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  1400 زمستانخبرنامه الکترونیک 
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 فهرست مطالب

 یمل شیهما نیانتشار کتابچه دوم 

 رهیمد أتیهجلسه  دومینچهل و  

 یبهشت دیدانشگاه شه یو تندرست یدانشکده علوم ورزشتفاهم نامه با  یامضا 

 خوارزمینشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه تفاهم نامه با  یامضا 

 

 

 

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

http://www.imbspa.org/
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 یمل شیهما نیانتشار کتابچه دوم 

 

رفتار حرکتی و  انجمن یمل شیهماکتابچه دومین 

ماه  ید 2و  1 خیکه در تار شناسی ورزشی ایرانروان

 1400دی ماه  17ه بود در تاریخ برگزار شد 1400

 منتشر شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهیمد أتیهجلسه  دومینچهل و  

شناسی ورزشی ، چهل و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن علمی رفتار حرکتی و روان1400دی ماه  28سه شنبه 

 های استانی به صورت مجازی برگزار شد. های تخصصی و نمایندگان شاخهایران با حضور مسئول کمیته

 :در این جلسه موضوعات زیر به تصویب رسید

 با انجمن  یهمکار یبرا اتیواصله از طرف نشر یهابه درخواست یدگیجهت رس یانامه نییمقرر شد آ

 نیزبان( ا یسیانگل اتیالملل )در خصوص نشرنیب تهیکم ینشر با  همکار یتخصص تهیشود و کم نیتدو

 .قرار دهند یها را مورد بررسدرخواست

 محترم در  ریانجمن مقرر شد که با حضور سردب هینشر تینشر در مورد وضع تهیبا توجه به گزارش کم

 .و مرتفع شود یبررس هیمشکالت و معضالت نشر ته،یلسات کمج
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 اقدام شود ینیکسب مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفر یمقرر شد برا. 

 قرار گرفت بیمقدمات تفاهم با فرهنگستان لغت مورد تصو. 

 ردیبا وزارت آموزش و پرورش توسط انجمن صورت پذ یشتریب یهایمقرر شد همکار. 

 در اواخر بهمن ماه  انه،یسال یانجمن، جلسه مجمع عموم سیسال تاس نیبا پنجم زمانمقرر شد هم

 .دانشگاه تهران برگزار شود یبدنتیدانشکده ترب یزبانیبه م 1400

  های با توجه به فراهم شدن امکان صدور کارت عضویت آنالین، مقرر شد از این پس تمامی کارت

 .شودعضویت انجمن به صورت الکترونیک ارسال 

 

 

 

 یبهشت دیدانشگاه شه یو تندرست یتفاهم نامه با دانشکده علوم ورزش یامضا 

و  یبا دانشکده علوم ورزش رانیا یورزش یشناسو روان یرفتار حرکت یانجمن علم 1400بهمن ماه  25در تاریخ 

ها ، کارگاه یتفاهم انجمن در برگزار نیامضا کردند.  طبق ا ینامه همکارتفاهم یبهشت دیدانشگاه شه یتندرست

 کرد. هدخوا یورزش دانشکده همکار یشناسروان هینشر نیچنو هم یتخصص یهادوره یها و برگزارنشست
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دانشگاه  یو رفتار حرکت یورزش تیریپژوهش در مد هیتفاهم نامه با نشر یامضا 

 یخوارزم

 

 

 یانجمن علم، 1400بهمن ماه  2در تاریخ 

با  رانیا یورزش یو روان شناس یرفتار حرکت

و رفتار  یورزش تیریپژوهش در مد هینشر

 ریبه مد یخوارزم دیدانشکده شه یحرکت

 ینامه همکارتفاهم یاله رضایدکتر عل یمسئول

 امضا کردند.

 


