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بهبود شرایط و ارتقای فنی و کیفی ورزش با رویکرد علمی ،مشغول به فعالیت هستند.
واحد روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی نیز با توجه به اینکه وظیفه اصلی اطالع رسانی و پوشش اخبار
رسمی پژوهشگاه را برعهده دارد ،در تالش است برای برقراری ارتباط هرچه بهتر با مخاطبان گرامی ،این
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الویتهای پژوهشی و فناوری پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی 1398 - 99
پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی کشور در عرصه ورزش،
اقدام به تدوین و انتشار اولویتهای پژوهشی خود در سالهای  8938و  8933نموده است.
این اولویتها در راستای تأکید مسئوالن ارشد نظام ،اسناد باالدستی از جمله سند چشمانداز ،نقشه جامع
علمی کشور ،نقشه جامع علمی سالمت ،برنامه راهبردی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،برنامه استراتژیک و
راهبردی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،پژوهشهای برگرفته از نظام جامع توسعه ورزش کشور با
تأکید بر توسعه ورزش همگانی و تفریحی ،ورزش پرورشی ،ورزش قهرمانی و حرفهای ،جامعیت و کالننگری،
نیاز محور بودن ،مشارکت در طراحی و هزینه و دیدگاه متخصصان (شورای پژوهشی و گروههای پژوهشی
پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی) در  8محور به شرح زیر تدوین گردیده است.
محورهای اصلی
 .8فعالیت بدنی ،تندرستی و پیشگیری از بیماری
 .2فناوری و نوآوری در ورزش
 .9سیاستگذاری و توسعه پایدار در ورزش
 .4صنعت ورزش
 .5مطالعات روانشناختی و توسعه فرهنگی و اجتماعی ورزش
 .6توسعه ورزش بانوان
 .7ورزش قهرمانی و حرفهای
 .8تربیتبدنی ویژه (ورزش برای بیماران و افراد با کم توانی)
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طرح غربالگری و پایش سالمت کارکنان وزارت علوم اجرا شد
طرح غربالگری و پایش سالمت و آمادگی جسمانی کارکنان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در  2بخش ویژه
آقایان و بانوان توسط مرکز پایش سالمت پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی در ساختمان وزارت علوم
انجام شد.
بخش اول این طرح ویژه آقایان و بخش دوم آن نیز مختص بانوان بود که فرآیند انجام آن از اسفند سال
گذشته برای آقایان و همچنین پس از تعطیالت نوروز برای بانوان آغاز شد و در نیمه دوم تیر ماه به پایان
رسید .با توجه به درخواست مدیریت امور رفاهی وزارت علوم ،وضعیت جسمانی تمامی کارکنان ارزیابی و
کارنامه سالمت و آمادگی جسمانی نیز برای آنان صادر شد.
طبق اظهارات دکتر هادی روحانی "عضو هیئت علمی پژوهشگاه و مدیر اجرایی طرح" ،در طرح غربالگری و پایش
سالمت ،فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت شامل آمادگی قلبی ـ تنفسی ،قدرت بدنی ،استقامت
عضالنی ،انعطافپذیری و ترکیب بدنی کارکنان مورد سنجش قرار گرفت تا وضعیت کلی آمادگی جسمانی آنها
مشخص شود ،همچنین با کمک اعضای هیأت علمی گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،وضعیت قامت
کارکنان نیز از نظر وجود ناهنجاریهای وضعیتی ارزیابی شد.
در پایان پس از ارزیابی کامل و سنجش سطح فعالیت بدنی ،کارنامه فردی و وضعیت کلی آنها طی گزارشی به
مسئوالن وزارت علوم ارائه و برای آگاهیبخشی و ارتقای دانش کارکنان در جهت فواید فعالیت بدنی و ورزش
و موضوعات مرتبط ،سمیناری برگزار شد.
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ایجاد کردن بستر فرصت مطالعاتی برای دانشجویان دکترا در پژوهشگاه تربیتبدنی

پژوهشگاه علوم ورزشی ،دانشجویان
دوره دکترای رشته تربیتبدنی و سایر
رشتههای مرتبط در دانشگاهها و
پژوهشگاههای دولتی سراسر کشور را
برای فرصت مطالعاتی  6تا  9ماهه،
جذب میکند.
دوره فرصت مطالعاتی ،یک دوره
تحقیقی کوتاهمدت است و آن دسته از
دانشجویان دکترا که حداکثر  3سال از
مدت تحصیل آنها گذشته باشد و طرح
پیشنهادی رساله دکترای خود را به
تصویب رسانده باشند (قبل از دفاع از
رساله) میتوانند در راستای موضوع
تخصصی رساله دکترای خود از مزایای
دوره

فرصت مطالعاتی پژوهشگاه

تربیتبدنی و علوم ورزشی بهرهمند
شوند.
دانشجویان واجد شرایط میتوانند پس
از کسب موافقت یک عضو هیأت علمی
پژوهشگاه ،مدارک مربوطه خود را
جهت اخذ نامه پذیرش ارسال نمایند.
عالقهههمنههدان مههی تواننههد جهههت کسههب
اطالعههههات بیشههههتر بهههها شههههماره تل هه ه
( 12188484888داخلههههههههههی )111
تماس بگیرند.
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ششمین دوره طراحی بازیهای حرکتی و استعدادپروری کودکان برگزار شد
ششمین دوره بینالمللی (پیشرفته) طراحی بازیهای حرکتی هدفمند و استعدادپروری ورزشی کودکان در
تاریخ  22تا  21اردیبهشت ماه توسط پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی در تهران برگزار شد.
شرکتکنندگان در این دوره مهارتهایی همچون طراحی و اجرای بازیهای حرکتی هدفمند ،ریتمیک ،کودک و
والد ،بازیهای فیتنس کودک ،بازیهای حسی  -حرکتی ،بازیهای برتری جانبی مغز و غیره را با تدریس اساتید
داخلی و بینالمللی به صورت کامال عملی و کاربردی فرا گرفتند.
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عدم اعتبار طرحهای تحقیقاتی فاقد کد اخالق
پروپوزال طرحهای تحقیقاتی ،پایاننامهها و رسالههای دانشجویی فاقد کد اخالق کمیته اخالق در پژوهش
پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،از سال جاری قابلیت اجرایی نخواهند داشت.
طبق اظهارات دکتر حسین زارعیان "عضو هیأت علمی
پژوهشگاه و دبیر کمیته اخالق در پژوهش" با توجه
به اینکه پژوهشگاه علوم ورزشی در سال گذشته
توانست اعتبارنامه کمیته اخالق در پژوهش خود را
از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دریافت
کند ،امسال این کمیته با هدف در نظر گرفتن
مالحظات اخالقی از قبیل رضایت آزمودنیها ،رعایت
حقوق و آزادی آزمودنیها ،حفظ آزمودنیها از خطرات
احتمالی تحقیق ،تطابق پروتکلهای پیشبینیشده با
توانمندیها و ظرفیت آزمودنیها ،رعایت رازداری،
مراعات حقوق همکاران ،استفاده صحیح از اطالعات،
حفظ ارزشهای انسانی و اسالمی در انتخاب موضوع و
روند انجام تحقیق به تمام پژوهشگران ،محققان و
دانشجویان

(به

ویژه

رشتههای

فیزیولوژی،

بیومکانیک و آسیبشناسی) اعالم میکند تنها در
صورتی طرحهای پژوهشی آنها قابلیت اجرایی خواهد
داشت که از کمیته اخالق در پژوهش کد اخالق
دریافت کرده باشند ،در غیر این صورت ،امکان ادامه
کار پژوهشی خود را نخواهند داشت.
عالقهمندان میتوانند برای دریافت کد اخالق به
سامانه پژوهشیار به نشانی http://ris.ssrc.ac.ir/
مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با
شماره تلفن ( 48322808220داخلی " )032آقای
گرجینژاد" تماس بگیرند.
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ﺣﻀﻮر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺮان
اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ در ﺳﯽ و دوﻣﯿﻦ دوره ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ  4اﻟﯽ  14اردﯾﺒﺸﻬﺖ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺣﻀﻮري ﻓﻌﺎل داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده دوﺳﺖداران ﻋﻠﻢ و
ورزش ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ.
ﻏﺮﻓﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ در ﺑﺨﺶ ﻧﺎﺷﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﯿﺶ از 80
ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺣﺪود  10ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﺬﯾﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ورزﺷﯽ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ورزﺷﮑﺎران ،ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮد.
واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮ روي اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه
ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﺎپ
ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻌﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه ورزش در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد.
اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ از ﺳﺎل  1391ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻏﺮﻓﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ
در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﺎرﺑﺮديﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﺣﻮزه
ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ورزش ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎبﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ ،ﺑﻪ آدرس اﯾﻦ
ﻟﯿﻨﮏ  http://ssrc.ac.ir/file/download/news/1556087252ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ ) 02188747884داﺧﻠﯽ " (214آﻗﺎي زﻣﺎﻧﯽ" ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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انعقاد تفاهمنامه همکاری میان پژوهشگاه علوم ورزشی و سایت ورزش سه
طی نشستی میان نمایندگان پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی و وبسایت ورزش سه وابسته به مؤسسه
محتواپردازان فراکاو ،یک تفاهمنامه همکاری بین دو طرف منعقد شد.
در این جلسه که با حضور دکتر علی شریفنژاد
"سرپرست" و دکتر محمد شریعتزاده "معاون فناوری"
پژوهشگاه و آقای دکتر محمدصادق شاملو "مدیرعامل"،
آقای امیر تاجیک "مدیر اجرایی" مؤسسه محتواپردازان
فراکاو و آقای پژمان راهبر "سردبیر وبسایت ورزش
سه" در محل پژوهشگاه برگزار شد ،تفاهمنامه همکاری
میان مدیران این دو مجموعه به امضا رسید.
همچنین در زمینه کمک به شناسایی ،حمایت و هدایت استارتآپها ،تیمها ،واحدهای فناور ،نوآوران و
مخترعین در حوزه علوم و فناوریهای ورزشی ،تالش در جهت جلب سرمایهگذار برای استارتآپها و تیمهای
فناور منتخب با هدف توسعه و تجاریسازی محصوالت و برگزاری همایش ،سمینار و کنفرانسهای مشترک،
شناسایی نیازهای سختافزاری و نرمافزاری صنعت ورزش کشور و ارتباط آنها با جامعه دانشگاهی و علمی
کشور با هدف پاسخ به نیازها ،بحث و تبادل نظر شد.
در ادامه این دیدار نیز بخشهای مختلف آزمایشگاههای پژوهشگاه علوم ورزشی ،امکانات موجود و خدمات
عمومی و تخصصی قابل ارائه در آنها معرفی شدند.
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ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺖ ورزش ﺳﻪ از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎي ورزﺷﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوري ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ورزﺷﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺸﺘﺮك وبﺳﺎﯾﺖ
ورزش ) 3واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﺘﻮاﭘﺮدازان ﻓﺮاﮐﺎو( از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ورزش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ )ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي
ﻧﻮﭘﺎ( در ﺻﻨﻌﺖ ورزش ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ورزﺷﯽ در ﮐﺸﻮر )ﻧﺮماﻓﺰاري و ﺳﺨﺖاﻓﺰاري(،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺟﺬب و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﺻﻨﻌﺖ ورزش اﯾﺮان و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي
ﺻﻨﻌﺖ ورزش ﮐﺸﻮر ،از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻫﺴﺘﻪاي ﻓﻨﺎور ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻧﺮماﻓﺰاري و ﺳﺨﺖاﻓﺰاري ﺻﻨﻌﺖ
ورزش ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﺪهﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري ،ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
) (business planواﻗﻌﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮي دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
اراﺋﻪ ﻓﻀﺎي ﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﯽ راﯾﮕﺎن ،آﻣﻮزشﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﺮﺑﯽﮔﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،اﺳﺘﻔﺎده
از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﮑﺎر و ﺗﯿﻢﺳﺎزي ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ورزﺷﯽ،
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎي ورزﺷﯽ ،ﺑﺎزيﻫﺎي ورزﺷﯽ )ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﮐﻨﺴﻮل( ،ﭘﻮﺷﺎك و ﺗﺠﻬﯿﺰات
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ورزﺷﮑﺎران رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ و ﮐﻤﮏ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ورزﺷﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ورزش ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺷﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ ورزﺷﯽ،
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزﻫﺎي ورزﺷﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ورزﺷﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ،ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ آدرس ﻟﯿﻨﮏ
 http://ssrc.ac.ir/fa/news/81ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﭘﺴﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

sport.tech@yahoo.com

ارﺳﺎل

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره

ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي

02188904187

و

) 02188893298داﺧﻠﯽ  442و  451و (456
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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ثبت اختراع دستگاه پرتابل خانگی تمرینات ورزشی
دستتاه پرت بتت ختت یه چنتتنظنره

و زشتت

تمرینتت

د پژوهشتتته تربیتتت بتتتنی و علتتته و زشتتت
اخاتتراش شتتن ای ت دستتاه ب ت ترکی ت
دستتاه تمرینتت د یتت
حت

تمرینتت

فتتراه یمتتهد اظکتت

حج یس ا کم یی ز و ق بلی
ای ت دستتاه ب ت هتتن

ظنتتتگ

ادا ا

د ظتت ی اصتت
ب شتتته هتتت
هتتتن

تمرین ت بتتگ
ظخالتت

ب ت ویتتژ گتترو ه ت

ظکتت هتت

آظتتت دگ جستتتم ی و بنیستتت ز

د

ظراکتتتگ
ا دا د.

شتتتمه حرکتت

بیشتتار افتتراد بتترا و زش کتترد

د ظحلت ت کت ت د دستتتار
یمهد یق یص دساه ه

آیلت ت قتتترا دا د و ظرتهت ت
ظهجهد د ب زا اس

وح ت ی "عضتته هی تأ

علم ت و ظتتنیر گتترو

و زشتت پژوهشتته " و آقتت

فیگیهلتته

خت

عمتتهظ و زشتت

دیهتتتر ایتت اخاتتتراش افتتتگای

دکاتتر ه ت د

و زش

استتتاه د و یصتتت

ظراکتتتگ د ظتتت ی فیگیتتتهتراپ

تمرینتت و ترغیتت

بتت

حم دا د

و اظکتتت

حرکتت

ضتتم

و زشتت

تستتلی یمتتهد اظک ت

کتترد بتترا افتتراد ظخال ت
طراحتتت شتتتن استتت

و تجمی ت چنتتنی
) (All in Oneو

دستتاه

برخ ت زوائتتن دستتاه هت

تتت

ستتین ع تت

علتته ت تت "دایشتتجه ک شن ستت ا شتتن فیگیهلتته
و زشتتت پژوهشتتته " د ق لتتت

پتتترو

پ یتتت ی ظتتت

ظهفتت بتت اخاتتراش ایتت دستتاه و زشتت شتتن ایتتن
ط ت گها ت ظخارع ت
بتت حم یتت

ب ت زود یمهی ت ه ت

ستترظ ی گتت ا ا

صتتنیا آ

تهلیتتن و بتت بتت زا عرضتت

خهاهن شن.
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بازدید قائممقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از پژوهشگاه تربیتبدنی
دکتر عبدالرضا باقری "قائممقام وزیر و ریاست مرکز هیأتهای امنا و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری" و آقای سعید رضایی "معاون مرکز هیأت امنا" به منظور آشنایی بیشتر با فعالیتهای
پژوهشگاه علوم ورزشی با دکتر علی شریفنژاد "سرپرست" ،آقای عبداهلل آقاجانی "مدیر امور اداری و مشاور
اجرایی رئیس" ،دکتر فریبا محمدی "معاون فرهنگی اجتماعی" ،دکتر علی کاشی "معاون پژوهشی و تحصیالت
تکمیلی" و دکتر محمد شریعتزاده "معاون فناوری" پژوهشگاه ،دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدای این دیدار دکتر علی شریفنژاد ضمن
معرفی بخشهای مختلف پژوهشگاه ،گزارش
کاملی از فعالیتهای صورت گرفته طی سالهای
اخیر و اهم اقدامات انجام شده در سال 8931
را ارائه داد .ایشان در ادامه به بیان برنامههای
سال جاری پژوهشگاه در زمینه طرحهای
پژوهشی و فناوری ،فعالیتهای بینالمللی،
فراهمسازی بسترهای الزم برای حضور پژوهشگران جوان در قالب کمک محقق در پژوهشگاه ،برنامههای مرکز
ملی نوآوری فناوری ورزش و ایجاد فضای کسب و کار در قالب حمایت از استارتآپها ،برگزاری دوازدهمین
همایش بینالمللی تربیتبدنی و علوم ورزشی ،توسعه فعالیتهای فرهنگی و همکاری با دانشکدهها و
گروههای تربیتبدنی و علوم ورزشی سراسر کشور پرداخت.
دکتر عبدالرضا باقری نیز ،پیشنهادات ارزشمندی
در خصوص تخصص محور کردن همایشهای حوزه
علوم ورزشی ،برگزاری دورههای دانشافزایی و
بازآموزی کارشناسان علوم ورزشی در دانشگاهها
در حوزههای آزمایشگاه ،اماکن ورزشی و سایر
موارد مهم ،انجام طرحهای نیازمحور و مشارکت با
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
طرحهای پایش سالمت ،استفاده از ظرفیتهای
نشر الکترونیک ،حمایت از توسعه استارتآپهای ورزشی در دانشگاههای سراسر کشور و غیره ،ارائه و
دغدغههای اعضای هیأت رئیسه پژوهشگاه را در خصوص توسعه فضای کالبدی پژوهشگاه با توجه به حجم
فعالیتها و مأموریتهای آن بررسی کردند.
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دومین نشست فلسفه ورزش برگزار شد
دومین نشست از سلسله نشستهای فلسفه ورزش در جمهوری اسالمی ایران با هدف بررسی راهکارهای
عملیاتی جهت بهرهمندی از مؤلفههای فلسفه ورزش در تبیین مسئولیتهای اجتماعی ورزش در روز چهارشنبه
 8خرداد ماه در محل پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی برگزار شد.
در این نشست مجریان طرح درباره طرحی که به همین منظور در پژوهشگاه علوم ورزشی به انجام رسیده
است ،بحث و تبادل نظر کردند .همچنین اندیشمندان و صاحبنظران مدعو به ارائه آخرین یافتههای خود در
این حوزه پرداختند.
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اجرای دورههای پسادکترا در پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی
با توجه به انعقاد تفاهمنامه مشترک میان پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی و صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران کشور و همچنین با هدف ارتقای تواناییهای پژوهشی ،فناورانه و آموزشی
دانشآموختگان دانشگاهها و توسعه زیرساختهای پژوهش در حوزه علوم ورزشی کشور ،پژوهشگاه
تربیتبدنی اقدام به برگزاری دورههای پسادکترا مینماید.
تمامی فارغالتحصیالن دوره دکترای تخصصی در رشتههای مختلف که مشغول به کار تمام وقت در هیچ
سازمانی نیستند و کمتر از  3سال از زمان فارغالتحصیلی آنها گذشته باشد ،جهت انجام پژوهش در حوزه علوم
ورزشی و در گام نخست با موضوع استعدادیابی در ورزش از دیدگاه رشته و گرایشهای مرتبط با این حوزه،
میتوانند از امکانات موجود استفاده کنند.
متقاضیان حضور در این دورهها ضمن استفاده از پتانسیلهای پژوهشی موجود در پژوهشگاه ،از حمایتهای
این دوره مانند دریافت کمک هزینه معادل با  58درصد حقوق استادیار پایه یک در سال پذیرش پژوهشگر،
بهرهمند خواهند شد.
عالقهمندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر درباره شیوه جذب به پایگاه رسمی پژوهشگاه به نشانی
 www.ssrc.ac.irمراجعه نمایند و یا با مدیریت آموزشهای تخصصی و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه از طریق
شماره تلفن ( 20855808550داخلی  )888تماس بگیرند.
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تجدید میثاق کارکنان پژوهشگاه علوم ورزشی با آرمانهای امام خمینی (ره)
جمعی از کارکنان پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی با حضور در حرم مطهر امام راحل (ره) با آرمانهای
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) تجدید میثاق کردند.
به مناسبت فرا رسیدن سیامین سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ،کارکنان پژوهشگاه علوم
ورزشی همراه با سایر افراد از جامعه دانشگاهی و مراکز آموزش عالی کشور با حضور در حرم مطهر حضرت
امام خمینی (ره) با آرمانهای معمار کبیر انقالب تجدید میثاق کردند .در این مراسم حاضران با قرائت فاتحه
به مقام رفیع حضرت امام راحل (ره) ادای احترام و بر تجدید بیعت خود با مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
تأکید کردند.
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همکاری پژوهشگاه تربیتبدنی در برگزاری اولین همایش علوم ورزشی با رویکرد فنی مهندسی
اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی در تاریخ  03و  03خرداد به میزبانی دانشگاه
صنعتی اصفهان برگزار شد .مرکز ملی نوآوری فناوریهای ورزشی پژوهشگاه نیز در این همایش در زمینه
ارائه سخنرانی کلیدی ،برگزاری کارگاه تخصصی و مدیریت پنل معرفی ایدههای فناورانه (ایدهیار) به عنوان
همکار علمی مشارکت داشت.
در مراسم افتتاحیه این همایش ،دکتر محمد شریعتزاده "معاون فناوری پژوهشگاه" به عنوان سخنران
کلیدی به جذابیتهای صنعت ورزش و وجود پتانسیلهای فراوان در این زمینه برای ایجاد کسب و کارهای
نوپا اشاره کرد و با تأکید بر استقبال پژوهشگاه تربیتبدنی از ایدههای جذاب افزود :مرکز نوآوری پژوهشگاه
تاکنون از  31تیم استارتآپی و دانشبنیان به صورت تخصصی در حوزههای سختافزاری و نرمافزاری
ورزش حمایت کرده است که در آیندهای نزدیک شاهد تجاریسازی آنها خواهیم بود.
در حاشیه این همایش نیز ،کارگاه آموزشی آشنایی با سنسورها و کاربرد آن در تجهیزات علوم ورزشی با
مشارکت پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی و توسط مهندس گوهری "مدیرعامل شرکت دانش ساالر
ایرانیان و از اعضای شورای مرکز نوآوری پژوهشگاه" برگزار شد .سرفصلهای این کارگاه نیز در زمینه معرفی
و آشنایی با سنسورهای فیزیکی ،معرفی و آشنایی با سنسورهای بیوزیستی ،ارتباط عوامل آمادگی جسمانی با
سنسورها و ساخت عملی یک نمونه سنسور نیروسنج بود.
همچنین پنل معرفی ایدههای فناورانه (ایدهیار) که با استقبال گسترده دانشجویان ،مخترعان و اساتید مواجه
شد ،از دیگر برنامههای این همایش بود که توسط تیم ارزیابی مرکز نوآوری پژوهشگاه مورد بررسی قرار
گرفت و در پایان به برترین ایدهها جوایز ارزشمندی اهدا شد.
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محصوالت فناورانه پژوهشگاه ،گواهی سطح آمادگی فناوری دریافت کردند
شش محصول فناورانه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی که در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای
هفته پژوهش ،فناوری و فن بازار سال گذشته (دی  )7231ارائه شده بودند ،موفق به دریافت
گواهینامه سطح آمادگی فناوری ( )TRLشدند و رتبه باالتر از  2را در سامانه ارزیابی فناوران ایران
( سافا) به خود اختصاص دادند.
اسامی محصوالت


ساخت کفی هوشمند جهت تحلیل حرکت



سیستم اندازهگیری مشخصات سینماتیکی و ضربان قلب



پنجه کربنی ورزشی  Lشکل جهت دویدن معلولین



دستگاه سنجش حس دهلیزی



دستگاه هشداردهنده نشستن



کفپوش ورزشی پلی یورتان
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ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ

ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ "ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ" ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﭘﺮﯾﺴﺎ ﻧﻤﺎزي،
ﻣﺼﻄﻔﯽ زارﻋﯽ و ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻫﻮاﻧﻠﻮ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  Physical Therapy in Sportﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ 2
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
The association between the isokinetic muscle strength and lower extremity injuries in young
male football players
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :در ﮐﻨﺎر اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺣﻀﻮر در ﻓﻮﺗﺒﺎل،
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آﺳﯿﺐﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻤﻮاره
در ﭘﯽ راهﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
آزﻣﻮن ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
از آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﮔﺮوي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎري آﻧﻬﺎ ،ﺧﻄﺮ وﻗﻮع
آﺳﯿﺐﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داد.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻗﺪرت
اﯾﺰوﮐﯿﻨﺘﯿﮏ و آﺳﯿﺐﻫﺎي اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن زﯾﺮ  21ﺳﺎل اﯾﺮان در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻓﺼﻞ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت اﯾﺰوﮐﯿﻨﺘﯿﮏ و ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺪرت اﯾﺰوﮐﯿﻨﺘﯿﮏ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎي
اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﻮنﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
از آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﻗﺪرت اﯾﺰوﮐﯿﻨﺘﯿﮏ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ،رﺗﺒﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ  38از  83اﺳﺖ و در ﭼﺎرك دوم ) (Q2ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻗﺮار دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آدرس ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1466853X1930197X
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برگزاری کارگاه آشنایی و کار با سیستم  EMGو  EEGدر ورزش
کارگاه تخصصی آشنایی و کار با سیستم ( EMGفعالیت الکتریکی عضالت) و ( EEGفعالیت الکتریکی مغز) در ورزش ،روز
چهارشنبه  25تیرماه در محل پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی برگزار شد.
در این کارگاه دکتر علی شریفنژاد "سرپرست پژوهشگاه" در مورد فعالیت
الکتریکی عضالت ) (EMGتوضیحات کاملی را در زمینه مقدمهای بر سیستم عصبی
عضالنی ،منشأ سیگنالهای  ،EMGکاربردهای این سیستم و ثبت فعالیت عضله به
صورت عملی ارائه داد .در بخش دوم کارگاه نیز آقای کوهستانی درباره موضوع
فعالیت الکتریکی مغز ( )EEGکه برای اولین بار این کارگاه در حوزه ورزش برگزار
میشد ،مطالبی را در مورد ساختار مغز ،عملکرد سیستم عصبی مرکزی و همچنین
کاربرد سیگنالهای مغزی در حوزه درمانی و ورزشی شرح داد و سپس
شرکتکنندگان به صورت عملی با نحوه ثبت سیگنالهای مغزی آشنا شدند.
شایان ذکر است ،الکترومایوگرافی ) (Electromyographyروشی تجربی در زمینه
سیگنالهای الکتریکی عضالنی است ،تمرکز  EMGدر حوزه ورزش روی

ثبت و تحلیل
مطالعه فعالیت عصبی عضالنی در تکالیف حرکتی مختلف است (بررسی زمانبندی و
سطح فعالیت الکتریکی عضالت) .الکتروانسفالوگرافی )(Electroencephalography
یا الکترومغزنگاری ،ثبت فعالیت الکتریکی مغز است ،این تکنیک شامل اخذ سیگنال
توسط الکترودهای سطحی ،بهبود سیگنال (معموالً تقویت و حذف نویز) ،چاپ سیگنال
و آنالیز آن میشود .در مطالعات ورزشی از  EEGبرای نقشهبرداری فعالیت مغزی در
حین اجرای حرکت ،بررسی سازگاریهای کورتیکال نسبت به تمرینات ورزشی،
اندازهگیری پارامترهای شناختی و رفتاری (هیجان ،اضطراب ،توجه و انگیزش) و تحقیقات توانبخشی (بررسی عملکرد
میشود.
مغز در نواحی آسیبدیده و ارزیابی پیشرفت در طی مراحل درمان) استفاده 
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کارگاه طراحی تمرینات ورزشی برای دوران بارداری و پس از زایمان برگزار شد
کارگاه طراحی تمرینات ورزشی برای دوران بارداری و پس از زایمان به همت شرکت تعاونی پژوهشگاه
تربیتبدنی و علوم ورزشی و مرکز مطالعات پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان در تاریخ  41تیر ماه
در محل پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی برگزار شد.
در این دوره آموزشی یک روزه دکتر معصومه هاللیزاده "مدرس دوره و عضو هیأت علمی پژوهشگاه" در
زمینه فواید ورزش و عواقب بیتحرکی ،تغییرات بدن ،فیزیولوژی ورزش و همچنین علم تمرین در دوران
بارداری و تجویز نسخه ورزشی برای مادران باردار مبتال به مشکالت بالینی توضیحات مربوطه را شرح دادند.
سپس درباره فعالیتهای ورزشی آسیبزا در دوران بارداری ،تمرینات ورزشی مناسب سهماهه اول تا سوم،
تمرین در خانه در دوران بارداری ،تمرینات عملکردی ویژه دوران پس از زایمان ،ورزش در دوران پس از
زایمان و شیردهی ،تغذیه ورزشی دوران بارداری و پس از زایمان ،آموزشهای الزم ارائه شد.
این دوره آموزشی که حاوی اطالعات به روز و مستند با موضوع ورزش در دوران بارداری و پس از زایمان بود
به عنوان یک دوره کاربردی مورد توجه پژوهشگران ،مربیان و دانشجویان حوزه ورزش بانوان قرار گرفت.

62

دوره  ،1شماره  1و  ،2دوماهنامه فروردین و اردیبهشت ـ خرداد و تیر 1931

خبرنامه الکترونیکی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی

برگزاری کارگاه آشنایی با فرایندهای ارزیابی ثبت اختراعات
کارگاه تخصصی آشنایی با فرایندهای ارزیابی ثبت اختراعات در تاریخ شنبه  51تیر ماه با حضور مهندس
الیاسی "رئیس اداره ثبت اختراعات" ،دکتر محمد شریعتزاده "معاون فناوری پژوهشگاه" ،کارشناسان اداره
ثبت اختراعات ،جمعی از داوران ارزیابی ثبت اختراع ،اعضای هیأت علمی پژوهشگاه و دانشگاههای سراسر
کشور در محل پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی یک روزه در زمینه
سرفصلهایی همچون  ITو آشنایی با سامانه مالکیت
فکری و فرایندهای ثبت پتنت ،طبقهبندی  ITCو ،CPC
نحوه بررسی اظهارنامههای مطرح شده همراه با مثال،
جستجوی عملی و بررسی ماهوی اظهارنامهها در
بانکهای مختلف ،نحوه ارزیابی و تکمیل فرمهای جدید
داوری ،توضیحات مربوطه شرح داده شد.
مهندس الیاسی ،مدرس این دوره به تشریح مباحثی پیرامون حدود شمول ایدههای کاربردی و نوآوری برای
ثبت اختراع و مالکیت فکری و معنوی پرداخت و گفت :حقوق مالکیت فکری از طرف جامعه به اشخاص به دلیل
خلق آثار ادبی و معنوی ،اختراعات ،طرحها ،اسامی و نشانهای استفاده شده در تجارت داده میشود و به
دارنده ،این اختیار را میدهد که دیگران را از استفاده غیرمجاز از حق خود در طول دوره محدودی منع نماید.
وی در رابطه با فرآیند ثبت اختراع اظهار کرد :اختراع
باید دارای ابتکاری نو و گامی به سوی عملکرد یا تغییر
مثبت باشد ،همچنین باید کاربرد صنعتی ،قابلیت
تجاریسازی و ورود به بازار را داشته باشد .الیاسی با
تأکید بر ثبت طرحهای صنعتی ،به بیان مزایای ثبت آنها
پرداخت و اشاره کرد :مدت اعتبار طرحهای صنعتی 1
سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه به اضافه  6ماه فرصت
تمدید است که  7ماه قابل تمدید میباشد و حداکثر تا  51سال حمایت میگردد.
شایان ذکر است ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی از سال  5۹۳7به عنوان مرجع ذیصالح داوری در
حوزه علوم ورزشی انتخاب شده است.
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کارگاه طراحی تمرینات ورزشی ایمن و کاهش وزن در خانمها برگزار شد
کارگاه آموزشی طراحی تمرینات ورزشی ایمن و کاهش وزن در خانمها در راستای ارتقای سالمت کارکنان
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با تدریس دکتر معصومه هاللیزاده "عضو هیأت علمی پژوهشگاه تربیتبدنی
و علوم ورزشی" در سالن شهدای جهاد علمی این وزارتخانه برگزار شد.
دکتر معصومه هاللیزاده از طراحی تمرینات ورزشی برای
دورههای فیزیولوژی زنان صحبت کرد و گفت :در این
مراحل دوره بلوغ دختران را میتوان دوره بمب انرژی
برشمرد ،اما در مراحل بعدی زندگی خانمها ،کمتحرکی به
عنوان چهارمین عامل مرگ و میر معرفی شده است.
تغذیه سالم ،نبود استرس ،خواب و آرامش کافی به
تنهایی نمیتواند باعث گذران یک عمر مفید شود بلکه
توجه به کمتحرکی بانوان نقش مهمی را در این فرآیند ایفا میکند و از آنجایی که خانمها پرورشدهنده نسل
آینده هر کشوری هستند پس سالمت کل جامعه در گروی سالمت زنان آن جامعه است.
وی درخصوص کمتحرکی دوران بارداری نیز گفت :اگر دوران بارداری با کمتحرکی همراه باشد ،عوارض آن از
جمله کمردرد ،پرفشاری و یا دیابت دوران بارداری تا آخر عمر با خانمها باقی میماند و جنین مادران کمتحرک
خود دارای ژنهای کمتحرکی است که در جنین هم دیده میشود.
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برگزاری نشست مشترک توسعه فناوریهای ورزشی
به همت "بخش فناوری بنیاد برکت ،وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)" و با هدف حمایت از
توسعه فناوریهای ورزشی ،نشست مشترکی میان مسئوالن ارشد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ،کمیته ملی المپیک ،بخش فناوری بنیاد برکت ،فدراسیونهای ورزشی و
پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،با هدف حمایت از توسعه فناوریهای ورزشی برگزار شد.
دکتر محمد شریعتزاده "معاون فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی" گزارشی از فعالیتهای مرکز ملی نوآوری
فناوریهای ورزشی در  9سال گذشته برای حمایت از استارتآپهای ورزشی ارائه کرد و همچنین به معرفی
ظرفیتهای پژوهشگاه در جهت توسعه فناوریهای ورزشی پرداخت.
در

ادامه

رؤسای

فدراسیونهای

ورزشی نیز به معرفی نیازهای فناورانه
خود پرداختند و مقرر گردید به منظور
تشخیص دقیقتر ،جلسات کارشناسی
مجزا برای هر فدراسیون تعیین گردد.
معرفی استارتآپهای ورزشی هم
بخش دیگری از برنامههای این نشست
بود که  9استارتآپ از مرکز ملی
نوآوری پژوهشگاه (سامانه بامربی و
شبیهساز پرتابل تمرین در ارتفاع) طرح
خود را معرفی کردند و ارتباطات و
تعامالت خوبی در این زمینه بین
صاحبان استارتآپ و فدراسیونهای
ورزشی برقرار گردید.
در پایان این جلسه نیز ،بازدیدی از
نمایشگاه دائمی محصوالت نانویی و
دستاوردهای استارتآپهای مرکز ملی
نوآوری پژوهشگاه انجام شد.
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ورزشی
تربیت
فوق
استقبال
تجهیزاتورزشی
نمایشگاهتجهیزات
بدنیدردرنمایشگاه
بدنی
پژوهشگاهتربیت
غرفهپژوهشگاه
العادهازازغرفه
پرشور
استقبال
پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی در هجدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی ورزش و تجهیزات ورزشی
حضور یافت که در تاریخ  81الی  18تیر ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
در این نمایشگاه از آخرین فناوریهای ورزشی ساخت داخل که با همکاری مرکز ملی نوآوری فناوریهای
ورزشی پژوهشگاه در حال انجام است ،رونمایی شد .سیستم شبیهساز تمرین در ارتفاع ،سامانه "با مربی"،
کفپوش هوشمند تعاملی ،قایق پدل بورد و سازههای تجهیزات تمرینی کراس فیت ،از جمله نوآوریهای جدید
پژوهشگاه است که در معرض نمایش بازدیدکنندگان قرار گرفت.
از دیگر اقدامات پژوهشگاه در نمایشگاه تجهیزات ورزشی ،ارائه خدمات آزمایشگاهی و انجام آزمون پایش
سالمت ،معرفی خدمات مرکز مشاوره تخصصی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه و مشاوره در زمینه فرآیندهای
ثبت اختراعات ورزشی بود.
همچنین کانون علمی بازی و ورزش کودکان ،به ارائه آخرین یافتههای خود در زمینه بازی کودکان ،آموزش
مربیان و مشاوره والدین پرداخت .بخشی از غرفه نیز به کتابهای انتشارات پژوهشگاه تربیتبدنی اختصاص
یافته بود که تمامی آثار با تخفیف ویژه  13درصدی به فروش رسیدند.
در طول  4روز برگزاری نمایشگاه ،دانشجویان و اساتید رشته تربیتبدنی ،ورزشکاران ،مربیان ،قهرمانان ملی
و بینالمللی ،برخی مسئوالن فدراسیونها و وزارت ورزش و جوانان ،رسانههای جمعی و سایر دوستداران
علم و ورزش از غرفه پژوهشگاه علوم ورزشی ،بازدید کردند و استقبال فوقالعادهای داشتند.
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پژوهشگاهتربیتبدنیحامیاستارتآپهادرنمایشگاهتجهیزاتورزشی
نخستین نمایشگاه استارتآپهای ورزشی با حضور بیش از  011استارتآپ همزمان با هجدهمین دوره
نمایشگاه بینالمللی ورزش و تجهیزات ورزشی در تاریخ  01الی  10تیر ماه در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار شد .مرکز ملی نوآوری فناوریهای ورزشی پژوهشگاه تربیتبدنی نیز جهت شرکت
هشت استارتآپ منتخب در این نمایشگاه ،تسهیالتی را برای حضور آنها فراهم و هزینه اجاره غرفه این
استارتآپها را به صورت کامل پرداخت کرد.
آپهایموردحمایت 
استارت 



های فیت | مجری طرح :مرتضی قربانی



توپیتا | مجری طرح :امید روشنفکر



اوسیناپ | مجری طرح :محمدرضا کالهدوز



نوروچلنج | مجری طرح :فرزانه یوسفیپور



بازیه | مجری طرح :علی سرخوشی



الیف اند می | مجری طرح :سید عارف سلیمانیان



پالدی سیستم | مجری طرح :سیروس پالدی



فناوران امواج کاسپین | مجری طرح :حسن حسنپور
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در نخستین دوره نمایشگاه استارتآپهای ورزشی ،فعاالن اکوسیستم استارتاپی در حوزه ورزش و سالمت
حضور داشتند که با هدف همافزایی ،شبکهسازی ،کمک به حل مسائل و چالشها ،حمایت از ایدهها و تشویق
جوانان مستعد جهت ورود و توسعه فناوری و نوآوری برگزار شد.
محورهاینمایشگاه


هوش مصنوعی در ورزش



اینترنت اشیا در ورزش



فناوریهای نوین در ورزش معلولین



ورزش شهروندی



شبیهسازی ورزشها



اشتراک اماکن ورزشی



روباتیک در ورزش



تجهیزات و ملزومات ورزشی



بازیهای مجازی و واقعیت افزوده



گردشگری ورزشی



بازارگاه و فروشگاههای مجازی



خدمات ورزشی از راه دور



شبکههای اجتماعی ،مشاوره و آموزش



نانوفناوری در ورزش

مجازی



گجتهای هوشمند ورزشکاران

شایان ذکر است ،در مراسم اختتامیه نمایشگاه استارتآپهای ورزشی ،عباس نظریان "سرپرست مرکز
مشارکتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در ورزش وزارت ورزش و جوانان" اظهار داشت :در راستای حمایت از
استارتاپهای ورزشی ،مرکز تجمع استارتاپهای ورزشی در وزارت ورزش و جوانان ایجاد خواهد شد .همچنین
دکتر محمد شریعتزاده "معاون فناوری پژوهشگاه تربیتبدنی" گفت :پژوهشگاه علوم ورزشی خانه
استارتاپهای ورزشی و ایدههای نو و فناورانه در ورزش است و ما از استارتآپهای ورزشی تمامی
حمایتهای الزم را خواهیم کرد .در پایان مراسم نیز ،یعقوب سالکینیا "دبیر نخستین نمایشگاه
استارتآپهای ورزشی" ضمن ارائ ه گزارش از روند برگزاری نمایشگاه و رویدادهای انجام شده ،از همکاری
سازمانها و ارگانهای مربوطه تقدیر و تشکر نمود.
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فستیوال بازیهای مینیالمپیک کودکان برگزار شد
فستیوال بازیهای مینیالمپیک کودکان با حضور بیش از  3۷۷نفر شامل کودکان شرکتکننده از مؤسسات
کودک به همراه والدین آنها در تاریخ  12تیر ماه توسط کانون علمی بازی و ورزش کودکان برگزار شد.
این رویداد توسط کانون علمی بازی و ورزش کودکان (وابسته به مرکز ملی نوآوری فناوریهای ورزشی
پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی وزارت علوم) و با حمایت انجمن بینالمللی بازیهای حرکتی و ورزش
کودکان ،انجمن حمایت از حق بازی کودکان ،سازمان توسعه فعالیت بدنی فدراسیون ورزشهای همگانی،
انجمن بازیها و ورزش کودکان فدراسیون ورزشهای همگانی در تاریخ  12تیر ماه برگزار شد.
هدف از برگزاری این رویداد افزایش آگاهی والدین و مربیان به اهمیت توجه بیشتر به بازیهای حرکتی و
هشدار برای ورود زود هنگام کودکان به ورزشهای تخصصی ،آشنایی ابتدایی با برخی رشتههای ورزشی و
نمادهای المپیک بود .در این رویداد صرف نظر از برد و باخت ،تمام شرکتکنندگان با اجراهای موفق یا ناموفق
مورد تشویق حاضران قرار گرفتند .در این فستیوال ،کودکان ضمن اینکه شادی و هیجان را همراه با
همبازیهای خود در فعالیتهای گروهی تجربه کردند ،آموختند تا رفتارهای ارتباط با دیگران و تعامالت
اجتماعی را نیز یاد بگیرند.
در مراسم اختتامیه با اهدای مدال و لوح یادبود ،از تمام کودکان برای شرکت در بازیهای ورزشی تقدیر شد.
قرار است که این رویداد با پروتکلهای مشخص و حمایت سازمانهای حامی زیر نظر کانون علمی بازی و ورزش
کودکان در سطح کشور برگزار شود.
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سخنرانی عضو هیأت علمی پژوهشگاه در جلسه کمیته پزشکی IPC
دکتر فریبا محمدی " معاون فرهنگی و اجتماعی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی"
به عنوان نماینده ایران در جلسه سالیانه کمیته پزشکی کمیته بین المللی پارالمپیک ( )IPCشرکت کرد که
به میزبانی شهر بن آلمان " مقر اصلی کمیته  "IPCدر تاریخ  11تا  11جوالی  91( 9112تا  92تیر ماه)
برگزار شد.
نماینده کمیته ملی پارالمپیک ایران در این خصوص
گفت :کمیته پزشکی  IPCهشت عضو از کشورهای کانادا،
آمریکا ،روسیه ،آفریقای جنوبی ،سوئد ،یونان ،انگلستان
و ایران دارد و در جلساتی که برگزار شد پیرامون
مسائلی نظیر مرور برنامه استراتژیک جدید کمیته
بینالمللی پارالمپیک ،رویدادهای تحت پوشش IPC
پیش از پارالمپیک توکیو و شرایط پزشکی مسابقات،
آنتیدوپینگ ،TUE ،بیماریها و آسیبهای ورزشیIPC ،
 ،Medical Codeسالمت روانی ورزشکاران ،کلینیک دهکده در پارالمپیک توکیو و تقسیم وظایف اعضای
کمیته ،آموزش و پژوهش در حوزههای مختلف تحت پوشش کمیته پزشکی و غیره بحث و تبادل نظر شد.
دکتر فریبا محمدی در این نشست یک سخنرانی با موضوع آموزش پیشگیری از آسیبهای ورزشی در
ورزشکاران پارالمپیکی ارائه داد و در حاشیه این جلسات نیز دیدارهای جداگانهای با رئیس کمیته پزشکی و
عضو کمیته پزشکی مسابقات پارالمپیک توکیو  ،9191مدیر آنتی دوپینگ  IPCو رئیس کمیته ورزشی و علوم
ورزشی  IPCداشت.
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برگزاری دوره تخصصی طراحی و تجویز تمرینات اصالحی
دومین دوره تخصصی طراحی و تجویز تمرینات اصالحی با هدف آشنایی با اصول مقدماتی طراحی تمرینات
اصالحی برای ناهنجاریهای قامتی در تاریخ  ۷۲و  ۷۲تیر ماه توسط پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی در
شهر تهران برگزار شد.
در دوره طراحی و تجویز تمرینات اصالحی موضوعات مهمی همچون ارزیابی قامت و تشخیص ناهنجاریهای
قامتی ،اصول طراحی تمرینات اصالحی ،اصول اصالح رفتارهای حرکتی و طراحی تمرینات اصالحی برای
ناهنجاریهای اندام فوقانی و اندام تحتانی به صورت تئوری و عملی شرح و آموزش داده شد .تدریس این
دوره نیز بر عهده دکتر حامد عباسی "عضو هیأت علمی پژوهشگاه" ،دکتر مصطفی زارعی ،دکتر مهدی قیطاسی،
دکتر سید محمد حسینی و محمدرضا سیدی بود.
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انعقاد تفاهمنامه همکاری میان پژوهشگاه تربیتبدنی و شرکت تریگآپ
گآپ با
بدهنده تری 
تبدنی و علوم ورزشی و شرکت شتا 
تفاهمنامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه تربی 

حضورنمایندگانهردوطرفقرارداد،درتاریخ92تیرماهمنعقدشد .
یهای مشترک در زمینه توسعه
در راستای ایجاد همکار 
یهای ورزشی و سالمت
اکوسیستم کارآفرینی فناور 
اقتصاددانشبنیان وحمایت

استهای 

کشور،توسعهسی
دهها و طرحهای نوآورانه و فناورانه و با هدف
از ای 
تفاهمنامه

یهای مشترک ،یک 
همافزایی و همکار 

همکاری توسط مدیران هر دو مجموعه ،دکتر علی
فنژاد "سرپرست پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم
شری 
ورزشی" و سید حمیدرضا علوی "مدیرعامل شرکت
یهای مشترکدرحوزهکارآفرینی
هگذار 
گآپ" بهامضارسید .سرمای 
بدهندهتری 
سرمایهگذاریشناساوشتا 

ورزشی وسالمت،برگزاری رویدادهای کارآفرینی مشترکو تعامالتمشترکبین دو سازمان ،از جمله مفاد
نامهبهشمارمیروند.


اصلیاینتفاهم
شتابدهنده تریگآپ در بیست و پنجمین دوره نمایشگاه

شایان ذکر است این نشست در غرفه شرکت 
بینالمللیالکامپ (الکترونیک،کامپیوتروتجارتالکترونیک) درمحل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران

برگزارشد.
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انتشار کتاب "کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در فیزیولوژی ورزشی"
این کتاب دارای  2بخش و  9فصل است .بخش اول
بر رهبری و کارآفرینی تمرکز دارد که در قالب فصل
اول و دوم در زمینه مبانی حرفهایگری و کارآفرینی
بحث میشود .در بخش دوم ،آینده مراقبتهای
سالمت شرح داده میشود و درباره نظام مراقبتهای
سالمت در آمریکا و مراقبت سالمت به عنوان یک
کسب و کار صحبت میشود .پس از این  4فصل که
مقدمات و مبانی الزم را فراهم میکند ،نویسنده
بخش سوم را با عنوان راهاندازی یک کسب و کار
کوچک در حوزه سالمت ،معرفی مینماید و به طور
مفصل به بررسی ویژگیهای کسب و کارهای کوچک،
راهبردهای عملی برای راهاندازی یک مرکز تندرستی
و همچنین برنامهها و طرح کلی راهاندازی این مرکز
میپردازد .در بخش چهارم نیز نویسنده روی ذهنیت
مخاطبین تمرکز نموده و تالش میکند تا آنها را متقاعد
نماید که برای کارآفرین بودن باید متفاوت فکر کنند
و بر قدرت باورها و تواناییهایشان متمرکز شوند و
جرأت کارآفرینی داشته باشند و در این زمینه
راهحلها و شیوههای مربوطه را توضیح میدهد.
اطالعات کتاب


تألیف :تامی بون



ترجمه :دکتر معصومه هاللیزاده ،دکتر محمدحسین قربانی و وحید فرجی



ویراستار علمی :دکتر رضا قراخانلو



نوبت چاپ :اول ـ 8991



قطع :وزیری ( 481صفحه)



قیمت 24444 :تومان
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ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ

ﮐﺘﺎب "راﻫﻨﻤﺎي آزﻣﻮن آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﮐﭙﻮرت" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب داراي  6ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول ،آزﻣﻮن و
ﻣﺸﺨﺼﺎت ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎي ﻫﺪف را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﻮنﮔﯿﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ،
زﯾﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮارد آزﻣﻮن و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻼكﻣﺤﻮر ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي و زﯾﺮﻃﺒﻘﻪﻫﺎي ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ دوم
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آزﻣﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ BPFT
)آزﻣﻮن آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﮐﭙﻮرت( ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺼﻞ
ﺳﻮم 3 ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از  BPFTرا اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .1 :ﻓﻘﻂ
اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  .2 BPFTﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮدن
 BPFTﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن داراي ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽ  .3ﺗﺮﮐﯿﺐ  BPFTﺑﺎ
آزﻣﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ
آزﻣﻮنﻫﺎي وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻮﻻن .ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب
آزﻣﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻣﺤﻮر ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺣﯿﻄﻪﻫﺎي
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي آزﻣﻮن و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي وﯾﮋه اﺟﺮاي ﺑﺨﺶﻫﺎي آزﻣﻮن اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد  27آزﻣﻮن  BPFTدر اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻧﯿﺰ آزﻣﻮنﻫﺎي آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﯽ و ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎب
•

ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﺟﻮزف وﯾﻨﯿﮏ ،ﻓﺮاﻧﯿﺲ زاوﯾﺮ ﺷﻮرت

•

ﺗﺮﺟﻤﻪ :دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺷﯽ ،ﻣﻠﯿﺤﻪ ﻋﺒﺎسﭘﻮرآﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖزاده ﺟﻨﯿﺪي

•

ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ـ 1398

•

ﻗﻄﻊ :وزﯾﺮي ) 256ﺻﻔﺤﻪ(

•

ﻗﯿﻤﺖ 45000 :ﺗﻮﻣﺎن

•

ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ:
Brockport physical fitness test manual: a health-related assessment for youngsters with
disabilities, second edition, 2014
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ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب "راﻫﻨﻤﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐﻫﺎي ورزﺷﯽ"
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ  14ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در  3ﻓﺼﻞ اول
ﺑﻪ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﻓﺼﻞ اول دﻻﯾﻞ ﺿﺮورت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐ و
اﺛﺮات ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﻋﻮارض ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آﺳﯿﺐ ﺑﺮ
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﮑﺎران اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ
دوم ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ آﺳﯿﺐ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
اﻟﮕﻮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ را در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺿﺮوري ﻣﯽداﻧﺪ .در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐ در درون ﺗﯿﻢ
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﻮع ورزش ،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺑﺪن و ﻧﻮع آﺳﯿﺐ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﺮاي رﺷﺘﻪﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .روشﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از
ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ ،زاﻧﻮ ،ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺖ ران ،ﮐﺸﺎﻟﻪ ران ،ﮐﻤﺮ،
ﺷﺎﻧﻪ ،آرﻧﺞ ،ﺳﺮ و ﻣﻬﺮهﻫﺎي ﮔﺮدن در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرﻫﻢ ﺗﺎ دوازدﻫﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮﮐﺎري و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐ در
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎب
•

ﺗﺄﻟﯿﻒ :روﻟﺪ ﺑﺎﻫﺮ ،ﻻرس اﻧﮕﺒﺮﺗﺴﻦ

•

ﺗﺮﺟﻤﻪ :دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺻﺎﺣﺐاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر رﻫﻨﻤﺎ و دﮐﺘﺮ ﻫﯿﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪي

•

ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم ـ ) 1398اول (1391 -

•

ﻗﻄﻊ :وزﯾﺮي ) 368ﺻﻔﺤﻪ(

•

ﻗﯿﻤﺖ 65000 :ﺗﻮﻣﺎن

•

ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽsports injury prevention, c2009 :
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جدیدترین
نشریات علمی

1931  دوماهنامه فروردین و اردیبهشت ـ خرداد و تیر،2  و1  شماره،1 دوره

خبرنامه الکترونیکی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی

فرآیند دریافت مقاله در نشریه انگلیسی پژوهشگاه علوم ورزشی آغاز شد

فرایند دریافت مقاله در نخستین نشریه انگلیسی زبان پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی با عنوان
 اساتید دانشگاه و، پژوهشگران، متخصصان." آغاز شده استJournal of Exercise and Health Science"
. اقدام به ارسال مقاله برای این نشریه نمایند،دانشجویان سراسر کشور میتوانند در حیطههای مرتبط
همچنین عالقهمندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه رسمی نشریه به نشانی
، "خانم محمدحسن688  داخلی48822868226  مراجعه نمایند و یا با شماره تلفنhttp://jehs.ssrc.ac.ir/
.دبیر اجرایی نشریه" تماس بگیرند

Journal of Exercise and Health Science
(JEHS) is a peer-reviewed scholarly
journal that provides original research
and systematic reviews in sport and
medicine sciences. JEHS is the only
journal in sport medicine studies
published in English by Sport Sciences
Research Institute (SSRI).
Fields of particular interest to the
journal include (but not limited to):
 Sport medicine
 Exercise rehabilitation
 Exercise in special groups
 Sport and exercise physiology
 Biomechanics
 Sport and exercise biochemistry
and nutrition
 Coaching
 Public health promotion
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خبرنامه الکترونیکی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی

انتشار جدیدترین فصلنامه نشریه علمی پژوهشی رفتار حرکتی

جدیدترین شماره نشریه علمی پژوهشی رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی (دوره ،11
شماره  ،53بهار  )1531به صورت آنالین منتشر شد.
فهرست مقاالت
 .1تحکیم مبتنی بر ثبات در حافظه حرکتی پنهان
 .2تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس
 .5بررسی میزان یادگیری ایروبیک در دانشجویان کم تحرک با توجه به سبکهای شناختی
 .7تأثیر سه رویکرد آموزشی بر عملکرد بازی بسکتبال در دانشجویان پسر
 .3تأثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال
 .6تأثیر جفتشدگی ویژگی شخصیتی رقابتجویی و غیررقابتجویی و محیط تمرینی در تمرین مشاهدهای
بر یادگیری پرتاب دارت
 .4اعتباریابی نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
(نسخه چهار موردی)
 .1تأثیر سبکهای فرزندپروری بر مهارتهای حرکتی بنیادی کودکان  3تا  6سال
عالقهمندان میتوانند جهت مطالعه متن کامل مقاالت به پایگاه رسمی نشریه رفتار حرکتی به نشانی
 http://mbj.ssrc.ac.ir/مراجعه نمایند.
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خبرنامه الکترونیکی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی

نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی ورزشی ویژه "بهار  "1398منتشر شد

جدیدترین شماره نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی (دوره ،11
شماره  ،81بهار  )1934به صورت آنالین منتشر شد.
فهرست مقاالت
 .1اثر فعالیت واماندهساز اندام باالیی بر فعالیت قشری ـ نخاعی و پاسخدهی موتونورونهای نخاعی اندام
پایینی
 .2بررسی اثر  12هفته تمرین تداومی با شدت  Fatmaxو آستانه بیهوازی و تناوبی شدید بر ظرفیت
چربیسوزی بیماران پیشدیابتی
 .9پاسخ متغیرهای همورئولوژیک به فعالیت تناوبی باالتنه و پایینتنه در افراد چاق و دارای اضافه وزن
 .8تأثیر تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر مسیر  PGC-1a/FNDC5/Irisinدر موشهای نر
C55BL/6
 .5تأثیر فعالیتهای ورزشی استقامتی بر برخی متغیرهای وابسته به دیابت نوع  :2مرور نظاممند و
فراتحلیل مطالعات انجام شده در ایران
 .6تأثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطوح پالسمایی گرلین آسیلدار ،پپتید تیروزین تیروزین و پپتید
شبهگلوکاگون 1-در مردان جوان سالم
 .5آیا عمق غواصی میتواند پاسخهای دستگاه هموستاز
خونی را تحت تأثیر قرار دهد؟
 .4تأثیر حاد و بلندمدت تمرین استقامتی بر بیان ژن
 CGRPدر مغز ،مایع مغزی نخاعی و سرم رتهای نر نژاد
ویستار
 .3معرفی آزمون ویژه ارزیابی عملکرد هوازی و بیهوازی
فوتسال
 .11تأثیر

شش

هفته

تمرین

استقامتی

بر

پروتئینهای  FSTL-1, NDNF, VEGFو تغییرات
عروق عضله قلبی رتهای نر سالم
عالقهمندان میتوانند جهت مطالعه متن کامل مقاالت به پایگاه رسمی
نشریه فیزیولوژی ورزشی به نشانی  http://spj.ssrc.ac.ir/مراجعه نمایند.
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انتشار آخرین شماره فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی ورزشی

جدیدترین شماره نشریه علمی پژوهشی مطالعات روانشناسی ورزشی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی
)دوره  ،8شماره  ،72بهار  )8948به صورت آنالین منتشر شد.
فهرست مقاالت
.8

تأثیر ابعاد تصویرسازی با سرعت آهسته و واقعی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت

.7

تأثیر بازیهای توجهی ،تمرین بدنی و تمرینات ترکیبی بر توجه (توجه پایدار ،توجه انتقالی و توجه
انتخابی) و کارکردهای شناختی کودکان بیشفعال /نقص توجه

عالقهمندان میتوانند جهت مطالعه متن کامل مقاالت به پایگاه رسمی نشریه مطالعات روانشناسی ورزشی به
نشانی  http://spsyj.ssrc.ac.ir/مراجعه نمایند.

94

دوره  ،1شماره  1و  ،2دوماهنامه فروردین و اردیبهشت ـ خرداد و تیر 1931

خبرنامه الکترونیکی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی

جدیدترین مقاالت نشریه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی انتشار یافت

جدیدترین شمارههای نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی،
(دوره  ،11شماره  ،05فروردین و اردیبهشت و شماره  ،05خرداد و تیر  )1531به صورت آنالین منتشر شد.
فهرست مقاالت نشریه شماره 35
 .1همگرایی صادرات گروه کاالهای ورزشی در ایران :رهیافت گشتاور تعمیمیافته
 .2طراحی مدل الزامات پیادهسازی بازاریابی اجتماعی در ورزشهای تفریحی کشور با استفاده از نظریه دادهبنیاد
 .5تحلیل عوامل مؤثر بر وضعیت باشگاههای بدنسازی ایران با رویکرد کیفی
 .5ارزش پیشنهادی به مشتری درمدل کسب و کارهای ورزشی
 .0شناسایی و اولویتبندی شاخصهای استعدادیابی ورزش جودو در ایران
 .6بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگاههای ورزشی
 .7اعتباریابی پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی
 .1نقش مسئولیتهای اجتماعی در نگرش هواداران فوتبال ایران
 .3ارتباط کیفیت خدمات (برمبنای مدل کیواسک) با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در
فعالیتهای فوقبرنامه ورزشی
 .15مدلسازی نقش تعاملی ساختار پارکها ،محل زندگی و فعالیت بدنی (مطالعه موردی :ساکنان شهر اهواز)
 .11تأثیر مداخله آموزشی مهارتهای هفتگانه مدیریت کوانتومی بر رضایت شغلی ،دلبستگی شغلی و تعهد
سازمانی معلمان تربیتبدنی
 .12تأثیر شخصیت برند تیمی بر ترجیح و وفاداری به برند تیمهای فوتبال لیگ برتر ایران

فهرست مقاالت نشریه شماره ( 35در حال تکمیل)
 .1برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و تحوالت اجزای آن ()1570-1535
 .2رتبهبندی شاخصهای مدیریت زنجیره تأمین خدمات در ورزش
 .5اثر نوگرایی مصرفکننده بر سبکهای خرید پوشاک ورزشی
 .5شناسایی عوامل مؤثر در تقاضای بازار باشگاههای تکواندوی بانوان
 .0تدوین الگوی شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی کشور براساس
نظریه دادهبنیاد
 .6تبیین و پیادهسازی مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی
دادهها در ارزیابی عملکرد و رتبهبندی هیأتهای ورزشی

عالقهمندان میتوانند جهت مطالعه متن کامل مقاالت به پایگاه رسمی نشریه
مطالعات مدیریت ورزشی به نشانی  http://smrj.ssrc.ac.ir/مراجعه نمایند.

05

مطالب
علمی ورزشی

دوره  ،1شماره  1و  ،2دوماهنامه فروردین و اردیبهشت ـ خرداد و تیر 1931

خبرنامه الکترونیکی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی

ضرورت و اهمیت تمرینات ورزشی در دوران بارداری و پس از زایمان
طبق اظهارات دکتر معصومه هاللیزاده "عضو هیئت علمی پژوهشگاه
تربیتبدنی و علوم ورزشی" ،فعالیت ورزشی منظم در دوران بارداري
موجب حفظ حالت و وضع عضالت بدن و زيبايی اندام مادر میشود و او را
از نظر جسمانی و روانی براي زايمان طبیعی و بدون عارضه آماده
میسازد .اين در حالی است که عواقب کمتحرکی در اين دوران ،تا پايان
عمر همراه بانوان خواهد بود و عمدتاً زنان از اين واقعیت اطالعی ندارند.
معموالً بانوانی که ورزش میکنند از درد و ناراحتی دوران بارداري ،کمتر شكايت دارند و اين دوره را به
صورت آسانتري پشت سر می گذارند .يكی از مهمترين اثرات ورزش بر زنان باردار ،تقويت عضالت ناحیه
شكم است که سبب میشود ،مادر به راحتی جنین را حمل کند.
ورزش پس از زايمان به توازن منفی انرژي کمک میکند و موجب افزايش کالري مصرفی میشود .اين امر به
کاهش ذخاير چربی بدن که در دوره بارداري و حتی پیش از آن شكل گرفته بودند ،کمک میکند .همچنین
تقويت عضالت کف لگن ،موجب جلوگیري از مشكل شايع بیاختیاري ادراري در دوره پس از زايمان ،به ويژه در
بارداريهاي متعدد میشود .توجه به اين نكته ضروري است که در اغلب موارد ،بیاختیاري ناشی از دوره
بارداري ،در سالهاي آتی زندگی زنان رخ خواهد داد و در اينجا نقش مؤثر فعالیت ورزشی اثربخش در دوران
بارداري پررنگتر میشود.
 .1تأثیر ورزش مادر بر روی جنین
ورزش ،گردش خون جنین را افزايش داده و سیستم قلب و عروق او را تقويت میکند .در زنان بارداري که
بهطور منظم ورزش میکنند ،قلب جنین همانند قلب افراد بزرگسال تحت تأثیر قرار میگیرد و شاخصهاي
قلبی عروقیاش بهبود پیدا میکند؛ چنانچه ورزش در دوران بارداري ،احتماالً نخستین و بهترين اقدام مؤثر
براي تقويت قلب کودک است .پیادهروي ،دوچرخه ثابت ،تمرينات ايروبیک و شنا فعالیتهاي بسیار مفیدي
براي تقويت دستگاه قلبی عروقی مادر و جنین هستند.
همچنین مطالعات نشان میدهد ،آزاد شدن هورمونها تحت تأثیر فعالیتها و تمرينات ورزشی در دوره
بارداري ،بهطور مستقیم بر روي جنین نیز اثرگذارند؛ چنانچه هورمونهاي مترشحه در بدن مادر از طريق عبور
از جفت به جنین میرسند .بنابراين در شروع ورزش ،هورمون آدرنالین به جنین نیز میرسد و در حین ورزش
نیز اثرات اندورفینها بر روي جنین آشكار میشود که موجب احساس نشاط و شادابی خواهند شد.

25

دوره  ،1شماره  1و  ،2دوماهنامه فروردین و اردیبهشت ـ خرداد و تیر 1931

خبرنامه الکترونیکی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی

 .2تأثیر ورزش بر روی فرایند زایمان طبیعی
ورزش در دوران بارداري با تأثیر مستقیم بر تقويت عضالت لگن موجب تسهیل فرايند زايمان و خروج آسانتر
نوزاد از بدن مادر میشود .مادران ورزشكار عمدتاً درد ،ناراحتی و شكايت کمتري طی فرايند زايمان دارند.
 .3موارد منع ورزش در دوران بارداری
جفت سرراهی بعد از هفته 52



بیماري قلبی  -عروقی مزمن



بارداري



بیماري ريوي شديد



دردهاي زايمان زودرس



دهانه رحم نارسا



پارگی کیسه آب



بارداري چندقلويی پرخطر



پرفشاري خون ناشی از بارداري



خونريزي مداوم بارداري

همچنین در خصوص موارد منع نسبی فعالیت ورزشی در دوران بارداري ،توجه به اين نكته حائز اهمیت است که
تا قطع کامل عالئم هشداردهنده ،بايد فعالیت ورزشی موقتاً قطع گردد؛ اما بالفاصله پس از رفع مشكالت حادث
شده ،میتوان مجدداً فعالیت ورزشی را به شیوه تدريجی و اصولی آغاز کرد .اين موارد عبارت هستند از:


کمخونی



بیماريهاي قلبی يا ريوي حاد به تشخیص پزشک



بیماري ديابت (با کنترل شديد بیمار و طبق نظر پزشک ،انجام ورزشهاي سبک مانعی ندارد).
چاقی يا الغري شديد



بیماريهاي مزمن عضالنی و مفصلی (اگرچه در برخی اختالالت اسكلتی نظیر پاي پرانتزي يا
اسكولیوز ،ورزش منعی ندارد).



پیشینه زايمان زودرس



پیشینه سقط مكرر



بارداري چندقلو



پیشینه نارسايی دهانه رحم



مصرف سیگار بیش از حد



بیماري تیروئید شديد و ساير
بیماريهاي مزمن به تشخیص
پزشک

البته مادران اين گروه میتوانند ،طبق نسخه ورزشی يک متخصص فیزيولوژي ورزشی آگاه به مالحظات دوران
بارداري ،به فعالیت بپردازند.
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تحلیل و کاربست عوامل مؤثر بر توانمندیهای تحقیق و توسعه ) (R&Dدر پژوهشگاه علوم ورزشی

چکیده
افزایش رقابت و انگیزه بقا ،بسیاری از سازمانها را بر آن داشته که فعالیتهای خود را بر
ارائه خدمات اساسی و توانمندیهای محوری متمرکز کنند که این امر مستلزم سرمایهگذاری
در تحقیقات و ایجاد نوآوریها میباشد .از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر
بر توانمندیهای تحقیق و توسعه در پژوهشگاه علوم ورزشی تدوین گردیده است .روش
تحقیق آمیخته بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است .نمونههای این تحقیق رؤسا،

دکتر مصطفی افشاری

معاونان ،اعضای هیأت علمی و کارشناسان پژوهشگاه علوم ورزشی بودند .برای گردآوری اطالعات از
پرسشنامههای محقق ساخته استفاده گردید که روایی و پایایی آن به تائید رسید .تحلیل دادهها در نرمافزار
اس پی اس اس و تحلیل عاملی تائیدی در نرمافزار لیزرل استفاده شد .نتایج نشان داد از دید نمونههای
تحقیق همه متغیرهای فوق دارای درجه اهمیت هستند و اولویت
در هر بخش بر این اساس میباشد :مدیریت دانش در عوامل
راهبردی ،روحیه خالقیت و نوآوری در عوامل انسانی ،توانایی
انتقال و انتشار تکنولوژی در عوامل تکنولوژیک و افزایش
انگیزش افراد فنی در عوامل مدیریتی .در  2عامل مالی و
تجاریسازی اختالف معناداری بین مؤلفهها وجود نداشت .بر مبنای
نتایج به دست آمده و لزوم اهمیت تأسیس این واحد در این نهاد
علمی ،بدیهی است در راستای تحقق اهداف کالن پژوهشگاه
تأسیس این واحد ضروری به نظر میرسد.
نویسندگان مقاله


دکتر مصطفی افشاری "استادیار پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی"



دکتر حمید میرصفیان "استادیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه اصفهان"



دکتر محسن اسمعیلی "استادیار پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی"



دکتر علی وفاییمقدم "گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران"

عالقهمندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر از طریق آدرس ایمیل  afshari.ua@gmail.comبا دکتر
مصطفی افشاری "عضو هیأت علمی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی" در ارتباط باشند.
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دوره  ،1ﺷﻤﺎره  1و  ،2دوﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ ـ ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ 1398

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ

ﻣﺮور ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻮزه ورزش زﻧﺎن
ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺮور ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻮزه ورزش زﻧﺎن ﺑﻮد .روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ،
از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺮا ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ،اﺳﻨﺎدي اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري
ﺗﺤﻘﯿﻖ ) ،(N=1157ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺣﻮزه
ورزش زﻧﺎن از ﺳﺎل  1380ﺗﺎ  1394ﺑﻮد .اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ
ﮐﺪﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﮐﺪﮔﺬاران آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﭘﯽ اﺳﮑﺎت 90

دﮐﺘﺮ ﻧﺎزﻧﯿﻦ راﺳﺦ

درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ )آزﻣﻮن اﺳﮑﺎت و ﺧﯽ دو( و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﺮماﻓﺰار  SPSS 18و  EXCELL 2007در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري  P≥0/05اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ورزش زﻧﺎن در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي  1390ﺗﺎ  1394اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ
) 68/6درﺻﺪ( .ﮐﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ورزش زﻧﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎي  1380ﺗﺎ  1394ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد  1157ﺳﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 85/7) ،درﺻﺪ( از اﺳﻨﺎد را ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﻣﺆﻟﻔﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ) 80/8درﺻﺪ( را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دادهاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ) 71/3درﺻﺪ( ،از ﻧﻈﺮ اﺟﺮا ﻧﯿﻤﻪآزﻣﺎﯾﺸﯽ )26/6
درﺻﺪ( و از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدي ) 91/1درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ .روشﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ،ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده )22/4
درﺻﺪ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ) 41/7درﺻﺪ( و
آزﻣﻮن ) 37/8درﺻﺪ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .رواﯾﯽ ﺻﻮري ) 8/3درﺻﺪ( و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ )26/7
درﺻﺪ( در ﺑﯿﻦ روشﻫﺎي رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت در ﺑﯿﻦ
ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮي در اﺳﻨﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) 16/8درﺻﺪ( .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ورزش زﻧﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و
رﺷﺘﻪﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روشﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺑﺰار ﺗﻌﺎدل وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ در ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺎز ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در آﻧﻬﺎ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ درﺧﺼﻮص ورزش
زﻧﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد:
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
اﻋﻤﺎل ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﮐﻤﺘﺮ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون
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ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ
ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﺪف ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺑﺰار ﯾﺎ
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎص ﻧﯿﺰ در رﺷﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺠﺎريﺳﺎزي ﻋﻠﻢ در رﺷﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ دارﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ
)رواﯾﯽ ﺻﻮري ،ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﺳﺎزه( و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از
ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﻋﺎﻣﻠﯽ

اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ

و

ﺗﺎﺋﯿﺪي

ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻧﻬﺎ از دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ )ﻗﺎﺳﻤﯽ و
ﻫﻤﮑﺎران.(1392 ،
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ورزش و رﺷﺘﻪﻫﺎي ورزﺷﯽ
ﺑﻪ ﺷﺪت داراي ﻓﻘﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ورزﺷﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﻓﻮﺗﺴﺎل
ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﻪ ﺳﻮي آن ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎي رزﻣﯽ در
زﻧﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪالآوري در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮﯾﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮐﺸﻮر در ﻗﻠﻤﺮوي
ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي ﮐﻼن
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻋﺰام
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
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دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ رﺷﺪ ﻧﯿﺎﺑﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ
ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺧﺼﻮص واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ،ﺧﻼء ﺣﻀﻮر ﻧﻬﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهاي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺑﻪ وﺿﻮح اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو اﺗﺨﺎذ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ورزش
ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك
ﺑﯿﻦﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﯿﻦﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻦرﺷﺘﻪاي و ﻏﯿﺮه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ آدرس اﯾﻤﯿﻞ  n_rasekh663@yahoo.comﺑﺎ
دﮐﺘﺮ ﻧﺎزﻧﯿﻦ راﺳﺦ "ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ" در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ.

58

دوره  ،1شماره  1و  ،2دوماهنامه فروردین و اردیبهشت ـ خرداد و تیر 1931

خبرنامه الکترونیکی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی

راهکارهای اشتغالزایی در ورزش استان خراسان جنوبی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
يكي از مهمترين چالشهای اقتصادی و اجتماعي امروز کشور ،مسئله اشتغال و بيكاری
است .با توجه به اهميت اين موضوع ،طرح پژوهشي "راهكارهای اشتغالزايي در ورزش
استان خراسان جنوبي با رويكرد اقتصاد مقاومتي" با حمايت مالي و معنوی اداره کل ورزش
و جوانان استان خراسان جنوبي و از طريق پژوهشگاه تربيتبدني و علوم ورزشي در  2فاز
کيفي و کمي انجام شد.

دکتر محمدحسین قربانی

در اين پژوهش 3 ،مقوله اصلي گرايش جامعه به ورزش ،خصوصيسازی در ورزش و بهبود فضای کسب و کار
به عنوان عوامل عِلّي و اثرگذار در اشتغالزايي ،مورد شناسايي قرار گرفت .مهمترين پتانسيلها و حوزههای
اشتغالزا در ورزش استان شامل گردشگری ورزشي (با تأکيد بر برگزاری تورهای کويرنوردی ،کوهنوردی و
طبيعتگردی و برگزاری رويدادهای ورزشهای صحرايي) ،ارائه خدمات ورزشي (برای مثال راهاندازی مراکز
تندرستي ورزشي در شهرستانها ،ارائه خدمات بازاريابي ،راهاندازی کسب و کارهای مجازی و غيره) ،آموزش
ورزش (تأسيس آکادميهای تخصصي در ورزشهای مختلف ،برگزاری کالسهای آموزشي و علمي ،آموزشهای
خصوصي و حرفهای و غيره) برگزاری رقابتهای ورزشي (برگزاری رويدادهای ورزشي و ميزباني رويدادها)
توليدات ورزشي (راهاندازی کارگاههای ساخت تجهيزات و کاالهای ورزشي) است.
در اين مطالعه 59 ،راهكار اصلي جهت
اشتغالزايي در ورزش استان شناسايي و ارائه
شد که از آن جمله ميتوان به آموزش و تالش
برای بهبود نگرش مردم نسبت به ورزش،
تدوين نظام توسعه گردشگری ورزشي استان،
کاهش بروکراسي اداری برای صدور مجوزهای
کسب و کار ورزشي ،گسترش برگزاری
رويدادهای ورزشي با تأکيد بر ميزباني
رويدادهای بزرگ ،حمايت از راهاندازی مراکز
استعداديابي ورزشي ،تأسيس کمپهای کويرنوردی با همكاری سازمان گردشگری و اعطای وام و معافيتهای
مالياتي به کارآفرينان ورزش استان اشاره نمود.
عالقهمندان ميتوانند جهت کسب اطالعات بيشتر از طريق آدرس ايميل  m.ghorbani@ssrc.ac.irبا دکتر
محمدحسين قرباني "عضو هيأت علمي پژوهشگاه تربيتبدني و علوم ورزشي" در ارتباط باشند.
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06

آشنایی
با پژوهشگاه
آشنایی با مرکز مشاوره و آزمایشگاه مرکزی
در خبرنامه الکترونیکی شماره  1و 2

دوره  ،1ﺷﻤﺎره  1و  ،2دوﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ ـ ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ 1398

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ورزﺷﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ورزﺷﯽ ﮐﺸﻮر و ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﺸﺎوره ورزﺷﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري رﺳﯿﺪ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن
ﭘﺬﯾﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ.
ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه
.1

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﺮاد و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ

.2

اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن ﻣﻄﻠﻮب

.3

اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ورزش دﻟﺨﻮاه

.4

اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ورزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺳﯿﺐﻫﺎي ورزﺷﯽ

.5

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،رﻓﻊ و اﺻﻼح ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي اﺳﮑﻠﺘﯽ  -ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺪن و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ

.6

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻒ ﭘﺎ و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ و ﮐﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ

.7

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ،ﮔﺎمﺑﺮداري و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ

.8

اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرداري

.9

اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ  -ﺣﺮﮐﺘﯽ

 .10اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ورزﺷﮑﺎران ﺣﺮﻓﻪاي
 .11ارزﯾﺎﺑﯽ رﺷﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدي ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و
ارﺗﻘﺎي وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ
 .12ارزﯾﺎﺑﯽ رﺷﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدي ﮐﻮدﮐﺎن داراي اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ
 .13ارزﯾﺎﺑﯽ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي
وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ
 .14ارزﯾﺎﺑﯽ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
 .15ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎي روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎرﺗﯽ
 .16ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮاي رﺷﺘﻪﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  02188733498و
02188747884

)داﺧﻠﯽ
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اﻟﯽ

(579

ﺗﻤﺎس

 moshavere.ssrc@gmail.comﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه و ﺑﺎ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﻄﻌﯽ در ﺷﺒﮑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان )ﺷﺎﻋﺎ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم
ورزﺷﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ روز ،ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﻃﺮحﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،اﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ،آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ اﺳﺖ.
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ
 .1آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ورزﺷﯽ
 .2آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ورزﺷﯽ
 .3آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ورزﺷﯽ و ﺣﺮﮐﺎت اﺻﻼﺣﯽ
 .4آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﺎدﮔﯿﺮي و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ
اﻫﺪاف ﺗﺄﺳﯿﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ
•

اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي و ﺑﻨﯿﺎدي در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ

•

اﯾﺠﺎد ﭘﻞ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪاي در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺘﺮك

•

ﺗﺪوﯾﻦ و راﻫﺒﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷﯽ و اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ

•

ﺗﻼش ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ

•

ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺺ

•

ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ

•

ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎري و ﺗﺪاوم آن ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻧﻬﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه

•

زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

•

ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ

•

ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در ﺟﻬﺖ اﻟﻮﯾﺖﻫﺎ

•

ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
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•

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺿﺮوري

•

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

•

اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

•

آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ

•

ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزي ﻧﺮمﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ – ﺣﺮﮐﺘﯽ

•

ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ
ﻣﺸﺎوره در ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
•

ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزدﯾﺪ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

•

اراﺋﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

•

اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ

•

اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻓﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎ،
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻏﯿﺮه

•

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻔﯽ ﻃﺒﯽ

•

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري و ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
•

ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه

•

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

•

ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮم ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮآورد و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.

•

اﺟﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ  50درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ،ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

•

ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﭘﺲ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  50درﺻﺪ و ﻣﺸﺎوره  30درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ) 02188747884داﺧﻠﯽ " (570ﺧﺎﻧﻢ
ﻏﻼﻣﯿﺎن" ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
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دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ | Ergospirometry
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ) (Ergospirometryﺳﺎﺧﺖ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Zanآﻟﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺑﻬﺮه ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﺷﺪت
ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﻣﯿﺰان دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﭼﺮﺑﯽ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارت ﺑﺪن را دارد .دﻗﺖ و اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ

ﺑﺮاي ﺗﺴﺖﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاف،

اﺳﭙﯿﺮوﻣﺘﺮي و ﭘﺎﻟﺲ اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺮ را دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل دوﭼﺮﺧﻪ
ارﮔﻮﻻﯾﻦ و ﺗﺮدﻣﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد دارد.
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺎﯾﭙﻮﮐﺴﯽ | Hypoxicator system
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﺎدر ﻫﺎﯾﭙﻮﮐﺴﯽ ﮐﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮو ﭘﺮوﺳﺴﻮر ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﻔﺎع و
آﻧﺎﻻﯾﺰر اﮐﺴﯿﮋن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﻟﺲ اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺮ و ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﺪل ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ BioMedTech
اﺳﺖ .داراي  3ﺳﺖ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ،ﺗﯿﻮبﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،داراي ﺳﺖ ﭘﺎﻟﺲ اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺮ اﻧﮕﺸﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻧﺮماﻓﺰار ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ روي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﻨﺪوز ،داراي ژﻧﺮاﺗﻮر )ﮔﺎز ﺧﺎﻟﺺﺳﺎز( اﮐﺴﯿﮋن ﺟﻬﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ اﮐﺴﯿﮋن از  15اﻟﯽ  90درﺻﺪ اﺳﺖ.
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دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎردﯾﻮاﺳﮑﺮﯾﻦ | Niccomo – Non-Invasive Continuous Cardiac Output Monitor
اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﯾﮏ روش ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در آﺋﻮرت و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺳﯿﻨﻪاي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻨﺎوري
اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  4اﻟﮑﺘﺮود ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در دو ﺳﻤﺖ
ﮔﺮدن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و  4اﻟﮑﺘﺮود دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و در ﺳﻄﺢ زاﺋﺪه
ﺧﻨﺠﺮي ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در روش  ICGﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺠﻢ و ﺟﺮﯾﺎن
ﺧﻮن در آﺋﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻫﻤﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در
روش  ICGﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
•

دﺳﺘﻪ اول :ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺳﯿﻨﻪاي ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺧﻮن ،ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻋﺖ
ﺧﺮوج ﺧﻮن ،ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺘﺎب ﺧﺮوج ﺧﻮن ،زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ

•

دﺳﺘﻪ دوم :ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﺒﻠﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺣﺠﻢ ﺿﺮﺑﻪاي ،ﺑﺮونده ﻗﻠﺒﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﺳﺮﺧﺮﮔﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ زﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﻨﻈﻢ ﻋﺮوﻗﯽ ،ﮐﺎر ﻗﻠﺐ ﭼﭗ

•

دﺳﺘﻪ ﺳﻮم :ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺪن ) (BSAﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﺑﻪاي،
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻠﺒﯽ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﻋﺮوﻗﯽ ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎر ﻗﻠﺐ ﭼﭗ

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺮوﺳﻨﺞ | )Force Plate (AMTI
ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﯽ ﮔﺎمﺑﺮداري ،ﺟﺎﮔﯿﻨﮓ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
ﺗﻌﺎدﻟﯽ اﻧﺴﺎن را در  3ﺟﻬﺖ ) (FX, FY, FZاﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي زﯾﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ :ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات در
ﻧﯿﺮوي ﻧﺮﻣﺎل در ﻃﯽ ) ،(Elevator rideاﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻤﭙﺎﻟﺲ
ﺑﺎ زﻣﯿﻦ در ﻃﯽ ﭘﺮش ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮد ﺑﻪ دﯾﻮار ﺗﮑﯿﻪ داده اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ دارد ،اﯾﺪهآل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮاي
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي واﮐﻨﺶ زﻣﯿﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاي رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﺻﻼح و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،ﭘﺮوﺗﺰ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
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دورﺑﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺮﮐﺎت | Motion Capture and Analysis System
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺮﮐﺎت اﺑﺰاري در ﺣﯿﻄﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﺛﺮات دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ارﺗﻮﭘﺪي  /ورزﺷﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﮑﺎن ،درﻣﺎﻧﮕﺮان ،ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ و ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﺎارزش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮي رﭘﺘﻮر اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را در ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ داراي ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺟﺪﯾﺪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦﻫﺎي رﭘﺘﻮر  20ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ﻧﺴﻞ
دورﺑﯿﻦﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ را دارا اﺳﺖ .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ
ﻧﺮماﻓﺰار  Cortexﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ 6 .دورﺑﯿﻦ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺛﺒﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﺮو ﯾﺎ  ،Force Plateﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻣﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ را دارد.
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دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺸﺎر ﮐﻒ ﭘﺎ | Foot pressure
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از
ﻧﺮماﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎه ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﻧﺤﻨﺎﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﭘﺎ را اﻧﺠﺎم
داد.
ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﺳﮑﻦ ﮐﻒ ﭘﺎ:
•

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ ﭘﺎ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﯽ – اﺳﮑﻠﺘﯽ

•

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻮسﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ

•

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ و اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺸﺎر ﮐﻒ ﭘﺎ

•

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﭘﺎ و ﺧﻄﻮط ﮐﺸﺶ ﻧﯿﺮوي ﻋﻀﻼﻧﯽ

ﮐﻔﯽ ﺳﻨﺴﻮر در اﻧﺪازهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻃﻮل و ﻋﺮض( ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻪ ﻣﺘﺮي ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺳﺘﮕﺎه آﯾﺰوﮐﯿﻨﺘﯿﮏ ﭼﻨﺪﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎﯾﻮدﮐﺲ | Biodex Multi-Joint Systems
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﯾﺰوﮐﯿﻨﺘﯿﮏ ﺑﺎﯾﻮدﮐﺲ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻼً اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻨﻮع وﺳﯿﻌﯽ از وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ  360درﺟﻪاي ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع و ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺖ.
از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﯾﺰوﮐﯿﻨﺘﯿﮏ و ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺻﻞ آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻼش ﻓﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آزﻣﻮن
آﯾﺰوﮐﯿﻨﺘﯿﮏ ﺑﺮاي ﻋﻀﻼت و ﻣﻔﺎﺻﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﮐﺎﻧﺴﻨﺘﺮﯾﮏ
و اﺳﻨﺘﺮﯾﮏ را ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﭘﻼﯾﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور  680ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﻘﺒﺎض ﮐﺎﻧﺴﻨﺘﺮﯾﮏ و  542ﻧﯿﻮﺗﻦ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﻘﺒﺎض اﺳﻨﺘﺮﯾﮏ دارد .دﺳﺘﮕﺎه آﯾﺰوﮐﯿﻨﺘﯿﮏ ﺑﺎﯾﻮدﮐﺲ ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻫﺶ زواﯾﻪ ﻣﻔﺼﻞ ،اﻓﺰاﯾﺶ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل از
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ .در ﻣﺪﻫﺎي

 0/25ﺗﺎ  300درﺟﻪ در ﺛﺎﻧﯿﻪ

ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ و آﯾﺰوﺗﻮﻧﯿﮏ
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دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻣﺎﯾﻮﮔﺮاف  16ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ واﯾﺮﻟﺲ | Electromyography Megawin
دﺳﺘﮕﺎه  EMGﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻀﻼﻧﯽ ،ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ،ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ اﺑﺰار
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ )آن ﻻﯾﻦ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن  16ﻋﻀﻠﻪ در ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي
ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﻨﻤﺎي آزﻣﻮنﮔﯿﺮ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ،ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ را در ﻫﺮ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻄﻠﺐ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﻤﭽﻮن  MVCاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﭘﮋوﻫﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه داراي ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ،داراي ارﺗﺒﺎط ﺑﯽﺳﯿﻢ
ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  WLANو ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Mega Electronicsﻓﻨﻼﻧﺪ اﺳﺖ.
ﺗﺮدﻣﯿﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ راه رﻓﺘﻦ و دوﯾﺪن | Measuring and Analaysis System
ﺗﺮدﻣﯿﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﯿﺖ ﺑﺎ دو ﺗﺨﺘﻪ ﻧﯿﺮوي ﻣﻮازي ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه داﺧﻠﯽ
ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻓﺸﺎر ﮐﻒ ﭘﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺸﺎر ،COP
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي  25ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮔﯿﺖ ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ و دوﯾﺪن ﻣﺘﻤﺎدي و
دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دوﺑﻌﺪي ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪن .ﺻﻔﺤﻪ
ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه دارد .داراي راﺑﻂ  USBﺑﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺪت زﻣﺎن ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
 300ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺮدﻣﯿﻞ داراي وزن ﺣﺪود  200ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ .ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﺮدﻣﯿﻞ از  0/2ﺗﺎ  24ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﺤﻤﻞ وزن ﺣﺪوداً  150ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ
ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداري اﺳﺖ.
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ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ

دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪنInBody 720 | 720
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان آب داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ادم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺤﻨﯽ و ﻧﻤﻮدار و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ادم
ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن
اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت  ،USBداراي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮده ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﺪن ،ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﭘﺎﯾﻪ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮي دور ﺑﺎزو ،ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺨﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎزو ،اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن،
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪن ،ﺗﻮان ﺑﺪن ،درﺟﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،وزن اﯾﺪهآل ،ﮐﻨﺘﺮل وزن ،ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺮﺑﯽ و ﻋﻀﻠﻪ
دﺳﺘﮕﺎه وﯾﺒﺮاﺗﻮر ﺑﺎ دو ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻮﺗﯽ | Whole Body Vibration X7
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎي
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎي وﯾﺒﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺪرت،
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﺗﻌﺎدل و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ .وﯾﺒﺮﯾﺸﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮاﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻣﻨﻈﻢ وﻟﯽ
ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺒﺘﻼ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺼﺒﯽ – ﻋﻀﻼﻧﯽ را ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ.
•

ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ 50-25 ،25-3 :ﻫﺮﺗﺰ

•

ﻇﺮﻓﯿﺖ وزن :ﺣﺪاﮐﺜﺮ  507ﭘﻮﻧﺪ

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 10 :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺶﺗﻨﻈﯿﻢ
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برگزاری اولین دوره تخصصی دستیاری آزمایشگاه رفتار حرکتی
اولین دوره تخصصی دستیاری آزمایشگاه رفتار حرکتی در تاریخ  12تا  12مهر ماه در محل پژوهشگاه
تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار خواهد شد .عالقهمندان میتوانند جهت ثبت نام به آدرس لینک
 http://workshop.ssrc.ac.ir/مراجعه نمایند و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 81299988189
داخلی " 222خانم توانگر" تماس بگیرند.
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همکاری پژوهشگاه تربیتبدنی با همایش بینالمللی  icSPORTSبه میزبانی کشور اتریش

همایش  icSPORTS ۹9۰0در تاریخ  ۹0و
 09شهریور سال جاری با مشارکت
پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی در
وین اتریش برگزار خواهد شد .پژوهشگاه
علوم

ورزشی

راستای

در

توسعه

فعالیتهای بینالمللی و عملیاتی نمودن
تفاهمنامههای همکاری متقابل ،حامی علمی
همایش بینالمللی پژوهشهای علوم
ورزشی و فناوری است.
همچنین دکتر علی شریفنژاد "سرپرست
پژوهشگاه"

عضو

کمیته

برنامهریزی

همایش  icSPORTS ۹9۰0است و در
زمینه علمی با این همایش همکاری دارد.
بر اساس این همکاری ،پژوهشگاه علوم
ورزشی میتواند ،اساتید و صاحبنظران
این حوزه را در صورت تمایل برای عضویت
در کمیته برنامهریزی همایش معرفی نماید
و مقاالت اساتید و دانشجویان در
گرایشهای مرتبط نیز مورد ارزیابی و
داوری قرار خواهد گرفت.
عالقهمندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه رسمی همایش به نشانی www.icsports.org

مراجعه نمایند.
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راههایارتباطیبامادرفضایمجازی

تذکر :لطفا به غیر از لینکهای ارائه شده ،در صورت مشاهده سایر نامها و لینکهای مشابه با پژوهشگاه ،پیش از کسب اطمینان ،به آنها اعتماد نکنید.

سایتهایرسمی 



پایگاه رسمی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشیhttp://ssrc.ac.ir :
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سامانه نشریات علمی پژوهشگاهhttp://journals.ssrc.ac.ir/ :
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 .3نشریه رفتار حرکتیhttp://mbj.ssrc.ac.ir/ :
 .4نشریه فیزیولوژی ورزشیhttp://spj.ssrc.ac.ir/ :
 .5نشریه مطالعات روانشناسی ورزشیhttp://spsyj.ssrc.ac.ir/ :
 .6نشریه مطالعات طب ورزشیhttp://smj.ssrc.ac.ir/ :
 .7نشریه مطالعات مدیریت ورزشیhttp://smrj.ssrc.ac.ir/ :



سامانه کارگارهها و دورههای آموزشیhttp://workshop.ssrc.ac.ir/ :



کانون علمی بازی و ورزش کودکانhttp://irankidsplay.ir/ :

کانالآپارات https://www.aparat.com/ssrc.ac.ir:
افزارهایپیامرسان@ssrichannel:


نرم
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