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 فهرست مطالب

 (32 و 31 )جلسات  19-کووید اپیدمی دوران در مدیره هیأت جلسات برگزاری 

 حمایت معنوی از کتاب انگلیسی برای دانشجویان روان شناسی ورزش  

 روش های آماری"کتاب چاپ  

 راه اندازی وب سایت نشریه رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی ایران 

 اداره کل تربیت بدنی استان البرزکز استعدادیابی مر بازدید از 

 

 

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

امور آموزشی و پژوهشی به  شناسی ورزشی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن بهرفتارحرکتی و روان

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

، به منظور 1395خرداد  26علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرد و نخستین مجمع عمومی  عادی خود را در تاریخ 

 و تعیین حق عضویت ساالنه اعضاء برگزار کرد. انتخاب اعضای هیئت مدیره، بازرس
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 19-برگزاری جلسات هیأت مدیره در دوران اپیدمی کووید 
 

، 99مهرماه  27در تاریخ 

ام انجمن، با  31جلسه 

رعایت پروتوکل های 

بهداشتی به میزبانی دانشگاه 

شهید بهشتی به صورت 

حضوری برگزار شد. در این 

جلسه پیشنهاد تشکیل 

کارگروه های تخصصی در هر 

کمیته و هم چنین استفاده از 

 دستور کار قرار گرفت. قابلیت های فضای مجازی برای برگزاری دوره های آموزشی در 

چنین در جلسه ای که در آذر ماه به صورت مجازی هم

برگزار شد توسعه تعامالت بین الملل با عضویت در 

سازمان های بین المللی و با مسئولیت دکتر فرشید 

طهماسبی مسئول کمیته روابط بین الملل مورد بررسی 

سی قرار گرفت. این مهم، با پیشنهادی از طرف دکتر اقد

برای تعیین فردی به عنوان رابط بین الملل در هر یک از 

ها از طرف اعضای هیأت مدیره  انجمن مورد دانشگاه

 پیگیری قرار گرفت.
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 "انگلیسی برای دانشجویان روان شناسی ورزش"کتاب  چاپ حمایت معنوی از 

آقای دکتر محمد تقی اقدسی  به تألیف "انگلیسی برای دانشجویان روان شناسی ورزش"کتاب 

 همکاران ، طبق مصوبه جلسه هیأت مدیره، مورد حمایت معنوی انجمن قرار گرفت.

 

 

 

  

 

    

 

    

 

 "برای ورزش و تربیت بدنیهای آماری روش"کتاب چاپ  

و تربیت بدنی به  روش های آماری برای ورزش"، کتاب 99پاییز در 

ج پ ورما و ترجمه دکتر مهدی شهبازی و همکاران، توسط نویسندگی 

انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان و هم چنین حمایت معنوی 

چنین حاضر عالوه بر ارائه مفاهیم آمار و همکتاب  انجمن به چاپ رسید.

آماری را های آزمون مهمترین اجرای ، سواالت انتهای هر فصلنمونه 

برای خوانندگان فراهم  SPSSصورت گام به گام در نرم افزار نیز به 

 کرده است. 
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 اه اندازی وب سایت نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایرانر 

مدیر  به "نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران "نشریه اختصاصی انجمن با عنوان 

آذر ماه با توجه به  20مسئولی دکتر مهدی نمازی زاده و سردبیری دکتر معصومه شجاعی، از تاریخ 

راه اندازی سایت اختصاصی آماده دریافت  مقاالت اصیل پژوهشی در حیطه رفتار حرکتی و روان 

 . شناسی ورزشی شد

شناسی ورزش، از مقاالت واناین نشریه با هدف متمرکز ساختن مطالعات در حیطه رفتار حرکتی و ر

کند. ها حمایت میهای بین رشته ای در این حوزهچنین پژوهشمرتبط در این موضوعات و هم

انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران به عنوان صاحب امتیاز نشریه امیدوار است 

 کنار در را ورزش شناسی روان و حرکتی رفتار بزرگ بدین وسیله، همراهی و تالش علمی خانواده  تا

 برای علمی، مطالعات نتایج از مندی بهره و نشر تولید، در مؤثر گامی بتواند و باشد داشته خود

 .ی مختلف جامعه برداردقشرها

 شماره اول نشریه، به زودی به صورت آنالین چاپ خواهد شد. 

 http://journal.imbspa.org/: نشریه آدرس وب سایت
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 بازدید از مرکز  استعدادیابی اداره کل تربیت بدنی استان البرز 
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