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دکتر رضا قراخانلو
اگر فرد خالقی به ما مراجعه کند، نمیگذاریم دست خالی برگردد.

نقش بچه های علوم ورزشی در ورزش حرفه ای

چند درصد از مهارت های اساسی 
رشته ورزشی خود را مهارت های 

ذهنی می دانید؟ 

این  تاثیر  بررسی  با  باشید  ما  با 
عوامل در موفقیت های ورزشی 

الهامات  از  گرفته  بر  بیونیک علمی 
زندگی  نحوه  و  بدنی  طبیعی، ساختار 
و عملکرد موجودات در طبیعت است. 
مالحظات طراحی و ساخت الهام گرفته 

از طبیعت را بیونیک  می گویند. 

گوگل  گذشت،  که  ای  هفته  در 
تجاری  قراردادی  تکنولوژی(،  )غول 
تا  با  استادیوم SoFi امضا کرده است 
فوتبال  فصل  این  مسابقات  در  بتواند 
این  سمت  به  را  ها  چشم  آمریکایی، 

ورزشگاه برگرداند.
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دوربین بازار تحقیق نو

نقدطوری
تکنولوژی

تحلیل یک  کسب و کار

 اهمیت مهارت های ذهنی
در ورزش

بیونیک چیست؟

 ظرفیت ها و ابهامات
 آزمون استخدامی دبیری

تربیت بدنی

                              چهارشنبه / 2  مهر  99
                                  سال اول/ شماره  2

     Instagram: DSI.MAG
     Website: Dsikala.com/dsimag

نویسنده دسی مگ شوید!دو هفته نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مرد اولین ها

فرصت های گردشگری در ورزش      ادامه تحصیل در بهترین شهر دانشجویی جهان
دانشگاه کنکوردیا در شهر مونترال ایالت کبک کانادا واقع شده است.
عمر این دانشگاه تقریبا 50 سال است که در مقایسه با دانشگاههای 
هم سن و سال خودش دارای رتبه قابل توجهی است. مونترال یکی از 
سه شهر پر جمعیت کانادا محسوب می شود و بدلیل اینکه شهر بسیار 
شهر بزرگ، زنده و جوانی است و در عین حال هزینه زندگی بشدت 

پایین تر است، به بهترین شهر دانشجویی جهان مشهور است. 

از  نیز  زیادی  زمان  مدت  که  هیجان انگیزی  و  جالب  حوزه های  از 
که  دنیایی  است.  ورزشی  گردشگری  نگذشته،  آن  رسمی  پیدایش 
زیبایی و جذابیت خود را مدیون والدین قدرتمند خود، یعنی صنعت 
و  توسعه  به  کشورها  تمایل  می باشد.  گردشگری  صنعت  و  ورزش 
بهره برداری از این پتانسیل روزبه روز افزایش می باید و هر سرزمینی به 
دنبال گسترش زیرساخت های مورد نیاز است تا سهم خود را در این 

بازار به دست آورد.

برابری  دو  از  بیش  افزایش 
تربیت  دبیری  آزمون  ظرفیت 
سال  به  نسبت   99 سال  بدنی 
آمار ظرفیت های  و  کل  در   98

جذبی به تفکیک استان ها

بر  اجمالی  نگاهی  مقاله  این  در 
بزرگترین رویداد در حوزه نمایشگاه 
های ورزشی ایران خواهیم داشت. 

نوزدهمین دوره اسپورتکس زیر ذره 
بین دسی مگ خواهد بود.

همکاری و پذیرش محتوا 

0938 791 1910

 مهم نیست که چه نوع شغلی را راه
برنامه یک  باید  کنید،  می   اندازی 
 تجاری داشته باشید. هدف بدون

برنامه، فقط یک آرزو است. 



فروغ جهان تیغ اکبرزاده

کارشناس ارشد مدیریت ورزش

گردشگری ورزشی

         فرصت های گردشگری در ورزش

که هیجان انگیزی  و  جالب  حوزه های   از 
از پیدایش رسمی آن  مدت زمان زیادی نیز 
دنیایی است.  ورزشی  گردشگری   نگذشته، 
 که زیبایی و جذابیت خود را مدیون والدین
 قدرتمند خود، یعنی صنعت ورزش و صنعت
به کشورها  تمایل  می باشد.   گردشگری 
 توسعه و بهره برداری از این پتانسیل روزبه روز
دنبال به  سرزمینی  هر  و  می باید   افزایش 
تا است  موردنیاز  زیرساخت های   گسترش 

سهم خود را در این بازار به دست آورد.

گردشگر ورزشی کیست؟

باور عموم مردم گردشگران ورزشی،  برخالف 
نیستند حرفه ای  یا  رقابتی  ورزشکاران   الزاما 
از دسته  این  تجهیزات  و  سفر  هزینه   و 
شما تصور  از  بیش  است  ممکن   گردشگران 
تخصصی مجالت  معموال  افراد  این   باشد. 
 در این زمینه مطالعه کرده و پیگیر قهرمانان

ورزشی خود هستند.

 گردشگران ورزشی را می توان در گروه های زیر
دسته بندی کرد:

بر انتخاب مقصد سفر آن ها  که   - مسافرانی 
 اساس امکان انجام ورزشی خاص است. مثل

قایق رانی در رودخانه خروشان.

 - ورزشکاران آماتور رشته هایی مانند اسکی و
تورنمنت، در  شرکت  برای  که   ... و   قایق رانی 
شرکت آموزشی  دوره های  یا  و   رقابت ها 

می کنند.

را در سفر  - متخصصانی که یک تیم ورزشی 
 همراهی می کنند. مثل مربیان و کادر پزشکی

و ...

یا حرفه ای  باشگاه های  کارکنان  و  مدیران   - 
آماتور.

و ارزیابی  منظور  به  که  ناظرانی  و  داورانی   - 
رویدادهای از  منظم  بازدیدهای  یا   بررسی 

ورزشی به سفر می روند.

رادیو عوامل  و  خبرنگاران  روزنامه نگاران،   - 
سفر خبری  پوشش  برای  که  تلویزیونی   و 

می کنند.

حمایت منظور  به  که  ورزش  طرفداران   - 
یا انفرادی  بصورت  رقابت ها  تماشای   و 

سازمان یافته مسافرت می کنند.

چگونگی دانستن  قصد  که  گردشگرانی   - 
 انجام یک ورزش یا کسب اطالعات به روز در

زمینه ی ورزش مورد عالقه خود را دارند.

بدانیم گردشگری ورزشی بیش  جالب است 
 از 12 میلیون سفر بین المللی در سال را شامل
درصد  ۶ حدود  رشدی  سالیانه  و   می شود 
جهان، گردشگری  صنعت  از  درصد   10  دارد. 

 مربوط به گردشگری ورزشی می باشد.
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کشورهای از  ورزشی  گردشگران   بیش ترین 
 انگلستان، آلمان، ایتالیا و اسپانیا، دانمارک،
از هر ۴ گردشگر و   سوئد و فنالند می باشند 
اساس بر  را  خود  مقصد  نفر  یک   ایتالیایی، 

ورزش مورد عالقه خود انتخاب می کند.

 سهم گردشگری ورزشی از تولید ناخالص ملی
۴5 از  بیش  استرالیا  چون  کشورها   بعضی 

درصد است.

توسط سفر  مقاصد  انتخاب  مورد   در 
طریق از  درصد   35 ورزشی،   گردشگران 
با درصد   23 و  وبسایت ها  در   جست و جو 
و دوستان  از  آن ها  شنیده های  به   توجه 

آشنایان است.

 علی رغم این که کشور ایران، 1 درصد از وسعت
 و 1 درصد از جمعیت جهان را در بردارد، سهم
 کوچکی از گردشگری ورودی و خروجی دنیا،
محور، گردشگری  کشورهای  با  مقایسه   در 
گرچه دارد.  اسپانیا،  و  یونان  ترکیه،   مانند 
 آمار گردشگران ورزشی، از مراکز رسمی اعالم
 نشده است، به نظر می رسد که این بخش از

دکتر محمد شریعت زاده 

معاون فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی
طرح کسب و کار  و  اهمیت آن برای استارت آپ ها
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آن  در  که  است  سندی  کار  و  کسب  طرح 
یا  محصوالت   ، کار  و  کسب  کامل  توضیح 
ساختار  درآمد،  کسب  نحوه  آن،  خدمات 
اعتبار  تأمین  انسانی،  نیروی  و  مدیریتی 
جزئیات  و  آن  عملکرد  مدل  مالی،  منابع  و 
ضروری دیگر برای موفقیت آن درج می شود.

موارد  شامل  باید   کاری  و  کسب  طرح  هر 
شما،  کار  و  کسب  اهداف  مانند  مهمی 
قرار  استفاده  مورد  که  استراتژی هایی 
ممکن  که  بالقوه ای  مشکالت  می دهید، 
روبرو شود،  با آن ها  کار شما  است کسب و 
برطرف  برای  گرفته شده  نظر  در  راه حل های 
کردن این مشکالت، ساختار سازمانی کسب 
و کار و همچنین مقدار سرمایه مورد نیاز برای 
نگه داشتن کسب و  پا  سرمایه گذاری و روی 

کارتان  باشد.

طرح کسب کار برای استارت آپ های ورزشی 
هم برای شروع کار و هم برای جذب سرمایه 
مورد استفاده قرار می گیرد و  هر چقدر دقیق 
تر نوشته شده باشد، امکان موفقیت استارت 
آپ در مراحل بعدی و جذب سرمایه را افزایش 

می دهد. 

مهم نیست که چه نوع شغلی را راه اندازی می 
کنید ، باید یک برنامه تجاری داشته باشید. 
است".   آرزو  یک  فقط  برنامه،  بدون  "هدف 
لذا اگر در حال تهیه یک برنامه کسب و کار 
برای  استارت آپ یا کسب و کار ورزشی خود 
باید  که  دارد  وجود  مهمی  عناصر   ، هستید 

بخاطر بسپارید که ما طی سلسله مطالبی به 
شرح کامل بخش های مختلف طرح کسب 

و کار خواهیم پرداخت.

)Executive summary( خالصه اجرائی  

و  در طرح کسب  مهم  بسیار  و  اولیه  بخش 
یک  بخش  این  باشد.  می  شما  ورزشی  کار 
مرور کلی از کسب و کار  شما و برنامه های 
خالصه  آل  ایده  حالت  در  است.  آن  آینده 
اجرایی شما حداکثر1-2 صفحه خواهد بود ، 
که باعث خواندن سریع و اشتیاق به شنیدن 
بیشتر در سرمایه گذاران می شود. آنچه که 
سرمایه گذاران واقعًا دوست دارند بدانند این 
شد  خواهد  من  عاید  سود  )چقدر  که:  است 

و ِکی؟(

ترین بخش طرح  ترتیب شاید مهم  این  به 
پیشنهادی فروش و در نتیجه طرح کسب و 
کار شما، خالصه ی مدیریتی آن است. به زبان 
کسب  طرح  مدیریتی  ی  خالصه  اگر  ساده، 
به  را متقاعد  گذار  نتواند سرمایه  کار شما  و 
سرمایه گذاری بر کسب و کار شما کند، باقی 
طرح از درجه ی اعتبار ساقط می شود، چون 

هرگز خوانده نخواهد شد.

طرح  بخش  اولین  اجرایی  خالصه  اگرچه 
معموالً  اما  است،  شما  ورزشی  کار  و  کسب 
آخرین بخش طرح کسب کار است که پس 
شدن  و مشخص  ها  بخش  سایر  تکمیل  از 

تمام جوانب کار شما نوشته می شود. 

ادامه دارد...

گردشگران برای   گردشگری 
برای عمدتًا   خروجی، 
مهم رویدادهای  در   شرکت 
 ورزشی، مانند جام جهانی،
 و گردشگران ورودی عمدتًا
ورزشی رویدادهای   برای 
و جهانی  مسابقات   چون 
ورزش های مسابقات   یا 
یک از  باشد.  می   سنتی، 
 برآورد سرانگشتی، چنین بر
 می آید که حجم گردشگری
بسیار سهم  ایران،   ورزشی 
گردشگری از   کوچکی 

ورزشی جهان است.

 در ماه های اخیر که دنیا دچار پاندمی کرونا
بخصوص جهان  گردشگری  صنعت   شده، 
 گردشگری ورزشی، آسیب جدی دیده است،
گردشگری انواع  دیگر  مانند  تنها  نه   زیرا 
بلکه گردیده،  محروم  خارجی  مسافران   از 
 برگزاری رویدادهای ورزشی داخلی نیز عمومًا
 ملغی شده اند. لذا در شرایط کنونی می توان

ورزشی گردشگری  که  نمود  ادعا  جرأت   به 
 جهان تا مرز تعطیلی کامل، پیش رفته است.

 بنظر می رسد دنیای گردشگری ورزشی که با
بالقوه قدرتی  ورزشی عجین شده،   بازاریابی 
 است که در آینده هر دو صنعت والد خود را

 شدیدا تحت تاثیر قرار خواهد داد.



محمدحسین نفر

دکترای مدیریت ورزشی

معریف کسب و کار

  موضوع کسب و کار:

راه اندازی مراکز تندرستی و سالمت بهروزان

در تهران)الهیه/ دولت/ اوین(

قبل از شروع
  ادراک شما از وضعیت خود برای راه اندازی 

کسب و کار:

درصد فاکتور

100 عالقه

100 سرمایه

70 تخصص

50 ارتباطات

80 تحصیالت

50 بازار مشتریان

  دلیل تصمیم به شروع کار:

عمده ترین دلیل قطعًا عالقه هست و عالوه 
بر آن، دو دلیل عمده برای انتخاب این شغل 
بیماری های  دچار  مردم  اینکه  اول  داشتیم. 
ندارند،  کردن  ورزش  زمان  و  شدند  مختلف 
کم  را  ورزش  زمان  که  کردیم  سعی  ما  پس 
EMS کنیم به خصوص با دستگاه هایی مثل
های  فعالیت  کوتاه  زمان  در  بتونه  فرد  که 

ورزشی مناسبی را انجام بدهد. 

دوم اینکه با توجه به روند رو به افزایش سن 
و سالمند شدن جامعه تشخیص ما این بود 

تمرکز  سالمند  افراد  روی  بر  که 
کنیم و بر روی پایش سالمت آنها 

کار کنیم.

  سرمایه اولیه برای شروع کار:

دو  به  همیشه  رو  اولیه  سرمایه 
یکی  کنم،  می  تقسیم  قسمت 
سرمایه مالی که بر روی انجام کار 
می گذاریم، دوم سرمایه زمانی که 
اولیه  سرمایه  میزاریم.  کار  روی 

من نزدیک به 500 میلیون ناموت 
کار  این  روی  بر  که  زمانی  و  وقت  اما  بود، 
گذاشتیم و به اندازه راه اندازی یک کارخانه 
زمان برد. تالش کردیم که به یک نقطه برسیم 
که افرادی که با ما می خواهند کار بکنند، دل 
سرد نشوند و بتوانند به کارشان ادامه بدهند 

و همگی به هدفمان برسیم.

  زمان ایده تا شروع کار:

از زمانی که ایده ما شکل گرفت تا زمانی که 
اولین فیش ورودی را زدیم، تقریبًا نزدیک به 
یک سال تا یک سال و سه ماه طول کشید. 
تحقیقات بازار مختلف انجام دادیم و دوست 
داشتیم یک کار متفاوت و خاص انجام بدیم. 

  تیم اجرایی:

تمام  اجرایی  تیم  انتخاب  در  کردیم  سعی 
آکادمیک  می کنند،  کار  ما  پیش  که  افرادی 
و  بوده  این   ما  ایده  اول  از  چون  باشند. 
گروه  یک  خواستیم  که  بود  این  ما  تفاوت 
عنوان  یک  به  که  این  تا  باشیم  آکادمیک 
شویم. شناخته  مجموعه دار  یا  داری  باشگاه 
بنابراین تصمیم گرفتیم که از افرادی استفاده 

و  هستند  آکادمیک  و  تحصیلکرده  که  کنیم 
می توانند به جامعه کمک کنند بیشتر افراد 
هم تحصیل کرده های رشته تربیت بدنی در 

تمام گرایش های آن هستند.

  اولین گام اجرایی)نقطه شروع(:

طرح  و  بازار  تحقیقات  اجرایی،  قدم  اولین 
توجیهی و به خصوص دوره کار خدماتی در 
آن  شرایط  بررسی  و  محل  کردن  پیدا  واقع 

است.

  برای شروع کسب و کارت هر کدام از عوامل 
زیر رو بر اساس اهمیتی که میدهید، به ترتیب 

اولویت مشخص کنید:

 )تیم، ایده، الگوی کسب و کار، سرمایه، زمان(

1. ایده

2. تحقیقات بازار و جدول کسب و کار

3. سرمایه گذاری الزم

4. زمانبندی مناسب

5. تیم و نحوه اجرا

البته که این رتبه دهی مال زمان قبل از شروع 
و  تیم  گرفتن  قرار  انتها  در  و  است  فعالیت 
نحوه اجرا فقط به همین دلیل است و گرنه 
اولویت  در  موضوع  این  کار،  شروع  از  پس 

انجام کار قرار دارد.

زمان شروع
  چه ارزشی را ارائه می دهید؟

خدماتی که شرکت ما ارائه می دهد در بخش 
سالمتی و ورزشی است و البته کمی هم روی 

زیبایی کار می کند.

  مشتریان چه کسانی هستند؟

افراد  تمام  شامل  تقریبًا  ما  هدف  بازار 
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به  شروع  سالگی   ۴ سن  از  کودکان  است، 
استعدادیابی خواهند شد تا افراد با سن 80 
و 90 سال، کار پایش سالمت و تندرستی آنها 

را انجام می دهیم.

می  برقرار  ارتباط  مشتریان  با  طریق  چه  از    
کنید؟

امروزه ارتباط برقرار کردن با مشتریان به نظر 
از مهمترین  من روند خیلی فرق کرده، یکی 
جاهایی که میتوانیم با مشتریان ارتباط برقرار 
طریق  از  که  است  مجازی  صفحات  کنیم، 
محل  در  داریم،  ارتباط  خیلی  اینستاگرام 
هایی مثل دانشگاه، خانه های سالمندان،  و 
حتی با مهدکودک ها برای بچه ها در ارتباط 

هستیم و مشاوره می دهیم.

 

  محل ارائه خدمات کجاست؟

در حال حاضر دو مرکز داری مشغول فعالیت 
که مرکز اول در الهیه و دومی در خیابان دولت 
واقع شده و به تازگی هم در حال ایجاد یک 
مرکز دیگر در منطقه اوین هستیم که انشاهلل 

تا یک ماه دیگه شروع به کار خواهد کرد.

  شریک یا همکار کلیدی دارید؟

ماهیت  تقریبًا  که  بگوییم  می توانیم  امروزه 
همه کسب و کارها عوض شده و تمام کارها 
نیاز به شریک و همراه دارد، حتی اگه اسم آن 
کارایی  برای  همراه  یک  باید  نباشد،  شریک 

شرکت  با  هم  بهروزان  شرکت  باشد.  داشته 
ایران  در  را   AQ8 برند  نمایندگی  که  سالیان 
و  در بخش سالمت  می کند،  دارند همکاری 
زیبایی مشارکت دارد و دوستان دیگه هم در 
این مسیر به ما کمک می کنند که امیدواریم، 
هم  برای  خوبی  شریک  آنها  برای  بتوانیم 

باشیم.

  پایه اصلی کسب و کار شما چیست؟

سالمت و استعدادیابی

  ساختار هزینه:

هزینه ها شامل مربیان، شارژ، اجاره و وسایل 
بهداشتی هستند که در مجموع 37 میلیون 

ناموت ماهیانه است.

  ساختار درآمد:

ماهانه 50 میلیون ناموت بابت حق عضویت

بعد از تجربه کسب و کار
  بزرگترین مشکالت موجود این حیطه؟

در حال حاضر با توجه به بیماری کرونا یکی 
ما، همین موضوع  کار  و  از مشکالت کسب 
نیروی  به  توان  می  دیگر  عوامل  از  و  است 
انسانی اشاره کرد که مدیریت این نیروهای 
انسانی کار بسیار سختی است و نکته دیگر 
هم رقیبانی هستند که تخصص خوبی ندارند 

دارند،  که  مناسبی  ظاهر  واسطه  به  فقط  و 
وارد این حیطه می شوند.

  بهترین ظرفیت حال و حاضر کسب و کار؟

با توجه به شرایط پیش آمده، می توانیم از 
ظرفیت های موجود به برگزاری کالس های 
آنالین اشاره کنیم و استفاده از دستگاه های 
مدرن و تکنولوژی های  روز  در رشته تربیت 

بدنی اشاره کرد.

  پیشنهاد همکاری؟

پتانسیل  که  متخصصانی  و  مربیان   .1
مشتریان زیادی داشته باشند و از نظر رفتاری 

و فنی قابل قبول باشند.

محیط  که  مراکزی  به  نمایندگی  اعطای   .2
فیزیکی قابل قبولی از نظر ما داشته باشند.

  حرف آخر...

در انتها تشکر می کنم از شما و همه دوستانی 
که این کار جذاب را انجام می دهند.

این زمینه کاری  ام که به عالقمندان  توصیه 
این است که قبل از هر چیز مطالعات میدانی 
خوبی انجام بدهند و حتما تخصص الزم را 
داشته باشند و سپس وارد این کسب و کار 
می  دیده  بیرون  از  که  چیزی  چون  شوند، 
شود فرای مشاهده نتیجه است و بسیار ریزه 

کاری های خودش را دارد.
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 دکتر رضا قراخانلو یکی از قدیمی ترین مدیران
دهه چند  سابقه  با  است،  کشور   ورزشی 
 مدیریت در سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی
تربیت پژوهشگاه  ورزش،  وزارت   المپیک، 

بدنی  با سوابق و افتخارات زیر است:

تمام این دستاوردها و عناوین بخشی از رزومه 
دکتر قراخانلو است، در خدمت ایشان هستیم 
به نقش گیری دانشجویان  راجع  با سواالتی 

تربیت بدنی در محیط کسب و کاری: 

    با سالم خدمت آقای دکتر قراخانلو، بعنوان 
برای  المپیک  ملی  آکادمی  سوال،  اولین 
دانشجویان فارغ التحصیل تربیت بدنی، چه 

بسترهایی به فراهم کرده است؟

رشته تربیت بدنی به طور کلی عملی-نظری 
است، اگر کسی صرفا دوره های دانشگاهی 

و  لیسانس  فوق  لیسانس  مدرک  و  ببیند  را 
دکترا بگیرد، اگر همه چیز خوب باشد، استاد 
دانشگاه  باشد،  خوب  درس  باشد،  خوب 
از  برود،  پیش  خوب  چیز  همه  باشد،  خوب 
بیرون  مانند مربی و مدیر  این مشاغلی  دل 
می آید. اما با توجه به شرایطی که در حال 
حاضر وجود دارد، صحبت من به نظر ایده آل 
می رسد بنابراین باید فکری کرد که در نظامی 
بعد  به  ها  بچه  دارد،  وجود  ورزش  برای  که 

عملی و کاربردی ورزش نزدیک تر بشوند.

کرد،  می شود  کار  چه  اینکه  سوال  جواب  در 
این است که ما در پیش رو مسیری را داریم 
که قبالً دنیا آن را پیش گرفته است. ما هم 
نگاه می کنیم، و  به همین مسیر  آکادمی  در 
مختلفی  آموزشی  های  دوره  مرتب  طور  به 

برگزار می کنیم.

ها،  دانشگاه  بین  ارتباطی  نقش  آکادمی 
می  ایفا  و خدمات  مردم  جامعه،  مشتریان، 

کند.

تحصیالت  با  آقایان  و  ها  خانم  مثال  برای   
مختلف از لیسانس تا دکترا به اینجا می آیند 
و دوره های مختلفی را سپری می کند، مثالً در 
مورد بدنسازی ما دوره های مقدماتی و عالی 
مدارکی  دوره ها  این  از  بعد  ضمنا  داریم.  را 
دارند،  بین المللی  ارزش  که  ارائه می دهیم  و 
برای مثال مصطفی صبوری با همین مدرک 
توانسته در کانادا شغلی برای خود پیدا کند. 

های  دوره  مدرک  کسی  وقتی  هم  ایران  در 
شغل  کسب  برای  باشند،  داشته  را  آکادمی 
یک امتیاز محسوب می شود. ماهیت دوره 
های ما عملی - نظری است و باید بگویم که 
طبق یک نیازسنجی های این دوره ها صورت 

گرفته است. 

برای مثال خود من چالش هایی را در دوره 
چالش  این  هم  اینها  از  یکی  دیدم،  می  ها 
بدنسازی بود که به ویژه برای خانم ها یک 
هایی  خانم  آمدیم  ما  است،  جدی  چالش 
را که عالقه، تجربه و یا علم کوچکی در علم 
بدنسازی دارند را آوردیم، برایشان دوره هایی 
مربیان  به  تبدیل  این ها  که  ایم،  گذاشته 
برجسته ای شوند و بتوانند هم در تیم های 
ملی و هم در باشگاه ها درآمد داشته باشند.

 چالش دوم اینکه به سوال شما مربوط به است 
و آکادمی در آن فعال است مربوط به بخش 
روانشناسی می باشد. روانشناسی ورزشی در 
این مسیر است که به طور تدریجی پولساز 
را که تحصیالتشان در  افرادی  شود، ما االن 
این رشته هست را جذب کرده ایم، و باز در 
زمینه ی خانم ها این کارها کمتر اتفاق افتاده 
است، من به سراغ یک مثال واقعی میروم، 
تعریف  روانشناسی  ۴00 ساعته  دوره  ما یک 
کردیم که در آن خانم هایی که در این زمینه 
مقدمات ملزوم را داشته اند را جذب کردیم، 
پس از سپری کردن این دوره آنها می توانند 
روانشناس های بهتری بشوند و شانس این 
را پیدا کنند که استخدام شوند و درآمدزایی 

داشته باشند.

   خوب دکتر، در تربیت بدنی یک سری افراد 
کنند،  می  پردازی  ایده  که  دارند  وجود  نخبه 
نحوه رصد و پیدا کردن این اشخاص توسط 

آکادمی چگونه انجام میشود؟

در این زمینه خیلی خوب عمل نمی کنیم، و 
این زمینه ساز و کار فراهم نیست و این را کار 

بسیار دشوار می کند. 

ولی امکانپذیر هست بستگی به تخصص و 
پیگیری فرد دارد، مثال آقای دکتر نوروزی، دو 
سال قبل با تالش زیادی توانست جایگاهی 
برای خود در آکادمی پیدا کند. آن زمان گفت 
که من دکترای فیزیولوژی ورزش هستم و روی 
ایتالیا این دوره  قلب دارم کار می کنم و در 
را دیدم، میتوانم در این زمینه کارهای خوبی 
بکنم. من به ایشان میدان دادم، شورای این 
کار با ایشان بود و در مجاورت این کار، آقای 
دکتر انوری هم آمدند، االن دپارتمان قلب و 

   - تاسیس و راه اندازی مرکز آموزش سازمان تربیت
بدنی

- بنیانگذار المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان

دانشگاه  بدنی  تربیت  علمی  هیات  عضو  اولین   -
مدرس

- تاسیس پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

- تاسیس انیستیتو ورزش

- طراحی و ساخت اولین تردمیل جوندگان

-تاسیس مرکز نوآوری فناوری های ورزشی 
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را داریم که معاینات قلب ورزشکاران  ورزش 
اول  که  است،  امروزی خیلی خوبی  کار  یک 
قلبشان  وضعیت  ما  ملی  ورزشکاران  اینکه 

چک می شود. 

به  را  قلب  و  ورزش  وبینارهای  اینکه  دوم 
بین  وبینار  گذاشتیم، یک  بین المللی  صورت 
المللی بزرگ هم در مهر و آبان ماه قرار است 

بگذاریم. 

مفهوم ورزشی را در فیلد می آوریم و بعد افراد 
می آیند و دوره می بیند و من فکر می کنم 
که به زودی می توانیم دوره هایی بگذاریم که 
بگویم که  باشند، و  باشگاه  افراد در  این  اگر 
من مربی هستم و دوره تست های قلب و 
ورزش هم دیده ام، احتمال و امتیاز استخدام 

شان باالتر می رود. 

در  باشیم.  داشته  ورزشی  پزشک  یک  مثالً   
کردند،  نفر شرکت  گذاشتیم 35  که  وبیناری  
پزشک  بقیه  بودند،  قلب  جراح  نفر  پنج 
ورزشی بودند. پزشکان ورزشی که این دوره 
ها را می بینند را میخواهند استخدام شوند، 
باالتر  ها  دوره  این  گذراندن  با  صالحیتشان 

می رود.

ارزش های  منظر OVEP)توسعه  از  آخر،  در 
به  معلم   35 حدود  بگویم  میتوانم  المپیک( 
ما وصل می باشند. معلم های ورزش آمدند 
نزد ما دوره دیده اند و سفیر توسعه ارزشهای 

المپیک شدند. 

در واقع ما نظامی برای این کار نداریم، ولی 
کنند،  مراجعه  من  به  خالقی  های  بچه  اگر 

نمیگذارم دست خالی برگردند.

  شما خودتان برای اولین بار مرکز نوآوری را 
با اون نگاه نمی  راه اندازی کردید،  تأسیس و 
شود، در حوزه قهرمانی و المپیک، مثل همین 

آقای نوروزی ها را جذب کرد و پرورش داد؟

که  واال خیلی خیلی خوبه، خودتان میدانید 
شما  خود  دارم.   کارها  این  به  اعتقاد  من 
شهادت می دهید که من حتی امروز هم با 
شما این موضوع رو مطرح کرده ام. من این 
طوری مدیریت یاد گرفتم که این موضوع ها 
ساز و کار الزم دارد. شما هم ذهن این کارها 
اگر  ولی  می کنید.  کارها  این  هم  و  دارید  را 
فراهم نمی کردید،  را  زیرساخت ها  این  شما 

به اینجاها نمیرسیدید.

می کنیم،  فراهم  اینجا  را  زیرساختی  ما 
کردم  ابالغ  را  مان  مکانیک  بیو  دپارتمان 
رسما که باید مرکز فناوری بشود که این مرکز 
نوآوری، با پایگاه نوآوری پژوهشگاه کار کند. 
در حال حاضر کار گروه پنج نفره شکل گرفته، 
میتوانیم  ما  برود  جلو  هم  قضیه  این  وقتی 

من  هنوز  ولی  باشیم.  داشته  ایده ها  این  از 
نیروی انسانی و ساز و کارش را ندارم. 

اینها تو ذهن ما هست، اگر شما می توانید 
کمک کنید،  اگر هر کسی بتواند کمک کند، 

ما استقبال می کنیم.

   یعنی شما می فرمایید که اگر دانشجوهای 
دکتری بیایند پای کار و هم اینکه کمک کنند 

شما حتمًا حمایت می کنید؟

ما حتما این کار را می کنیم، به شرطی که بدرد 
ما بخورند. تعداد بسیار زیادی از دانشجوی 
دکتری را مانند مریم ربانی درگیر کار کردیم. 

یا ما در حال آماده سازی 22 جلد کتاب در 
حوزه فیزیولوژی هستیم که می توانم بگویم 
که ۴5 تا از دانشجویان یا دکترای تازه فارغ 
مثل  هستند،  برنامه  این  گیر  در  التحصیل 
شیوا خرمشاهی، ایشان قهرمان تیر و کمان 
و دانشجوی دکترا است که هنوز دفاع نکرده 
است. عباس فالح دانشجوی دکترا بوده که 
البته دو سه سالی است که دکتر شده است، 
قهرمان  ترتیب  به  که  قرائت  علی  همچنین 

جودو و قهرمان قایقرانی هستند.

می  اینجا  ما  که  هایی  ایده  مهندس  آقای 
هست؟  چه  دهیم،  رشد  و   بپذیریم  توانیم 
نمیدانم  کرد.  تعریف  خوبی  به  باید  را  اینها 
خیلی دستمون باز هست یا خیر. شاید یک 

سری افراد بیایند و فکرهای جالبی بیاورند.

ولی توی محدوده ای که ما برایش جا داریم. 
برای  ها  تاپ  برای  خاص  محیط  یک  اینجا 
اینجا خاصه  ساختمان  المپیکی هاست، مثالً 
آدم هایی که به اینجا مراجعه می کنند خاص 
نظام  در  قهرمانی  ورزش  توسعه  در  هستند. 
هایی که باعث آموزش و توسعه این قضایا 
موضوع  این  به  که  هایی  تکنولوژی  باشد، 
برگردند،تکنیک های جدید ،خالقیت ها، ما 
در این زمینه ها می توانیم کمک کنیم که اگر 
می  خدا  از  ما  کند،  یاری  را  ما  بتواند  کسی 

خواهیم.

    دکتر از نظر شما یک متخصص تربیت بدنی 
باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

باال  به نظر من خوب درس خواندن، هوش 
نداشته  را  مهارت ها  این  اگر کسی  داشتن، 
پژوهش  و  علم  حوزه  وارد  نمی تواند  باشد 
باشد،  باهوش  قبولی  قابل  میزان  به  شود. 
خوبی  جای  در  باشد،  خوانده  درس  خوب 
درس  خوبی  استاد  با  باشد،  خوانده  درس 
خوانده باشد، اینا هستند. اما از آن مهم تر 
به نظر من یک متخصص تربیت بدنی باید 

ورزشی باشد. اگر شاگرد اول دانشگاه صنعتی 
این  در  نباشد،  ورزشی  اما  باشد  هم  شریف 
زمینه موفق نمی شود. این اعتقاد من است 
که باید اهلیت داشته باشد، اهلیت ورزشی 
بودن. دو بعدی باشد افرادی که ذهنیت دو 

بعدی دارند موفق ترند. 

   آقای دکتر بازار کنونی ورزش را چگونه می 
تربیت  های  بچه  برای  شما  پیشنهاد  بینید؟ 

بدنی چیست؟

در دنیا بازار ورزش، بازار بسیار وسیعی است.
مطالعات نشان می دهد که البته شما بهتر از 
من می دانید، یک زمانی ورزش بازار نهم دنیا 
بود. این در حالی است که قاچاق و اسلحه 
بازارهای بسیار بزرگی در دنیا هستند و شما با 
در نظر گرفتن نفت و گاز و پتروشیمی و بقیه 
ورزش جایگاه  که صنعت  کنید  نگاه  بازارها، 
نهم را داشت که این خیلی خیلی بزرگ است. 
بازار خیلی  تا آنجایی که می بینیم صنعت و 
ایران  در  چرا  ایران.  در  نه  اما  است،  بزرگی 
همه  و  داریم  نفت  بازار  یک  نداریم؟  بازاری 
چیز هم دست دولت است، ما چون دولتی 
نکرده است، رشدش  بازار رشد  این  هستیم 
بسیار ناچیز بوده است. ولی شما در اقتصاد 
ورشکسته اسپانیا می بینید که سهم فوتبال 
رونالدو و مسی، بارسلونا و رئال مادرید،  با 
اقتصاد ورشکسته اسپانیا کاری کرده که کمر 

راست کنند. 

شما اقتصاد فوتبال را می بینید، شما اقتصاد 
تنیس را می بینید، جنبه های تولیدی گلف 
را می بینید، شما نایکی را می شناسید و... 
همینطور که می بینید ورزش یک بازار بسیار 
بزرگ است. چرا، چون به مردم متصل است. 
شما نگاه کنید می بینید که هر چیزی که به 

مردم ارتباط دارد بازار بزرگی است. 

ورزش، مورد عالقه تمام مردم جهان است، و 
را برای خود  بازارهای بزرگی  به همین دلیل 
درست کرده است. در ایران این طور نیست 
زیرا اقتصاد سالم نداریم، اقتصاد آزاد نداریم.

همه چیز دولتی و نفتی است. 

یک مثال دیگه برایتان بزنم، استادیوم سازی، 
بعضی  در  که  است  چگونه  سازی.  باشگاه 
باشگاه سازی  و  استادیوم سازی  از کشورها 
یک بیزینس سودآور است؟ چون متعلق به 
بخش خصوصی و مردم است. چرا در ایران 
نمیشود؟ چون در ایران اقتصاد آزاد نداریم، 
اقتصاد  پس  نداریم،  تلویزیونی  پخش  حق 
ورزش در ایران، مخصوص ایران است. ولی 
اگر این قیدها کنار بگذاریم بازار بزرگی است.

    پیشنهادتان برای بچه های فارغ التحصیل 
چیست، وارد سیستم های دولتی شوند؟
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نه اتفاقًا من برعکس می خواستم بگویم، من 
پیشنهادم اینست که نروند در بخش دولتی، 
بخش های  در  بیایند  بروند،  نمیتوانند  اصال 
خالقیت  اگر  کارآفرینی،  خصوصی  بیزینسی 
کنارش باشد، میتوانند پول در بیاورند. چون 
به همین  ما  از بچه های  زیادی  تعداد  االن 

صورت پول خوب بدست میاورند.

    خود شما بعد از فارغ التحصیل چه کردید؟ 

از اینکه برم برای کانادا برای  خوب من قبل 
شبه  این  و  انقالب  فضای  تحصیل،  ادامه 
بود،  حاکم  مملکت  در  که  سوسیالیسمی 
خجالت  اصال  و  دانستیم  می  بد  را  پول 
کنیم.  پول صحبت  به  راجع  که  می کشیدیم 
خجالت می کشیدیم که زیاد پول در بیاوریم. 
اهلل  آیت  از  بعضی  که  بود  شرایطی  در  این 
منتظری  اهلل  آیت  مانند  ما  عظمای  های 
تایید  اسالم  در  سرمایه گذاری  که  می گفتند 
است،  تایید  اسالم  در  درآوردن  پول  است، 
ولی شرطش سالمت و صحت و این هاست. 
تخلفی در آن نباشد ولی ما در آن زمان نمی 
آمدم، فهمیدم  کانادا  از  فهمیدیم، وقتی من 

که چه خدمت بزرگی است. 

اینکه  از  قبل  که  بگویم  هم  را  این  بگذارید 
می کردیم.  خیرخواهانه  کارهای  کانادا،  بروم 
مسئولین  با  داوطلب  عنوان  به  آمدیم  مثال 
عضو  عنوان  به  کردیم،  صحبت  شهرداری 
انجمن اسالمی، گفتیم خیلی ممنون که دارید 
شهر را تبدیل به فضای ورزشی می کنید، ولی 
طور  فالن  را  دهید  می  انجام  کارهایی  اگر 
تغییر دهید، نتیجه بهتری دارد، پیشنهاداتی 
دادیم. این موضوع مربوط به خیلی سال قبل 
از اوایل انقالب، آن زمان دو تا مهندس آنجا 
برای  پیشنهاداتی  که  گفتند  ما  به  که  بودند 
ما)من و آقای دکتر رضوی( دارند. گفتند که 
ما به شما زمین و وام میدهیم که بیایید در 
یک جای خوب تهران، این پیشنهادات خود 
کار  چه  ما  که  می کنید  فکر  نمایید.  عملی  را 
را کلفت کردیم  کردیم؟ ما رگهای گردن مان 
و گفتیم حرف دهنت را بفهم، می خواهی به 
ما رشوه بدهی؟ گفتند این حرفها چیه آقا؟ 
آدم های خوش  دیدیم شما  ما  رشوه چیه؟ 
فکر و خوبی هستید و می خواهیم به مردم 
شهر تهران کمک کنیم. خوب باید این کار را 
راه بیندازید و سود خود را نیز ببرید. ما این 
با قهر بیرون آمدیم.  را نفهمیدیم و  حرف ها 
خون  و  بکنیم  را  کار  آن  اگر  می کردیم  فکر 
آن  که  صورتی  در  ایم،  کرده  خیانت  شهدا 

خدمت بود.

از کانادا برگشتیم، رفقای دیگرمان که  وقتی 
زمینه مدیریت فعالیت می کردند، مانند  در 
های  باشگاه  پیشنهاد  افشار،  محمود  آقای 

به من  را  ایران  در سراسر  زنجیره ای  ورزشی 
من  می کردم.  را  کار  این  کاش  ای  که  داد، 
که به ایران آمدم در اولین قدم یک مدرسه 
فوتبال درست کردم، من، حسین قرا خانلو، 
جواد  و  مایلی کهن  محمد  دادکان،  محمد 
مدرسه  یک  آمدیم  ما  بودیم.  زاده  حسین 
ما  اولیا  آن  از  بعد  که  زدیم  ساده  فوتبال  
خدا  رو  تو  گفتند  می  و  کردند  نمی  رها  رو 
اینجا را تعطیل نکنید. حاضر بودند که پول 
بهترین  کار می کردیم  علمی  ما  زیرا  بدهند،  
های ورزش بودیم، ولی به یک سال نرسید 
که آمدند ما را درگیر مسئولیت های مدیریتی 
کردند و ما جدا شدیم. االن هم به نظر می 

رسد که باید این کار را کرد. 

االن چندین مدرسه بسکتبال است، ما مثالً 
از  بکنیم  باز  بتونیم  را  تخصصی  مدارس 
مرتبط  آنها  به  بگیریم،  مجوز  فدراسیون ها 

بشیم.

مثالً یک چیز جالب اینکه یک کسی آمد مرا 
همراهی  مسیری  یک  تا  من  کرد،  درگیر  باز 
آدم  از  فرد  شد،این  رها  کار  ولی  کردم  اش 
های بسیار شناخته شده فوتبال است، یعنی 
میشه  محسوب  پیشکسوت  من  به  نسبت 
تو فوتبال، از من خواست که قرا خانلو شما 
بیا من هر چقدر پول بخواهید در اختیارتون 
می گذارم، کلی ایده داشت، فکر می کنید چه 
بود؟ اون یکی از اولین افرادی بود که بازیکن 
ایرانی را به اروپا ترنسفر کرد. می گفت من 
در  هم  شعبه  چندین  دارم،  را  باشگاه  فالن 
ایران دارم، بیا نظام تولید بازیکن فوتبال را 
تو در ایران راه اندازی کن، من اینها را به اروپا 

ترنسفر می کنم. 

حاال مهندس شما نمی دانستی که من درگیر  

این کار را هم بودم.من فیزیولوژیستم ولی به 
این کارها نرسیدم.

تربیت  های  گرایش  من  دکتر  آقای  حاال     
بدنی را میگویم شما بفرمایید جایگاه این ها 
در ورزش قهرمانی کجاست، مثالً شخصی که 
آسیب شناسی میخواند اگر بخواهد در ورزش 
چه  در  آینده  در  که  بداند  کند،  کار  قهرمانی 

پوزیشنی میتواند فعالیت کند.

   مدیریت ورزشی:

اینها میتوانند سرپرست بشوند، مدیر  خوب 
بشوند، کارگزار باشند، روشن است. 

   فیزیولوژی ورزشی:

بشوند،  تندرستی  متخصص  میتوانند 
همین  باشند،  بدنساز  مربی  می توانند 
متخصص تندرستی که گفتم بسیار گسترده 
در  ها  پزشک  کنار  در  می توانند  است، 

پیشگیری و درمان بیماری ها کمک بکنند. 

   آسیب شناسی:

پول،  یعنی  ورزشی  آسیب های  از  پیشگیری 
به  آسیب  از  پیشگیری  برای  می توانند  اینها 
مربی ها و به پزشک های ورزشی کمک  کنند 
بکنند،  کمک  ریکاوری  و  بازیابی  دوره  در  و 
و  شناسی  آسیب  لیسانسم  فوق  من  چون 
مراکز  در  که  میدانم  بوده  اصالحی  حرکات 
تندرستی این افراد هم میتوانند کمک بکنند.

کنند  کار  قهرمانی  زمینه  در  بخواهیم  اگر      
باید یکی از تاپ های آسیب شناسی باشند که 
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بتوانند تو این زمینه ها کار بکنند درسته؟

پیشگیری  به  بکنند  کمک  مربی  کنار  در  بله، 
از آسیب

   روانشناسی ورزشی:

ورزشی  روانشناس  می شوند،  ذهنی  مشاور 
می شوند.

   رفتار حرکتی و رشد:

بازی،  طریق  از  سالم  های  بچه  رشد  روی 
که  بچه هایی  روی  ها،  کودک  مهد  توی 
توانند  می  اینها  دارند،  ذهنی  عقب ماندگی 
بهترین کارها را بکنند و پول در بیاورند. چنان 
چه االن آقای دکتر غالمی و خانم نعیمی کیا، 
دوره های مختلفی را می گذارند و می توانند 
بروند با سازنده های اسباب بازی وارد بشوند، 
با تولید کننده های فیلم ها وارد بشوند، شما 
کودکان،  یعنی  یادگیری  و  رشد  کنید  نگاه 
یک  بدهند،  کودکان خدمات  دنیای  به  باید 
از  برخی  دارند  االن  چنانچه  بکنند،  کارهایی 

کار را انجام میدهند.

   بیومکانیک ورزشی:

شما  به  باید  من  نظر  به  بیومکانیک  در 
مهندس ها نزدیک شوند و در آن فضاها کار 
کنند. خدماتی ارائه کنند که شما احساس نیاز 
توانند در ورزش  آنها کنید. همچنین می  به 
جا  آن  بحث  دنیای  که  کنند  کار  قهرمانی 
است  ممکن  که  ای  دیگه  بحث  یه  هست. 
فراموش کنم و االن ذکر می کنم این است که 
بیومکانیک  متخصصان  شامل  است  ممکن 
باشد، آنالیز بازی است. ببین آقای مهندس 
آنالیز بازی دنیای پول است. ساخت وسایل 
و تجهیزات جدید که پایش و کنترل تمرین 

را بتواند عینی و هدف دار کند، فرصت های 
خوبی هستند برای پول درآوردن، که البته در 
مورد باید امکاناتی باشد که خود شما بهتر از 

من می دانید. 

   با توجه به این صحبت های شما، در برخی 
کشورها گرایش ها در دانشکده های متفاوتی 
کینزیولوژی  مثال  برای  داده می شود.  درس 
در دانشکده هنر تدریس می شود. نظر شما 

در این باره چیست؟

حفظ  و  تمرین  علم  هویت  حفظ  به  بنده 
اگرچه  هستم،  معتقد  دپارتمان  این  هویت 
همه  و  هست  مختلفی  های  مدل  دنیا،  در 

این مدل ها جواب داده است.

برای مثال، در برخی از دانشکده های کانادا و 
انگلستان علم تمرین فیزیولوژی در دانشکده 

پزشکی تدریس می شود. 

 

   به نظر شما آیا این ساز و کارها باعث نمی 
بچه  یا  و  مهندسی  نظام  مانند  اینها  که  شود 
شده  شناخته  عموم  برای  پزشکی  علوم  های 
تر باشند و یا موجب اخذ مجوز کسب و کار 

شوند؟

زیباست که  تئوری  این یک نقشه  چرا، ولی 
در ذهن من و شما شکل گرفته ولی اجراش 
اجراها  ایران متاسفانه  بسیار مهم است. در 
خیلی بد است، اما در دنیا کشورهایی هستند 
دانشگاه  در  مثالً  بدتر هستند.  ما هم  از  که 
که  کردند  پیشنهاد  بار  چند  مدرس  تربیت 
گروه فیزیولوژی ما به زیر مجموعه دانشکده 
رضایت  مجموع  در  من  اما  برود،  پزشکی 
است  درست  عزیزیم،  اینجا  ما  گفتم  ندادم. 

ولی  هستیم،  انسانی  علوم  دانشکده  در  که 
اگر بپرسید، ما جزو بهترین گروه ها هستیم. 
پزشکی،  دانشکده  داخل  برویم  اگر  گفتیم 
همچنین فرهنگی وجود ندارد و به آخر صف 
نمی دهند.  امکانات  و  اتاق  پول،  رویم.  می 
مثال حساب کنید که بچه های بیومکانیک ما 
با شما مهندس ها در یک گروه قرار بگیرند، 

آنها هم به ته صف می روند. 

یک  و  ملی  منافع  باالی  فهم  که  دنیا  در  اما 
نوع آزادگی و پختگی وجود دارد هم چنین 
کاری در دانشگاه های دیگر انجام می شود. 
برخورد  اینطور  هاروارد،  دانشگاه  مثال  برای 
ها نمی شود. به طور کل اگر یک دانشجوی 
بگیرد،  قرار  کنار یک مهندس  در  بیومکانیک 

رشد می کند.

در  کشور  ورزشی  نظام  ایجاد  دکتر  آقای     
چشم انداز شما وجود دارد یا خیر؟

ناامید نیستم، ولی بسیار بسیار دشوار است. 
و  ها  دولتی  که  می کنم  فکر  اینکه  خاطر  به 
حکومتی ها اگر می توانستند نظام های فعلی 

را هم از بین می بردند.

اولین  می برم،  نام  را  ها  گرایش  من  حاال      
نام  را  گذرد  می  شما  نظر  از  که  دانشگاهی 

ببرید. 

اولین گرایش، مدیریت ورزشی:

تربیت مدرس - تهران

فیزیولوژی:

تربیت مدرس- تهران - شهید بهشتی - گیالن

آسیب شناسی:

تهران و گیالن

رفتار حرکتی:

یک زمانی تهران بود، خوارزمی 

بیومکانیک:

همدان - خوارزمی - مازندران

    با توجه به اینکه شما سابقه تحصیل و کار 
در خارج از کشور دارید، وضعیت ما را از لحاظ 
زیرساختی نسبت به بقیه کشورها چطور می 

بینید؟

از آمریکای شمالی که شامل کانادا و آمریکا 
سال   70 بگویم  آمیز  احتیاط  اگر  می شود، 

عقب تریم.

با تشکر فراوان از شما دکتر عزیز.



                                                   دانیال سعادتی 

                                                   مترجم و کارشناس ورزش
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گوگل و تکنولوژی در ورزش

در هفته ای که گذشت، گوگل که یکی از غول های تکنولوژی بشمار می 
آید، قراردادی تجاری با  استادیوم SoFi امضا کرده است تا بتواند در 
مسابقات این فصل فوتبال آمریکایی، چشم ها را به سمت این ورزشگاه 

برگرداند.

تجربیات  بهبود  و   اجرایی  عملیات  وظیفه  گوگل  همکاری،  این  در 
مرکز  این  در  که  حالیست  در  این  دارد.  عهده  به  را  کننده  مصرف 
70 هزار صندلی  مربعی،  متر  هزار   200 و  میلیون   1 تفریحی - ورزشی 
وجود دارد که دید بسیار خوبی به زمین بازی دارند. گوگل Cloud قرار 

است به روش های مختلفی این مکان را به روز کند.

نرم افزار مستخدم که آن را گوگل پشتیبانی می کند، کمک می کند که 
رویدادهای این ورزشگاه را اطالع رسانی کند، برای مسیریابی درون 
ورزشگاه استفاده شود، محل پارک خودرو را نشان دهد، مسیر و زمان 
مناسب حرکت و استفاده از وسایل نقلیه عمومی را نمایان کند،برای 
باشگاه ها، افراد و ورودی ها مجوز های دیجیتال صادر و بلیت های 

شخصی سازی شده برای غذا، بازی و خرید ارائه کند.

یک صفحه نمایش ویدیویی نیز در استادیوم نصب می شود که پایه 
و اساس آن داده های فضای ابری است و تماشاچیان میتوانند روی 
آن ها ویدیو و تصاویر با کیفیت ببینند، این صفحه نمایش، بزرگترین 

در تمامی ورزش ها است.

همچنین با رهگیری داده های مشتریان در هالیوود پارک )محلی که 
و شخصی  فرد  به  پیشنهاد های منحصر  دارد(  قرار  آن  در  استادیوم 

سازی شده به مهمان ها و طرفداران، داده می شود.

در آینده، این ورزشگاه این امکان برآورده می شود که حاضرین بتوانند 
با  خود  موبایل  در  را  بازی  تصویر  سرعت  پر  اینترنت  از  استفاده  با 
کیفیت 4K/HDR ببینند، همچنین دسترسی مشاهده بازی از زوایای 
منحصر به فرد و بازپخش صحنه ها فراهم می شود. این اولین بار در 

ورزش است که استادیومی می تواند تصاویر 4K/HDR پخش کند.

استادیوم سوفای که میزبان لیگ آمریکا است، پنج میلیارد دالر هزینه 
در برداشته که بنظر می رسد پر هزینه ترین ورزشگاه تاریخ باشد. 

مرضیه جمیلی 

کارشناس ارشد مهندسی ورزش

بدنی  طبیعی، ساختار  الهامات  از  گرفته  بر  است  بیونیک علمی 
طبیعت  در  موجودات  عملکرد  و  زندگی  ی  نحوه  و  زنده  موجودات 
است. مالحظات طراحی و ساخت الهام گرفته از طبیعت را بیونیک 
)»بیون« به معنی واحد زندگی و »ایک« به معنی مشابه است( می 

گویند. 

تمام موجودات هستی خلقتی شگفت انگیز دارند و اگر انسان برای 
ساخت سازه از مورچه یا زنبور عسل ایده بگیرد به مراتب سازه ای 
محکمتر و با اصول مهندسی ساخته است. اگر با نگاه به تاری که 
عنکبوت می سازد بتوانید ایده ای برای ساخت در ذهن خود پرورش 
دهید، یعنی شما چه بدانید چه ندانید از علم بیونیک بهره گرفته اید.

در  که  هایی  سازه  از  بسیاری  در  در  ورزش:  علم  بیونیک  کاربرد 
مسابقات ورزشی استفاده می گردد، از علم و اصول بیونیک استفاده 
شده است. ساخت اندام های مصنوعی برای ورزشکاران، مالحظات 
های  اتومبیل  ساخت  و  ورزشی  های  کفش  و  ها  پیراهن  ساخت 
مسابقه ای همگی نشات گرفته از علم بیونیک است. به عنوان مثال 
از  آن  مانند وینگ سوت، که  ساخت تجهیزات ورزش های هوایی 
سنجاب پرنده و خفاش ایده گرفته شده و یا طراحی لباس غواصی 
خز دار که از شیر دریایی الهام گرفته است، از جمله وسایلی است که 
در ورزش های هیجان انگیز  امروزی استفاده می شود.                            

دانش  از  استفاده  با  ورزشی:  های  مجتمع  طراحی  در  بیونیک  علم 
بیونیک و اثبات تاثیر آن در استحکام سازه های ورزشی میتوان سازه 
های ورزشی را طوری طراحی کرد که هم از  زیبایی شناسى نیازهای 
هنری را برآورده نماید و هم کاهش صدمات زیست محیطی را در 
برداشته باشد. مانند ساخت پیست اسکی شبیه النه سازی مورچه 

که داالنهای متعدد دارد.        

بنابراین در انتها از شما خوانندگاِن گرامی و همراه می خواهم که از 
این پس با دقت بیشتری به محیط پیرامون خود و طبیعت نگاه کنید 
از طبیعت  الهام گیرنده  و  رویکرد علمی  با  زاویه ی دیدی متفاوت  و 

داشته باشید.

بیونیک و کاربرد آن در ورزش

                                                   بهروز اکبر زاده 

                                                   دانشجوی دکترای روانشناسی ورزش
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  نبود آگاهی

بسیاری از مربیان آگاهی ندارند چگونه مهارت های روان شناختی را 
آموزش یا تمرین دهند. برای مثال، بعضی از مربیان تمرکز را با فریاد 
زدن و گفتن جمالتی همچون »حواستو جمع کن!« انتقال می دهند. 
در این موارد فرض بر این است که بازیکن می داند چگونه تمرکز کند 
اما صرفًا آن را انجام نمی دهد. یا زمانی که از ورزشکار در لحظه های 
حساس خواسته می شود تا آرامش خود را حفظ کند؛ انجام این کار 
یاد  را  آرمیدگی  مهارت های  ورزشکار  اینکه  مگر  بود،  نخواهد  آسان 
ندیده  آموزش  را  خاصی  تکنیک  یک  ورزشکار  یک  اگر  باشد.  گرفته 
همین  به  باشد.  داشته  نمی تواند  خوبی  عملکرد  انتظار  مربی  باشد، 
صورت، برای این  که آرمیدگی و تمرکز در مسابقه ابزاری مؤثری باشند، 

باید قبالً یاد گرفته و تمرین شده باشند.

  سوء تعبیر مهارت های  ذهنی

اکثر ورزشکاران فکر می کنند که مهارت های روان شناختی ذاتی بوده 
و آموخته نمی شوند. اینکه تصور می کنند که قهرمانان پرورش داده 

نمی شوند، بلکه قهرمان به دنیا می آیند تصوری اشتباه است.

  کمبود زمان

آموزش  در  مانع  مهم ترین  را  زمان  کمبود  ورزشکاران،  و  مربیان 
مهارت های ذهنی به بازیکنان شان می دانند. با وجود اینکه مربیان و 
ورزشکاران اکثر اوقات دالیل شکست شان را عوامل روانی می دانند. 
اما در تمرین، وقتی برای انجام دادن آن تعیین نمی کنند. بهتر است 
به جای اینکه زمان تمرین را بیشتر کنند، زمان مشخصی را به تمرین 

مهارت های ذهنی اختصاص دهند.

                                                   بهروز اکبر زاده 

                                                   دانشجوی دکترای روانشناسی ورزش

اهمیت مهارت های ذهنی در ورزش 

چند درصد از مهارت های اساسی رشته ورزشی خود را مهارت های 
ذهنی می دانید؟ 

آمادگی  از  باید  موفقیت  به  نیل  برای  تیمی   هر  و  ورزشکار  هر 
برخوردار  تاکتیکی  و  تکنیکی  آمادگی  و  روانی  آمادگی  جسمانی، 
این  موارد باعث می شود که تیم به  از  باشد و ضعف در هر کدام 

اهداف مورد نظر خود نرسد.

اگر توجه کرده باشید اکثر اوقات مربی و بازیکنان تیم بازنده عملکرد 
ضعیفشان در بازی را به عواملی مثل از دست دادن تمرکز، داشتن 
استرس و دیگر جنبه های ذهنی و روانی مسابقه ربط می دهند؛ اما 
اشتباه مشترکی که مربیان و ورزشکاران برای جبران عملکرد ضعیف 
شان مرتکب می شوند این است که زمان بیش تری را برای تمرین 
بدنی صرف کنند. هرچند که باید ذکر کرد که اغلب اوقات، کمبود 
کمبود  اصلی  علت  و  نبوده  واقعی  مشکل  جسمانی  مهارت های 

مهارت های ذهنی است. 

مهارت های ذهنی  در  به سطح خودکاری  رسیدن  برای  ورزشکاران 
همچون مهارت های بدنی نیاز به آموزش و تمرین مرتب و با برنامه 
ورزش  در  ذهنی  یا  روان شناختی  مهارت های  اینکه  دلیل  دارند. 
و  تمرین  در  ورزشکاران  اکثر  که  است  این  می کند  پیدا  اهمیت 
مسابقه، قربانی کاستی ها و اشتباهات ذهنی شان می شوند؛ زیرا با 

موقعیت های مختلف که در زیر اشاره شده روبه رو می شوند.

* داشتن استرس، اضطراب در تمرین و مسابقه

* تمایل یا انگیزه کم به تمرین

* از دست دادن تمرکز در بازی

* ناامیدی به دلیل طوالنی شدن دوره توان بخشی بعد از آسیب و...

تمرین  به  ما  های  تیم  و  ورزشکاران  آیا  فوق،  مطالب  به  توجه  با 
ورزشی  روانشناسان  از وجود  یا  و  پردازند؟  مهارت های ذهنی می 

بهره می برند؟

اگر مهارت های ذهنی اهمیت بسیاری در موفقیت و عملکرد مطلوب 
دارند، چرا ورزشکاران ما زمان بسیار کمی را برای تقویت این مهارت 

ها صرف می کنند؟ سه دلیل عمده برای آن وجود دارد: 



تجربه تحصیل و کار

ادامه تحصیل، کانادا، مونترال، دانشگاه کنکوردیا

سروش رحیمی 

 دانشجوی ارشد بیومیکروسیستم

         محسن دماوندی 

             دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری
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ایالت  مونترال  شهر  در  کنکوردیا  دانشگاه 
کبک کانادا واقع شده است، عمر این دانشگاه 
با  مقایسه  در  که  است  سال   50 تقریبا 
دانشگاههای هم سن و سال خودش دارای 

رتبه قابل توجهی است.

کانادا  جمعیت  پر  شهر  سه  از  یکی  مونترال 
که  مشهوره  این  به  و  شود  می  محسوب 
بهترین شهر دانشجویی جهان مشهور است. 
و  زنده  بزرگ،  شهر  بسیار  شهر  اینکه  بدلیل 
زندگی  هزینه  حال  عین  در  و  جوانیست 

بشدت پایین تر است. 

دکتر  کمک  به  نوبت،  این  در  داریم  نظر  در 
دماوندی و سروش رحیمی که در آن حاضر 
بررسی  به  هستند،  مقیم  دانشگاه  آن  در 

دانشگاه کنکوردیا واقع در مونترال بپردازیم.

نقل  و  حمل  شهر،  مرکز  به  دسترسی  نحوه 
نیویورک  از  بعد  کانادا  مونترال  عمومی  
بهترین حمل و نقل عمومی آمریکای شمالی 
است. مساحت شهر بزرگ نیست، ولی شهر 
بزرگی است. حمل و نقل هم از طریق مترو به 
هر نقطه ای از شهر به راحتی انجام می شود 
و تعداد اتوبوس های گردشی در داخل شهر 
بسیار زیاد است،  حتی در فصل های سرد هم 
یک  دانشگاه  بطوریکه  ندارند.  اصال  مشکلی 
برای  که  دارد  را  ایستگاه مخصوص خودش 

در  ایستگاه  از  نیست  الزم  اصال  فصول سرد 
بیایید و به دانشگاه برسید، از داخل مترو به 

ساختمان دانشگاه راه دارد.

دانشگاه  تورهای  تحصیلی  فرا  های  فعالیت 
در طول سال بسته به تایم، تور قلعه یخی و 
هتل یخی شهر کبک سیتی است که هرسال 
فوریه برگزار میشود، تور آبشار نیاگارا، تور سه 
دانشجویان  برای  البته  که  نیویورک  روزه 
که  اینها  از  اما  نیست.  پذیر  امکان  ایرانی 
گروه  هایکینگ،  مختلف  های  گروه  بگذریم 
مختلف،   ورزشی  های  گروه  همگردی،  های 
مختلف،  های  جشن  مختلف،  های  ایونت 
می  دانشجویان  که  مختلف  های  کالب  تور 
تفریح  خودشان  برای  و  آنجا  بروند  توانند 
بخواهید  چیزی  هر  کل  بطور  باشند،  داشته 
است. سیستم اینجا کشور آزادیست، هزار و 
یک فعالیت می شود انجام داد، بستگی به 
باشد.  افراد فعالیت میتواند متفاوت  سلیقه 
و  زیبایی دارد  کانادا طبیعت بسیار  اما خوب 
و  نیست  مستثنی  قاعده  این  از  هم  کبک 
پارک  بر  عالوه  دارد.  زیبایی  بشدت  طبیعت 
همچنین  و  است  استان  داخل  که  ملی 
شهر  ساعتی  نیم  فاصله  تو  که  آبشارهایی 
بسیار  های  جاذبه  بروید،  میتوانید  مونترال 
های  الین  زیپ  کانو،  کایاک،  دارد،  زیادی 

مختلف و اقسام هاکینگ ها وجود دارد. 

بنام  اینجا چیزی  در مورد غذای دانشجویی، 

سلف دانشجویی وجود ندارد مثل ایران که 
آپشن  بگیرید.  غذا  بروید  و  بگیرید  کارت 
هایی مثل رستوران ها است که باید هزینه 
غذا  بروید  و  کنید  پرداخت  را  غذا  معمول 
بخورید. گزینه دیگر اینست که تعداد زیادی 
ماکروویو است که شما میتوانید غذایتان را 
کنید.  گرم  ماکروویو  توی  و  بیاورید  خانه  از 
گزینه دیگر این است که یه انجمن خیریه ای 
غذاها را بطور رایگان می دهد، غذاها گیاهی 
هستند. فقط شما باید داخل صف بایستید، 
رایگان  را  غذا  و  باشید  داشته  غذا  ظرف  یه 
این  از  خیلی  همین،  بخاطر  کنید.  دریافت 
کنند،  می  استفاده  غذا  این  از  دانشجویان 
چون هم غذای مقوی ایی است و هم خیلی 

خوشمزه و باب میل ما هم هست. 

بستگی  هم  صنعت  با  دانشجویان  ارتباط 
دارد، اگر تز بیس باشید و با یک استادی کار 
با آن  از صنعت گرفتند، شما  کنید که پروژه 
کار  گزینه  و  بود  خواهید  ارتباط  در  کارخانه 
برایتان وجود دارد که مشغول بکار شوید. اما 
در مجموع بیگانه نیستند، خیلی خوب اینها 
با هم هماهنگ شدند. مثال سالی دو بار در 
می  ایجاد  شغلی  پیشنهاد  دانشگاه  مجامع 
منابع  بخش  مختلف  های  شرکت  و  شود 
دانشجویان  همه  و  آیند  می  شان  انسانی 
مختلف می آیند با آنها مصاحبه می کنند، به 
آنها رزومه می دهند و آنها رزومه ها رو جمع 

بررسی دانشکده های تربیت بدنی در خارج
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می کنند و افراد مناسب رو جذب می کنند.

مقطع  در  المللی  بین  دانشجویان  تعداد 
تحصیالت تکمیلی بسیار زیاد است، اما خود 
لیسانس  که  دهند  می  ترجیح  ها  کانادایی 
عالقه  اینکه  مگر  بشوند  کار  وارد  و  بگیرند 
زیادی به تحصیل داشته باشند، چون عمال با 
پیدا  خوبی  بسیار  کار  توانند  می  لیسانس 
داشته  هم  خوبی  خیلی  پیشرفت  و  کنند 

باشند.

ما  مثل  یکسری  تکمیلی  تحصیالت  برا  ولی 
هستند که آمدند درس بخوانند و بعد از آن 
کار پیدا کنند و یکسری هم هستند فقط برای 
درس خواندن آمدند، ولی 99/99 درصد برای 

ماندن و کار و اقامت گرفتن آمدند.

ترتیب  به  دانشجویان  تعداد  بیشترین 
رتبه  ما  هستند،  هندی  چینی،  دانشجویان 
های  انجمن  همین  بخاطر  داریم  را  چهارم 
ایرانی زیادی وجود دارد که از حق و حقوق 
حوزه  در  مثال  کنند.  می  دفاع  ها  ایرانی 
به  شهریه  های  پرداخت  در  دانشجویی، 

دانشجویان ایرانی کمک می کنند.

تعداد دانشجویان ایرانی کم نیست، همیشه 
می بینید که دو نفر دارند فارسی صحبت می 
باعث میشه که ورود به جامعه  این  کنند و 
کانادایی به تاخیر بیافتد و مجبور می شوید 
جامعه  با  کار  محیط  در  تحصیل  از  بعد  تا 
کانادایی آشنا شوید. اما خوب از طرف دیگر 
وجود  همصحبت  خانواده،  از  دوری  برای 
دارد، هم دوستهای خوبی هستند و هم بچه 
های قوی ایی توی همه زمینه ها پیدا می 

کنید.

حمایت و امکانات برای دانشجویان، دانشگاه 
ناثباتی  به  توجه  با  ایرانی  دانشجویان  برای 
وضعیت اقتصادی ایران، یکسری آپشن ها 

قائل شده است، مثال سال پیش شهریه ترم 
زمستان را شش ماه به تاخیر انداخت، این 
برای  ایرانی  های  انجمن  همه  را  امتیازات 

دانشجوها می گیرند. 

بعنوان  شما  برای  دیگر  امکانات  از  یکی 
دانشجو در مونترال، قیمت کارت بلیط حمل 
و نقل ماهیانه 82 دالری است که 30 دالر به 

دانشجو تخفیف می دهند. 

اگر بورس نباشید، برای ارشد شما باید برای 
پرداخت  کانادا  دالر  هزار   30 متوالی  ترم   ۴
کنید، به شرطی که پیش نیاز نخورید که به 
به  تان  زبان  نمره  یا  شهریه تان اضافه شود 
اگر  حدنصاب نرسیده باشد. بصورت خالص 
همه چی اوکی باشد، مبلغ 30 هزار دالر می 
شود. یه نکته که دانشجویان کمتر توجه می 
کنند، اینست که چهار ترم 15 ماه است و شما 
باید 30 هزار دالر را در 15 ماه پرداخت کنید 
بیشتر  تحصیل  زمان  مدت  اگر  سال.  دو  نه 
شود،  می  بیشتر  ترم  یک  معموال  که  شود 

هزینه فقط هزینه های اجباری می شود)فقط 
بیمه می گیرند( که هر ترم اضافه فقط 300 

دالر باید بپردازید.

که  است  دانشجویی  بیمه  آنجا  شما  بیمه 
تقریبا  است.  دالر   117۶ سالی  که  الزامیست 
تمام مباحث بغیر از دارویی و چشم پزشکی 
را ساپورت می کند و برایتان رایگان میشود. 
در این مبلغ 30 هزار دالر، بیمه هم دیده شده 

است. 

بخواهید  اگر  شما  مونترال،  در  زندگی  خرج 
خواب  که  )آپارتمانی  بگیرید  استودیو  یک 
میز،  تخت،  که  اتاقیست  واقع  در  ندارد 
آشپزخانه، حمام و دستشویی دارد( اگه این 
را با هزینه های آب، برق و گاز و .. در نظر 
بگیریم، ماهیانه ۶50 تا 700 دالر غیر از مرکز 

شهر می توانید بگیرید. 

آیند  تازه می  اینست که کسانی که  منطقی 
همخانه بگیرند هزینه ها نصف شود. هزینه 



خورد و خوراک یک نفر بصورت عادی 200 دالر، هزینه موبایل و حمل 
و نقل حداکثر 80 تا 100 می شود. حداقل در حال هم خانگی سرجمع 

ماهی ۶50 تا 700 دالر می شود.

وضعیت بورسیه شدن، کبک کال بورسیه اش از همه استان ها کمتر 
را  استان های دیگر هم هزینه دانشگاه و هم هزینه اسکان  است. 
ساپورت می کنند. بورسیه در اینجا فقط یکی اش ساپورت می شود. 
اینجا باید برای تامین فعالیت درآمدزایی جانبی داشته باشید مانند 
کار  این  برای  کنید.  کار  دانشگاه  بیرون  بروید  اینکه  یا  تمرین،  حل 
استاد باید  به دانشجویان بورسیه ای ها اجازه دهد، چون هزینه می 
می  دالر   15000 ساالنه  ارشد  برای  اینجا  کنند.  کار  برایش  که  دهد 
دهند، برای مقطع دکترا برای مینیمم اش 17.5 هزار دالر می دهند. 
شهریه دکترا 50 هزار دالراست ولی اگر در کبک باشید، یک "اینترست 
اوارد" دارد که باید استادتان تایید کند، اینطوری 15 -1۶ هزار دالر می 
شود. یکسری "اوارد" هایی داخل دانشگاه است که می توانید اقدام 

کنید و امتیازهای درآمدی کسب کنید. 

   گرایش های تربیت بدنی در دانشگاه:

،Athletic therapy ،Exercise science ،در مقطع لیسانس

مقطع  در  که   Clinical Exercise Physiology  ،Kinesiology
 ،Athletic therapy )ارشد و دکترا )که از سال 2018 راه اندازی شد
Clinical Exercise Physiology است. این رشته ها در دانشکده 
می  تدریس   Health, Kinesiology & Applied Physiology

شود.

   از معروفترین اساتید دانشگاه در رشته تربیت بدنی:

Dr. Simon L Bacon    :Exercise Physiology

Dr. Richard DeMont  : Athletic therapy

لیست اساتید دیگر این دانشکده به همراه آدرس ایمیل و یا شماره 
تماس ایشان، را از لینک زیر می توانید مشاهده کنید:

https://www.concordia.ca/artsci/health-kinesiology-
physiology/about/faculty.html

   اساتید برند دانشگاه:

دانشگاه کنکوردیا بیشتر یک دانشگاه آموزش محور است تا پژوهش 
محور، برای همین بیشتر اساتید با توجه به اینکه پژوهش های خود 
را دارند ولی تمرکز اصلی آنها روی آموزش است. شاید فرد خاصی 
اینجا  که  افرادی  باشد ولی 90 درصد  نداشته  برند جهانی وجود  با 

هستند در کار خود صاحب نام هستند.

   ارتباط با دانشگاههای ایران:

دانشکده کنکوردیا ارتباط خاصی با دانشگاه ها یا دانشکده های ایران 
ندارد و فکر می کنم تنها ارتباطش با همان دانشگاه  حکیم  سبزواری 
بوده که من عضو هیئت علمی آنجا بودم و در واقع فکر می کنم که 

تنها فعالیت می باشد.

   قوی ترین گرایش تربیت بدنی این دانشگاه:

اتلتیک تراپی معروف ترین گرایش دانشکده کنکوردیاست که این 

گرایش در 2 یا 3 دانشگاه دیگر در کانادا ارائه می شود و یکی از آنها 
این دانشکده است که از این نظر در واقع قطب شرق کاناداست.

   اساتید ایرانی در کنکوردیا:

از اساتید ایرانی در گرایش های تربیت بدنی هیچ کسی رو نداریم 
و فقط من هستم که دارم کار می کنم، ولی در دانشکده های فنی 

مهندسی و مدیریت تعداد اساتید ایرانی زیاد است.

   وضع امکانات ورزشی و آزمایشگاه دانشگاه:

موسسه  است.یک   قوی  بسیار  کنکوردیا  آزمایشگاه  امکانات 
تحقیقاتی است که وابسته به دانشکده است به نام "پرفورم سنتر"، 
که آنجا دو ساختمان خیلی بزرگ است که آزمایشگاه های مختلف 
وجود  تحقیق  گونه  هر  انجام  برای  ابزارها  تمام  با  بیومکانیک  مثل 
دارد، چندین آزمایشگاه مرتبط با فیزیولوژی ورزشی هم هست که 
تمام امکانات را دارد. آزمایشگاه تخصصی برای تغذیه ورزش دارند 
که  لوازم آزمایشگاهی بسیار قوی هستند و فکر می کنم تمام امکانات 
آزمایشگاهی که در ایران باشه به اندازه  10 درصد امکانات اینجاست.

   قوی ترین رشته ورزشی دانشگاه:

بیشتر دانشجوهای اینجا در فوتبال امریکایی و بیسبال خوب هستند 
و تیم بسکتبال خانم ها، اینجا هم بسیار قوی هست.

در ضمن، تمام فعالیت های ورزشی دانشجوها اینجا به صورت جدا 
از برنامه های دیگر دانشکده هست و حتی دانشجوها قراردادهای 
می  دانشگاه  های  تیم  با  شان  ورزشی  های  فعالیت  برای  جداگانه 

بندند.

   تعداد دانشجویان تربیت بدنی ایرانی:

ایرانی  دانشجوهای  تعداد  دارم،  حضور  اینجا  من  که  ترمی  چند 
تقریبا هر کالس 1 یا 2 درصد است که اکثرشان بچه هایی هستند 
که همینجا متولد شده اند و یا با خانواده از ایران مهاجرت کردند. 
من فرد خاصی ندیدم که به خاطر تحصیل از ایران اینجا آمده باشد 
داریم  اینجا  ما  که  دانشجوهایی  از 50 درصد  اینکه بیش  آخر  در  و 

دانشجوهای خارجی، از هر رنگ و نژادی هستند.
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در دفترچه استخدامی سال 99 همانند سال 98 به امتیاز بومی یا غیر بومی و ضرایب 
آن اشاره نشده است و اعمال ضرایب بومی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

با دادنامه ی شماره ی  1265 ابطال شده است.

به این ترتیب متقاضی می تواند برای هر شهری که تمایل داشت شرکت کند.

مالک عمل در مورد تاریخ فارغ التحصیلی و کارت پایان خدمت آخرین روز ثبت نام 
آزمون استخدامی)1399/06/29( و برای شرط سنی اولین روز ثبت نام)1399/06/02( 

می باشد.

حد نصاب قبولی در آزمون نصف نمره ی خام نفر اول در کد رشته است.

قبولی شما در هر شهر بستگی مستقیم به میزان حدنصاب است،ممکن است در 
شهری رقابت بیشتری باشد و در شهری رقابت کمتری)به طور مثال تهران و سیستان 

و بلوچستان(

تردید انتخاب ظرفیت باال و کم و انتخاب شهر

که  کنید  شرکت  دارد  باالیی  ظرفیت  که  شهری  در  میکنید  گمان  شما  گاهی  ببینید 
احتمال قبولی بیشتر است اما افراد زیادی هم به همین قضیه مثل شما فکر می کنند 
و یا برعکس، فکر میکنید چون همه به ظرفیت باال فکر می کنند ، شهر ظرفیت پایین 

متقاضی زیادی ندارد!

پس گاهی شانس هم دخیل است چون شما اطالعات متقاضیان هر شهر را ندارید.

با این تفاسیر چه در شهر باظرفیت باال و چه در شهر با ظرفیت پایین شرکت کنید 
رقابت باال خواهد بود.

ضمنا به دسترسی شهرها هم دقت کنید، چون ممکن است در آینده موفق به انجام 
انتقالی نشوید.

انتخاب  خودتان  را  موردنظر  شهر  شرایط  تحلیل  از  بعد  کنید  سعی  آخر  ی  نکته 
ممکن  چون  نیست  درست  کنند  انتخاب  شما  برای  بخواهید  دیگران  از  اینکه  کنید، 
است شخصی به شما توصیه کند شهری را انتخاب کنید و موفق نشوید شاید مقصر 

انتخابتان و قبول نشدنتان را آن فرد بدانید.

در مورد منابع آزمون هم متعاقبا سعی می کنیم با اساتید دانشگاه فرهنگیان مصاحبه 
ای داشته باشیم و در شماره بعد نشریه بطور کامل در این مورد صحبت خواهیم کرد.
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سال 99سال 98نام استان

3373آذربایجان شرقی

1588آذربایجان غربی

1223اردبیل

1581اصفهان

5960البرز

1725بوشهر

39147تهران

313چهارمحال بختیاری

819خراسان جنوبی

45135خراسان رضوی

1016خراسان شمالی

60136خوزستان

1014زنجان

69سمنان

86183سیستان و بلوچستان

3586فارس

2530قزوین

830قم

327کردستان

3936کرمان

2240کرمانشاه

3074گلستان

3940گیالن

1233لرستان

3143مازندران

2538مرکزی

4433هرمزگان

221همدان

2027یزد

7383شهرستان های تهران

15-ایالم

9-کهکیلویه و بویر احمد

8261687جمع کل

علی یوسفی

کارشناس ارشد مدیریت ورزش

@
D
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ابهامات آزمون استخدامی دبیری تربیت بدنی

تربیت  آزمون دبیری  برابری ظرفیت  از دو  افزایش بیش 
بدنی سال 99 نسبت به سال 98 در کل و آمار ظرفیت های 

جذبی به تفکیک استان ها:



بزرگترین  بر  اجمالی  نگاهی  مقاله  این  در 
ایران  نمایشگاه های ورزشی  رویداد در حوزه 
شرکت  توسط  رویداد  این  داشت.  خواهیم 
 SPORTEX با عنوان نمایشگاهی میالد نور 
و هر سال یک نوبت با حضور جمع بزرگی از 
برگزار  المللی  بین  این حوزه در سطح  فعاالن 
می گردد. در اولین سخن می توانم بیان کنم 
که نام تجاری این رویداد بسیار خوب انتخاب 
این  متولیان  به  توان  می  رو  این  از  و  شده 

رویداد تبریک گفت. 

در ادامه با در نظر گرفتن چند مؤلفه تحلیلی 
سهم  داشت.  خواهیم  رویداد  این  بر  کوتاه 
میزان  المللی،  بین  و  ملی  تولیدکنندگان 
و  پایتخت  در  مستقر  های  شرکت  مشارکت 
سایر شهرها، نقش نمایشگاه در توسعه کسب 
و کارهای مرتبط و محصوالت شرکت کنندگان، 
حجم ارائه محصوالت جدید، اقدامات حمایتی 
برگزارکنندگان در قبال کسب و کارهای نوپا و 
در نهایت سطح کیفی این نمایشگاه از جمله 

مسائل مورد بررسی می باشند.

   

سهم تولیدکنندگان داخلی در اسپورتکس

تولیدکنندگان  مشارکت  میزان  نگاه  از 
علیرغم  بگویم  توانم  می  المللی  بین  و  ملی 

وجود برچسب بین المللی بر این نمایشگاه 
صورت  های  فعالیت  بگویم،  باید  متاسفانه 
رود در  انتظار می  آنطور که  نتوانسته  گرفته 
جذب تولیدکنندگان و فعاالن بین المللی این 

صنعت موفق عمل نماید. 

این خصوص قطعا وجود مشکالت  در  البته 
مرتبط با فعالیت های اقتصادی شرکت های 
خارجی در ایران بر حضور آنها در بازاری که 
درهای تجارت با آن بسته است، نقش بسیار 

پررنگی در این شرایط دارد. 

تولیدکننده  های  شرکت  حضور  از  البته 
جذابی  بخش  اتفاقًا  که  ورزشی  های  مکمل 
دهند،  می  اختصاص  خود  به  را  نمایشگاه  از 
نباید چشم پوشی کرد، چرا که از نگاه تبلیغاتی 
و جذابیت برای بازدیدکنندگان رتبه اول را به 

خود اختصاص می دهند. 

شرکت  حضور  در  توازنی  من  نگاه  از  اما 
بخش  این  در  المللی  بین  و  ملی  کنندگان 
وجود ندارد. به نظر می رسد می توان در این 
کنندگان  شرکت  بین  توازن  ایجاد  با  بخش 
داخلی و خارجی به رشد این صنعت در کشور 
کمک کرده و از آنجا که بازار این محصوالت 
برای  را  خوبی  آینده  است،  پررنگ  و  دائمی 
کنند  می  ورود  بخش  این  در  که  افرادی 

متصور باشیم. 

در بخش تجهیزات و خدمات ورزشی حضور 
می  پیدا  بیشتری  وزن  داخلی  های  شرکت 
توازن  عدم  بگویم  توانم  می  هم  باز  و  کند 
که  چرا  است،  آزاردهنده  نیز  بخش  این  در 
تنوع  دنبال  به  نمایشگاه  مخاطبین  ذائقه 
بیشتر و وجود حس رقابت در میان شرکت 
کنندگان می باشد. از این رو در صورت ایجاد 
شرکت  فعالیت  برای  مناسب  مسیرهای 
کنندگان خارجی جهت حضور در نمایشگاه و 
بازار ایران می توانیم شاهد اتفاقات خوب در 

این زمینه باشیم.

سهم استان ها در اسپورتکس

سهم  بررسی  به  دیگر  سطحی  در  اکنون 
مشارکت کنندگان مستقر در پایتخت و سایر 
در  بگویم  بتوانم  شاید  پردازیم.  می  شهرها 
این بخش توازن نسبی بین پایتخت نشین 
ها و سایر شهرها نسبتًا برقرار است. باتوجه 
به این که دفاتر مرکزی و یا مراکز پخش اکثر 
وزنه  باشد،  پایتخت می  در  کنندگان  شرکت 

سهم مشارکت به سمت تهران می باشد. 

البته با توجه به اقتصاد مرکزگرای ایران )غیر 
از برخی صنایع که وابسته به محل تولید مواد 
اولیه هستند( که تقریبًا در تمام صنایع مشهود 

         داوود محسنی نیا 

             مدیرعامل شرکت الماس ورزش پارس
SPORTEX مرور تحلیلی بر نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات وابسته
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گروه تتولید و نشر: 
مدیر مسئول: مجتبی گوهری 

مدیر تحریریه: محمد شریعت زاده

سردبیر: خلیل هاللی

مدیر محتوا: بهروز اکبر زاده         

صفحه آرا: سرور فتحی                 

کارشناس شبکه های اجتماعی: دانیال سعادتی

ویرایش متن و عکس: علی یوسفی، مجید خلفی

کارشناس هنری: سولماز اعلمی

همکار ما باشید...

مجموعه دسی مگ برای پیشبرد هر چه بهتر رسانه خود، آماده همکاری و پذیرش محتوا در زمینه های مختلف 
)خبر علمی، تکنولوژی و ...( از شما عالقمندان در سراسر کشور می باشد.

است، این امر طبیعی است. اما به طور کلی 
در  مرکزگرایی  به  تمایل  از  سطح  این  وجود 

نهایت به ضرر مصرف کننده خواهد بود. 

برگزاری  شرایط  شدن  فراهم  صورت  در 
نمایشگاه های منطقه ای درسطح کشور می 
هر  بومی  تولیدکنندگان  از  حدودی  تا  توان 
ادامه  برای  ای  انگیزه  و  کرد  منطقه حمایت 
راه توسط آنها ایجاد کرد. البته طی سال های 
نمایشگاه  عنوان  چندین  خوشبختانه  اخیر 
همانند  شهرها  سایر  در  ورزشی  تخصصی 
شیراز برگزار گردیده و امیدوارم این رویدادها 
به  و  گرفته  رونق  نیز  کشور  مناطق  سایر  در 
حمایت بیشتر و بهتر از تولیدکنندگان بومی 

منتهی شود.

از مراکز تبادل اطالعات و ایده ها حتی  یکی 
های  نمایشگاه  همین  المللی،  بین  سطح  در 
گفت  توان  می  حتی  و  هستند  تخصصی 
یکی از اهداف اصلی برگزاری نمایشگاه های 
سازی  آگاه  و  صنایع  روزرسانی  به  تخصصی 
های  پیشرفت  خصوص  در  حوزه  آن  فعاالن 

حاصل شده است. 

دهندگان  ارائه  یا  و  تولیدکنندگان  حضور 
خدمات در کنار یکدیگر در قالب نمایشگاه به 
صورت طبیعی و ناخوداگاه موتور انگیزشی را 
برای افراد ایجاد می کند و در نهایت منجر به 
توسعه محصوالت یا خدمات آنها می شود. 

چشمگیری  رشد  شاهد  اخیر  های  سال  در 
نوین  زمینه حضور محصوالت و خدمات  در 
و به روز بوده ایم، همچنین افزایش آگاهی 
موجب  المللی  بین  فضای  با  افراد  ارتباط  و 
شده همگام سازی با روند روزآمد این صنعت 
صورت گرفته و هر سال به طور مرتب شاهد 
ظهور مجموعه های جدید هستیم و از این 
ورزش  صنعت  برای  خوشحالی  جای  بابت 

وجود دارد.

سهم حمایتی اسپورتکس

را  اسپورتکس  رویداد  حمایتی  زاویه  از  وقتی 
مثبت  نکات  به  دهیم  می  قرار  بررسی  مورد 
دو  از  که  اتفاقی  برمیخوریم.  تأملی  قابل  و 
ادامه  همچنان  و  شده  آغاز  گذشته  سال 
کسب  به  ویژه  بخشی  دادن  اختصاص  دارد 
می  ها  آپ  استارت  همان  یا  نوپا  کارهای  و 

باشد. 

برای  نمایشگاهی  مجموعه  که  ریزی  برنامه 
کردن  فراهم  است  داده  انجام  رویداد  این 
شرایط مناسب برای حضور کسب و کارهای 
نوظهور و کمک به آنها برای معرفی خود به 
اختصاص  همچنین  باشد،  می  صنعت  این 
دانش  به شرکت های  ویژه  دادن تسهیالت 

بنیان، مراکز دانشگاهی و یا فدراسیون های 
ورزشی نشان می دهد، این نمایشگاه نقش 

حمایتی خود را به خوبی ایفا کرده است. 

دادن  اختصاص  نیز  رو  پیش  نمایشگاه  در 
حاکی  ها،  آپ  استارت  برای  ویژه  پاویون 
این  مدیریتی  مجموعه  خردمندانه  نگاه  از 
کّمی  سطح  ارتقای  و  رشد  جهت  در  رویداد 
در  حاضر  کارهای  و  کسب  تنوع  و  کیفی  و 
باشد. چنانکه مجموعه هایی  نمایشگاه می 
بوده اند که طی سال های گذشته در بخش 
در  و  داشته  حضور  نوپا  کارهای  و  کسب 
حوزه  در  پیشرو  های  شرکت  از  حاضر  حال 

اختصاصی خود به شمار می روند.

هر کسب و کاری به طور طبیعی برای بقای 
خود نیازمند توسعه محصوالت و ارائه تفکرات 
نو و خالقانه است، در پایین ترین سطح هر 
مجموعه ای می بایست به روشی زنده بودن 
دهد.  نشان  مخاطبان  به  را  خود  پویایی  و 
محصوالت  کیفیت  بهبود  قالب  در  برخی 
خود، برخی در قالب گسترش دامنه خدمات 
ارائه محصوالت جدید  در چارچوب  برخی  و 

این نیاز خود را مرتفع می سازند. 

های  سال  طی  اسپورتکس  نمایشگاه  در 
و  محصوالت  ارائه  شاهد  همیشه  گذشته 
از  پیشرفت  این  و  ایم  بوده  جدید  خدمات 
نظر من قابل قبول بوده است. البته به نظر 
می رسد در بخش کاربرد تکنولوژی در ورزش 
و ارائه نوآوری های جدید در ورزش نیاز به 
بهبود و توسعه دارد و می بایست این امر را 
های  شرکت  حضور  کردن  فراهم  واسطه  به 

بین المللی تقویت نمود. 

دیدگاه  این  از  خارجی  های  شرکت  حضور 
های  شرکت  برای  محرکی  موتور  تواند  می 
داخلی محسوب شده و فضای رقابتی خوبی 

را ایجاد نماید.

مختصر  تحلیلی  مطلب،  این  پایان  در 
داریم.  اسپوتکس  نمایشگاه  رویداد  از 
پرچمدار  عنوان  به  من  نظر  از  اسپورتکس 
ایران محسوب می  رویدادهای نمایشگاهی 
شود که با توجه به برگزاری نوزدهمین دوره 
آن در سال جاری به نظر می رسد در کار خود 

موفق بوده است. 

نمایشگاهی،  اضافه شدن بخش های جدید 
کارهای  و  کسب  برای  ویژه  تسهیالت  ارائه 
و  سمینارها  برگزاری  همچون  مواردی  و  نوپا 
این  دهد  می  نشان  اختصاصی  های  کارگاه 
توسعه  و  پیشرفت  و  بهبود  جهت  در  رویداد 

گام برمیدارد. 

پیشنهاد من ...

در  بگویم  توانم  می  پیشنهاد  یک  عنوان  به 
صورت تلفیق این نمایشگاه با یک همایش 
یا رویداد علمی قدرتمند، می توانیم بهترین 

برآیند و خروجی را انتظار داشته باشیم. 

و  دارند  فعالیت  صنعت  این  در  که  افرادی 
یا شرکت کنندگان در این رویداد می توانند 
در کنار نمایشگاه با استفاده از نشست های 
به  تخصصی  مقاالت  و  ها  سخنرانی  علمی، 
و  شده  مند  بهره  خود  زمان  از  بهتری  شکل 
همچنین پیوند مناسبی میان علم و عمل به 

وجود آید. 

در پایان برای مدیران و دست اندرکاران این 
رویداد آرزوی اتفاقات خوب رو در آینده دارم.

در شماره بعدی دسی مگ، سعی خواهد شد 
که با نگاهی دقیق و کاربردی به اسپورتکس، 
شما را از آخرین وضعیت ورزش کشور مطلع 

کنیم.
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