
معلمان مناسب ساخته است ،از دالیل اصلی انتخاب کتاب برای ترجمه بوده
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است.

مشارکت در همایش بین المللی ترکیه
.
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انتصاب دکتر حمید صالحی به عنوان نماینده شعبه اصفهان
با استعفای دکتر احمدرضا موحدی ،نماینده سابق انجمن در شعبه اصفهان ،یا موافقت هیأت مدیره،
دکتر حمید صالحی به نمایندگی انجمن در شعبه اصفهان منصوب شدند .انجمن علمی رفتار حرکتی
ضمن سپاسگزاری از زحمات آقای دکتر موحدی ،برای آقای دکتر صالحی آرزوی توفیق و سربلندی
را در جهت اهداف انجمن دارد.
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برگزاری سومین همایش ملی دانشجویی انجمن
روز شنبه  23اسفند  ،1399سومین همایش
ملی دانشجویی انجمن علمی رفتار حرکتی و
روان شناسی ورزشی ایران :با رویکرد
راهبردهای اجرایی در خدمت به جامعه ،به
میزبانی مجازی دانشگاه تربیت دبیر شهید
رجایی برگزار شد .مراسم افتتاحیه با سخنرانی
جناب آقای دکتر کاشف ریاست محترم
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه
رجایی و جناب آقای دکتر شهبازی نایب
رئیس محترم انجمن آغاز شد .برنامه های
همایش شامل دو پنل تخصصی سخنرانی،
جلسه نمایش پوستر  ،دو کارگاه و یک نشست استارت آپ کارآفرینی بود که همگی به صورت
مجازی برگزار شد.
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بخش کارگاه ها ،خانم سنا سلطانی از
دانشگاه خوارزمی ،مدرس کارگاه طراحی
بازی با رویکرد  ICFبود و آقای دکتر
ابراهیم نوروزی نیز مدرسی کارگاه
مداخالت ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش
استرس در ورزشکاران حرفه ای را بر
عهده داشتند.

در نشست تخصصی کارآفرینی3 ،
گروه برتر فعال در حیطه رفتار
حرکتی و روان شناسی ورزشی به
معرفی روند کاری و موفقیت های به
دست آمده پرداختند .هم چنین دو
گروه نیز طرح های کارآفرینی خود
را که به تازگی ایجاد و شروع به
فعالیت کرده اند را مطرح نمودند.
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در پایان ،ضمن سخنرانی دبیر محترم علمی همایش آقای دکتر غالمرضا لطفی ،در بخش
سخنرانی ،خانم ها الهام خداداده و مریم شرفی به عنوان سخنرانان برتر و در بخش پوستر،
مقاله خانم مریم لشکریان به عنوان پوستر برتر انتخاب شدند.
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