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فهرست مطالب
برگزاری نشست های کمیته آموزش و پژوهش با دانش آموختههای رفتار حرکتی و روان-
شناسی ورزشی
چهلمین جلسه هیأت مدیره
چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره
امضای تفاهم نامه با آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
برگزاری آیین نکوداشت دکتر مهدی نمازی زاده
امضای تفاهم نامه با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

انجمن علمی رفتار حرکنی و روان شناسی ورزشی ایران به منظور گسترش ،پیشبرد و ارتقای علم در حوزه
رفتارحرکتی و روان شناسی 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 نشست های کمیته آموزش و پژوهش با دانش آموختههای رفتار حرکتی و روانشناسی
ورزشی

کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران ،سلسله نشست هایی
را با دانش آموختگان رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران در مهر ماه  ، 1400برگزار کرد .این نشست
ها با محوریت مسائل آموزشی ،پژوهشی و اشتغال با حضور جمعی از دانش آموختگان و هم چنین اساتید
محترم به صورت مجازی برگزار شد و چالش ها و راهکارهای پیشنهادی در خصوص مسائل مطرح شده
مورد بحث قرار گرفت  .گزارش تفصیلی این نشست ها در سایت انجمن و صفحه مخصوص به کمیته
آموزش و پژوهش قابل دسترسی می باشد.
لینک صفحه :کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

چهلمین جلسه هیأت مدیره
روز سه شنبه  2۷مهر ماه  ، 1400همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش ،چهلمین جلسه هیأت مدیره
انجمن با حضور اعضای هیأت مدیره ،مسئولین کمیتههای تخصصی و نمایندههای استانی به صورت
مجازی برگزار شد.
در این جلسه؛ برگزاری وبینارها ویژه دانشجویان روان شناسی ورزش در شاخههای استانی ،همکاری
انجمن در همایش بینالمللی دانشگاه محقق اردبیلی تبریز ،فراهم شدن مقدمات عضویت انجمن در مرجع
ملی کنوانسیون حقوق کودک و برگزاری دوره آموزش مهارتهای زندگی به کودکان با ورزش بررسی
شده و مورد تصویب قرار گرفت.
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چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره
روز سه شنبه  2آذر ماه  ،1400هیأت مدیره انجمن
علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران ،جلسه
خود را با حضور نماینده شاخههای استانی و مسئولی ن
کمیتههای تخصصی ،به صورت مجازی برگزار کردند.
در این جلسه تصمیماتی مبنی بر برگزاری جلساتی با
معاون تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش در خصوص مسائل رشته در اواسط آذر ماه ،جلسهای با وزیر ورزش در
خصوص بررسی مسائل حیطه دورههای کودک و نحوه همکاری و ورود انجمن به ساماندهی این دورهها ،انجام
اقداماتی در جهت امضای تفاهمنامه با فرهنگستان لغت و هم چنین پژوهشگاه فرهنگ و هچنین آمادهسازی
مقدمات امضای تفاهمنامه با مرکز نقشهبرداری مغز ایران به تصویب رسید.

3

امضای تفاهم نامه با آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
در  15آذر  1400انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران
تفاهمنامهای را به امضا رساندند.
در جلسهای که با حضور آقای دکتر مهدی نمازیزاده (ریاست محترم انجمن) ،آقای دکتر محمد رضا آی (ریاست
محترم آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ) و آقای دکتر غالمعلی حسین زاده (معاون محترم پژوهش و فناوری
آزمایشگاه) در ساختمان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد ،دو طرف بر همکاری مشترک و استفاده از
ظرفیت های موجود در زمینه های آموزشی ،پژوهشی ،نیروی انسانی و تجهیزات سخت افزاری تاکید نمودند.
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برگزاری آیین نکوداشت دکتر مهدی نمازی زاده

روز سه شنبه  16آذر ماه  ، 1400مراسم نکوداشت استاد فرهیخته جناب آقای دکتر مهدی نمازی زاده در دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ،برگزار شد .این مراسم که با حضور جمع کثیری از دانشجویان ،اساتید
رشته علوم ورزشی و هم چنین سخنرانی تعدادی از اساتید پیشکسوت و ریاست محترم دانشگاه تهران ،جناب
آقای دکتر مقیمی همراه بود ،از تالشها و زحمات این استاد گرانقدر در طی بیش از نیم قرن تعلیم و تربیت،
قدردانی شد .در این مراسم ،مستند زندگی استاد نمازی زاده نیز در بخش های مختلف به نمایش درآمد .در پایان
مراسم ،هدایای یا دبودی از سوی رییس محترم دانشگاه تهران ،انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
ایران،

رئیس

محترم

پژوهشگاه

تربیتبدنی و علوم ورزشی ،رئیس محترم
فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی،
روسای محترم دانشکدههای تربیتبدنی
خوارزمی  ،عالمه طباطبایی  ،دانشگاه
شهبد بهشتی و سایر عالقهمندان به این
استاد فرزانه اهدا شد.
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امضای تفاهم نامه با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
در حاشیه برگزاری آیین نکوداشت دکتر
مهدی نمازی زاده ،متن تفاهم نامهای به
امضای ریاست محترم انجمن آقای دکتر
مهدی نمازیزاده و ریاست محترم پژوهشگاه
تربیت بدنی و علوم ورزشی جناب آقای دکتر
علی شریف نژاد رسید تا هر دو طرف در
حیطههای آموزشی ،پژوهشی و نشر همکاری
و مساعدت الزم را برای پیشبرد اهداف
مشترک به عمل آورند.
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