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 مطالب فهرست

 مقدمه

 راهبردهای ارتباطی و خدماتی دفتر همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه

 ایجاد نگرش بین المللی در زمینه های ارتباطی از قبیل تبلیغات، وب سایت پژوهشگاه، کاتالوگ ها و بروشورهای معرفی  

 

 

 پژوهشگاه تشکیل کارگروه بین الملل (1

 تشکیل کارگروه ایرانیان متخصص علوم ورزشی خارج کشور (2

  "ایده های برتر در بازی های حرکتی خالقانه در منزل"برگزاری اولین جایزه بین المللی پژوهشگاه تحت عنوان  (3

 ایده های برتر در بازی های حرکتی کودکان با تاکید بر محیط"برگزاری دومین جایزه بین المللی پژوهشگاه تحت عنوان  (4

 "زیست

 ایده های خالقانه در طراحی جشنواره های موضوعی بازی های "حت عنوان برگزاری سومین جایزه  بین المللی پژوهشگاه ت (5

 "حرکتی کودکان

 راه اندازی دبیرخانه مرکزی شاخه ایرانی انجمن بین المللی حق بازی برای کودکان  (6

 زبانه معرفی پژوهشگاه  دو اقدام به طراحی و تدوین بروشور (7

 ها و مراکز علمی، آموزشی کشورهای دیگرانعقاد تفاهم نامه های مشترک همکاری با دانشگاه  (8

 *عقد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی با دانشگاه ورزش ووهان چین

حرکتی دانشگاه آلبورگ  دانمارک در حوزه بیومکانیک -*عقد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی میان پژوهشگاه و مرکز تعامل حسی

 ورزشی

 الیا*عقد تفاهم نامه با دانشگاه فلورانس ایت

 دانشگاه تایپه تایوانعقد تفاهم نامه با *

 دانشگاه دولتی تربیت بدنی، ورزش، جوانان و گردشگری روسیه )در مرحله امضاء(عقد تفاهم نامه با *

 *عقد تفاهم نامه با انجمن علوم ورزشی مجارستان

 *همکاری مشترک با مرکز سالمندی موفق دانشگاه کالیفرنیای امریکا

 *آغاز همکاری مشترک و عقد تفاهم نامه با دانشگاه دولتی علوم ورزشی بالروس

 با دانشگاه بارسلونا، اسپانیا و عقد تفاهم نامه مشترک*آغاز همکاری 

 

  کشورهای دیگر از جمله برگزاری دوره های آموزشی تبادالت علمی،  آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز علمی

مشترک کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در موسسات طرف خارجی و برگزاری دوره های بین المللی در داخل کشور با 

 حضور مدرسین و شرکت کنندگان خارجی

 

 دانشگاه فلورانس ایتالیادر  "مدیریت رویدادهای ورزشی"برگزاری دوره آموزشی  (1

 برگزاری اولین / دومین / سومین  دوره بین المللی بدنسازی پیشرفتهیزنی های بین المللی را (2

 برگزاری اولین / دومین / سومین و چهارمین دوره اصول طراحی بازی های حرکتی و ورزش های رشدی کودکان (3

 

 

 ضویت در انجمن ها، مجامع و پایگاه های بین المللی معتبر علوم ورزشیع (4

  ورزش و بدنی تاریخ تربیت المللی بین درانجمن*عضویت 

 عضویت در انجمن بیومکانیک اروپا*

 سازمان بهداشت جهانی همکاری با *

 انجمن بین المللی بازی   با همکاری *



 

 شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس ها و کارگاه های خارج کشور (5

  1394اجرا و راه اندازی پروژه علمی مشترک در سال به امریکا جهت اعضای هیات علمی پژوهشگاه اعزام یکی از *

 1395*اعزام یکی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه به ژاپن جهت شرکت در دوره آموزشی در سال 

 1396در سال  *اعزام یکی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه به تایوان جهت بازدید از امکانات و تجهیزات و عقد تفاهم نامه

 1397در سال  اعضای هیات علمی پژوهشگاه به سوئیس جهت بازدید از آکادمی ورزش کودکان*اعزام یکی از 

 

 دفتر همکاری های علمی بین المللیراهبردهای آموزشی و پژوهشی 

 برگزاری همایش ها  و کارگاه های بین المللی 

 شتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشیه (1

 المللی عملکرد جوانان در زمینه رشد و بلوغبرگزاری کارگاه آموزشی بین  (2

 برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی تعدیل تمرین )تیپر( و اوج رسانی برای عملکرد بهینه  (3

 برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی نقش رسانه و فناوری های دیجیتال در توسعه بازاریابی ورزشی (4

 زشینهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ور (5

  نهای عضله و تاندوهای تجربی برای ارزیابی ویژگیمالحظات تئوریک و روشبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی  (6

 برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   پویایی تیمی (7

 الگوهای فیزیولوژیکی تمرینات استقامتی و قدرتیبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (8

 افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال با تمرینات استقامتی و قدرتیبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (9

 برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   ژنتیک در ورزش (10

-سیبآرویکرد با ها در حین و پس از فعالیت ورزشیسازگاری بیولوژیکی بافتبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (11

 ورزشی شناسی

 انسان بدن و ورزشی کفش تعامل کاربردی رگزاری کارگاه آموزشی بین المللی  رویکردب (12

 شیوه های کنترل و مقابله با رفتار غیر اخالقی در ورزشبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (13

 دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی (14

 VO2نسخه ورزشی بهتر با کینتیک برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (15

 تاثیر فعالیت ورزشی بر کاهش چربی شکمیبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (16

 تاثیر ورزش بر شناخت: اثر روش های مختلف تمرینبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (17

 عضله اسکلتیتاثیر شرایط هایپوکسی و هایپوباریک بر آسیب برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (18

 استراتژی بازاریابی موثر از طریق فوتبالبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (19

 کالس بندی در ورزشکاران پارالمپیکیبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (20

 همشکالت اجرای برنامه های پیشگیری آسیب های ورزشی در ورزشکاران نخببرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (21

 تئوری رهبری مربیگریاری کارگاه آموزشی بین المللی  برگز (22

 یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی (23

 برگزاری کارگاه بین المللی ارزیابی واکنش های قلبی عروقی طی تمرین (24

 زی پس از آسیب تاندون و عضلهدرمان و بازگشت به بابرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (25

 برندسازی در باشگاههای فوتبال فرانسهین المللی  برگزاری کارگاه آموزشی ب (26

 بدنی حرکات و ورزش در تکلیف تحلیل رویکردبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (27

 سرمایه گذاری در زیرساخت های ورزش و میزبانی رویدادهای ورزشیبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (28

 مهارت های اخالقی برای پیشگیری از دوپینگآموزش برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (29

 راهکارهای موفقیت ورزشی برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   (30

  بازاریابی ورزشی کاربردیآموزشی بین المللی دوره  برگزاری (31

 



 راه اندازی نشریه علمی آموزشی  جهت  انجام رایزنی های الزم جهت تشکیل هیات تحریریه از دانشگاه های مختلف دنیا

 انگلیسی پژوهشگاه توسط معاونت پژوهشی 

 

 ظرفیت سازی از طریق برگزاری دوره آموزش زبان انگلیسی برای اعضای هیات علمی 

 

 اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی در سطح بین المللی 

 عقد قرارداد پژوهشی با سازمان  بهداشت جهانی (1

 

 اه های دانش افزایی در خصوص توسعه روابط بین الملل و سوق دادن خط فکری اعضای هیات برگزاری دوره ها و کارگ

 علمی به ارتباطات فراملی

 

 های مطالعاتی تسهیل و اصالح فرآیندهای اداری شرکت اعضای هیات علمی پژوهشگاه در همایش های بین المللی و فرصت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه:

رن بیش از پیش بنیاد نام نهاد. از این رو نقش آموزش عالی در این ق قرن بیست و یکم را می توان قرن دانش

ها امری مورد توجه کشورها می باشد. بدین جهت، تحول در آموزش عالی و به تبع آن تحول در دانشگاه

 .وزش عالی استها و مراکز آم اجتناب ناپذیر است. از جمله این تحوالت، تأکید بر بین المللی شدن دانشگاه
          ین و تکیه بر ا تحقق اهداف سیاست های کلی علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشورالزام نظر به 

لوم و عباید در رأس فعالیت های وزارت و موسسات وابسته بین المللی شدن دانشگاه ها چشم انداز که 

رین مرجع به عنوان بزرگ تی ، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشکشور باشد و موسسات علمی دانشگاه ها

  علوم ورزشی کشور، سعی دارد فعالیت ها و اقدامات خود را در این راستا تنظیم و تعریف کند.

 باید انداز چشم این افق ایران در اسالمی جمهوری که دهد می نشان ایران ساله بیست انداز چشم سند

 و علمی ادی،اقتص اول جایگاه به و یافته دست فنّاوری علم و تولید در توانا پیشرفته، دانش از برخوردار

 نظر وردم نظریه را چند هدف این به نیل برای کشور عالی آموزش مسئوالن . شود منطقه نائل در فنّاوری

 دارد آن زا حکایت ها نظریه این واکاوی . داده است نشان توجه ها آن شدن عملیاتی به نسبت و داده قرار

                پارادایم .:1  است بوده حاکم عالی آموزش مسئوالن تئوریك در جهت گیری غالب پارادایم دو که

 کلید رهنگیف انقالب زمان با هم که اول پارادایم موجب به  .المللی سازی بین پارادایم :2 و بومی سازی؛

 ایرانی اتمختص با متناسب را ها غربی دانش بومی تولید علم ضمن بتوانند باید کشور های دانشگاه خورد،

 ید خوردهکل شدن جهانی موج به واکنش در که دوم پارادایم موجب به همچنین . بومی سازی کنند اسالمی و

 با توانندب تا هستند شدن المللی بین الزم برای های زیرساخت کردن مهیا حال در کشور های دانشگاه است،

    لمیعبه عالوه سعی دولت، گام نهادن در مسیر گسترش همکاری های  . کنند رقابت جهان های دانشگاه

     هدف آموزش عالی بین المللی کردن بین المللی به خصوص در پسابرجام بوده است. در حال حاضر 

 دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی است. 

ن نشست علوم در امور بین الملل  در چهارمیجناب آقای دکتر حسین ساالرآملی قائم مقام محترم وزیر 

هی در قالب باز شدن نظام دانشگا مشورتی مدیران بین الملل منتخب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

ستند و داناز بنیان های تحول جدی در دانشگاه های کشور برای نیل به هدف بین المللی شدن  را  علمی

موسسات برتر  ودانشگاه ها فلذا  علمی است که استاندارد معنا پیدا می کند در نظام رقابت خاطر نشان کردند

 باید به جمع دانشگاه های برتر دنیا بپیوندند. ایران

ن مرتبط بود جایی دانشجویا های اخیر از مفهومی که صرفا به جابه المللی شدن در آموزش عالی در سال بین

هش، استفاده لزم اصالح برنامه، بهبود کیفیت در آموزش و پژوتر تبدیل شده است که مست به مفهومی گسترده

مراکز دن های جدید، مدیریت راهبردی در سطح موسسه و رقابت میباشد. مقوله بین المللی ش از تکنولوژی

  ،آموزشی های پژوهشی، منظور اقدامات مقتضی برای بهبود فعالیت به سیاستگذاری راهبردی به آموزش عالی

 .خدماتی نیاز داردارتباطی و 



ش را مدیریت دان و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، گسترش و اشاعه پژوهش در حیطه تربیت بدنی

  گام برلی اقدامات فرام در اجرای رین رسالت های خویش قرار داده و در جهت نیل به این منظوراز مهم ت

 می دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دفتر همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه  و خدماتی  راهبردهای ارتباطی
 ( عنوان شده استرد، هر راهب ی موارد ذیل را شامل می شود که در راستای این راهبردها اقدامات انجام شده در سال های اخیر در ادامه) 

 

 وب سایت پژوهشگاه، ایجاد نگرش بین المللی در زمینه های ارتباطی از قبیل تبلیغات ،

  ها و بروشورهای معرفی و ...کاتالوگ 
 

 :تشکیل کارگروه بین الملل 

عرفی مدفتر بین الملل از گروه های پژوهشی درخواست کرد هرکدام نماینده ای از گروه به عنوان رابط بین الملل 

 نمایند. 

از اهداف این کارگروه می توان به تولیدات علمی با سازمان های خارجی،   شروع به کار کرد. 96از سال کارگروه بین الملل پژوهشگاه 
ی مشترک، اجرایی سازی تفاهم نامه های موجود، مشارکت در تفاهم نامه های بین المللی سایر دانشگاه ها، گام برداشتن در پروژه ها

از  .اشاره کردجذب مشارکت سازمان ها و نهادها به عنوان همکار سوم راستای شاخص های وزارت علوم برای بین المللی شدن و 
تعریف پروژه های تحقیقاتی مشترک با اساتید خارجی، تعریف دوره های بین المللی مشترک، پیگیری  مصوبات کارگروه می توان

عضویت ایرانیان خارج کشور در گروه های پژوهشی، اجرایی سازی تفاهم نامه های بین المللی و معرفی دستاوردهای فناوری پژوهشگاه 
 در سطح بین الملل اشاره کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اعضای کارگروه:

 

 دکتر امین غالمی

مدیر گروه همکاری های علمی بین المللی 

/  

 نماینده گروه یادگیری و کنترل حرکتی
 

 معاون پژوهشی دکتر علی کاشی
 

 دکتر حامد عباسی
عضو هیات علمی / نماینده گروه 

 آسیب شناسی ورزشی 
 

 دکتر امیر شمس
گروه عضو هیات علمی/ نماینده 

 روانشناسی ورزشی

 

 دکتر معصومه هاللی زاده
عضو هیات علمی/ نماینده گروه 

 فیزیولوژی ورزشی
 

 دکتر مهدی رسولی
عضو هیات علمی/ نماینده گروه 

 مدیریت ورزشی

 

 مهندس امین هوش افزا
کارشناس فناوری/ نماینده گروه 

 بیومکانیک ورزشی
 

 مه محمدحسنـفهی
دبیر  کارشناس بین الملل /

 کارگروه

 
 

 

 

 

 

 

 



 تشکیل کارگروه ایرانیان متخصص علوم ورزشی خارج کشور 

اری همک توسعه ی ارگروه ایرانیان متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی خارج از کشور به منظورک

و با ر مقیم خارج کشو افراد ورزشیبین متخصصین علوم ورزشی و ایجاد ارتباط منظم و مداوم با 

 متخصصین ایرانی تربیت بدنی و علوم ورزشی شاغل به بهره مندی از تخصص و توانایی هدف 

ی در فراهم کردن زمینه ی همکاری بین متخصصین علوم ورزش، تحصیل و یا کار در خارج از کشور

هره گیری بو  یجاد ارتباط منظم و مداوم با متخصصین ایرانی مقیم خارج کشوران، اداخل و خارج ایر

     انجام طرح های علمی و پژوهشی مشترک در سطح، رب و توانمندی های ورزشی ایشاناز تجا

جذب و  سبین الملل و آشنایی متخصصین ایرانی و غیرایرانی خارج کشور با محققین داخلی و بالعک

ت برنامه های در دستشکیل شده است.  سرمایه و فناوری در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 رگروه عبارتند از:اجرای این کا

)حامی مالی بورس های  DAADتعریف مسیری علمی با همکاری مشترک پژوهشگاه، موسسه *

تفاده از کشور آلمان( و انجمن ایراسا برای تعیین و انتخاب دانشجویان مستعدی که خواهان اس

 بورس کشور آلمان هستند.

 یراسا.مان با همکاری انجمن ابرگزاری همایش بین المللی در حوزه تربیت بدنی در کشور آل*

انشجویان برگزاری تورهای علمی برای بازدید از مراکز دانشگاهی و ورزشی کشور آلمان برای د*

 ارد(و محققین ایرانی )این مورد به تنهایی پتانسیل درآمدزایی مناسبی برای پژوهشگاه د

 . DAADتعریف و تبیین کارهای تحقیقاتی مشترک با حمایت مالی از طرف موسسه *

 



 

 
 

  ایده های برتر در بازی های حرکتی خالقانه"برگزاری اولین جایزه بین المللی پژوهشگاه تحت عنوان 

 1394در دی ماه  "در منزل

این سازمان  اولین جایزه بین المللیر راستای تقویت و بهبود جایگاه ملی و بین المللی پژوهشگاه د

این  د. شبرگزار  1394در سال  "ایده های برتر در بازی های حرکتی خالقانه در منزل "با عنوان 

هدف افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص اهمیت بازی های حرکتی در رشد کودک با رویداد 

نوآوری  تقویت و پرورش خالقیت و ایده های نو در زمینه بازی های کودکان در منزل، شناسایی و 

 والدین، مربیان و دست اندرکاران حوزه کودک در خصوص طراحی بازی های حرکتی در منزل و

با  وتدوین شناسایی و حمایت از افراد مستعد  و توانمند در طراحی بازی های حرکتی کودکان 

 International Council onو International Pediatrics Association ، (IPA)همکاری  

Children’s PlayوWorld Organization for Early Childhood Education وInternational Toy 

Library Association    ،رت سازمان بهزیستی کشور، شهرداری تهران، اداره سالمت کودکان وزا

ونت تربیت بدنی و بهداشت، انجمن بازی و ورزش کودکان فدراسیون ورزش های همگانی، معا

  برگزار شد.در سطح بین المللی  تندرستی وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان 



 

 

 

 

 

 



مله جسراسر استان های تهران و چند کشور از  شمال طرح پیشنهادی از داخل و خارج کشور 310تعداد 

ای تخصصی توسط به دبیرخانه مسابقه ارسال گردید. پس از ارزیابی ه ...امریکا، ترکیه، کانادا، پاکستان و 

ل مهارت داوران برجسته در حوزه بازی کودکان با تاکید بر تقویت سه گروه مهارت های حرکتی پایه شام

راسمی مبرتر انتخاب شد. از نفرات برگزیده طی های طرح  های جابجایی، دستکاری و استواری در نهایت

هران برگزار بهمن در سالن والفجر ت 29کارگاه آشنایی با بازی های حرکتی کودکان در تاریخ  که در حاشیه

و وسایل بازی  مربی شرکت داشتند که در صبح با انواع بازی 57شد تقدیر به عمل آمد. در کارگاه مذکور نیز 

ده را به شی های معرفی کودک بهمراه والدین آنها باز 300حرکتی هدفمند آشنا شدند و پس از آن با حضور 

         ن همچنیبرگزار گردد.  1395طور عملی تمرین کردند. در نظر است دومین دوره این مسابقات در سال

 ایده های برتر در کتابچه ای دو زبانه در دست چاپ می باشد.

  ایده های برتر در بازی های حرکتی کودکان "برگزاری دومین جایزه بین المللی پژوهشگاه تحت عنوان

 "با تاکید بر محیط زیست

ز این اطرح از داخل و خارج کشور توسط دبیرخانه جشنواره دریافت شد که  110در این دوره در مجموع 

بی های طرح واجد شرایط توسط کمیته علمی انتخاب و برای داوری ارسال گردید. پس از ارزیا 98تعداد 

 .اعالم شدامی برندگان این دوره انجام شده، اس

ن غالمی در حاشیه این جشنواره، کارگاه اصول برگزاری رویدادهای بازی و ورزش کودکان توسط دکتر امی

رشد  برگزار شد و شرکت کنندگان با مباحثی همچون روند طبیعی رشد حرکتی کودکان ، عوامل موثر بر

ر پایان دقش بازی های حرکتی در سالمت کودکان و معرفی بازی های خالقانه آشنا شدند. حرکتی کودکان،ن

 .این جشنواره جوایز نفرات برتر به آنان اهداء شد

 



 

 

 

 ایده های خالقانه در طراحی جشنواره های موضوعی بازی های "حت عنوان برگزاری سومین جایزه  بین المللی پژوهشگاه ت 

 "حرکتی کودکان

 یحرکت یها یه مهم بازکودکان در حوز یباز یو متخصصان طراح انیو ابتکار مرب تیقوه خالق کیو تحر تیبا هدف تقو این مسابقه
 یط پژوهشگاه علوم ورزشساالنه توس ،یازب قیکودکان از طر یبدن تیجامعه در خصوص توجه به فعال یآگاه شیافزا نیو همچن یمهارت

طرح توسط  62 دادیرو نیدوره ا نیگردد.  در سوم یموضوع برگزار م نیمرتبط با ا یو نهادها یباز یالملل نیانجمن ب یبا همکار

 . دیگرد افتیمسابقه در رخانهیدب

 



 

 

 

II.  در پژوهشگاهراه اندازی دبیرخانه مرکزی شاخه ایرانی انجمن بین المللی حق بازی برای کودکان 





 

 

 

 

 

 



 

III.  زبانه معرفی پژوهشگاه دو طراحی و تدوین بروشور اقدام به 

 

IV. عقاد تفاهم نامه های مشترک همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی کشورهای دیگران 

 همکاری علمی پژوهشی با دانشگاه ورزش ووهان چینعقد تفاهم نامه *

                                    به منظور توسعه همکاری های علمی پژوهشی و آموزشی، تفاهم نامه همکاری علمی 

شگاه ورزش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دان  بین  بین المللی

 منعقد گردید.ووهان چین 

رح های این تفاهم نامه در زمینه های اجرای فعالیت های علمی پژوهشی ورزشی مشترک از قبیل انجام ط

ک مانند پژوهشی مشترک، برگزاری کنفرانس ها، دوره ها، کارگاه ها و همچنین فعالیت های آموزشی مشتر

 به امضاء رسید.بهره مندی از فرصت های مطالعاتی و تبادل استاد و دانشجو منعقد 

تاسیس  1956دانشگاه ورزش ووهان که در شهر ووهان ، مرکز ایالت هوبئی ، چین، واقع شده است در سال 

 و چین ورزش ملی سازمان مستقیم نظر زیر و است چین در ورزشی علوم برتر دانشگاه چهار از یکی شده و

واحد  15 لک در و مدرسه 2 دپارتمان، 3 گروه، 2 دانشکده، 8 دارای دانشگاه این. است Hubei استانداری

 آنها رنف 1300 که بوده وقت تمام دانشجوی 12504 دارای ووهان دانشگاه است ذکر شایان  آموزشی است.

 و داده قرار خود کار دستور در را المللی بین تبادالت دانشگاه این. باشند می تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 ارد.د نزدیك همکاری خارجی موسسه و دانشگاه 20 از بیش با تاکنون

 

 

دانمارک  حرکتی دانشگاه آلبورگ -تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی میان پژوهشگاه و مرکز تعامل حسیعقد *

 در حوزه بیومکانیک ورزشی

رپرستی سمرکز مذکور مربوط به دپارتمان علوم و فناوری سالمتی دانشگاه آلبورگ دانمارک بوده و تحت 

یت علمی هنفر عضو  70اووه کرستینگ می باشد. این مرکز به عنوان یك مرکز آکادمیك با بیش از پرفسور 

ین تحت حمایت سازمان تحقیقات ملی دانمارک تاسیس و شروع به کار کرده است. طبق ا 1993در سال 

ی ها توافق مقرر گردیده است فعالیت های پژوهشی مشترکی در خصوص ارزیابی بیومکانیکی ناهنجاری

 .اندام تحتانی به طور دوجانبه در محل آزمایشگاه های هر دو مرکز انجام گردد



یك کفش طبق تفاهمنامه همکاری قرار بر این است با این دانشگاه در موضوعات تخصصی از جمله بیومکان

ی مشترکی های علمی و تحقیقات های ورزشی، پروژههای اندام تحتانی و آسیبورزشی و بیومکانیك ناهنجاری

 انجام گیرد. 

یکی از  و شده، اندازی بدنی راهبیت اه ترهای کفش پا در پژوهشگمرکز ارزیابی ناهنجاری از آن جایی که

؛ تنی، نامناسب بودن کفش ورزشی اسامیدوواز جمله د هاهای اساسی ورزشکاران در تمام رشتهدغدغه

جرا با این مرکز اکفش ورزشی به صورت تخصصی  تصمیم بر آن است که پروژه های تحقیقاتی مرتبط با

 شود.

 رد آلبورگ دانشگاه حرکتی –حاضر همکاری علمی پژوهشی میان پژوهشگاه و مرکز تعامل حسی  در حال

ان روی موضوعات تخصصی که سالمتی ورزشکار بر آن است قصد آینده در و شده آغاز بیومکانیك حوزه

  شود. های علمی و تحقیقاتی دیگری با این دانشگاه انجام  کند، پروژهای را تهدید میفهحر

 

 عقد تفاهم نامه با دانشگاه فلورانس ایتالیا*

ه نمایندگی بهای علمی پژوهشی و آموزشی بین پژوهشگاه تربیت بدنی این تفاهم نامه به منظور توسعه همکاری

های های اجرای فعالیتدکتر رضا قراخانلو و پروفسور آلبرتو تسی، رئیس دانشگاه فلورانس ایتالیا در زمینه

ها و همچنین ها، دورهها، کارگاههای پژوهشی، کنفرانسپژوهشی ورزشی مشترک از قبیل انجام طرحعلمی، 

های مندی از ظرفیتهای مطالعاتی و تبادل استاد و دانشجو و بهرهمندی از فرصتهای آموزشی مانند بهرهفعالیت

نامه پروفسور همای اجرایی کردن این تفابه منظور بررسی راهکاره  . علمی، انسانی، تجهیزاتی یکدیگر منعقد شد

و همزمان  93ماه سال پاتریشیا زاگنولی استاد تمام بازاریابی ورزشی به عنوان نماینده دانشگاه فلورانس در اسفند

ان سخنران همچنین به عنو کرده وبه تهران سفر  ین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ببا هشتمین همایش 

موزشی  برگزاری دوره آ ،حضور داشتند. از دستاوردهای تفاهم نامهالمللی کلیدی در هشتمین همایش بین

 برگزار شد.  1395زشی در آن دانشگاه بود که در سال ور رویدادهای مدیریت



 

 

 دانشگاه تایپه تایوانعقد تفاهم نامه با *

 هشیپژو و آموزشی هایحوزه در مشترک هایفعالیت انجام های آکادمیك درزمینهمنظور گسترش همکاریبه

 برگزاری رد مشارکت تایپه، دانشگاه و پژوهشگاه بین دانشجو و استاد تبادل مطالعاتی، هایفرصت تخصیص و

لوبه توسط دکتر رضا قراخان مشترک همکاری نامهتفاهم آموزشی علمی هایدوره و هاکارگاه سمینارها،

تهران به امضاء  نمایندگی از پژوهشگاه علوم ورزشی و دکتر تای هسیا لینگ به نمایندگی از دانشگاه تایپه در

 .رسید

طع تحصیلی مقا های تراز اول کشور تایوان است و دانشکده علوم ورزشی آن در تمامدانشگاه تایپه از دانشگاه

یمی های تخصصی مستقل و پیشرفته ازجمله آزمایشگاه بیوشباشد. مجموعه آزمایشگاهدارای دانشجو می

عضای اورزشی، بیومکانیك و تحلیل حرکات، فیزیولوژی و تغذیه ورزشی در این دانشکده وجود دارد که 

 .دها مشغول به پژوهش هستنوقت در آنطور تمامهیات علمی و دانشجویان به

 



 

 عقد تفاهم نامه با انجمن علوم ورزشی مجارستان*

 

 رستانمجا ورزش علمی انجمن و بدنی تربیت پژوهشگاه بین های همکاری توسعه منظور به نامه تفاهم این

 ها، همایش برگزاری پژوهشی، های طرح انجام قبیل از مشترک پژوهشی های فعالیت اجرای های زمینه در

  .گردید منعقد یکدیگر تجهیزاتی انسانی، علمی، های ظرفیت از مندی بهره و ها دوره ها، کارگاه

 .گردید منعقد 392 ماه دی در نامه تفاهم این



 همکاری مشترک با مرکز سالمندی موفق دانشگاه کالیفرنیای امریکا*

 های ظرفیت و دستاوردها از مندی و بهره ارتباط برقراری منظور به کالیفرنیا دانشگاه سالمندی موفق مرکز 

 نظر زیر Center for Successful Aging موفق سالمندی مرکز .گردید مشخص شناسایی و مرکز این

ترین  موفق و ینمعتبرتر از یکی عنوان به و بوده شهر فولرتن کالیفرنیا ایالتی دانشگاه بدنی تربیت دانشکده

 های برنامه شناسایی و پژوهش مورد در این مرکز . است شده شناخته آمریکا در سالمندی ورزش مراکز

 ارائه و سالمندان تعادلی تمرینات و مربی متخصص تربیت سالمندان، افتادن خطر کاهش در تمرینی موثر

 منظور به . کند می آنها فعالیت حرکتی و تعادلی های قابلیت ارتقای برای به سالمندان ورزشی خدمات

 کارگاهی رد خوردن سالمندان زمین خطر کاهش و تعادل بهبود برای مرکز در این شده ارائه های روش معرفی

 این مدیر طشده توس تالیف کتاب آن بر عالوه . گردید برگزار مندان برای عالقه پژوهشگاه در1392دربهمن 

 برای نی جامعتمری برنامه یك سالمندان، افتادن از پیشگیری عنوان برنامه تحت رز دبرا پروفسور خانم مرکز

     است شده مقرر همچنین . است شده ترجمه ورزش رفتاری در علوم پژوهشکده در نیز تحرک و تعادل

          1393 سال در مرکز این با مشترک به طور سالمندان حرکتی و تعادلی تمرینات مربی تربیت دوره های

 .گردد اندازی راه

 

 آغاز همکاری مشترک و عقد تفاهم نامه با دانشگاه دولتی علوم ورزشی بالروس*

تلف آموزشی ها و ایجاد همکاری مشترک در زمینه های مختفاهم نامه با هدف استفاده بهینه از ظرفیت این 

 و پژوهشی در دست اقدام می باشد.

 

 با دانشگاه بارسلونا، اسپانیا و عقد تفاهم نامه *آغاز همکاری مشترک
  ابل از به منظور تعریف دوره های آموزش مشترک، پروژه های علمی و تحقیقاتی دوجانبه و استفاده متق

ر حال اجرا دالزم جهت عقد تفاهم نامه با دانشگاه مذکور انجام شده و کارهای پایانی  ظرفیت ها تعامالت

 می باشد.
 

 

 ادالت علمی،  آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای دیگر از جمله تب

در موسسات  برگزاری دوره های آموزشی مشترک کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

طرف خارجی و برگزاری دوره های بین المللی در داخل کشور با حضور مدرسین و 

 شرکت کنندگان خارجی

 

 



  دانشگاه فلورانس ایتالیادر  "مدیریت رویدادهای ورزشی"برگزاری دوره آموزشی 

 

ر اولین گام از دفلورانس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در راستای اجرایی كردن تفاهم نامه با دانشگاه 

 كرد. "مدیریت رویدادهای ورزشی"اقدام به برگزاری دوره آموزشی   1395همکاری مشترک در خرداد ماه 

             ای هبه گزارش روابط عمومى پژوهشگاه تربیت بدنی ، در این دوره كه با مجوز رسمی دفتر همکاری  

ژوهشگاه، نجام شد، اعضای هیات علمی گروه مدیریت ورزشی پبین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ا

مله دانشگاه جدانشجویان برتر دوره دكتری پژوهشگاه و اساتید منتخب مدیریت ورزشی دانشگاه های مختلف از 

واحد تهران  خوارزمی، دانشگاه مازندران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی

ی تربیت بدنی شركت در دوره انتخاب شدند. براى برگزاری این دوره آموزشی با تمام دانشکده ها مركزى برای

 دندبو دكتری مقطع در تکمیلی تحصیالت های دوره مجری كه و علوم ورزشی دانشگاه های سراسر ایران

فراد واجد شرایط ابین  و پس از اتمام مهلت ثبت نام، افراد اعزامى از  شد  اتبه و دوره مذكور اطالع رسانیمک

 انتخاب شدند.

 

ه هایی از جمله: حضور شركت كنندگان در برنام  از نکات برجسته در برگزاری این دوره آموزشی می توان به

 Ambush Marketing in Mega Sports کارگاه،  Sport Marketing Evolution كارگاه

Events Brand Recognition and Sponsorship ، کارگاه Local and Global: Football 

and  Identity Today  ز استادیوم ا،مالقات با مسئولین شهرداری و استانداری شهر فلورانس و بازدید

 اشاره كرد.  فیورنتینا آرتمیو فرانکی شهر فلورانس و باشگاه

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 



I.  ه:المللی بدنسازی پیشرفتبرگزاری اولین / دومین / سومین  دوره بین رایزنی های بین المللی 

بدنسازی  دفتر آموزش های آزاد پژوهشگاه به منظور ارتقای دانش مربیان حرفه ای و نیمه حرفه ای دوره

نیگو موجیکا پیشرفته را با همکاری دانشگاه باسك اسپانیا و سازمان های ورزشی داخلی و با حضور دکتر ای

 نمود.در تهران برگزار  94 در شهریورماهو مدرسان داخلی با تجربه 

ران و مربیان پس از برگزاری اولین دوره بدنسازی پیشرفته و استقبال کم نظیر اساتید، دانشجویان، ورزشکا

 داخلی   دکتر اینیگو موجیکا و مدرسانبدنساز تیم های ورزشی، دومین دوره بدنسازی پیشرفته با حضور 

 شد. در تهران برگزار  94ماه بهمن 

دراسیون ملی با همکاری دانشگاه باسك اسپانیا، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال، فنیز ه این دور

ای نساز حرفهورزش های دانشگاهی، آکادمی ملی فوتبال و موسسه اینیگو با هدف ارتقاء سطح دانش مربیان بد

 با موفقیت به اتمام رسید.ای و نیمه حرفه

ازمان های سو دانشگاه باسك اسپانیا و  دانشگاه فرایبورگ آلمانمکاری با ه  95شهریور ماه  ، دوره سوم

 داخلی مذکور و با حضور دکتر اینیگو موجیکا و دکتر آلبرت گلهوفر برگزار می شود.

وازی، دوره، جدیدترین روش های تمرین و مباحثی همچون ریکاوری، اصول تمرین، تمرینات هسه در این 

متی، زمانبدی ی تمرینات قدرتی، تعیین میزان بار تمرین، طراحی تمرینات استقاتحلیل نیازهای تمرین، طراح

شی و تمرینات سالیانه، ارزیابی سطح آمادگی ورزشکار، طراحی تمرینات سرعتی و چابکی، تمرینات کش

لی و های گرم و سرد کردن و طراحی تمرینات توانی و پلیومتریك توسط اساتید داخپذیری، روشانعطاف

 شد.در پایان دوره، به شرکت کنندگان مدرک معتبر اعطاء  و شده ی به ورزشکاران ارائه خارج

 



 

 



 

 

 



  برگزاری اولین / دومین / سومین و چهارمین دوره اصول طراحی بازی های حرکتی و ورزش های

 رشدی کودکان

مندان به حوزه و عالقهافزایی مربیان المللی اصول طراحی بازی و ورزش کودکان باهدف دانشدوره بین چهار

لوم، دبستانی توسط پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت عفعالیت بدنی، بازی و ورزش کودکان زیر سنین پیش

 و  (CAPS) ، انجمن بین المللی بازی و ورزش کودکان(IPA) المللی دفاع از حق بازیانجمن بین

ور و ای همگانی، سازمان بهزیستی کشهها و ورزش کودکان فدراسیون ورزشمشارکت فعاالنه انجمن بازی

 برگزار گردیده است.دیگر نهادهای مرتبط 

عرفی های بازی و استعداد پروری ورزشی کودکان، مکنندگان اصول طراحی برنامهشرکتها در این دوره 

های اصالحی ویژه کودکان دچار های تقویتی مربوطه، معرفی بازیکان و بازیهای حرکتی کودشاخص

های زیمشکالت قامتی، اصول استعداد پروری ورزشی کودکان، آموزش تمرینات ادراکی حرکتی کودکان، با

رتباط با های کاربردی برقراری اهای حرکتی خالقانه، شیوهورزشی و استعداد پروری ورزشی کودکان، بازی

 تند.فگرصورت تئوری و عملی فرا تی را بههای بازی حرکودک و اصول اجرای انواع کارگاه و فستیوالک

 



 

 



 

  معتبر علوم ورزشی پایگاه های بین المللیعضویت در انجمن ها، مجامع و 

 : ورزش و بدنی تاریخ تربیت المللی بین عضویت درانجمن*

 های سالتر و اهداف با مرتبط المللی بین جوامع پژوهشی و علمی های ظرفیت از مندی بهره اهمیت به نظر

 دتمدی ورزش و بدنی تربیت تاریخ المللی بین انجمن در پژوهشگاه عضویت 1392 سال در پژوهشگاه،

 و ها همکاری توسعه و ارتقاء آن هدف و است شده تاسیس میادی 1989 سال در انجمن این  د.گردی

 انتشار و المللی بین های همایش برگزاری طریق از بدنی تربیت تاریخ با مرتبط های انجمن بین ارتباطات

 رمجموعهزی بدنی تربیت فلسفه و تاریخ پژوهشی گروه ایجاد به توجه با .باشد می بولتن و مجله و کتاب

 ضویتع برای شاخص های گروه از یکی عنوان به گروه این - نزدیك آینده در - رفتاری علوم پژوهشکده

 پژوهشگاه ققینمح برای را آن انسانی و علمی منابع از مندی بهره امکان تواند می المللی بین انجمن این در

 .سازد فراهم

  

 

 عضویت در انجمن بیومکانیک اروپا:*

 .به عضویت انجمن بیومکانیك اروپا در آمد 1394در سال پژوهشگاه 

شکیل شده محققانی از یازده کشور جهان در کشور بلژیك تبا حضور  1976انجمن بیومکانیك اروپا در سال 

 .لیت استعضو به عنوان بزرگترین مرجع بیومکانیك در اروپا مشغول به فعا 1000و هم اکنون با بیش از 

ا بارگزاری هم اکنون لینك وب سایت پژوهشگاه در سایت رسمی انجمن و در میان مراکز دانشگاهی معتبر دنی

 .شده است

 

 سازمان بهداشت جهانی همکاری با *

 

 انجمن بین المللی بازی   با همکاری *

 

 

 

 

 



 عضای هیات علمی در کنفرانس ها و کارگاه های خارج کشورشرکت ا 

 

اعزام یکی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه در گرایش رفتار حرکتی به امریکا جهت اجرا و راه اندازی *

  1394پروژه علمی مشترک در سال 

 

 این پروژه با اهداف زیر انجام گرفت:

 شافزای هدف با ورزش و بدنی تربیت های سیاست و ها برنامه خصوصی و عمومی بخش در کاوش 1.

 هب جمعیتی خصوصیت و پیشینه هر با جوانان هدایت های مهارت توسعه و جامعه سازی فراگیر در

 ورزش و بدنی فعالیت سوی

 القانهخ آموزش های شیوه و توان کم افراد برای ورزش حوزه در علمی و آموزشی های شیوه بررسی 2.

 افراد این اختصاصی های برنامه و مدارس های برنامه در درگیر

 مدیریت شامل تمرینی های برنامه مدیریت و ورزشی های آموزش در تمرینات بهترین معرفی 3.

 انسانی منابع و داوطلب نیروهای جذب پروژه، ارزیابی بازاریابی، اقتصادی،

 ورزش انجام اجتماعی منافع و جامعه سازی فراگیر ذهنی، سالمت رفتاری، تاثیرات ساختن مشخص 4.

 توانی کم هرگونه دارای افراد در

 

 موسسات با علمی جلسات برگزاری و بازدید و طی  آکرون و آتالنتا واشنگتن، شهرهای در مذکور  پروژه

 گردید: اجرا زیر
 United Disability Services and All-Star Training Club (ATC)  

 Special Olympics of Ohio  

  Observation of Volunteer Training in Pegasus Farm Therapeutic Horseback 

Riding Program  

 Mayor’s office; City of Akron  

 The University of Akron Department of Sports Science & Wellness Education 

 Adaptive Sports Ohio (ASPO) 

 Wellness Center 

 Program Welcome with Ms. Kristin Fairchild, Georgia Council for International 

Visitors 

 Meeting with Soccer in the Streets 

 Meeting with Special Olympics Georgia 

 Meeting with Children’s Healthcare of Atlanta’s Adaptive Sports Program  

 Meeting with the Frazer Center and Georgia Institute of Technology’s Tools for 

Life Program  

 Meeting with Full Radius Dance 

 Meeting with Hope-Beckham Public Relations Firm 

 Special Olympics  

 United States Access Board  

 Georgetown University Center for Excellence in Developmental Disabilities 

(UCEDD) 

 Dreams For Kids DC  



 

 

 

 



 

 

 

 1395*اعزام یکی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه به ژاپن جهت شرکت در دوره آموزشی در سال 

 

 

 1396در سال  *اعزام یکی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه به تایوان جهت بازدید از امکانات و تجهیزات و عقد تفاهم نامه

 

 

 1397در سال  اعضای هیات علمی پژوهشگاه به سوئیس جهت بازدید از آکادمی ورزش کودکان*اعزام یکی از 

 

 

 

 

 

 راهبردهای آموزشی و پژوهشی دفتر همکاری های علمی بین المللی

 برگزاری همایش ها  و کارگاه های بین المللی 

I.  شتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشیه 

سفند ماه ابا هدف توانمندسازی و تبادل یافته های علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در  این همایش

 سطح قاءارت زمینه همایش، این در کشور خارج و داخل از  . حضور دانشمندان برجستهبرگزار شد 1393سال

 متنوع هاینامهبر تدارک آورده و فراهم را مرتبط های رشته سایر و ورزشی علوم حوزه پژوهشگران علمی

 . وندش آشنا ورزشی علوم های پژوهش و ها یافته جدیدترین با تا کرد کمك جوان پژوهشگران به جانبی

 



 

 

 

 

 

 

 



II.  عملکرد جوانان در زمینه رشد و بلوغبین المللی کارگاه آموزشی برگزاری 

 رابرت مالیناپروفسور مدرس: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



III.  عدیل تمرین )تیپر( و اوج رسانی برای عملکرد بهینه بین المللی ت کارگاه آموزشیبرگزاری 

 مدرس : دکتر اینیگو موجیکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  نقش رسانه و فناوری های دیجیتال در توسعه بازاریابی بین المللی  کارگاه آموزشیبرگزاری

 ورزشی

 نولییا زاشمدرس : پروفسور پاتری

 

 

V.   ورزشی:نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم 

اوردهای با هدف گردهم آوردن اعضای علمی و اجرایی خانواده ورزش، جهت هم اندیشی، تبادل آخرین دست 

تدبیر و امید،  ای و کاربردی، حرکت در راستای تأمین نیازهای جامعه، توانمندسازی در مسیربنیادی، توسعه 

برجسته داخلی  حضور دانشمندان و پژوهشگرانباشد. المللی می توسعه ملی و آسیایی و ارتقاء باورهای بین 

و  ای در حوزه علوم ورزشیو خارجی، فرصت مغتنمی جهت ارتقاء سطح علمی و کاربردی بومی و منطقه

های اه های جانبی در قالب کارگ بینی نشست چنین، پیش آورد. همهای وابسته را فراهم می  رشته

اندازهای علوم ها و چشم  موضوعات خاص صنفی، چالشپردازی و های نظریهتخصصی، کرسی_علمی

 .سازان کشور ترسیم خواهد کردورزشی را به ویژه برای پژوهشگران جوان و تصمیم

 دهی جهت یبرا ای زمینه ایجاد، ورزشی علوم و بدنی تربیت حوزه علمی تولیدات و دستاوردها آخرین ارائه

 ،ورزشی علوم و بدنی تربیت حوزه در آموزش موضوع رسیبر، ورزشی علوم و بدنی تربیت های پژوهش

 علمی اتتولید معرفی و شناسایی، ورزشی علوم و بدنی تربیت در ثروت به علم تبدیل های زمینه شناسایی

 تربیت گاننخب و پژوهشگران در، انگیزه ایجاد و تشویق، جهان و ایران در ورزشی علوم و بدنی تربیت حوزه

 کشور نیاز مورد و کاربردی های پژوهش انجام به ورزشی علوم و بدنی



 متولی عنوان به ورزشی علوم و بدنی تربیت پژوهشگاه اندازهای چشم و ها مأموریت به بخشیدن تحقق

 د.بو همایش این دستاوردهای از ورزشی علوم و بدنی تربیت تخصصی های گرایش توسعه و کشور ورزش
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



VI.  های تجربی برای ارزیابی مالحظات تئوریک و روشبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی

  های عضله و تاندونویژگی

 آدامانتیوس آرامپاتزیس پروفسور مدرس:

 

 

 

 



 

VII. برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی   پویایی تیمی 

 مدرس: پروفسور اروین آپیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.   الگوهای فیزیولوژیکی تمرینات استقامتی و قدرتیبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی 

 یان هافپروفسور مدرس: 

 

IX. متی و افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال با تمرینات استقا  برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی

 قدرتی

 مدرس: پروفسور یان هاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X.  المللی   ژنتیک در ورزشبرگزاری کارگاه آموزشی بین 

 کالد بوچاردپروفسور مدرس: 

 

 

 



XI.   ها در حین و پس از فعالیت سازگاری بیولوژیکی بافتبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی

 ورزشی شناسیآسیبرویکرد با ورزشی

 اووه کرستینگ پروفسور مدرس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. انسان بدن و ورزشی کفش تعامل کاربردی برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی  رویکرد 

 مدرس: پروفسور اووه کرستینگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII.   زششیوه های کنترل و مقابله با رفتار غیر اخالقی در وربرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی 

 جیم پریپروفسورمدرس: 

 

 

 



 

 

 

 

I. لی تربیت بدنی و علوم ورزشیه ین المل  شتمین همایش ب



II.  ین غبرگزاری کارگاه آموزشی ب لی عملکرد جوانان در زمینه رشد و بلو  المل

III.  سانی برای عملکرد بهینه اوج ر یپر( و  لی تعدیل تمرین )ت ین المل  برگزاری کارگاه آموزشی ب

IV. بی ورزشی اریا لی نقش رسانه و فناوری های دیجیتال در توسعه باز ین المل  برگزاری کارگاه آموزشی ب

V. لی تربیت بدنی و علوم ور ین المل  زشینهمین همایش ب

VI.  لی ین المل یک و روشبرگزاری کارگاه آموزشی ب بی ویژگیمالحظات تئور دونهای تجربی برای ارزیا   های عضله و تان

VII. لی   پویایی تیمی ین المل  برگزاری کارگاه آموزشی ب

VIII.   لی ین المل ستقامتی و قدرتیبرگزاری کارگاه آموزشی ب کی تمرینات ا  الگوهای فیزیولوژی

IX.   لی ین المل  افزایش عملکرد بازیکنان فوتبال با تمرینات استقامتی و قدرتیبرگزاری کارگاه آموزشی ب

X. ش در ورز لی   ژنتیک  ین المل  برگزاری کارگاه آموزشی ب

XI.   لی ین المل فتبرگزاری کارگاه آموزشی ب از فعالیت ورزشیسازگاری بیولوژیکی با سیآسیبرویکرد با ها در حین و پس   ورزشی شنا

XII. لی  رویکردب ین المل مل کاربردی رگزاری کارگاه آموزشی ب شی کفش تعا ن بدن و ورز  انسا

XIII.   لی ین المل شبرگزاری کارگاه آموزشی ب بله با رفتار غیر اخالقی در ورز  شیوه های کنترل و مقا

 

XIV. دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی 

XV.   نسخه ورزشی بهتر با کینتیک برگزاری کارگاه آموزشی بین المللیVO2 

XVI.   تاثیر فعالیت ورزشی بر کاهش چربی شکمیبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی 

XVII.   تاثیر ورزش بر شناخت: اثر روش های مختلف تمرینبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی 

XVIII.   عضله تاثیر شرایط هایپوکسی و هایپوباریک بر آسیب برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی

 اسکلتی

XIX.   استراتژی بازاریابی موثر از طریق فوتبالبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی 

XX.   کالس بندی در ورزشکاران پارالمپیکیبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی 

XXI.   مشکالت اجرای برنامه های پیشگیری آسیب های برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی

 ورزشی در ورزشکاران نخبه

XXII. تئوری رهبری مربیگریاری کارگاه آموزشی بین المللی  برگز 

XXIII. یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی 

 

XXIV. برگزاری کارگاه بین المللی ارزیابی واکنش های قلبی عروقی طی تمرین 

XXV.   هزی پس از آسیب تاندون و عضلدرمان و بازگشت به بابرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی 

XXVI. برندسازی در باشگاههای فوتبال فرانسهین المللی  برگزاری کارگاه آموزشی ب 

XXVII.   بدنی حرکات و ورزش در تکلیف تحلیل رویکردبرگزاری کارگاه آموزشی بین المللی 

XXVIII.   سرمایه گذاری در زیرساخت های ورزش و میزبانی برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی

 رویدادهای ورزشی

XXIX.   مهارت های اخالقی برای پیشگیری از دوپینگآموزش برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی 

XXX.   راهکارهای موفقیت ورزشی برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی 



XXXI. بازاریابی ورزشی کاربردیآموزشی بین المللی دوره  برگزاری  

 

ی وزارت ورزش المللی بازاریابی ورزشی کاربردی توسط پژوهشگاه علوم ورزشی و دانشگاه پاریس و با همکاراولین دوره بین

های ها و باشگاهها، سازمانروز و با حضور استادان برجسته داخلی و خارجی و مدیران بازاریابی شرکت 5و جوانان به مدت 

عملیاتی  های ورزشی ایران، مدیریت برند در ورزش، جذبها و سازمانبازاریابی در شرکتتحلیل .شدبزرگ ورزشی برگزار 

فروشی و مدیریت فروش، از کنندگان، بازاریابی اینترنتی دیجیتال در ورزش، بلیتحامیان ورزشی، مدیریت هواداران و مصرف

صول ترویج و اتوان به بازاریابی اماکن ورزشی، میچنین از دیگر محورهای این دوره هم بود.ترین محورهای این دوره عمده

ان بازاریابی تبلیغ در ورزش، اصول نگارش یك طرح بازاریابی کاربردی، قوانین در سیستم بازاریابی ورزشی و تجارب مدیر

 .های بزرگ ورزشی اشاره کردها و سازمانشرکت

 

  جهت  انجام رایزنی های الزم جهت تشکیل هیات تحریریه از دانشگاه های مختلف دنیا

 توسط معاونت پژوهشی  پژوهشگاه انگلیسیراه اندازی نشریه علمی آموزشی  

 

دامات اولیه های الزم با اعضای هیات علمی دانشگاه های مختلف از سایر کشورها انجام شده و اق یرایزن

ز جمله از کشورهای مختلف ا اساتیدیراه اندازی  این نشریه بین المللی صورت گرفته است. تاکنون 

نموده  موافقت کتبی خود جهت عضویت در هیات تحریریه نشریه را اعالم آلمان، نروژ، چك و دانمارک

 اند.

  برای اعضای هیات علمیظرفیت سازی از طریق برگزاری دوره آموزش زبان انگلیسی 

نفرانس با توجه به لزوم ارتباطات فراملی، لزوم مشارکت اعضای هیات علمی در ک و در شرایط موجود

وزش های الزم ها و دوره های بین المللی، و احساس نیاز بال استثناء همه افراد، یکی از ضروری ترین آم

شی ی آموزپژوهشگاه اقدام به برگزاری دوره ها 1395به این منظور در سال  آموزش زبان انگلیسی است.

پروژه  انگلیسی برای اعضای هیات علمی کرده است که برنامه ریزی های الزم انجام شده و شروع این

 به زودی خواهد بود.

 

 اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی در سطح بین المللی 

I. عقد قرارداد پژوهشی با سازمان  بهداشت جهانی 

    نقش یك واست  سازمان ملل متحد های تخصصیاز آژانس که (WHO) سازمان بهداشت جهانیاهمیت 

، بر هیچ کس پوشیده نیست. پروپوزالی از کندمی ایفا جهانی مرجعیت سازمان دهنده را بر بهداشت جامعه

و در حال اجرا سوی پژوهشگاه به منظور اجرای پروژه علمی مشترک به این سازمان ارسال و پذیرفته شده 

 می باشد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF


 

  برگزاری دوره ها و کارگاه های دانش افزایی در خصوص توسعه روابط بین الملل و سوق

 ات فراملیدادن خط فکری اعضای هیات علمی به ارتباط

cation Skills in Sport Sciences, Effective Communiبرگزاری کارگاه هایی تحت عناوین 

, Getting Better Professionalism, Equity, Fairness and Justice in Sports

Positive Mind and , actualization-esteem and Self-Self, Motivation in Sports

Essay Writing, Art of Negotiations, in Sports Positive Behavior  جاری از برنامه های

 می باشد. 1395سال 

 

  تسهیل و اصالح فرآیندهای اداری شرکت اعضای هیات علمی پژوهشگاه در همایش های

 های مطالعاتی بین المللی و فرصت

 

 


