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برنامه مالی 

های  آپ  استارت  شود  می  توصیه  معموال 
تیم  اعضای  از  نفر  یک  حداقل  ورزشی 
مدیریتی خود را فردی  مسلط به اصول مالی 
مشورت  از  یا  و  گیرند  نظر  در  و حسابداری 
ی  برنامه  یک  بتوانند  تا  کنند  استفاده  آنها 
مالی درست و دقیق برای کسب و کار خود و 

جلب نظر سرمایه گذار داشته باشند.

از درآمد  باید شامل گزارشی  برنامه ی مالی 
در  شده  بینی  پیش  قابل  و  تاکنون  گذشته 
آینده باشد تا سرمایه گذاران بتوانند از پیش 
بینی درآمد، دارایی خالص و هزینه ها، سود 

و بازگشت سرمایه داشته باشند. 

شما همچنین باید به سرمایه گذاران توضیح 
دهید که چرا کسب و کار شما بستر مناسبی 

برای سرمایه گذاری است. 

و  ریسک  میزان  گذار،  سرمایه  هر  واقع  در 
در  را  شما  کار  و  کسب  در  سرمایه  برگشت 
ارزیابی  دیگر فرصت های موجود  با  مقایسه 

می کند. 

که  کنیم  تاکید  نکته  این  روی  باید  اینجا  در 
بازده  میزان  حسابرسِی  از  استفاده  با  حتما 
داخلی کسب و کارتان، تشخیص مدل های 
ریسک اصلی در کسب و کار و بررسی نحوه 
در  به سرمایه گذار  با ریسک ها،  برخورد  ی 

تصمیم گیری کمک کنید. 

به  که  بداند  دقیقا  خواهد  می  گذار  سرمایه 
چه مقدار سرمایه نیاز دارید و قرار است به 

چه منظوری از آن استفاده شود. 

پس این اطالعات را در این بخش کسب و 
کار خود به طور دقیق و واضح در اختیارش 

قرار دهید و بیان کنید. 

اگر کسب و کار شما چند سال سابقه فعالیت 
دارد ، این به معنی سوابق مالی شما )۱ تا ۳ 

دکتر محمد شریعت زاده 

معاون فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی

ترسیم یک بیزینس پلن
سال( به همراه پیش بینی سال آتی خواهد 

بود. 

هستید،  نوپا  ورزشی  آپ  استارت  اگر  اما 
باید برای ۲ تا ۳ سال آینده خود پیش بینی 

دقیقی داشته باشید.

یکی از روشهای ساده برای نمایش سوابق و 
پیش بینی های مالی، تهیه یک صورت سود 

و زیان است. 

هر ردیف یک آیتم درآمدی یا هزینه ای، و 
)معموالً  متفاوت  زمانی  بازه  یک  ستون  هر 

ماه، فصل یا سال( است. 

می توانید با ماه ها یا سال های اخیر شروع 
کنید و سپس به سراغ درآمد و هزینه های 

پیش بینی شده بروید. 

درآمدی  موارد  تمام  تا  است  الزم  بنابراین 
شارژ  بینی همچون  پیش  قابل  ای  هزینه  و 
کاربران،  یا  ورزشکاران  از  دریافتی  ماهانه 
به صورت  را  و  پارکینگ  بلیط،  فروش  بیمه، 

کمی و دقیق درج کنید.
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دکتر نادر نخودچی 

هیات علمی دانشگاه دولتی بجنورد

مسیر ثبت اختراع

2

مجله  خوانندگان  خدمت  احترام  و  سالم  با 
دسی مگ در ادامه مطالب مربوط به راهنمای 
ثبت اختراعات در این قسمت به بیان اجزاء 
ثبت  برای  نیاز  مورد  مستندات  و  اظهارنامه 

یک اختراع یا ایده خواهیم پرداخت.

مخترعین گرامی و صاحبان ایده های جدید 
اظهارنامه  ثبت  برای  که  باشند  مطلع  باید 
خود نیازمند آپلود فایل های: خالصه اختراع، 
های  نقشه  و  نامه  ادعا  اختراع،  توصیف 
اختراع خود هستند که در ادامه ویژگی های 

هر فایل را مورد بحث قرار می دهیم.

خالصه اختراع: 

مشخص  قسمت  این  نام  از  که  طور  همان 
است مخترعین باید در این فایل به اختصار 
دستگاه  در  نقص  و  مشکل  به  اشاره  از  بعد 
دستگاه  های  ویژگی  بیان  با  موجود،  های 
خود نحوه حل مشکل و یا نقص را توضیح 
دهند. در این فایل نیاز به بیان اجزاء دقیق و 
جزئیات دستگاه نمی باشد بلکه باید از طریق 
این فایل حیطه کار خود را مشخص کرده تا 
این  مطالعه  با  بتواند  گیرنده  تصمیم  مرجع 
را  آن حیطه  در  دارای تخصص  داور  بخش، 
با مطالعه این بخش  نیز  تعیین کند و داور 

بتواند در جریان موضوع اختراع قرار بگیرد.

توصیف اختراع: 

این فایل مشتمل بر بخش های زیر است: 

زمینه فنی اختراع

مشکل فنی و بیان اهداف اختراع

شرح وضعیت دانش پیشین

ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود

و توضیح اشکال و نقشه های اختراع 

زمینه  ابتدا  در  باید  مخترعین  فایل  این  در 
فنی اختراع خود را به طور واضح بیان کنند 
بدنسازی  دستگاه  طراحی  مثال  عنوان  به 

برای یک گروه عضالنی مشخص. 

در ادامه مخترعین بایستی فقدان، نواقص و 
مشکالت فنی اختراعات موجود و علت اصلی 

اقدام به اختراع خود را بیان نمایند. 

پیشین  دانش  وضعیت  شرح  قسمت  در 
باید مخترعین تمام اختراعات ثبت شده در 
مشابه  و  راستا  در  که  کشور  خارج  و  داخل 
با شماره  را همراه  باشد  آن ها می  دستگاه 
اظهارنامه ذکر نمایند و وجوه تمایز بین تک 
تک دستگاه های موجود با اختراع خودشان 

را به روشنی بیان نمایند. 

پیشنهاد  مخترعین  به  داور  یک  عنوان  به 
می کنم تا جای ممکن در نوشتن این بخش 
دقت کنند و تمامی دستگاه های ثبت شده 
در داخل و خارج کشور را که دارای شباهت 
را ذکر کنند. این  با اختراع آن ها می باشد 
کار سبب افزایش اعتماد داوران به اظهارنامه 
با  داوران  اینصورت  غیر  در  شد.  خواهد 
بررسی  را مورد  ادعانامه  بیشتری  حساسیت 

قرار خواهند داد. 

در انتهای این بخش مخترعین باید راه حل 
طریق  از  را  موجود  مشکل  رفع  برای  خود 
اجزاء  تک  تک  و  داده  شرح  خود  اختراع 
اختراع خود را به طور دقیق و با ذکر شماره، 
همراه با مختصات و ابعاد هر جزء ذکر کنند.

ادعا نامه: 

در فایل ادعانامه، مخترعین و صاحبان ایده 
باید به ترتیب شماره ادعاهای خود را مبنی 
ذکر  با  ابتکاری  گام  دارابودن  و  بودن  جدید 
توانند  می  مخترعین  کنند.  بیان  آن  ویژگی 

در ادعانامه تنها یک ادعا و یا تعداد بیشتری 
ادعا مبنی بر جدید بودن کار خود ذکر کنند 
تعداد  ذکر  که  شود  می  توصیه  حال  این  با 
باالی ادعا، نه تنها تضمین کننده قبولی طرح 
مخترع نمی باشد، بلکه در صورتی که حتی 
مردود  داور  توسط  ادعاهای مخترع  از  یکی 
رد  گزینه  داور  اختراع،  داوری  فرم  در  شود، 
این  که  کند  می  انتخاب  را  ادعاها  از  برخی 
و  داوری  فرایند  شدن  طوالنی  سبب  امر 
درخواست بررسی مجدد برای مخترع خواهد 

کرد.

نقشه ها:

نقشه  مخترعین  که  است  نیاز  فایل  این  در 
با  همراه  آن  اجزاء  که  را  خود  اختراع  های 
ذکر  اختراع  توصیف  فایل  در  آن  مختصات 
می  پیشنهاد  کنند.  ارسال  و  رسم  بود  شده 
شود نقشه های ارسالی هم به صورت نقشه 
اختراع  اجزاء  انفجاری  نقشه  هم  و  نهایی 
باشد و شایسته است که نقشه ها توسط نرم 
 pdf افزارهای نقشه کشی و به صورت فایل
ذخیره و ارسال شوند تا از بهم ریختن نقشه 
های ارسالی در فایل word پیشگیری شود. 

در انتها امید است نکاتی که در این مطلب 
برای  خوبی  راهنمای  بتواند  شد  ارائه 
مخترعین و صاحبان ایده های جدید باشد. 
پژوهشگاه  اختراعات  ثبت  مرکز  این حال  با 
مخترعین  سواالت  پاسخگوی  بدنی  تربیت 

عزیز و صاحبان ایده های جدید می باشد.



معرفی مخترعان

هادی نوروزیان

کارشناسی ارشد مکانیک
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هدف:
عضوهای  قطع  و  معلولین  جامعه  به  کمک 
و  نوین  فناوری های  از  بتوانند  که  ایران 

تکنولوژی روز استفاده کنند.
است،  موجود  محصول  این  خارجی  نمونه 
شود  می  کشور  وارد  که  محصولی  قطعًا 
قیمت آن بدون دلیل چندین برابر می شود 
از  را  برابری  چندین  این  که  خواستیم  ما 
بین ببریم و قدرت خرید مردم را جهت این 

محصول میسر سازیم.
بود.  میلیون ناموت   ۲5 تقریبًا  پیش  سال   ۴
معلولیت  دچار  که  افرادی  خواستیم  می  ما 

هستند بتوانند ورزش کنند و بدوند.
 

سال ثبت اختراع : 
۱۳96

استان محل اقامت: 
مازندران

زمینه اختراع: 
بیومکانیک ورزشی

زمان اختراع تا راه اندازی: 
۳ - ۲ ماه

کاربرد اختراع:  
و  ورزشی  حرکات  انجام  معلولین،  دویدن 

شرکت در مسابقات ورزشی دو میدانی

جامعه هدف: 
افراد قطع عضو اندام تحتانی

نمونه ساخته شده قابل عرضه به بازار است؟
ما دو سه نمونه تولید کرده ایم از آنجایی که 
کم  بسیار  دنیا  در  این محصوالت  سازندگان 
هستند و تکنولوژی بسیار زیادی دارند، رقابت 
مالی  منابع  آنها  است.  بسیار مشکل  آنها  با 
بسیار زیادی دارند که می توانند محصوالت 
خود را با کیفیت باالیی به بازار عرضه کنند. 
قطعًا ما احتیاج به پیشرفت بیشتری داریم 
اگر بخواهیم با کیفیت محصوالت نوع ایران 
میتوانیم  راحتی  به  کنیم،  تولید  خودرویی 
نیستیم  اینگونه  ما  اما  کنیم.  عرضه  بازار  در 
را  نمونه خود  داریم که بیستمین  ما در نظر 
وارد بازار کنیم. تیم ما هم اکنون از چهارمین 
های  جواب  آزمایشات  شده  آماده  نمونه 

خوبی گرفته است ولی باز هم جای کار دارد.

تولید انبوه انجام شده است؟
خیر

سرمایه مورد نیاز: 
حداقل ۱۰۰ میلیون برای تولید نمونه اولیه

تمایل به همکاری: 
برای  که  شرایطی  به  توجه  با  دوره  این 

شرکت های تولیدی موجود هست، خیر.

تمایل به فروش حق مالکیت : 
بله، مایل هستم که هم مالکیت مادی و هم 
معنوی اش را بفروشم و آموزش ها و تکنیک 
انتقال دهم.این محصول  را  آن  های خاص 

را  این محصول  تولید  توان  اما  کامل است، 
ندارم.

امتیازات این اختراع برای شما: 
این اختراع یک سری مزایا و یک سری مزایا 

و معایب را برای من داشته است. 
مزایای این بود که فقط به من می گفتند که 

شما یک ثبت اختراع دارید. 
را برای  معایبش این است که ما یک پولی 
ساخت این محصول از مرکز فناوری دریافت 
کردیم البته این محصول نبود، مخصوص راه 
رفتن بود. االن طوری شده است که این مرکز 
این  ما چون  و  را می خواهد  پول  آن  ما  از 
شرکت را بخاطر اینکه کامال زیانده شده بود، 

منحل کرده ایم.
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ابتدا  عزیز،  رمضی  آقای  خدمت  سالم  با 
خودتان را معرفی کنید و اینکه چند سال است 

که در این سمت هستید؟

فیزیولوژی  ارشد  کارشناس  رمضی  جواد 
ورزشی فارغ التحصیل سال ۱۳8۳ از دانشگاه 
آزاد هستم. سه بار در در مقطع دکترا پذیرفته 
نتوانستم  کاری  مشغله  دلیل  به  ولی  شده 
سال  شش  حدود  در  بدهم.  تحصیل  ادامه 
کشور  ورزش  مدیریت  سطح  در  که  است 
ورزش  امور  کل  مدیر  دو سال  فعال هستم. 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بودم، سه 
فدراسیون  رئیس  عنوان  به  که  است  سال 
ورزشهای کارگری مشغول به کار هستم. قبل 
دبیر  و  ورزشی  امور  مدیرکل  معاون  آن  از 

فدراسیون ورزش کارگری بودم.

 

چگونه شد وارد این فدراسیون شدید؟

از سال 8۲ که وارد وزارت کار شدم، همواره 
بدنبال مطالعاتی برای بهبود ورزش کارگری به 
اختیارات  تا  بودم  اجرایی  صورت عملیاتی و 

تا  دهم  قرار  باالتر  قدرت  با  نهادی  دست  را 
باالتری  عمل  اختیار  قانونی  مسائل  بعد 
ایجاد  به همین خاطر بحث  باشند.   داشته 
مطرح  کارگری  ورزشهای  فدراسیون  تشکیل 
دانشجویی  ورزش  فدراسیون  زمان  آن  شد. 
این  نهایت  در  و  بود  فعال  دانش آموزی  و 
تحقیق ها و بررسی ها ما توانستیم در سال 
۱۳9۱ فدراسیون ورزش های کارگری را ایجاد 
نماییم و از همان ابتدا من به عنوان دبیرکل 

فدراسیون مشغول به کار شدم.

تحت  را  هایی  ورزش  چه  فدراسیون  این 
پوشش قرار می دهد؟

در  باید  شد  تاسیس  فدراسیون  این  وقتی 
می  را  خود  ای  پایه  و  اصولی  مراحل  ابتدا 
به  بیشتر  زمانی  مقطع  آن  در  اما  گذارند، 
دنبال تهیه و تنظیم هرچه بهتر اساسنامه ها 

و اسناد فدراسیون بودیم.

اما حاال بعد از گذشت هشت سال از تأسیس 
رشته   ۳۱ ما  کارگری  ورزشهای  فدراسیون 

صورت  به  انجمن،   ۳۱ قالب  در  را  ورزشی 
فعال و در ۳ سطح رشته های ورزشی فعال، 
در حال توسعه و آزمایشی )نمایشی( طبقه 

بندی کرده ایم.

برای  هایی  مزیت  چه  کارگران  فعالیت 
کارخانجات دارد؟

فدراسیون  ایجاد  لزوم  به  سوال  این  پاسخ 
ورزشهای کارگری بر می گردد. 

و  نشاط  تندرستی،  سالمتی،  فردی  نگاه  در 
شادابی از فاکتورهای بسیار مهم شاد زیستن 
در  بخواهیم  اگر  باشد.  می  زیستن  خوب  و 
به  کنیم،  نگاه  قضیه  این  به  کالن  مقیاس 
و  سالمت  شاد،  های  انسان  وجود  واسطه 
تندرست، می توانیم نیروی انسانی با همین 
ویژگی ها داشته باشیم که از آمادگی جسمانی 
محیط  در  طبیعتًا  پس  برخوردارند.  باالتری 
کار که محیط کارگری هم می باشد و فعالیت 
دارند،  ذهنی  فعالیت های  کنار  در  هم  بدنی 
قطعًا شور و نشاطی که فعالیت بدنی به آنها 

  دانیال سعادتی

کارشناس ورزشی
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می دهد، باعث می شود که تولید و اقتصاد 
و  می کند  پیدا  ادامه  مطلوبی  نحو  به  کشور 

بهره وری نیروی انسانی باالتر می رود.

آن  مختلف  سطوح  و  مسابقات  مورد  در 
توضیحاتی بفرمایید:

در سطوح  کارگری همواره  ورزشی  مسابقات 
مختلفی برگزار می شود. 

اول، مسابقاتی هستند که در بین کارخانجات 
یک شهرستان و توسط هیئت های شهرستان 

برگزار می شود.

دوم، مسابقاتی هستند که بین کارگران یک 
مسابقات  آن  به  که  می شود  برگزار  کارخانه 

درون کارخانه ای می گویند. 

کارگران  بین  که  است  ای  مسابقات  سوم، 
یک استان برگزار می شود که منتخبان آن به 

مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند

و در نهایت مسابقاتی که با عنوان مسابقات 
قهرمانی کشور برگزار می شود. 

خروجی این مسابقات اعالم نفراتی به عنوان 
تیم ملی کارگری، در رشته های مختلف است 
برای شرکت در مسابقات بین المللی، هر دو 

سال یکبار اعزام می شوند.

ما،  کارگری  ورزشهای  ملی  تیم  گذشته  سال 
دوره  ششمین  در  نفره،   ۱۳۰ کاروان  یک  با 
مسابقات بین المللی اسپانیا توانستند مقام 

سوم را در مجموع مدال ها کسب کنند.

این فدراسیون چگونه با تربیت بدنی ادارت و 
شرکت ها در ارتباط است؟

کار،  قانون   ۱5۴ اجرایی  نامه  آیین  طبق 
کارخانجاتی که بیش از 5۰ نفر پرسنل دارند 
مسئول  عنوان  به  و  شخصی  بایست  می 
تربیت بدنی داشته باشند و هر چقدر پرسنل 
بیشتر شود، مسئولیت ها و شرایط مسئول 
اگر  مثال  برای  کند.  می  تغییر  بدنی  تربیت 
تربیت  مسئول  شوند،  نفر   ۱۰۰ باالی  پرسنل 
بدنی  تربیت  کار  فقط  خود،  دفتر  در  بدنی 
نفر،  برای شرکت های باالی 5۰  اما  می کند. 
کارش  از  بدنی فقط ساعاتی  تربیت  مسئول 
را به این منظور اختصاص می دهد و اگر یک 
یک  باشند،  خانم  کارکنان  بیشتر  یا  و  سوم 
این  با  باید  نیز  خانم  بدنی  تربیت  مسئول 
کارخانه همکاری کند. این قوانین باعث شده 
تربیت  متخصص  افراد  از  کارخانجات  در  تا 
های  هیئت  توسط  و  شود  استفاده  بدنی 

استانی با این افراد ارتباط برقرار می شود.

بودجه فدراسیون از کجا تامین می شود؟

یکی از مشکالت اساسی مطرح شده در این 
میان بحث بودجه می باشد. تا االن که هشت 
سال از تاسیس این فدراسیون گذشته، ردیف 
اعتباری بودجه به این فدراسیون اختصاص 

داده نشده است.

نه در وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی، و نه 
در وزارت ورزش و جوانان هیچ بودجه ای به 
این فدراسیون اختصاص نداده اند. ما فقط 
المپیک  ملی  کمیته  از  را  اندکی  کمک های 
دریافت می کنیم و برای مسابقات بین المللی 
زیر  هلدینگ های  و  کار  وزارت  طرف  از  نیز 

مجموعه کمک های دریافت می کنیم. 

برای  بودجه ای  گونه  هیچ  ما  واقع  در 
دیگری  بخش  نداریم.  بلندمدت  برنامه ریزی 
اسپانسرها در مسابقات  را  از منابع مالی ما 
خارجی و یا اسپانسرهای پخش تلویزیونی و 

کمیته های داخلی تشکیل می دهند.

چند درصد از نیروهای این فدراسیون از فارغ 
التحصیالن تربیت بدنی هستند؟

باالی 8۰ درصد از کارکنان این فدراسیون را 
التحصیالن رشته تربیت بدنی تشکیل  فارغ 
کارشناسی  مدارکشان  حداقل  که  می دهند 
می باشد و یا افرادی که باالی ۲۰ سال سابقه 
کار در سطوح باالی ورزش کشور را دارند. از 
ُبعد فنی ما از افراد بسیار توانمندی برخوردار 

هستیم.

در  توانند  بدنی می  تربیت  بچه های  چگونه 
توسعه این فدراسیون نقش داشته باشند؟

بدنی می  تربیت  التحصیل  فارغ  افراد  قطعًا 
کمک  کنند.  کمک  فدراسیون  این  به  توانند 
های  پیشنهاد  پژوهش،  قبیل  از  هایی 
تخصصی و حتی حضور فیزیکی در رقابت ها  
برای  بسیار  تواند  می  داوطلبانه  صورت  به 
به  توجه  با  اما  باشد.  اثربخش  فدراسیون 
ویژه  شرایط  و  فدراسیون  این  بودن  صنفی 
درباره  دقیق  مطالعات  باید  حتمًا  افراد  آن، 
دامنه  کارگری،  ورزش  در  موجود  شرایط 
آن  های  چالش  و  مشکالت  و  ها  فعالیت 

داشته باشند. 

آیا تسهیالت یا برنامه ای برای جذب نیروهای 
تربیت بدنی دارید؟

از آنجایی که فدراسیون ما یک فدراسیون پر 
حجم و پرکار است، طبیعتًا برنامه بلندمدتی 

را نیز دارد. به دلیل شیوع کرونا،بخش غالب 
فعالیت های ما دچار اختالل شده است. 

مانند بقیه فدراسیون ها، فعالیت های اجرایی 
ما محدود شده است. یکی از مشکالت دیگر 
در  باید  که  است  انسانی  نیروی  کمبود  ما 
این بخش بدنه کارشناسی فدراسیون را باید 

تقویت کنیم.

پیشنهاد برای بچه های تربیت بدنی:

پیشنهاد من به کسانی هم که در حال ادامه 
صورت  به  که  است  این  هستند  تحصیل 
کشور  ورزشی  های  فدراسیون  با  داوطلبانه، 
ما یک حلقه  که  چرا  باشند  داشته  همکاری 
دانشجوهای  بحث  در  داریم،  ای  مفقوده 
تربیت بدنی، و آن حلقه مفقوده این است 
اطالعات  تمام  اینکه  دلیل  به  افراد  این  که 
خود را از طریق آکادمیک دریافتند، از لحاظ 
اجرایی و از بعد دانش اجرایی بسیار ضعیف 

هستند. 

به همین خاطر وقتی وارد یک سازمان بزرگی 
مانند فدراسیون ورزشهای کارگری می شویم، 
احسن  نحو  به  را  خود  دانش  نمی توانیم 
ابراز نماییم و این مورد باعث ایجاد چالشی 
برای این افراد می شود. اگر ما بتوانیم ساز و 
کنیم  فراهم  پیشرفته  کشورهای  مانند  کاری 
انجام  داوطلب  افراد  توسط  کارها  اغلب  که 
اجرایی  صورت  به  می توانند  افراد  می شود، 

بیاموزند.

سخن آخر...

بسیار  کارگری  فدراسیون  و  ورزش  بحث 
اعتقاد  و  بیاموزیم  باید  ما  دارد.  اهمیت 
داشته باشیم که ورزش در نشاط همگی موثر 
باشند  داشته  باور  باید  عزیز  کارگران  است. 
که ورزش کردن برای خود، خانواده، اجتماع، 
کشور  و توسعه حوزه کارشان قطعًا اثر گذار 
است. حتمًا یک بخش کوچکی از روز را برای 
پرداختن به بحث ورزش قرار دهند. حتی اگر 
اشتغال،  مانند  زندگی  روزمره  مسائل  درگیر 
اقتصاد و... هستند، فعالیت بدنی و ورزشی 
را تجربه کنند و از سکون و بی تحرکی فاصله 
بگیرند. هر کسی بنا بر اقتضای شغلش دچار 
آسیب های بدنی و ساختار قامتی می شود، 
و  افراد  بدن  می تواند  بدنی  فعالیت  داشتن 
تقویت و از آسیب های ذکر شده پیشگیری 

نماید. 

زمینه  در  که  کسانی  و  عزیز  کارگران  از  من 
ورزش کارگری فعال هستند می خواهم که به 

ورزش نگاه ویژه ای داشته باشند.
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قبل از شروع
 ادراک شما از وضعیت خود برای راه اندازی 

کسب و کار:

درصد فاکتور

100 عالقه

100 تخصص

0 ارتباطات

  دلیل تصمیم به شروع کار:

دانشی  کردن  کاربردی  عمل(  به  علم  )ظهور 
و  علم  از هرگونه  وری  بهره  و  ام  آموخته  که 
اختیارم  در  تحصیلم  دوران  در  که  امکاناتی 
گذاشته بودند. یعنی ارتباط دانشگاه با جامعه 

تجربه یک کسب و کار

حرکت درمان و آب درمان                        
با رویکرد حرکات اصالحی بصورت 

حضوری و آنالین

دکتر سپیده لطیفی 

دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و 
شناسی حرکات اصالحی دانشگاه تهران و آب درمان آسیب  رشته  حیطه  در  را  و صنعت 

ورزشی و حرکات اصالحی ایجاد کردم.

آن  بودن  کارایی  و  رشته  معرفی  همچنین 
آخر  در  و  رشنه  این  التحصیالن  فارغ  به 
به آن تعهد  از دانشی که نسبت  درآمدزایی 

داشتم از جمله دالیل من بوده است.

  سرمایه اولیه برای شروع کار:

50 میلیون ناموت

  زمان ایده تا شروع کار:

4 ماه

  اعضای تیم اجرایی:

تنها خودم یک تنه 

  اقدامات تجزیه و تحلیل بازار داشتید:

خیر چون تا کنون بازار مناسبی نداشته است 
و به تعبیری من و برخی دیگر همکاران جزو 
کار  و  کسب  این  پذیر  ریسک  پیشگامان 

هستیم.

 

  برای شروع کسب و کار،  هر کدام از عوامل 
به  دهید،  می  که  اهمیتی  اساس  بر  را  زیر 

ترتیب اولویت زیر را مشخص کنید:

)تیم و نحوه اجرا، زمان بندی، تحلیل بازار و 
جدول کسب و کار، ایده اصلی کار، سرمایه.(

۱.ایده اصلی ۲. تحلیل بازار و  جدول کسب و 
کار ۳. سرمایه ۴. زمان بندی 5. تیم و نحوه 

اجرا.

  اولین گام اجرایی)نقطه شروع(:

پیگیری  در  پشتکار  و  ناپذیری  خستگی 
اهدافم و طراحی لوگو  با نام خودم 

زمان شروع
  چه ارزشی را ارائه می دهید؟

روح  و  پاسچر  و  جسم  سالمت  برگرداندن 
افراد و پیشگیری از اعمال جراحی غیرضرور، 
ایجاد زندگی بدون درد در افراد، بهره وری از 
سرمایه ای که دانشگاه در سالها قبل در زمان 

تحصیل برایمان گذاشته.

به  شغلی  انداز  چشم  و  امنیت  حس  ایجاد 
فارغ التحصیالن این رشته. 

پیشنهاد دکتر لطیفی 
برای خوانندگان دسی مگ

تخفیف 20 درصدی به مدت یک هفته
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  مشتریان این خدمات چه کسانی هستند؟

یا  ناهنجاری  مشکالت  دارای  که  افرادی 
اختالالت اسکلتی عضالنی هستند و افرادی 
با  یا  گرفتند  قرار  جراحی  اعمال  تحت  که 
حادثه ای مواجه شدند و همچنین ورزشکاران 

آسیب دیده در ورزش

التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان  همچنین 
حرکات  و  ورزشی  شناسی  آسیب  رشته 

اصالحی

  ارتباط با مشتریان چگونه است؟  

واتساپ، اینستاگرام، شماره موبایل 

  محل ارائه خدمات کجا است؟

کار  این  برای  ثابتی  مکان  کرونا،  از  قبل  تا 
داشتم، اما االن به دلیل کرونا خدمات به سه 
منزل  در  حضور  همچنین  و  آنالین  صورت 
صورت  بهداشتی  پروتکلهای  رعایت  با  افراد 
می گیرد و یا تجویز برنامه پروتکل تمرینی به 

صورت غیرحضوری.

  آیا همکار یا شریک کاری دارید؟

خیر، در حال حاضر ندارم.

  پایه اصلی کسب و کار شما؟

دانش و تخصصم از علم تا عمل. 

 اصلی ترین فعالیت کسب و کار شما چیست؟

ارزیابی افراد و ارائه پروتکل تمرینی هدفمند و 
تخصصی برای رفع هرگونه مشکل ساختاری 
و اسکلتی عضالنی و از بین بردن درد و ایجاد 

بهبودی پایدار در افراد. 

  ساختار هزینه ها برای توسعه و ادامه کار؟

میلیون   50( تجهیزات  شامل  ها  هزینه 
ناموت(، و درحال حاضر با این شرایط کرونا، 

2/5 میلیون ناموت ماهیانه.

  ساختار درآمد تان چگونه است؟

از ارزیابی و در نهایت ارائه تمرین و مشاوره 
است و بسته به فرد و نوع اختالل و مشکل  
بطور متوسط ماهیانه 5 میلیون ناموت است.

  ساختار بعد از تجربه کسب و کار
  بزرگترین مشکالت موجود کسب و کار؟

وجود افراد مخرب و نامرتبط در این حوزه و 
متاسفانه داشتن ظاهری گول زننده. 

  بهترین ظرفیت های موجود این کار؟

و  ها  اداره  کارکنان  مدارس،  آموزان  دانش 
از  بعد  یا  قبل  که  افرادی  نیز  و  ها  سازمان 
ورزشکاران  و  افراد  نیز  و  هستند  جراحی 
افراد  همچنین  و  ورزش  از  دیده  آسیب 

عمومی جامعه که در فقر حرکتی هستند.

  آیا پیشنهادی برای همکاری برای مخاطبان 
ما دارید؟

سراسر  در  گرایش  این  دانشجویان  تمام 
کار،  این  به  مندی  در صورت عالقه  را  کشور 

حمایت می کنم. 

  یک تجربه تلخ و یک تجربه شیرین از کار را 
برای ما بگویید:

شیرین: بهبودی کامل افرادیکه با ناهنجاریها 
کاندید  و  کردند  مراجعه  سخت  مشکالت  و 
تمرین  تحت  از  پس  اما  بودند،  جراحی 
و  شدند  معاف  جراحی  از  من،  با  قرارگرفتن 

ناهنجاریهای شدیدشون رفع شد.

تلخ: کم لطفی برخی دوستان همکار. 

دوباره  را  کار  و  کسب  این  بخواهید  اگر    
استارت بزنید روی کدام بخش بیشتر سرمایه 

گذاری می کنید؟

تیم سازی و نیروی کار همسو.

  به نظر شما چه حمایت هایی الزم است که 
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شما  کار  در  قوی  کار  و  کسب  توسعه  باعث 
شود؟

/ تسهیل  زمینه  این  در  نظام شغلی  داشتن 
اصالحی  حرکات  مرکز  مجوز  دریافت  روند 
سپردن   / رشته  این  التحصیالن  فارغ  به 
رشته  با  مرتبط  مراکز  به  مجوز  این  صدور 
ورزشی و حرکات اصالحی /  آسیب شناسی 
پرداخت وام راه اندازی کسب و کار به فارغ 
این رشته و حمایت درخصوص  التحصیالن 
برخی  مثل  هایی  مکان  قراردادن  دراختیار 

اماکن شهرداری. 

 سخن آخر...

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق               
چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست

باشد،         داشته  باور  که  آنچه  هر  به  آدمی 
نمایان  موتور  آدمی  تعبیری  به  و  رسد  می 

کردن باورهایش است.

پس رفقا آگاه باشید که به چه چیزی اکنون 
باور دارید، چرا که در آینده نزدیک باور خود 
را ناخودآگاه عملی خواهید کرد. و در نهایت 
باور  با  توانید  می  بخواهید  که  را  آنچه  هر 
درست، همت مناسب و پشتکاری مستمر و 
با توکل به تنها قدرت مطلق عالم و صاحب 
به  از خود  توقع  با  فقط  و  فقط  و  عالم  این 
دست آورید. همین االن یک تصمیم مهم و 
درست و منطقی بگیرید و به خدا توکل کنید 
باشید  داشته  توقع  از خود  تنها  و  از خود  و 
کردن شما،   به محض شروع  کنید.  و شروع 
تمام نشانه ها و دستهای یاری رسان خداوند 
مهیا  برایتان  ندارید  را  انتظارش  که  آنجا  از 

می شود. 

و سبز  برقرار  و  ثروتمند  و  پناه حق، شاد  در 
باشید. 



که تربیت بدنی را انتخاب کنم.

کارشناسی  دوره  در  که  کارهایی  مهمترین 
انجام دادید چه چیزی بود؟

دوران کارشناسی شاید بهترین دوران زندگی 
دادم  انجام  کارها  سری  یک  باشد،  فرد  هر 
که مفید بودند)اخذ مدرک مربیگری تو حیطه 
مورد عالقه ام، برنامه ریزی برای آینده ام و 
در نهایت تفریح و مسافرت( و متاسفانه در 
بعضی از موارد کم کاری کردم و توصیه می 
کنم سایر دوستان حتمًا این کار را انجام دهند 
از جمله تقویت زبان انگلیسی و مشارکت در 

همایش های ورزشی.

دوره ورزشی تان را تا کجا ادامه دادید؟

خوب من در رشته فوتبال فعالیت می کردم و 
بنظرم پتانسیل خوبی داشتم که پیشرفت کنم 
اما متاسفانه بخاطر آسیب دیدگی و انتخاب 
تمام  زود  خیلی  فعالیتم  دوران  اشتباه  های 
شد و نهایت به اردوی تیم ملی دانشجویان 
دعوت شدم که همانجا هم مصدوم شدم و 

تصمیم گرفتم درسم را ادامه دهم .

مسیر شما در دوره ارشد چگونه بود؟ 

فارغ  تهران  دانشگاه  از  را  ام  کارشناسی  من 
التحصیل شدم،  ارشد و دکترا هم در دانشگاه 
در  و  ۱۱ شد  ام  دکتری  رتبه  تربیت مدرس.  

آزمون ورودی دانشگاه ۲ شدم.

قدم اول را در فعالیت کاری مربی گری چگونه 
برداشتید؟

وارد  زود  آنقدر  خواستم  نمی  من  راستش 
مربیگری شوم  و یادمه رفته بودم که برای تیم 
استانم)خیبر خرم آباد( در لیگ یک بازی کنم 
که به دالیلی نشد که بعنوان بازیکن حضور 
داشته باشم. اما فرصتی پیش آمد که آغازگر 
فضای مربیگری در آن تیم  فراهم شد و این 
کار  به  شروع  و  شمردم  غنیمت  را  فرصت 

کردم، فکر کنم ۲۴ سالم بود که شروع کردم.

خالصه ای از سابقه حرفه ای تون در این چند 
سال رو بفرمایید.

من 5 ساله که شروع به کار کردم:

سال اول خیبر خرم آباد لیگ یک، 

سال دوم شهرداری بندرعباس لیگ دو، 

سال سوم نفت و گاز گچساران لیگ دو، 

سال چهارم سرخ پوشان پاکدشت لیگ یک،

  خلیل هاللی

کارشناس ارشد مدیریت ورزش

به  را  خودتان  لطفًا  عزیز،  قاسمی  آقای  سالم 
طور کامل معرفی کنید.

پیمان قاسمی هستم، ۳۰ سال دارم و در حال 
ورزشی  فیزیولوژی  دکترای  دانشجوی  حاضر 
خدا  اگر  که  هستم  مدرس  تربیت  دانشگاه 
و  کنم  می  دفاع  دیگر  روز  چند  تا  بخواهد 

مدرک دکتری ام را اخذ می کنم.

از دوران دبیرستان شما شروع می کنیم، چه 
رشته ای می خواندید و فعالیت های ورزشی 

تان در این دوران چطور بود؟

و  کردم  تحصیل  تجربی  علوم  رشته  در  من 
های  زمین  در  یا  دوران  آن  در  است  یادم 
خاکی بودیم و فوتبال  بازی می کردیم و یا 

کلوپ می رفتیم و فوتبال بازی می کردیم.

چگونه به سمت رشته تربیت بدنی آمدید؟

ببینید هر کس در دوران بچگی برای خودش 
آینده ای متصور می شود  که یک رویای زیبا 
برای خودش ترسیم می کند. من هم از همان 
دوران خودم را در ورزش دیدم و تصویرهای 
برای  کردم.  ترسیم  خودم  ذهن  در  زیبایی 
همین بخاطر عالقه و رویاهایم تصمیم گرفتم 
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و امسال هم در خدمت باشگاه خوب آرمان 
گهر سیرجان لیگ یک هستم.

تجربه همزمانی تحصیل در دوره دکتری و کار 
در سایر استان ها را چگونه می بینید؟

خوب هر کاری سختی های خودش را دارد و 
رفت و آمد مسیر از یک شهر به شهر دیگر هم 
برایم خسته کننده بود، ولی با توجه به عالقه 
ام این مشکالت را تحمل  کردم و ادامه دادم. 

به  شروع  شدم  قبول  دکترا  که  همزمان 
فعالیت کردم و همزمان در کالس های دکترا 
حضور فعال داشتم و در مباحث کالسی نیز 

شرکت می کردم. 

در کل همکاری اساتید و درکشان نسبت به 
شرایط در این زمینه هم بی تاثیر نبود.

چشم اندازتان برای آینده تان چگونه است؟

از  هم  شما  که  است  سخت  خیلی  ببینید 
لحاظ  از  هم  و  باشید  قوی  پژوهشی  لحاظ 

کار میدانی. 

از  شاید  دکترایم  و  ارشد  کار  من  خوب  اما 
بهترین کارهای پژوهشی بود که تاثیر ورزش 
با همکاری  رو   +HIV آلزایمری و بیماران  بر 

دوست هایم بررسی کردم. 

از لحاظ فوتبالی هم یک کتاب خیلی عالی با 
کمک دوست هایمان ترجمه کردیم و انشاهلل 

به زودی چاپ می شود.

و  دانش  از  ترکیبی  به   موفقیت  برای  شما 
تجربه و پشتکار نیاز دارید. 

که  هستم  تالش  در  خودم  نوبه  به  هم  من 
این ترکیب را در سال های آینده  مهیا  کنم و 

بتوانم در این  مسیر موفق شوم. 

از لحاظ شخصی با توجه به عالقه ام دوست 
دارم در باالترین سطح از فوتبال مربیگری کنم 
رو  تالشم  تمام  مهم  این  به  رسیدن  برای  و 

می کنم.

ورزشی  علوم  بچه های  از  تان  تیم  برای  شما 
استفاده می کنید؟

با توجه به اعتمادی که سرمربی تیم به بنده 
مربی  که  کردن  درخواست  من  از  داشتند، 
ایشان  به  شناس  آسیب  حتی  و  بدنساز 
علمی  های  بچه  با  هم  من  و  کنم  معرفی 
ارتباط برقرار کردم که متاسفانه شرایط نهایی 
فراهم نشد. ولی قطعا در آینده همکاری های 

الزم رو خواهیم داشت.

بدنی  تربیت  های  بچه  برای  پیشنهادی  چه 
دارید؟

بر  عالوه  که  اینه  ها  بچه  به  پیشنهادم 
تر   فعال  هم   کار  میدان  در  علمی  پیشرفت 
کنن  ثابت  جامعه  به  را  خودشون   ، باشن 
طوری که سر خواستنشون دعوا بشه. چون 
میدونم که پتانسیل این بچه ها خیلی باالس

برای موزه دسی مگ چی دارید؟

باشگاه  فنی  کادر  از  مربیگری  شرت  تی  یک 
آرمان گهر سیرجان

سخن آخر ...

نا امیدی قطعا سمت هر کسی میاد، شکست 
قطعا هست  و موانع و مشکالت هم زیادن 
رسیدن  جلوی  تونن  نمی  کدوم  هیچ  ولی 
هاتون  هدف  برای   . بگیره  رویاهاتو  به  تو 

بجنگید ....
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معصومه ناظمی

دکتری فیزیولوژی ورزش

جغرافیای ورزش

10

شاهرود

استان  در  شهرستان  ترین  شرقی  شاهرود 
سمنان و ششمین شهرستان بزرگ کشور می 
باشد و از حیث وسعت و جمعیت بزرگترین 
که  باشد  می  نیز  سمنان  استان  شهرستان 
به  از شمال  و  دامغان  به شهرستان  غرب  از 
از شرق  و  استان گلستان و خراسان شمالی 
به خراسان رضوی و از جنوب به استان یزد 
راه  میانه  در  و  شود  می  محدود  اصفهان  و 

تهران و مشهد است. 

معروف  اقلیم   5 کوچک  قاره  به  شاهرود 
است. در شهرستان شاهرود بیش از ۱۲8 اثر 
تاریخی  در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده 
که از این تعداد 58 اثر شامل بناهای تاریخی 

می باشد. 

شاهرود شهری است که جنگل و کوه و کویر 
به هم می رسند. این ویژگی موقعیت خاصی 
از نظر گردشگری به این شهر زیبا داده است 
ایران می  قلب  در  ای کوچک  قاره  را  آن  که 
نامند. مهمترین بخش جاذبه های گردشگری 
آن جاذبه های طبیعی و منحصر به فرد آن 
کوههای  با  شمالغرب  از  شاهرود  باشد.  می 
با  شرق  و  جنوب  سمت  از  و  شرقی  البرز 
است.همین  شده  احاطه  ایران  مرکزی  کویر 
موضوع تنوع آب و هوایی منحصر به فردی 
به وجود آورده و موقعیت جغرافیایی خاصی 

به این شهر بخشیده است.

کیلومتر   5۰ حدود  مسافتی  طی  با  شما 
ترین  قدیمی  از  یکی  به  شاهرود  شمال  در 
جنگلهای دنیا که منطقه ای سرسبز با پوشش 
یعنی  ابر  از  خروشان  اقیانوسی  و  جنگلی 
زمین  با  آسمان  گویی  که  ابر  رویایی  جنگل 

مالقات می کند، می رسید. 

جنگلهای قطری و اولنگ، خوش ییالق و.... 
که هر کدام جذابیت های خاص خود را دارند 

نیز در همین نزدیکی هستند. در ضلع شرقی 
شهرستان به منطقه ای کویری می رسید که 
منطقه خارتوران نام دارد که به آفریقای ایران 
آسیایی،  پلنگ  یوز  زیستگاه  و  دارد  شهرت 

گورخر آسیایی و زاغ بور است.

های  رمل  تپه  به  شرقی  جنوب  سمت  در 
غرب  شمال  در  رسید.  می  آباد  رضا  کویری 
و  شاهوار  قله  شرقی،  البرز  قله  بلندترین  به 

پیست چالچالیان خواهید رسید.

کیلومتری شاهرود  در حدود ۳۳  آن  از  قبل 
در میانه راه شاهوار به روستای پلکانی مجن 
که ماسوله کویر ایران نام دارد، خواهید دید 
از  رنگ  هفت  چشمه  و  آبشارها  آن  در  که 
جاذبه های طبیعی دلربا می باشد. در جنوب 
نخلستان  و  جم  چاه  کویر  به  هم  شهرستان 
های خرمای طرود که مرکز تولید خرما و مرکز 
می  است،  کشور  شرق  شمال  شتر  پرورش 
رسید. جدا از تنوع آب و هوایی، جاذبه های 
طبیعی، تنوع مواد معدنی، تنوع گونه های 
گیاهی و جانوری کمیاب،و همچنین مناطق 
این  طبیعت  به  که  متعدد  شده  حفاظت 
العاده ای بخشیده  شهرستان اهمیت خارق 
از بعد جاذبه های معنوی و فرهنگی  است، 
شاهرود نیز می توان به مقابر عرفای بزرگی 
ابوالحسن  شیخ  بسطامی،  یزید  با  چون 
خرقانی و ابن یمین فرومدی و شاعران بزرگی 

چون فروغی بسطامی اشاره نمود. 

از  توان  نمی  گردشگری  بحث  در  همچنین  
دستی  صنایع  محصوالت  تنوع  و  جذابیت 
جاجیم،  دستباف،  فرش  از  شاهرود  معروف 

گلیم، سفال، نمد بافی و ..... گذشت.

      مناطق ویژه ورزشی )طبیعی(:

شاهرود  در  طبیعی  ورزشی  مناطق  جمله  از 
زیبا می توان به قله شاهوار جهت کوهنوردی 
توریسم  در  قطری  و  اولنگ  و  ابر  جنگل   ،
و....،  یابی  گردشگری ورزشی و رشته جهت 
و  افرود  مسابقات  جهت  کویری  های  رمل 
پیست اسکی که قابلیت رسمی شدن را دارد 
،صخره های طبیعی و مناطق بکر و دیدنی 
نوردی،صحرای  صخره  و  کوهپیمایی  جهت 
 .... با قابلیت های ورزشی متنوع و   جاللی 

اشاره کرد.

 مناطق ویژه ورزشی )ساختمانی(:

منظوره  چند  ورزشی  سالن   ۲5 از  بیش 
ورزشی  سالن   ۲۰ از  بیش  شهرستان،  در 
 5 فعال،  طبیعی  چمن  زمین  روستایی،6 
زمین چمن مصنوعی فعال، بیش از ۱6 سالن 
تخصصی ورزشی در رشته های ژیمناستیک، 
شطرنج،  خانه  دارت،  خانه  بدنسازی، 
بدمینتون،  پنگ،  پینگ  خانه  تیراندازی، 
خاکی،  تنیس  زمین   6 و.....،  رزمی  کشتی، 
باشگاه   ۱5۰ از  بیش  سرپوشیده،  استخر   ۱۰
پیست   6 ویژه،  امکانات  و  فضا  با  خصوص 
دوومیدانی،  ۷ زورخانه جهت ورزش باستانی، 
۳ پیست و مجموعه سوارکاری و بیش از 5 
زمین گلف و ۲ جاده سالمتی در شهرستان و 
باز ورزشی در پارک ها جهت  زمین های رو 
ورزش همگانی عموم مردم، وجود دانشکده 
در  صنعتی  دانشگاه  در  ورزش  بدنی  تربیت 
مقطع کارشناسی، ۳ گرایش در مقطع ارشد 
۱ گرایش در مقطع  دکتری و مجموع ۱5  و 
دانشکده  وجود  همینطور  و  علمی  هیات 
در  شاهرود  آزاد  دانشگاه  در  بدنی  تربیت 
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ارشد و دکتری و مقطع  مقطع کارشناسی و 
کاردانی  و  نور  پیام  دانشگاه  در  کارشناسی 
در دانشگده فنی و حرفه ای دختران، وجود 
بیش از 5 مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی و 
استعداد یابی علمی در ورزش و پروژه های 
نفری   ۳۰۰۰ سالن  و  نفری   ۱5۰۰۰ تمام  نیمه 

و .....

 سابقه میزبانی مسابقات ورزشی:

المللی  بین  مسابقات  در  میزبانی  سابقه 
توجه  با  رسد  می  نظر  به  چه  اگر  نداشتیم. 
این  به  توانیم  پتانسیل های موجود می  به 
مهم دست یابیم ولی به طور متوسط ساالنه 

میزبان ۲۰ دوره مسابقات کشوری هستیم.

و مسابقات  برگزاری  موجود  های   پتانسیل 
 اردوهای ورزشی:

بابت پتانسیل های موجود در جهت برگزاری 
به  توان  می  ورزشی  اردوهای  و  مسابقات 
شهری  ال  ایده  فضای  و  گردشگری  ظرفیت 
در  موجود  خوابگاههای  جمله  از  کرد.  اشاره 
در  که  و....  ورزشکاران  سرای  از  اعم  شهر 
ظرفیت   اجرایی  های  دستگاه  فعالیت  زمان 
ها  این خوابگاه  واگذاری  قابلیت  و  پذیرش 
می  نفر   ۱۰۰۰ تا   6۰۰ حدود  میزبانی  جهت 

باشد.

البته وجود مربیان با سابقه و نام آشنا، داوران 
ملی و توانمند و داوطلبین ورزشی کارامد در 
جهت برگزاری هر چه بهتر رویدادهای ورزشی 
از  نیز   .... و  ورزشی  های  سالن  و  اماکن  و 

پتانسیل های خوب شاهرود می باشد.

ورزش های بومی:

شهرستان  در  محلی  و  بومی  های  ورزش 
خطه  این  غنی  فرهنگ  از  برگرفته  شاهرود 
تنوع  با  منطقه  این  بومیان  عالقمندی  و 
جغرافیایی آن زبانزد است و بیش از ۴۲  نوع 
بازی بومی و محلی در جشن ها و جشنواره 
های مختلف که در طول سال برگزار می گردد 
از جمله جشنواره دشت شقایق ها در حسین 

آباد کالپوش میامی و ... برگزار می گردد.

در سطح استان و منطقه  هیئت ورزش های 
فعالیتهای  شهرستان  این  محلی  و  بومی 
این  احیاء  جهت  در  ای  شایسته  و  درخور 
سنت ها انجام داده است، از جمله این بازی 
ها می توان به بازی مرواری بر چند یا میخ 
به دیوار، آسیو بشین، کپ کپو، بریک بازی 

و..... اشاره کرد.

 پر افتخار ترین رشته های ورزشی شهر:

فو،  کونگ  تکواندو،  جودو،  ووشو،  کاراته، 

گانه،  سه  بدمینتون،  بوکس،  رزمی،  سایر 
دارت، باستانی

 معروف ترین امکانات ورزشی شهر:

سالن چند منظوره تختی، سالن چند منظوره 
سالن  اخوین،  ورزشی  سالن  اکبری،  شهید 
ورزشی بهارستان، سالن ورزشی مالک اشتر، 
ورزشی  های  سالن  انقالب،  ورزشی  سالن 
ورزشی  سالن  شاهرود،  صنعتی  دانشگاه 
هالل  ورزشی  سالن  پزشکی،  علوم  دانشگاه 
احمر، سالن ورزشی مغان، سالن کوثر، سالن 
فجر،  سرپوشیده  استخرهای  بیاری،  شهید 
صنعتی  دانشگاه  نشاط  آهن،  ذوب  سمیه، 
و....  پزشکی  علوم  کارگران،  موج  شاهرود، 

می باشد.

 مشهور ترین ورزشکاران شهر:

قطب  عنوان  به  تاکنون  باز  دیر  از  شاهرود 
و  قهرمان  ورزشکاران  کشور  شرق  شمال 
ستاره های  بسیار در کارنامه افتخارات خود 
این  باالی  پتانسیل  از  نشان  که  کرده  ثبت 
جمله  از  دارد.  قهرمانی  ورزش  در  شهرستان 

اعضای تیم ملی طی درچند سال گذشته:

تیم  آقایی: جودو )در حال حاضر مربی  دنیا 
ملی جودو می باشند(



نخبه   استعداد  و  گانه   سه  رضوانی:  علی 
طالیی آسیا

حامد دهقان: والیبال ناشنوایان

امیرحسین مشکی: والیبال نشسته

پگاه کامرانی، الناز فیض منش، صفورا زمانلو 
: بدمینتون

حسین  و  چوپانزاده  مهیار  و  امینی  خشایار 
صائمی: ورزشهای باستانی و زورخانه ای

محمد نبی زاده: عضو تیم ملی کشتی آلیش 
و نائب قهرمان جهان

قدیمی ها: برادران مظفری در رشته والیبال 
بویژه ایرج مظفری

 تقریبا چند درصد مردم ورزش می کنند؟

توجه  با  گفت  توان   می  ارقام  و  آمار  طبق 
به اینکه جمعیت شهرستان شاهرود و حومه 
به  با توجه  نفر می باشد و  حدود ۲۴۰ هزار 
در  یافته  سازمان  ورزشی  شدگان  بیمه  آمار 
سال 98 که حدود ۱۴ هزار نفر بوده، ورزشکار 

سازمان یافته 6 درصد هستند.

و در خصوص مردمی که برنامه ورزشی منظم 
در برنامه زندگی خود در رشته های همگانی 
)پیاده روی،دوچرخه سواری، طبیعت گردی، 
کوهگشت و کو هپیماپی، ورزش صبحگاهی 
و عصرگاهی، استخر( دارند تقریبا ۲۴ هزار نفر 
برآورد می شود که حدود ۱۰ درصد جمعیت 
شهرستان را شامل می شوند و سهم زنان و 

مردان تقریبا با توجه به آمار برابر است. 

چه بودید،  شهر  ورزش  مسئول  شما   اگر 
 امکاناتی را در نظر می گرفتید؟

با  مدون  علمی  و  راهبردی  برنامه  یک  ارائه 
در نظر گرفتن تمام امکانات و پتانسیل های 
در  مردان  و  زنان  مشارکت  سهم  که  موجود 
ورزش و مقام آوری تقریبا برابر باشد،  تالش 
از  استفاده  در  هم  زنان  سهم  کرد  خواهم 
امکانات ورزشی و ..... بیشتر شود و در جهت 
مسئولین  حمایت  و  مالی  حامیان  جذب 
به  توجه  با  و  کنم   می  تالش  قشر  این  از 
ارتقاء  خصوص  در  موجود  های  پتانسیل 
سطح نیروی انسانی کارآمد، فعال و متعهد و 
رویکرد جایگزین پروری و علمی کردن سطح 

ورزش نیز اقدامات اساسی خواهم کرد.

 اگر شما مسئول شهر بودید، روی چه ورزشهایی
 سرمایه گذاری می کردید؟

ورزش  رویکرد  به  علمی  و  نگاهی منطقی  با 
درکشورهای پیشرفته و صنعتی و زندگی توام 
با تکنولوژی امروزه و فقر حرکتی، یقینا تقویت 
به  شرایطی  و  سطح  هر  در  قهرمانی  ورزش 
و  دارد  بستگی  ورزش های همگانی  توسعه 
در  مناسب  ها  زیرساخت  وجود  به  توجه  با 
مشارکت  و  جلب  دنبال  به  شهرستان  این 
و  بود  خواهم  همگانی  ورزش  در  حداکثری 
برنامه ریزی و سازماندهی ورزش قهرمانی و 
استعدادیابی علمی با وجود مراکز علمی علوم 
ورزشی به صورت جدی مورد اقدام  صورت 
نگرفته و مطمئنًا می بایست با ایجاد کارگروه 
های تخصصی و به کارگیری تمام ظرفیتهای 
تنگاتنگ  تعامل  از  اعم  در شهرستان  موجود 
آموزش  ورزشکاران،  بسیج  دانشگاهها،  با 
و  مربیان  فعال،  ورزشی  هیئات   ، پرورش  و 
کشور  ملی  و  یک  سطح  در  توانمند  داوران 
معنوی  و  مادی  حمایت  جذب  راههای  و 
برای  زمینه مناسب  برای ورزشکاران قهرمان 

توسعه ورزش قهرمانی ایجاد کرد.

 ویژگی های خاص مردم شهر:

به  مردم شاهرود  ویژگی خاص  در خصوص 
سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مردم 
شاهرود در ۲۰ آبان ماه ۱۳85 اشاره می کنم 
ایشان شاهرود را شهری باصفا،دلهای باصفا 
با مردمانی باصفا توصیف کردند. شاهرود به 
شهر دین و معلمان با مردمانی مهمان نواز و 
خونگرم معروف است، چرا از قدیم االیام در 
مسیر زائران علی ابن موسی الرضا )ع( قرار 

داشته است.

 سخن آخر:

در  زمانی  برهه  این  در  امیدوارم  گفت  باید 
فرصتی  کرونا  ویروس   با  درگیری  شرایط 
شهرستان  در  ورزش  به  نگاه  تغییر  جهت 

شاهرود رخ دهد.

تمام  با  شاهرود  ورزش  امروز  آنچه  یقینا 
آن  به  موجود  های  وپتانسیل  ها  ظرفیت 
نیازمند است وجود یک ساختار و تشکیالت 
و  باشد  می  انقالبی  و  جهادی  مدیریتی 
حمایت و پیگیری مسئولین ارشد شهرستان 
و  جهادی  مدیریتی  ساختار  این  تشکیل  در 
نظارت دقیق و متعهدانه به مدیریت ورزش و 
جوانان شاهرود اصلی اجتناب ناپذیر است. 

پویا  توانمند،  جوان،  مدیریتی  دارم  باور 
با  راهبردی  برنامه  یک  دارای  که  متعهد  و 
و  فرصتها  ضعف،  قوت،  نقاط  شناسایی 
باشد  شهرستان  این  در  موجود  تهدیدهای 
بهترین  گذشته  سال  ده  همچون  تواند  می 
احیاء  خود  برای  کشور  ورزش  در  را  جایگاه 
کند و با رشد و توسعه همه جانبه ورزش به 

توسعه ورزش کشور کمک نماید.
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پریسا کاظمی 

کارشناس مدیریت ورزشی            
مربی فدراسیون

معریف رشته های ورزشی

رشته ورزشی باسبال 

که  باشد  اسم یک رشته ورزشی می  باسبال 
بوسیله اسپانیا و بلژیک در سال ۲۰۰۴ اختراع 
و  فوتبال  والیبال،  رشته  از  تلفیقی  و  شده 
بازی در این ورزش  ژیمناستیک است. زمین 

بر روی ترامپولین در سایز بزرگ می باشد.

هر گروه دربرگیرنده ۳ تا 5 بازیکن می باشد 
شده  جدا  تور  بوسیله  زمین  دوطرف  در  که 
قرار گرفته می شوند . بازیکن شروع کننده در 
نقطه میانه زمین قرار می گیرد و توپ را در 
پرتاب می کند. گروه  سمت مجموعه مقابل 
مقابل می بایست توپ را در کمتر از 8 ضربه 
قرار  رقیب  زمین  در  توپ  چنانچه  برگرداند. 
گرفت یک امتیاز به تیم مهاجم داده می شود 
به  نهایت تیمی که در سه ست زودتر  تا در 

امتیاز ۲5 رسد پیروز بازی خواهد بود.

شیوه بازی ورزش باسبال:  

است  بخش  لذت  واقعا  ورزش  این  انجام 
به  مشابه  کامالً  که  است  این  امر  حقیقت 
والیبال است به استثنای ترامپولینها که بازی 
را مشابه به بسکتبال و حرکات ترامپولین می 
والیبال  به  مشابه  کامالً  ورزش  این  نمایند، 

است. 

پیکرهای  از  اندازی  چشم  بازی،  این  زمین 
با حالتی پرهیجان  در حال جهش است که 
پایین  و  باال  به  آکروبات  حرکات  انجام  با 
می پرند; یک بازی آکنده  از جست و خیز که 
بازیکنان آن همراه با یک موسیقی ریتم پر  از 
افت و خیز بر روی ترامپولین و صفحه های 

بازی باال و پائین میپرند. 

ولی  است  والیبال  به  مشابه  ورزش  این 
در  نیز  کاپوریا  و  ژیمناستیک  فوتبال،  مقررات 
آن دخالت دارند. در هر طرف زمین بازی یک 
ترامبولین و چند مانع وجود دارد که با به کار 
بازیکنان می توانند برای ضربه  آنان  از  گیری 

زدن به توپ به میزان کافی بپرند. 

هر  بازی،  در این  شد  گفته  که  همانطور 
مجموعه متشکل از سه تا پنج بازیکن است. 
می  قرار  ترامپولین  روی  بر  مهاجم  بازیکن 
ها  مانع  روی  بر  نیز  بازیکنان  دیگر  و  گیرد 
بازیکن  بازی در نزدیکی وی قرار می گیرند. 

هوا  به  را  توپ  می زند،  سرویس  که  تیمی 
پرتاب می کند و تالش می کند به آن ضربه 
ای وارد کند تا از روی تور زمین بازی عبور کند 
و به داخل زمین تیم رقیب اصابت کند. تیم 
رقیب برای برگرداندن توپ به زمین مجموعه 
با  تماس  هشت  تا  تواند  می  صرفًا  مهاجم 
با  می تواند  تماسها  این  باشد.  داشته  توپ 
از بدن انجام شود) حداکثر تعداد  هر نقطه 
برخورد با پا یا این که رمز 2 برخورد، حداکثر 

برخورد با دستها یک برخورد(. 

حال  در  دائمًا  توپ  مسابقه  یک  طول  در 
بازیکنان  از  کدام  هر  چون  است  چرخش 
مهاجم دائمًا برای ضربه زدن به توپ در حال 
حمله  باشند.  می  ترامپولین  روی  بر  جهش 
وقتی آغاز می شود که یکی  از بازیکنان مدافع 
توپ را به سوی مسیری نشانه رود که مهاجم 
بتواند به آن ضربه بزند و توپ را از روی تور 
زمین در سمت دیگر بازگرداند. تیمی مهاجم 
تیمی است که توپ را در اختیار دارد و تالش 

می نماید که حمله را آغاز نماید .

تیم مدافع تالش می نماید که جلوی ضربه 
باال  بازیکنان کنار تور زمین  مهاجم را بگیرد، 
می برند و به باالترین نقطه ای که می توانند 
وسیله  به  ضربه  زدن  از  مانع  تا  رسند  می 
از  بازیکن مهاجم شوند. در  صورتی  که توپ 
مدافع  بازیکنان  شود  زمین  وارد  کنار  یا  باال 
برای دفع توپ با به کارگیری از ضربه ساعد 
یک  بعداز  نمایند.  می  دفاع  پا،  ضربه  یا  و 
دفع موفقیت آمیز تیم برای حمله آماده می 
شود. بازی به همین ترتیب ادامه می یابد تا 
این که توپ به داخل محدوده امتیاز اصابت 

نماید. 

به سطح میدان اصابت می  زمانی که توپ 
نماید)کف ترامپولین یا موانع بادی( و از تمام 
مدافعان عبور می نماید، مجموعه مقابل تور 
ضربه  اصابت  شود.  می  امتیاز  یک  صاحب 
اصابت ضربه  دارد.  امتیاز  سه  ترامپولین  به 
استثنای  به  دارد  امتیاز  یک  بادی  موانع  به 
حالتی که توپ با دیواره باسبال برخورد نماید 
توپ  که  وقتی  ترامبولین(.  دور  بادی  )حلقه 
ادامه  بازی  نماید،  برخورد  باسبال  دیواره  با 

می یابد. 

تیمی که امتیاز می گیرد، سرویس می زند. 
چنانچه تیمی که امتیاز گرفته، به نقطه قبلی 
سرویس بزند، همان بازیکن قبل می بایست 
این کار را انجام دهد. چنانچه به نقطه قبلی 
سرویس نزند، بازیکنان تیم در جهت حرکت 
عقربه های ساعت  جای خویش را تغییر می 
دهند. هر تیمی که درست اول 25 امتیاز را 
کسب کند بازی را ادامه می دهد و تیمی که 
دو امتیاز جلوتر با شما در یک بازی سه ست 

انجام می شود.

ابعاد زمین:

زمین بازی 100 متر طول و 54 متر عرض دارد.

اندازه 1/8 متر در 1/8 متر می  دروازه ها به 
باشد که شبیه به اندازه دروازه ها که روی یخ 
باشند. دروازه ها در یک دوره محدوده  می 
گیرند.  می  قرار  متر   5.5 قطر  به  ای  دایره 
به شکل  ای  این محدوده، منطقه  در پشت 
روی  در  تیم  مهاجمان  شود.  می  طراحی   ×
منطقه × قرار می گیرند. هر کدام از بازیکنان 
اندازه در  می توانند یک نوع چوب بازی به 
حدود 101.6 سانتیمتر تا 106/68 سانتیمتر یا 
را  سانتیمتر   182/88 تا   سانتیمتر   132/08

مورد استفاده قراردهند.

  101/6 چوب  یک  از  تواند  می  بان  دروازه 
استفاده  سانتیمتری   182/88 تا  سانتیمتر 
بلند  چوب  نوع  دو  هر  در  سرچوبها  نماید. 
یا  سانتیمتر   16.5 حدود  در  باید  کوتاه  و 
بیشتر در پهن ترین قسمت و در حدود 6.5 
قسمت  باریکترین  در  بیشتر  یا  سانتیمتر 
یک  دارای  پیشرفته  بسیار  چوبهای  باشد. 
آلومینیوم،  جنس  از  معموالً  که  فلزی  شفت 
و  باشد  است، می  مرکب  فلزات  یا  تیتانیوم 
سر آنها از پالستیک سخت ساخته می شود.      
شفتهای فلزی باید در انتهای خود دارای یک 
دسته نرم الستیکی باشند. بازیکنان باید کاله 
ایمنی و دستکش و همچنین محافظ شانه 
سینه  قفسه  محافظ  اوقات  گاهی  و  آرنج  و 

بپوشند.
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    معرفی استارت آپ: پرشیاگل                                     توپ انداز فوتبال  

موسسان و اعضای تیم: 

مکانیک  مهندسی  کارشناس  برهمند  مهدی 
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. 

مهندسی  ارشد  کارشناس  دیلمی  مسعود 
مکانیک دانشگاه صنعتی شریف. 

غزاله حسنی کارشناس ارشد طراحی صنعتی 
دانشگاه الزهرا

نام استارت آپ: 

پرشیاگل

محل استقرار:

مرکز نوآوری پژوهشگاه ورزش 

کارگاه شهرقدس

حامیان و سرمایه گذاران:

مرکز نوآوری پژوهشگاه ورزش: حمایت مالی 
و محل استفرار

زمان شروع استارت آپ:

آذر ماه سال 1397

معرفی محصول:

این دستگاه قابلیت شبیه سازی انواع شوت 
ضربات  دار،  کات  موجی،  پرسرعت،  های 
ایستگاهی، پاس های بلند، کرنر و پاس های 
ممکن  دستگاه  بهترین  داراست.  را  کوتاه 
برای فضای تمرینی و آموزشی فوتبال. تصور 
شوت-هایی با سرعت 130 کیلومتر بر ساعت 
دشوار  بسیار  مدافعین  یا  بانان  دروازه  برای 
خواهد بود. در هر تیم یا آکادمی فوتبال چند 
ایجاد  توانایی  که  دارند  وجود  فوتبالیست 
ضرباتی با این سرعت، همراه با کات و موج 
انگشت  های  فوتبالیست  هستند؟  دارا  را 
شماری در سطح دنیا هستند که این قابلیت 
این  با  بانان  دروازه  تمرین  باشند.  داشته  را 
لیگ  در حد  را  ها  آن  کیفی  دستگاه، سطح 
های معتبر اروپایی باال خواهد برد. مکانیزم 
دستگاه  روی  شده  داده  قرار  آزادی  درجات 
انواع  که  دهد  می  مربی  به  را  قابلیت  این 
شوت  و ارسال ها با موج و کات متفاوت را 
هوشمند  کنترلی  سیستم  کند.   سازی  شبیه 
دستگاه این قابلیت را به مربی می دهد که 
بتواند ضرباتی با سرعت و قدرت متفاوت را 
به سمت دروازه شلیک کند. در جعبه کنترل 

هوشمند دستگاه یک نمایشگر LED قرار داده 
شده است. عالوه بر تغییرات سرعت، امکان 
جک  دارد.  وجود  هم  توپ  کات  تغییرات 
مشخص  را  پرتابی  توپ  ارتفاع  که  دستگاه 
می کند قابلیت کنترل از طریق این جعبه را 
ذخیره  برای  دکمه  پنج  همچنین  داراست. 
وجود  جعبه  روی  پنج ضربه  اطالعات  کردن 
دارد که مربی می تواند قدرت و کات توپ را 
در پنج حالت ذخیره کند و در تمرینات از آن 
ها استفاده کند. ویژگی های کلی دستگاه به 

شرح زیر است:

این دستگاه طوری طراحی شده است که در 
عین سبک بودن کارآمد باشد و حمل آن به 

نقاط مختلف زمین ساده باشد.

به  نسبت  قدرتمند  موتورهای  دادن  قرار  با 
تا  توپ  ارسال  سرعت  خارجی  های  نمونه 
تنظیم  قابل  ساعت  در  کیلومتر   130 از  بیش 

است.

محیط کاربر پسند سیستم کنترلی سبب شده 
کاربری  بار  اولین  برای  حتی  که  کسانی  تا 
این دستگاه را بر عهده می گیرند به راحتی 

بتوانند از آن استفاده نمایند.

سیستم کنترل هوشمند این توپ شوت کن 
بر محیط  تا عالوه  به گونه ای طراحی شده 
اجرای  در  زیادی  توانایی  پسند  کاربر  کامال 
دستورات مربیان داشته باشد این سیستم در 
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صورت سفارش، قابلیت تشخیص بازیکن در 
ارسال های  و  داشته  را  زمین  نقاط مختلف 
هدفمند را دستور کار قرار دهد و مانند یک 
بازیکنان  سایر  برای  فوتبال  توانمند  بازیکن 

ارسال نماید.

ای  گونه  به  توپ  به  قدرت  انتقال  سیستم 
انواع  سازی  شبیه  توانایی  که  شده  طراحی 
و  داراست  را  متفاوت  های  کات  با  ضربات 
از  تواند  می  بازیکنان،  تمرین  بر  عالوه  کاربر 
نیز  بانان  دروازه  تمرین  برای  دستگاه  این 

استفاده نماید.

با  آزادی  باال و پایین کردن مکانیزم درجات 
در  توپ  کردن  شوت  برای  برقی  جک  کمک 
ارتفاع  تنظیم  و  دروازه  مختلف  های  ارتفاع 
شلیک  برای  افقی  حرکت  تنظیمات  توپ. 
تغییر  بان.  دروازه  راست  یا  چپ  سمت  در 
موقعیت قرارگیری درام ها نسبت به هم برای 
تنظیم  و موجی.  دار  کات  ایجاد شوت های 
سرعت درام های دوار برای به دست آوردن 
سازی  ذخیره  نظر.  مورد  کات  و  چرخش 
تنظیمات پنج پرتاب با استفاده از دکمه های 

ذخیره اطالعات.

ارزش پیشنهادی به مشتریان:

ایجاد فرصت تمرین با دستگاهی که قابلیت 
شبیه سازی ضربات در بازی های بزرگ و بین 
المللی رو داراست و با حفظ کیفیت در سطح 
نمونه های خارجی، قیمتی برابر با یک سوم 

نمونه خارجی رو داراست.

اساس انتخاب این محصول: 

فوتبال،  ورزشی  رشته  به  عالقه  همه  از  اول 
مخصوصا دروازه بانی که یک عالقه شخصی 
به  اساسی  نیاز  دوم،  مرحله  در  است.  بوده 
این محصول برای تمرین دروازه بانان که این 
دهد  می  ایرانی  بانان  دروازه  به  رو  قابلیت 
که در سطح بین المللی تمرین داشته باشن، 
در  این محصول  فراگیر شدن  با  بدون شک 
باشگاه های فوتبال و آکادمی ها با گذشت 
اندک زمانی شاهد تاثیر این دستگاه بر سطح 

کیفی عملکرد دروازه بانان خواهیم بود.

دستاوردها:    

قابل  و  کاربردی  کامال  محصول  یک  تولید 
مشتریان  نیاز  رقع  توانایی  که  بازار  به  ارائه 
طرف  از  دستگاه  کیفیت  تایید  داراست.  را 
تمامی مربیانی که با آن کار کرده اند و آن را 
کردند.  توصیف  خارجی  نمونه  مشابه  دقیقا 
فرصت  که  مربیانی  تمامی  اعتماد  جلب 
حداقل یک با تمرین با  دستگاه را داشته اند. 
ارائه محصول برای باشگاه های لیگ برتری 
مدرسه  یک  با  قرارداد  انعقاد  یکی.  لیگ  و 
فوتبال و انجام مذاکرات نهایی برای فروش 

دستگاه به سه باشگاه لیگ برتری

محصول در کدام مرحله تولید است؟

این محصول کامال تجاری شده و در مرحله 
عقد قرارداد با سه باشگاه لیگ برتری و یک 

مدرسه فوتبال هستیم

بازار هدف:

تمامی  در  بانوان  و  آقایان  فوتبال  های  تیم 
رده های سنی و سطوح فنی، مدارس فوتبال.

را  چیزهایی  چه  برگردید  عقب  به  دوباره  اگر 
تغییر می دهید:

یعنی  کلمه  واقعی  معنی  به  آپ  استارت 
داد،  تغییر  شود  نمی  رو  ها  چالش  چالش، 
بلکه باید برای حل هرکدام از این چالش ها 
راهی پیدا کرد. می توان گفت که هیچ چیزی 
را تغییر نمی دهم. چون اگر چالشی در مسیر 
کار ایجاد شده است یا در حد توان تیم بوده 
که بتوانند رفع اش کنند، یا در حدی بوده که 
چالش  مثال  برای  بوده،  خارج  تیم  توان  از 
هایی که با ورود کرونا ایجاد شد یا آشفتگی 
دارد.  ایران وجود  در  در حال حاضر  در  بازار 
چیزی نیست که به دست تیم حل شود، در 
این شرایط بهترین راه حل تالش برای زنده 

ماندن و حفظ حیات کسب و کار است.

استارت  و  به شما  چه حمایت هایی میتواند 
آپ شما کمک کند؟

اعتماد به کاالی ساخت ایران، ایجاد تجارت 
پاک و حذف واسطه ها. ثبات قیمت ها که 

مشکل اصلی روز کشور است.

آینده استارت آپ تان را چگونه می بینید؟

شرکتی با تولید محصوالت ورزشی و تمرینی 
بسکتبال  میز،  روی  تنیس  والیبال،  فوتبال، 
که  درمانی  کمک  و  تمرینی  های  دستگاه  و 
هم در ایران هم در کشورهای همسایه ارائه 

محصوالت را انجام می دهد.

امتیاز کامل استارت آپ  آیا مایل هستید که 
تان را بفروشید؟

خیر

سخن آخر ...

تجهیزات  اکثر  متاسفانه  ورزش  حوزه  در 
وارداتی هستند، در حالی که بسیاری از این 
دارا  را  ایران  در  تولید  قابلیت  محصوالت 

هستند. 

بیشتر  هرچه  اعتماد  با  که  هستیم  امیدوار 
مشتریان به برندهای ایرانی و ثبات کیفیت 
نه  ای  آینده  در  ایرانیان  برای  پرشیاگل  برند 
در  تجهیزات  این  تولید  شاهد  دور  چندان 

داخل ایران باشیم.

پرشیاگل                                     توپ انداز فوتبال 
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نقش اعتقادات مذهبی در موفقیت 
ورزشکاران

آیا ورزشکاران از اعتقادات مذهبی برای بهبود 
عملکرد خود استفاده می کنند؟

روحی  آرامش  در  مذهبی  اعتقادات  نقش 
ورزشکاران،  ویژه  به  و  مردم  عموم  روانی  و 
از  بسیاری  است.  انکارناپذیر  حقیقتی 
آوردن  دست  به  برای  دنیا  بزرگ  بازیکنان 
آرامش روحی به اعتقادات دینی خود متوسل 
می شوند و در برخی موارد مشاهده می شود 
که در زمین بازی بعد از ورود و خروج به بازی 
یا بعد از زدن گل، سنت های دینی خود را به 

جای می آورند. 

اعتقادات مذهبی در تیم های ورزشی جامعۀ 
ایران و تقریبًا در تمامی کشورها رایج هست 
های  روتین  از  جزئی  مذهبی  راهبردهای  و 
آماده سازی ذهنی به خصوص برای افزایش 
گیرند.  می  قرار  نظر  مد  نفس  به  اعتماد 
آماده  راهبردهای  از  مذهبی  فعالیت های 
مسابقه محسوب  از  قبل  مؤثر  ذهنی  سازی 
می شوند و نزد ورزشکاران ایرانی بسیار رایج 

هستند. 

مختلفی  اشکال  به  مذهبی  راهبردهای  این 
انجام می شوند. برای مثال، قبل از مسابقه 
از  مسابقه  حساس  لحظات  در  همچنین  و 
کلمات و عبارات مختلف در قالب خودگویی 
استفاده می کنند و معتقدند که به آنها کمک 
را  از مسابقه  روانی حاصل  فشار  تا  کند  می 
ورزشکاران معتقدند  از  بسیاری  کنند.  کنترل 
طرف  از  که  کنند  می  احساس  که  زمانی 
قدرت  احساس  شوند،  می  حمایت  خداوند 
پیدا  افزایش  شان  سرسختی  و  کنند  می 
می کند. بیشتر ورزشکاران از دعاهای خاصی 
آنها  به  که  معتقدند  و  کنند  می  استفاده 
کمک می کند که قوی تر باشند و بیشترشان 
احساس می کنند که این دعاها باید توسط 

شخص خاصی خوانده شوند.

ایرانی  ورزشکاران  که  دیگری  مذهبی  راهبرد 
استفاده می کنند، همراه داشتن یک  معموالً 
مسابقه  طول  در  مذهبی  و  مقدس  قطعۀ 
است. برای مثال، برخی از این ورزشکاران از 
مسابقه  طول  در  و  کنند  می  استفاده  قرآن 
را  مقدس  کتاب  این  از  کوچک  قطعه  یک 
همراه خود دارند و یا دعای خاصی را همراه 

خود نگه می دارند. اما راهبرد رایج، استفاده 
از کلمات مقدس و ذکرهای خاص هست که 

از ورزشکاران مشاهده می شود.

 

نمونه اعمال مذهبی ورزشکاران موفق ایرانی 
و خارجی:

در  که  ای  مصاحبه  در  تختی  پهلوان  جهان 
آن روزگار با یکی از مجالت ورزشی داشته و 
باایمان و صراحت از اعتقادات مذهبی خود 
کریم  قرآن  همیشه  من  است:  گفته  چنین 
را  خداوند  گاه  هیچ  و  دارم  خود  همراه  را 

فراموش نمی کنم.

حسین رضازاده، یکی از اسطوره های جهان 
وزنه برداری است که با ذکر »یا ابوالفضل« و 
کمک گرفتن از ائمۀ اطهار و اعتقادات مذهبی 
خود شهرت جهانی یافت. آن چنان که یکی از 
خبرگزاری های فرانسه طی گزارشی در مورد 
به اصول  وی نوشت: رضازاده عمیقًا معتقد 
به  مسابقه  آغاز  از  پیش  و  است  مذهبی 
خواندن قرآن مشغول می شود و با ذکر نام 
تماشاگران  مذهبی،  مقدس  های  شخصیت 

را با قدرتمندی خود محسور می کند.

ایتالیا  باشگاه آث میالن  برزیلی  کاکا، ستاره 
بازیکن  بهترین  جایزۀ  دریافت  مراسم  در 
فوتبال جهان گفت: انجیل می گوید خدا به 
ما بیشتر از آنچه می خواهیم می دهد و این 
همان چیزی است که در زندگی من رخ داد. 
اینترنتی  پایگاه  با  گفتگو  در  همچنین  کاکا 
باید نشدنی  که  اظهار داشت: هنگامی  فیفا 
ها ، شدنی شوند، ایمان به خدا، پشتیبان و 
یاریگر من هست. من همواره می توانم روی 
این موضوع اتکا داشته باشم. کاکا همچنین 
در سال 2007 میالدی، هنگامی که مرد سال 
فوتبال اروپا شد؛ موقع دریافت جام، باز هم 
مانند زمانی که گل می زند به آسمان اشاره 

کرد و خدا را شکرگزار بود.

آلمان: من  تیم ملی  بازیکن  تاسکی،  سردار   
معموالً دو دقیقه قبل از بازی مثل همه دعا 

می كنم.

 گوردون، دوندۀ دوی 400 متر: من فکر می 
به  ورزشی  های  فعالیت  در  خداوند  که  کنم 
خصوص هنگام مصدومیت و زمانی که کارها 
بسیار  نقش  روند،  نمی  پیش  انتظار  طبق 
مهمی دارد. به نظر من، خداوند مرا در مسیر 

درست و عادالنه ای قرار می دهد.

جاناتان ادواردز، پرندۀ رشتۀ پرش سه گام و 
دارندۀ مدال طالی المپیک می گوید: ایمان و 
اعتقاد من نقش محوری در موفقیتم داشته 
است. اعتقاد به چیزهایی ورای وجود خودت 
داشته  زیادی  بسیار  روانی  تأثیر  تواند  می 
سفسطه آمیز  تأثیر،  این  که  چند  هر  باشد، 
و  اعتماد  احساس  من  اعتقادات  باشد. 
اطمینان عمیقی به من می داد، چون من این 
طور فکر می کردم که نتیجه دست خداست 
و خدا هم کنار من هست. این کار باعث می 
شد تا من بتوانم قبل از پرش خودم، از حس 

تردید نسبت به خودم جلوگیری کنم.

راهبردهای  از  ورزشکاران  که  میرسد  نظر  به 
مذهبی و اعتقادی به شکل خودگویی استفاده 
مسابقات  حین  در  را  خود  تمرکز  تا  کنند  می 
حفظ کنند و زمانی که تحت فشار هستند و با 
لحظات سخت مسابقه دست و پنجه نرم می 
از این اعمال و خودگویی های مذهبی  کنند، 
از پس  تا  کنند  می  استفاده  خود  اعتقادی  و 
این لحظات سخت بربیایند. به طور کلی، طبق 
اظهارات ورزشکاران حرفه ای، خودگویی های 
مذهبی برای حفظ تمرکز، افزایش سرسختی، 
و  استرس  کنترل  و  خود  به  نیروبخشی 

اضطراب مورد استفاده قرار می گیرند.

بهروز اکبرزاده 

دانشجوی دکتری روانشناسی ورزش

مهارت های ذهنی ورزش 
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دانشجوی  هستم.  نودهی  آقازاده  محمد 
رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه 
تهران، یک سال از هجرتم از استان گیالن و 
شهر کالچای به تهران میگذرد. عضو باشگاه 
مهام تهران حاضر در لیگ برتر تهران هستم 
بچه  مربی  عنوان  به  که  است  سال  یک  و 
های زیر هشت سال در اکادمی فوتبال جام 

جهانی مشغول به کارم.

که همون  بود،  ما چی  قدم  پا  نمیدونم  واال 
همه  و  اومد  کرونا  کردیم  تموم  رو  یک  ترم 
چیو خراب کرد، ولی اگه خدا قبول کنه االن 
ترم سه هستم و اگه قبال به صورت حضوری 
وقتی  چند  االن  پیچوندم  می  رو  ها  کالس 

هست که به صورت مجازی غیبت میکنم.

از  یکی  ورزشی،  علوم  و  بدنی  تربیت  میگن 
میشه  محسوب  انسانی  علوم  های  شاخه 
علوم  و  پایه  علوم  با  مختلف  جهات  از  که 
ماهیت  همچنین  خورده،  پیوند  تندرستی 
میان رشته ای داره و از مباحث پایه پزشکی 
بعید  اما  هست.  درش  هم  تربیتی  علوم  و 
بوده  بدنی  تربیت  دانشجوی  کمتر  میدونم 
باشه که موقع انتخاب رشته به این مباحث 
انتخاب  رو  رشته  این  ما  باشه.  کرده  دقت 

کردیم چون عاشق ورزشیم همین.

نحوه کالسامون

فکر  که  عزیزانی  از  دسته  اون  توجه  قابل 
باید  آسونه  و  راحت  خیلی  ما  رشته  میکنن 
داشتنی  دوست  ی  رشته  همین  که  بگم 
سختی ها و مصائب خودشو داره. برای مثال 
ساعت هشت صبح که تمساح به آب نمیزنه 
ما باید تو استخر باشیم، و متاسفانه حق آب 
از اون نمیتونیم با  بازی نداریم و حتی بدتر 
زیر آب کردن سر رفیقمون انتقام باقی مونده 
پیتزای دیشب رو که خورده بگیریم. و فقط 
باید کرال بریم و پروانه برگردیم. بعدش هم 
با بدن های کوفته موهای خیس سر کالس 
یه  خالدون  فیها  تا  و  باشیم  حاضر  آناتومی 

کالبد رو مورد بررسی قرار دهیم.

با این حال سلف دانشکده میتونه خستگی 
به  کنه،  بیرون  تنمون  از  رو  این چند ساعت 
رو  ها  قیمه  سلف(  آقا)اشپز  علی  که  شرطی 
نریزه تو ماستا و برنج بیشتری برامون بریزه 
.تا اینجا میشه به نیمه ی پر لیوان نگاه کرد  

و از این ساعات به خوشی یاد کرد. اما با هر 
عینکی به کالس آمادگی جسمانی بعد ناهار 
فک میکنم نمیتونم چیزی از توش در بیارم. 
درسته این شرایط کمی سخت به نظر میرسه 

اما این زمستان را نبین ما هم بهاری داریم.

دلخوشی هایمان

ترازو  کفه  که  داریم،  هایی  دلخوشی  اما 
می  پایین  ما  نفع  به  مشکالت  مقابل  در  را 
کشد. دلخوشی هایی از جنس خودمان بی 
در  اینکه  وپر سرصدا.  کم هزینه  لعاب،  رنگ 
سالن بدنسازی، زمین فوتبال، و تنیس روی 
گیریم  می  عکس  مختلف  ژست  باهزار  میز 
صفحه  بیوی  در  که  این  دلخوشی.  یعنی 
مجازی خود مینویسیم At the gym یعنی 

دلخوشی. 

گل  مسابقات  ترین  حساس  کردن  برگزار 
کوچیک در بزرگترین اتاق خوابگاه و آسودگی 
شب قبل امتحان های عملی یعنی دلخوشی.
از لذت بی وصف یکی دوتا کردن... یکی سه 
تا کردن..... ویکی چهارتا کردن .... پله های 
خوابگاه هم که چیزی نمی گویم. اهل سفُر، 
با  هفته  هر  آخر  و  هستیم  گردش  تفریُح، 
دختر پسرهای پایه اهل دل کالسمون یکی 

از نقاط دیدنی شهر رو فتح می کنیم. 

همچنین به زبان فارسی احترام می گذاریم و 
در نزاع ها و در گیری هایمان کمتر به واژه 
ها بی احترامی می کنیم و بیشتر به مبارزه 
بلکه  نه،  آدم حرف  پردازیم. چون  رزمی می 
مرد عملیم، و دخترامون خانم عمل. در اتاق 
هایمان  شور و نشاط هیجان فوران می کند. 
ها  رشته  دیگر  از  که  هایمان  اتاقی  هم  اما 
بهانه  با  و  هستند،  آدمای حسودی  هستند 
های کوچک مانند امتحان پایان ترم و ارائه 

کالسشان شادی را از ما می گیرند.

چشم انداز این مسیر

من و دوستانم برای پیدا کردن شغل خدا رو 
توانیم  می  داریم.  زیادی  های  انتخاب  شکر 
تدریس  برای  آموزشی  مراکز  و  مدارس  در 
جذب  یا  شویم،  کار  به  مشغول  رشته  این 

فدراسیون های مختلف ورزشی شویم. 

می توانیم سهم به سزایی در مدیریت اماکن  
نهادها و برنامه ریزی آینده کشورمان داشته 
میز  پشت  و  مدیران  که  شرطی  به  باشیم، 
و  کنند؛  اعتماد  جوانان  به  کنونی  نشینان 

اندکی به خود استراحت دهند.

کشف  و  مختلف  های  رشته  در  گری  مربی 
پرورش استعدادها و سرمایه های خاکمون 

هم جز عالقه تعداد زیادی از ما هست.

در شرکت های  کار   به  توانیم  همچنین می 
بهداشتی  وآرایشی  پتروشیمی  خودروسازی، 
ربطی  چه  اینها  بپرسید  شاید  بپردازیم، 
داشته  پارتی  اگر  است  ذکر  به  الزم  داشت؟ 

باشید ارتباطش برات مشخص میشه.

کمبودها

من خودم به شخصه عاشق رشته ام هستم و 
از صمیم قلب دوسش دارم. داشتن سالمتی، 
آرامش، شغل و دوستانم را مدیونش هستم. 
خودم  های  دلخوری  نمیشه  دلیل  این  اما 
با داشتن  نیاورم. چرا  زبان  به  را  و دوستانم 
فعالیت بدنی فراوان یک دانشجو برای کالس 
های عملی و تمرینات ورزش تخصصی خود 
هیچ خبری از یک برنامه غذایی  اختصاصی  

یا مکمل های غذایی و دارویی نیست؟ 

کمیت  و  کیفیت  لحاظ  از  ما  های  غذا  چرا 
دچار مشکلند؟ حاال درسته که ما دانشجویان 
با برداشتن پانزده نان لواش از سلف در هر 
بحران  مدیریت  را  غذا  کمیت  غذایی  وعده 
غذا  کیفیت  این  وکیلی  خدا  اما  کنیم،  می 
اماکن  تمامی  چرا  است.  انصاف  از  دور  به 
دانشکده ما از زمین فوتبال، فوتسال،  تنیس 
افراد  به  زایی  درآمد  برای  استخر  تا  گرفته 

مختلف اجاره داده می شود؟

و ما دانشجویان به غیر از کالس های عملی 
مان هیچ سهمی از این اماکن نداریم. وقتی 
تربیت  دانشکده  اصلی  استادیوم  بینم  می 
وقت  تمام  صورت  به  تهران  دانشگاه  بدنی 
من  و  است  خصوصی  تیم  یک  اختیار  در 
و  آن   دروازه  پشت  چمن  از  حتی  دانشجو 
پیست دو میدانی آن هم سهمی ندارم دلم 
می گیرد. دلم می گیرد وقتی می بینم هیچ 
برنامه ای از هیچ نهادی  برای کشف و جذب 
دل  از  کرده  تحصیل  مربیان  و  ورزشکاران 

همین دانشجویان وجود ندارد. 

عملی  واحد  همه  این  کردن  پاس  برای  چرا 
البسه و کفشی به ما تعلق نمی گیرد. هیچ 
مگر می شود بسکتبال کاراته کشتی شنا را با 

یک گرم کن شلوار پاس کرد؟ 

برای  میبینیم  وقتی  شویم  می  دلسرد 
که  چنان  آن  ما  های  قهرمانی  و  افتخارات 

شایسته تالش مان است تقدیر نمی شود .

پایه  نیازهای  که  که  برسد  روزی  امیدوارم 
های  رشته  تمامی  در  دانشجویان  تمامی 
این کشور برطرف شود تا این قشر با آرامش 
خاطر فقط روی تحصیل خود و ساخت آینده 

این کشور تمرکز کنند.

محمد آقازاده نودهی 

  دانشجوی تربیت بدنی

صدای دانشجو
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خانم گلثومه غالمی دارای مربیگری درجه 
یک و دارای مقام سوم پاراآسیایی سال 
دریافت  به  موفق  و  است  مالزی   ۲۰۰6
جایزه تالش زن مسلمان ایرانی در سال 
86 شده است. در خدمت ایشان هستیم 

با تجربیات دنیای ورزش ایشان:

با سالم خانم گلثومه غالمی لطفآ خودتان 
مگ  دسی  مجله  خوانندگان  برای  را 

معرفی كنید:

شما  خدمت  بخیر  روز  و  سالم  ضمن 
کارشناس  بنده  کنم  عرض  عزیز  دوست 
فردوسی  دانشگاه  از  بدنی  تربیت  ارشد 
کل  اداره  رسمی  کارمند  و  مشهد هستم 

ورزش و جوانان استان خراسان رضوی.

رشته  دانشگاهی شما و عنوان پایان نامه 
تان چیست؟

عنوان پایان نامه، تاثیر تمرینات با تراباند 
با  تیراندازی  بانوان  دست  لرزش  روی 

کمان و عملکرد آنها.

شروع  موقع  چه  از  را  كمان  و  تیر  ورزش 
كردید و از چه موقعی به صورت حرفه ای 

در آن فعالیت كردید؟

سرکار  تشویق  و  مربیگری  با   8۱ سال  از 
خانم سکینه قاسم پور شروع کردم و در 
سال 8۳ از طرف فدراسیون تیر و کمان 
عضویت در تیم ملی را کسب نموده و به 
صورت حرفه ای مشغول فعالیت در این 

رشته لذت بخش و سخت بودم.

مربیگری تیم ملی پاراالمپیك در چه سالی 
باشما بود؟

از سال ۱۳9۰ تا ۱۳9۴

سمت  به  را  شما  بیشتر  موضوعی  چه 
مربیگری هدایت كرد؟

خودم  ورزشی  تجربیات  انتقال  به  عالقه 
به دیگران.

برنامه بلند مدت برای جذب و نگهداشتن 
عالقه مندان ورزش تیر و كمان در بخشی 
می  گونه  چه  به  شماست  نظر  زیر  كه  

باشد؟

به  خودم  های  دانسته  کردن  اضافه 
مختلف  های  بازی  انجام  مربی،  عنوان 
در کالس برای جذب ورزشکارها، شرکت 
مسابقات  در  رشته  این  نوآموزهای 

کوچک منطقه ای.

و  تیر  ورزشكاران  اختیار  در  امكاناتی  چه 
كمان قرار می دهید؟

به عنوان مربی  باشگاه کمان آموزشی در 
قرار  نوآموز  مقطع  در  ورزشکاران  اختیار 

می گیرد.

محل تمرین و پایه و فوم ها. همچنین 
تمرینات  آموزشی  های  فیلم  ارسال 

بدنسازی در گروه آموزشی خودم.

شما  روزای  این  ای  دغدغه  و  مشغولیت 
چیست؟

قطعًا اولین دغدغه این روزهای من نیز 
کرونا می باشد و بعد اموزش و تحصیل 

دخترم سیده ثنا.

تعادلی  میتوان  چگونه  ورزش  و  كرونا  با 
برقرار كرد تا به تمرینات  ورزشكاران تیر و 

كمان لطمه ای وارد نشود؟

های  باشگاه  شد  باعث  کرونا  متاسفانه 
رشته  این  ورزشکاران  تمرین  و  ورزشی 

شاگردان من هم  برای  برسد  به حداقل 
چنین بود. زحمت چند سال بنده خواسته 
و ناخواسته تحت تاثیر قرار گرفت. قطعًا 
ورزشکاران با وجود باشگاه و مربی بهتر و 
دقیق تر به ورزش می پردازند و حدود 9 
ماه از همه این امکانات محروم شده اند.

تمرینات  ادامه  ورزشکاران  به  پیشنهادم 
در خانه و نگه داشتن استقامت و توان 
بدنی خود با تمرینات بدنسازی می باشد 
که انشااهلل به زودی با از بین رفتن این 
ویروس بتوانند به ورزش خود با کیفیت 

بهتری بپردازند.

خوانندگان  برای  پیشنهادی  اگر  آخر  در 
این مجله و عالقه مندان به ورزش تیر و 

كمان دارید بفرمایید.

تحقیق در این رشته و اینکه بدانند این 
مالی  لحاظ  از  چه  نیست  آسانی  رشته 
وقت  و  مداوم  تمرینات  لحاظ  از  چه  و 
این  اگر  بدانند  و  زیاد،  های  گذاشتن 
رشته ورزشی را انتخاب کردند با ممارست 
بیشتر و انگیزه باال به بهترین هدف خود 

می رسند.

سخن آخر....

آرزوی سالمتی ملت ایران دارم و آرزوی 
بیشتر  شادی  و  اقتصادی  مشکالت  رفع 
کشورم  دارم  دوست  دارم.  را  مردم 

همیشه پاینده و جاودان باشد.

مرضیه جمیلی 

کارشناس ارشد مهندسی ورزش

ورزشکار
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همکار ما باشید...
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)خبر علمی، تکنولوژی و ...( از شما عالقمندان در سراسر کشور می باشد.
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دوربین بازار

 )EMS(سوز چربی  و  عضله  تقویت  دستگاه 
پرتابل:

سوزی  چربی  و  سازی  عضله  دستگاه  یک 
می  خودکار  بصورت  اندام  دهی  فرم  جهت 
و عضالت  پک  به ساخت سیکس  که  باشد 
شوک  با  ها  ران  و  بازو  شانه،  شکمی، 

الکتریکی مالیم کمک می کند. 

این دستگاه در واقع یک شبیه ساز تمرینات 
بدنسازی و استقامت عضالنی می باشد که 
می  استفاده  قابل  آقایان  و  ها  خانم  برای 
مشکالت  دارای  که  کسانی  برای  اما  باشد 

قلبی می باشند توصیه نمی شود.

عملکرد اصلی این دستگاه تقویت و ساخت 
عضالت به خصوص سیکس پک شکمی می 
هوازی  نیمه  های  فعالیت  دلیل  به  و  باشد 
و هوازی که روی ماهیچه ها دارد به چربی 

سوزی نیز کمک می کند.

 )EMS(و چربی سوز تقویت عضله  دستگاه 
پرتابل با وارد کردن فرکانس هایی ریتمیک 
صورت  به  برنامه  مدل   6 با  تنظیم  قابل  و 
کار  هدف  ناحیه  عضالت  روی  بر  مستقیم 
کرده و همانند فعالیت های شدید بدنسازی 
پد  و   17*19 شکمی  پد  ابعاد  کند.  می  عمل 

های بازویی 7*20 سانتی متر می باشد. 

این دستگاه با 2 باتری نیم قلمی کار می کند. 
پد  عدد   3 دارای  مجموع  در  محصول  این 
بازویی مخصوص در یک دستگاه  و  شکمی 

می باشد.

تخفیف 20 درصدی به مدت دو هفته
برای خوانندگان دسی مگ

  دستگاه تقویت عضله و چربی سوز پرتابل
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