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بازاریابی دیجیتال و صنعت ورزش

بازاریابی دیجیتال راهی سودآور برای مشاغل 
بازاریابی  است.  ورزش  صنعت  در  درگیر 
ها،   مارک  یا  محصوالت  تبلیغ  دیجیتال 
های  کانال  طریق  افراد  یا  خدمات  برندها  
الکترونیکی  اجتماعی  های  رسانه  مختلف 
یوتیوب،  بوک،  فیس  توییتر،  )اینستاگرام، 
برنامه  آنالین،  های  بازی  ها،  سایت  وب 
های تلفن همراه( است که به شما اجازه می 
دهد تا استراتژی های بازاریابی خود را برای 

تعیین کارآیی در زمان واقعی بررسی کنید. 

از طریق رسانه های اجتماعی،  فعاالن صنعت 
ورزش می توانند طرفداران را در کانال های 
ارتباطی جدیدی جذب کنند که می تواند به 
با حمایت  تجاری جدید  فرصت  یک  عنوان 

مالی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. 

سریع  ترین،  کوتاه  اجتماعی  های  شبکه 
ترین و مستقیم ترین راه برای دسترسی به 
ورزشکارانی هستند  طریق  از  مخاطبان شما 
بیشتری  اعتبار  خاص،  جامعه  آن  در  که 
از  نفر  ها  میلیون  دارند.  دیگران  به  نسبت 
می  انجام  آنچه  به  روز  هر  که  ورزشی  افراد 
دهند ، آنچه احساس می کنند ، آنچه مصرف 

می کنند عالقه مند هستند.

های  شبکه  عاشق  نیز  ورزش  طرفداران 
بازاریابی  دلیل  همین  به  هستند.  اجتماعی 
برای  را  عالی  فرصتی  دیجیتال  ورزشی 
دستیابی به میلیون ها ورزش دوست فراهم 

می کند. 

هنگام  اغلب  هواداران  ها،  گزارش  طبق 
تماشای ورزش های مورد عالقه خود، واکنش 
های  شبکه  به  را  بازی  به  خود  عالیق  و  ها 
اجتماعی ارسال می کنند و یا آمار تیم های 
بررسی می کنند. ورزش یک  را  فانتزی خود 
بستر ایده آل برای بازاریابی دیجیتال است، 
رویدادهای غیر  از  ای  زیرا در اصل مجموعه 

قابل پیش بینی یکی پس از دیگری است. 

اتفاق  است  ممکن  لحظه  هر  بازی  تغییر 
بیفتد و این بدان معناست که بازاریابان نمی 
توانند ساعت ها پس از پایان بازی صبر کنند 
تا با هواداران تعامل کنند. این به بازاریابان 
طرز  به  تا  دهد  می  را  امکان  این  ورزشی 

صمیمی و شخصی با طرفداران خود تعامل 
مستلزم  کار  این  انجام  اما  باشند.  داشته 

پایبندی به یک استراتژی دقیق است.

از  یکی  مجموع،  در  ورزش،  طرفداران 
بزرگترین مخاطبان در جهان هستند. از عشق 
بسکتبال در آمریکا گرفته تا طرفداران فوتبال 
در  سراسر جهان بیش از هر چیز دیگر توسط 
ورزش جمع می شوند. این این رشد چشمگیر 
پس از تولد اینترنت خودنمایی کرده است. 

در همه  دوستان  ورزش  اکثر  در حال حاضر 
هواداری   گروه  یا  انجمن  یک  از  عضوی  جا 
هستند و می توانند تجربیات و عقاید خود را 

فورًا به اشتراک بگذارند. 

بازاریابی  از  نخبه  ورزشکاران  همچنین 
دیجیتال و رسانه های اجتماعی برای توسعه 

برند های شخصی خود استفاده می کنند.

نگاه  رونالدو  کریستیانو  به  مثال  عنوان  به 
لیست  صدر  در   2017 سال  در  او  کنید. 
قرار  فوربس  موسسه  ثروتمند  ورزشکاران 
در  کنندگان  دنبال  بیشترین  دارای  و  گرفت 
رسانه های اجتماعی در صنعت ورزش است. 

این دو مورد از یکدیگر جدا نیستند. 

ستارگان برتر ورزش قبل از سالهای اینترنت از 
زیادی کسب می  طریق حمایت مالی مبالغ 
آنها  شدن  دیجیتال  که  زمانی  از  اما  کردند، 

را در معرض بازارهای بزرگتر قرار داده است، 
درآمد بالقوه آنها بسیار افزایش یافته است. 

کنید شما یک مربی شخصی هستید  فرض 
جدید  ورزشی  سالن  اندازی  راه  حال  در  که 
های  آگهی  از  شما  پیش  سال   30 است. 
کردید.  می  استفاده  ای  روزنامه  و  تبلیغاتی 
10 سال پیش، وب سایت خود را راه اندازی 

کرده اید. 

فیس  حسابهای  است  ممکن  پیش  سال   5
طور  به  را  اینستاگرام  و  توییتر   و  بوک 

آزمایشی باز کرده باشید.

با  است.  پایان  بی  ها  فرصت  این  امروزه 
بهره گیری از یک استراتژی جامع، می توانید 
صفحات  محبوب،   YouTube حساب  یک 
بوک،  فیس  و  اینستاگرام  توییتر،  مناسب 
بازاریابی  و  تعاملی  سایت  وب  یک  ایجاد 
تأثیرگذار و تبلیغات آنالین و همه اینها را با 

بودجه کم، اجرا کنید. 

این بدان معناست که شما می توانید بازارها 
که  محلی  در  دقیقًا  را  مختلف  مخاطبان  و 
و  ها  کمپین  با   ، یابید  می  زیاد  احتمال  به 

محتوای متناسب هدف قرار دهید.

ادامه دارد ...

دکتر محمد شریعت زاده 

معاون فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی

مفاهیم کسب و کار
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گام به گام برای اخذ پذیرش تحصیلی

تصمیم گیری برای ادامه تحصیل در خارج از 
کشور معموال با نوعی ابهام و ترس از ادامه 
راه همراه است که اغلب بخاطر عدم آشنایی 
ما با پروسه اپالی می باشد. دانشجویانی که 
می خواهند برای ادامه تحصیل به دانشگاه 
با  باید  چیز  هر  از  قبل  بروند  خارجی  های 
آشنا شوند.  اپالی  اصلی  گام های  و  مراحل 
پذیرش تحصیلی یک فرایند بلند مدت و چند 
مرحله ای است که اگر با یک برنامه ریزی و 
نقشه دقیق همراه نباشد، ممکن است ما را 

به یک نتیجه غیر قابل پیش بینی برساند.

یک  از  بهتر  چیز  هیچ  شرایطی  چنین  در 
با  شده  حساب  و  دقیق  اما  کوتاه  آشنایی 
مراحل اصلی اپالی نیست. چرا که این امکان 
را به ما می دهد تا بتوانیم تمام مسیری که 
نظر  زیر  کامل  بطور  یکبار  را  داریم  پیش  در 
بگیریم و بر اساس آن یک برنامه ریزی خوب 
و هوشمندانه داشته باشیم. در نظر داریم در 
بصورت  شما  برای  را  مسیر  این  شماره  چند 

کامل توضیح دهیم.

شما  که  است  درخواستی  معنای  به  اپالی 
به  کشور  از  خارج  در  تحصیل  ادامه  برای 
درخواست  این  ارسال می کنید.  ها  دانشگاه 
و  ضوابط  با  مطابق  و  رسمی  بصورت  باید 
قوانین دانشگاه مورد نظر انجام شود. برای 
اخذ پذیرش دانشگاه ها الزم است اقداماتی 
که  اقدامات  این  مجموعه  به  دهید.  انجام 
admis� می شود، انجام  پذیرش  اخذ   برای 
که  کسی  به  همچنین  می شود.  گفته   sion
یا  پذیرش  دریافت  متقاضی  می کند،  اپالی 
Applicant گویند. اینها اصطالحاتی هستند 

مسیر اپالی

امین عزیزی      
کارشناس ورزشی

آنها  با  باید  متقاضی  عنوان یک  به  که شما 
آشنا شوید.

یک  باید  ابتدا  شد،  اشاره  که  طور  همان 
بفرستید.  دانشگاه  برای  رسمی  درخواست 
Applica� نام به  فرم  یک  دانشگاه   هر 
رسمی  متن  واقع  در  که  دارد،   tion Form
که  فرم  این  در  است.  شما  درخواست 
اطالعاتی از قبیل مشخصات شخصی، سوابق 
نوشته   … و  پژوهشی  زمینه های  در  شما 
می شود. برای دسترسی به این فرم باید به 
کنید.  مراجعه  نظر  مورد  دانشگاه  وب سایت 
بدانید  باید  و  است  الزم  نکته  این  یادآوری 
که اپالی کردن یک فرایند پر هزینه و زمان بر 
است که فرد متقاضی باید از روند آن به طور 

کامل اطالع داشته باشد.

شماست:  کیفیت  کننده  تعیین  چیز  سه 
معدل، نمره زبان، کار تحقیقاتی

ادامه دارد......
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قبل از شروع
 ادراک شما از وضعیت خود برای راه اندازی 

کسب و کار:

درصد فاکتور

100 عالقه

100 تخصص

10 ارتباطات

  دلیل تصمیم به شروع کار:

با توجه به شرایط جامعه نسب به روند افراد 
تعیین  به  نسبت  آموزان  دانش  چاقی.  به 
اسکلتی.  ناهنجاری های  و  ورزشی  رشته 
فاکتورهای  تعیین  به  نسبت  ورزشکاران 
پزشکی  های  تست  و  جسمانی  آمادگی 

ورزشی این موسسه طراحی شد.

  سرمایه اولیه برای شروع کار:

 50 اجرا  قبل  فاز  فاز:   3 در  اولیه  سرمایه 
راه  بعد  میلیون،   150 اجرا  حین  میلیون، 

اندازی 250 میلیون ناموت نیاز دارد.

تجربه یک کسب و کار
  داود مرادی                                           
دکتری تخصصی تربیت بدنی                       

و علوم ورزشی

  زمان ایده تا شروع کار:

تقریبا یک سال

  اعضای تیم اجرایی:

تخصصی  گروه  کار  شامل  ما  اجرایی  تیم 
تغذیه،  مشاورین  ورزشی،  روانشناسی 
مشاورین  قامتی،  ساختار  مشاورین 
اپراتور،  کارشناسان  ورزش،  استعدادیابی 
دارای  که  مدیره  هیات  اعضای  و  بنده  و 
تحصیالت عالیه تربیت بدنی و علوم ورزشی 

هستند.

  اقدامات تجزیه و تحلیل بازار داشتید:

کار  و  کسب  بازار   SWOT به  توجه  با  بله 
طراحی گردید.

 

  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 
 .۵ سرمایه   .۴ اجرا  نحوه  و  تیم   .۳ کار  و 

زمانبندی

  اولین گام اجرایی)نقطه شروع(:

اخذ مجوزهای الزم و ثبت موسسه

زمان شروع
  چه ارزشی را ارائه می دهید؟

خدمات ما در 7حوزه کاری می باشد:

آموزان  دانش  ورزشی  های  رشته  تعیین   .1
براساس روانشناسی، آنتروپومتری و آمادگی 

جسمانی. 

بعدی  سه  اسکن  و  کامپوزیشن  بادی   .2
جهت تعیین تحلیل ابعادی بدن. 

3. پاسچر و پدسکوپ تعیین ناهنجاری های 
کل اسکلتی بدن.

تمرینی  و  غذایی  های  برنامه  مشاوره   .4

پیشنهاد موسسه پدیدآوران استعدادهای ورزش 
برای خوانندگان دسی مگ

تخفیف 30 درصدی به مدت یک ماه

موسسه پدیدآوران استعدادهای ورزش
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براساس گروه خونی، تعیین تیب بدنی، سرد 
مزاجی گرم مزاجی.

جسمانی  آمادگی  تخصصی  های  تست   .5
برای ورزشکاران.

ورزشی  تخصصی  شناسی  روان  مشاوره   .6
جهت بازیکنان و مربیان 

ورزشی  پزشکی  تخصصی  های  تست   .7
جهت مشخص شدن ریز مغذی های بدن

  مشتریان این خدمات چه کسانی هستند؟

کلیه افراد جامع

  ارتباط با مشتریان چگونه است؟ 

و  از طریق فضای مجازی، بصورت حضوری 
سمینارهای آموزشی رایگان 

  محل ارائه خدمات کجا است؟

ورزشگاه تختی

  آیا همکار یا شریک کاری دارید؟

بله.

  پایه اصلی کسب و کار شما؟

پشتکار و همدلی جهت رسید به هدف.

 اصلی ترین فعالیت کسب و کار شما چیست؟

آن  اهم  که  هستند  مهم  ما  حوزه های  همه 
های  تست  اخذ  و  ورزشی  رشته  تعیین 

آمادگی جسمانی برای ورزشکاران هست.

  ساختار هزینه ها برای توسعه و ادامه کار؟

ساختار هزینه و امکانات در سه فاز قبل، حین 
و بعد طراحی شده که فاز اول و دوم تقریبا 
اجراست.  حال  در  سوم  فاز  و  شده  انجام 
ناموت  میلیون   200 باالی  تاکنون  سرمایه 

بازار  تورم  به  توجه  با  ماهیانه  های  هزینه 
متغییر است.

  ساختار درآمد تان چگونه است؟

مدل درآمدی بصورت درصدی و کامل هست 
که با توجه به بازار متغیر است.

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

بصورت  ورزشی  موسسه  بودن  ناشناخته 
تخصصی.

  بهترین ظرفیت های موجود این کار؟

نیروی کار متخصص

  آیا پیشنهادی برای همکاری برای مخاطبان 
ما دارید؟

بله. کلیه باشگاهای ورزشی، مربیان ورزشی، 
مدارس آموزش و پرورش، ارگان های دولتی، 
می  کاری  بازخورد  به  توجه  با  کارخانجات 
توانند وارد مذاکره با تیم تخصصی ما شوند. 

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

اما  بوده  زیاد  کاری  روند  در  تلخ  تجربیات 
زمینه ای شد که با همت و پشتکار آنها رو به 

شیرینی تبدیل کنیم

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

گذاری می کنید؟

روی کلیه بخش ها

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

شود؟

حمایت های مالی و اداری جهت مجوزهای 
های بخش های دیگر

 سخن آخر...

حوزه  در  که  کسانی  و  عزیزم  همکاران  کلیه 
ایران  عزیزمان  کشور  در  و سالمت  قهرمانی 
خالصانه زحمت می کشند تا جوانان عزیزمان 
به  را  گرامی  ایران  رنگ  سه  پرچم  بتوانند 

اهتزاز درآورند صمیمانه سپاسگزارم.



علیرضا سلیمی                       
رئیس كمیته پژوهش فدراسیون 

اسكواش ج.ا.ا.

باسالم خدمت شما، لطفًا ضمن معرفی خود، 
خالصه ای از سوابق مدیریتی و اجرایی خود 

را بیان فرمائید؟

با سالم، مسعود سلیمانی هستم  بنام خدا. 
تهران،  دانشگاه  از  ورزشی  مدیریت  دکترای 
پردیس بین المللی کیش در سوابق ورزشی و 
اجرایی خود از معلم ورزش افتخاری دبستان 
قائم بیرجند خراسان جنوبی فعالیت اجرایی 
ورزش  اداره  رئیس  تا  کردم  شروع  را  خود 
روابط  های  بخش  رئیس  و  کرمان  ماهان 
رئیس  ورزش،  امور  بر  نظارت  اداره  عمومی، 
و  تحقیقات  واحد  رئیس  قهرمانی،  پایگاه 
غریق  نجات  های  هیات  رئیس  پژوهش، 
رئیس  جسمانی،  آمادگی  و  ژیمناستیک  و 
جنوب  بدنی  تربیت  علوم  و  آموزش  مرکز 
استان  ورزش  کل  اداره  معاون  کشور،  شرق 
تا  کرمان  استان  مدیرکل  جانشین  و  کرمان 
ژیمناستیک  های  فدراسیون  رئیس  نایب 
فدراسیون  رئیس  نایب  و  اسکواش  و 
ژیمناستیک آسیا، کارشناس متخصص ورزش 
ناظر  جوانان،  و  ورزش  وزارت  در  پایه  های 
مسئول  کارشناس  المپیک،  ملی  کمیته  فنی 
و  کشور  ورزشی  هیات های  عملکرد  ارزیابی 
بودم  استان ها  ادارات کل ورزش و جوانان 
و رئیس فعلی فدراسیون اسکواش و رئیس 
رئیس  و  آسیا  غرب  اسکواش  فدراسیون 
کمیته ممبرشیپ فدراسیون اسکواش آسیا و 
مسئول پژوهش فدراسیون جهانی اسکواش 
و عضو کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی و 
کمیسیون دوره های سولیداریتی کمیته ملی 
المپیک می باشم، رشته ورزشی ام بسکتبال 
و رشته تخصصی ام شنا و نجات غریق بوده 

های  ورزش  در  گری  مربی  مدارک  دارای  و 
مختلف می باشم.

 

بنظر شما فدراسیون های ورزشی و رشته های 
دانشگاه های مرتبط با ورزش، ارتباط مناسب 

و موثری با هم دارند؟

بله. این ارتباط بصورت شعاری و تشریفاتی 
و  بخشی  بین  ارتباطات  دادن  نشان  برای 
خلقیاتی  دلیل  به  اما  دارد،  وجود  فرابخشی 
که ما ایرانی ها از زمان های بسیار دور در ما 
وجود دارد، در کار تیمی و تفکرات راهبردی 
بسیار مشکل داریم و کمتر افرادی را می توانی 
بیابیم تا اعتقاد به این تعامالت ملی داشته 
باشند. چند صباحی سکاندار تشکیالتی می 
شویم و در حد گزارش و نمایش با دانشگاه 
برقرار  ارتباط  ها  فدراسیون  دیگر  با  یا  و  ها 
می کنیم و در قالب توافق و تفاهم مطالبی 
بین سازمان ها و ارگان ها مبادله می شود 
که هیچ ضمانت اجرایی ندارد. پس در گام 
اول یک مشکل اساسی بینشی وجود دارد. 
بهترین مثال بالیی بود که بر سر طرح جامع 
دانشگاهی  علمی  قشر  بین  تعاملی  باید  که 
با  عمالً  که  بود  می  ورزش  اجرایی  بخش  و 
از  زیاد  وقت  اختصاص  و  مالی  های  هزینه 
عادت  کنیم  دقت  اگر  شد.  خارج  کار  دستور 
از  گیری  کناره  زمان  در  که  است  این  ما 
مسئولیت های خود اعالم می کنیم ما چوب 
امدادی را به نفر بعدی می سپاریم تا مسیر 
را ادامه دهد و تنها چیزی که رخ نمی دهد 
همین است، چوبی که بر زمین می اندازیم تا 
نفر بعدی به چالش کشیده شود، از من که 

گذشت هر چه می خواهد بشود. این تفکری 
دارد.  وجود  ماها  از  بسیاری  در  که  است 
بنابراین نفر بعد مدت ها به درازا می کشد 
و  ترسیم  را  اندازها  چشم  بتواند  مجددًا  که 
به سمت و سوی آن حرکت کند. مثالی دیگر 
این گفته ام را شفاف تر می کند. سال ها قبل 
وقت  صرف  با  کارشناسان  ژیمناستیک،  در 
چند  از  برداری  الگو  با  باالخره  زیاد  انرژی  و 
کشور موفق در این ورزش طرحی موسوم به 
سطح بندی را در ژیمناستیک ابالغ و دستور 
اجرا دادند به این عبارت که در هر سطح باید 
به  تا  اجرا  نقص  بی  را  مهارت  ورزشکار چند 
انجام شود،  تکلیفی  و بصورت  بعدی  سطح 
این  باشیم.  نداشته  هم  علمی  دیدگاه  اصالً 
طرح اگر خوب هدایت شود نتیجه موفقیت 
با  بود،  ایران  ژیمناستیک  سطح  ارتقای  و 
این  اینکه  بدلیل  بعدی  نفرات  سکانداری 
این طرح حذف  بود،  قبلی  تیم  زائیده  طرح 
و پس از چند سال گروه های بعدی با تاخیر 
کردند.  احیا  را  طرح  این  مجدد  ساله  چند 
درست  مدیریتی  معیوب  حلقه  یک  درست 
یک چرخه باطل مدیریتی که برمی گردد به 
را در خلقیاتمان باید  اولم که ریشه  صحبت 
جستجو کنیم. پس ارتباطات فدراسیون های 
دارد  دانشگاهی وجود  و رشته های  ورزشی 
فدراسیون  حال  نیست.  موثر  و  مناسب  اما 
بلند دارند  هایی هم وجود دارند که نگاهی 
بینند  نمی  را  خود  مسئولیت  حوزه  فقط  و 
کنند،  خدمت  کشورشان  به  خواهند  می  و 
و  کنند  می  مقاومت  ها  دانشگاه  اینجا  در 
صرفًا با تاخیر توافق می کنند و در توافقات 
خواهد  می  فدراسیونی  اگر  که  نگاه  این  با 
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بیاید  شود،  بهرمند  دانشجویی  ظرفیت  از 
تشکیالت  ریالی  اینکه  بدون  کند  هزینه 
شود.  هزینه  کوچکترین  متحمل  دانشگاهی 
تفاهمی شکل نمی  قاعدتًا  در چنین حالتی، 
گیرد و تاکید می کنم روحیه کار تیمی بسیار 
ضعفی در کشور وجود دارد که چون نهادینه 
و بصورت یک فرهنگ غلط در ذهن ما رسوخ 
کرده است، نمی توان خیلی امیدوار بود این 
تفکرات بسته و محدود به این راحتی از بین 
است.  بسیار  فاصله  فاضله  مدینه  تا  و  برود 
با  هستم  میدانی  مدیر  چون  بدهید  اجازه 
را  وعظ  چون  کنم،  می  صحبت  مستندات 
همه بلدیم. مثالی دیگر اینکه توافقات خوبی 
کردیم تا دو فدراسیون در حوزه دانشگاهی، 
اسکواش را در لیست مسابقات جهانی بین 
مذاکرات  نتیجه  از  همه  و  ببریم  دانشگاهی 
خرسند بودیم و حتی قرار شد تا اولین میزبان 
با هزینه فدراسیون اسکواش  این رشته هم 
در پایان سال قبل باشد. دو سال از مذاکرات 
در  اسکواش  نه  االن  و  گذشت  خرسندکننده 
لیست دانشگاه ها رفت، نه گزارشی از توافق 
به فدراسیون اسکواش داده شد و همچنان 
زمانی بود که از ما انسان ها هدر شد. این 
درحالی است که رئیس این فدراسیون مهم 
یک ایرانی است ولی عوامل پیرامونی وقتی 
تفکرات  اهمیت  از  باشند  نشده  اجتماعی 
رئیس غافل می مانند و هیچ تحولی رخ نمی 
دهد. البته چون ذاتًا انسان امیدواری هستم 
وضعیت  این  شاید  زمانی،  جایی،  روزی، 

درست شود.

التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان  شما  بنظر   
به  کمکی  چه  ورزش،  با  مرتبط  های  رشته 
فدراسیون اسکواش می توانند انجام دهند؟ و 
فدراسیون شما چه حمایتی از این قشر دارد؟

منظور  اگر  کردید،  خوبی  کاربردی  سوال 
این  ارکان  است  اسکواش  فدراسیون 
و  را  فدراسیون  های  کمیته  و  فدراسیون 
از روسای هیات های استانی  حتی بسیاری 
بین  از  را  فدراسیون  رئیسه  اعضای هیات  و 
چهره های علمی دانشگاه ها و دانشجویان 
عالقه مند چیدمان کرده ایم. برای مثال دبیر 
تربیت  دانشکده  آموخته  دانش  فدراسیون 
من  مشاورین  است،  تهران  دانشگاه  بدنی 
اعضای هیات علمی دانشگاه هستند، نایب 
رییس بانوان من عضو هیات علمی دانشگاه 
تربیت مدرس است. به هر کجای اسکواش 
نگاه کنیم یک چهره علمی و یک دانشجوی 
عالقه مند می بینیم، البته دانشجویان و حتی 
چهره های علمی هم داشته ایم که انتظارات 
را برآورده نکردند و افراد جایگزین را دعوت 
از  یکی  معتقدم  چون  کردیم.  همکاری  به 
با  ارتباط  عوامل اتالف وقت، ادامه دادن به 
افرادی است که با شما و اهدافتان هماهنگی 
اعضای  ام  رئیسه  هیات  در  ندارند.  را  الزم 
هیات علمی دانشگاه آزاد حضور دارند، چون 
جهانی  فدراسیون  های  پژوهش  مسئولیت 
پژوهش  کمیته  دارم،  اختیار  در  را  اسکواش 

غرب آسیا و فدراسیون ایران را از افراد علمی 
با  ام،  و صادق و تفکرات ملی گزینش کرده 
و  بیومکانیک  حوزه  در  آنان  تبحر  به  توجه 
توانسته  ورزش  مهندسی  و  شناسی  آسیب 
اند دانشجویان عالقه مندی را در این کمیته 
پایان  جذب کنند و تحقیقات و رساله ها و 
نامه های دانشجویی را با محوریت اسکواش 
دانش  مدیریت  این  از  من  و  کنند  هدایت 
در اسکواش رضایت دارم. چون اگر موفقیتی 
بین  تیمی  کار  یک  حاصل  شده  حاصل 
عملی  ارتباط  درست،  افراد  انتخاب  و  رسانه 
و  سیستم  به  وفاداری  و  دانشگاه  حوزه  با 
اینکه چه  در مورد  بوده است.  ماموریت ها 
حمایت هایی می کنیم اول اینکه دانشجو در 
سیستم ما رصد می شود و دیده می شود. 
پژوهشمان  حوزه  با  داوطلب  بصورت  ابتدا 
مدتی  از  پس  کند،  می  داوطلبانه  همکاری 
انجام  اداری و  امور  میزان هوشیاری وی در 
می  وزن  مندیش  عالقه  میزان  و  خودکار 
هایی  بخش  در  همکاری  به سرعت  و  شود 
پیشنهاد می شود.  داریم  تقویت  به  نیاز  که 
برای او گاهیانه ای در نظر گرفته می شود که 
بستگی به ارتقای عملکردش و اقداماتی که 
خالقانه و ابتکاری است، ارزش قائل هستیم 
قرار می گیرد  کار  و جذب مستمر در دستور 
چندان  نه  البته  منابعی  وی  برای  ماهیانه  و 
هر  و  شود  می  بینی  پیش  و  تعریف  بزرگ 
نوع  این  از شرمندگی  جا که گشایشی شود 
نیروها بیرون می آییم، هر عملی در اسکواش 
و پدل و راکتبال سه ورزش راکتی که تحت 
پوشش فدراسیون اسکواش است بی پاسخ 
نمی ماند. چون برای ادامه دادن و با انگیزه 
ماندن نیاز به شارژهایی است که خودمان را 
موظف به انجام آن می دانیم و اگر در بخش 
هایی نمونه ای باشد که کار بدالیل مالی و 
تسهیالتی افت کرده باشد، به این دلیل بوده 
گزارش  هیچ  بخش  آن  مستقیم  مسول  که 
مکتوبی برای کمیته ای که به او سپرده شده 
به  اند  داشته  هایی  خروجی  که  نفراتی  و 
فدراسیون تحویل نداده است. در یک کالم 
می  بزرگ  های  حرف  که  دانشجویانی  از  ما 
باشند  اجرایی  و  گرا  آن عمل  کنار  در  و  زنند 
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استقبال می کنیم تا در عملی شدن ماموریت 
چشم  ما  چون  نمایند.  همکاری  تشکیالت 
انداز دراز مدت خود را شرح و بسط داده ایم 
کجا  به  آینده  سال   4 ظرف  خواهیم  می  كه 
پروژه  و  پاره وقت  از جذب  قاعدتا  و  برسیم 
ای دانشجویان عالقه مند استقبال می کنیم.

اتفاق  اسکواش  در  فعالیتی  چه  شما  بنظر 
افتاده که به آن می بالید؟

خود  نظر  تحت  تشکیالت  مدیری  هر  اینکه 
کند  می  برنامه  اجرای  و  کند  می  را هدایت 
را  اعتقاد  این  همواره  است.  عادی  مسیری 
داشته ام که زنبور عسل ماموریت دارد عسل 
اگر هر کدام  ندارد.  به تشویق  نیاز  و  بسازد 
از  فراتر  یعنی  بماند،  که  کنیم  اقدامی  ما  از 
ماموریت خود عمل کنیم، آنجاست که کاری 
ماند.  آتی می  برای نسل های  که  ایم  کرده 
که  دهم  انجام  را  هایی  کاری  مندم  عالقه 
دیگران براحتی نتوانند تا سال ها نمونه آن 
را انجام دهند. برای مثال در ژیمناستیک این 
جهان  ارزنده  قهرمانان  با  جهانی  جام  کشور 
کردیم  برگزار  نفری   12000 مردان  بخش  در 
نظر  همه  از  باید  چون  نداشت،  سابقه  که 
استانداردهای جهانی رعایت می شد که واقعًا 
پروژه ای سخت بود ولی به بهترین صورت 
اجرایی  اوج  تبلور  که  شد  میزبانی  ممکن 
بود  ها  سازمان  همه  فرابخشی  و  هماهنگ 
در  آن  نمونه  شاید  دیگر  سال  سالیان  تا  که 
اسکواش  در  اما  کرد.  برگزار  نتوان  را  ایران 
آسیایی  و  جهانی  های  کرسی  رفتیم،  فراتر 
و میزبانی های بزرگ قهرمانی آسیا که برای 
برای  برگزار می شد دیگر  ایران  بار در  اولین 
ما دستاورد محسوب نمی شد، آنچه به آن 

است.  ماندگار  مدیریتی  اقدام  یک  بالم  می 
اجتماعی شدن، تفکر برنامه محور، مدیریت 
دانش، ایجاد روحیه انجام کارتیمی، مدیریت 
عملکرد و ارزیابی های فصلی و جلب همکاری 
چهره های دانشگاهی و اینکه اسکواش را به 
عنوان یک سازمان یادگیرنده معرفی کردیم، 
فدراسیون  که  شد  باعث  عوامل  این  همه 
جهانی و فدراسیون آسیایی اسکواش و وزیر 
ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی المپیک 
اسکواش  فدراسیون  به  که  کنند  اعالم  رسمًا 
خوبی  به  درست  مسیر  در  و  داریم  اعتماد 
پیش می رود. این برایم بسیار ارزشمند بود 

که تایید خارج و داخل را داشته باشیم.

 بنظر شما چه کارهایی در اسکواش باید انجام 
می شد که هنوز نشده است؟

تیم ما به کمتر از رویدادهای جهانی رضایت 
نمی دهد، اگر در ژیمناستیک برای اولین بار 
اسکواش  در  شدیم،  جهان  قهرمانی  میزبان 
آسیا  های  قهرمانی  میزبان  بار  اولین  برای 
میزبانی  مجمع،  به  تعهداتم  در  شدیم 
قهرمانی جهان را در اسکواش ایران به همراه 
می  که  ام  کرده  بینی  پیش  جهانی  اجالس 
بسیار  کشورهای  به  را  رویدادها  این  دانید 
را داریم که  اراده  این  اما  باسابقه می دهند 
هر  گیریم.  می  و  بگیریم  را  میزبانی  دو  این 
قهرمانی  میزبان  ما   1400 سال  شهریور  چند 
زنان آسیا هستیم ولی این  مسترز مردان و 
ما را ارضا نمی کند. روزی را بخاطر دارم در 
برگزار  جوانان کشور  قهرمانی  گیالن مسابقه 
به  شد  می  تعطیل  فدراسیون  کل  شد  می 
برگزار  داخلی  مسابقه  یک  تا  رشت  سمت 
مسابقاتی  کمیته  که  هاست  سال  ولی  کنند 

داریم که با اعضایش مسابقات حرفه ای بین 
المللی و قهرمانی آسیا را میزبانی می کند که 
حتی ممکن است در برخی از این مسابقات 
حضور  ها  میزبانی  این  در  ناظر  یک  جز  به 
فیزیکی نداشته باشد و همه مذاکرات جهانی 
برای میزبانی جهانی در فدراسیون جهانی را 
انجام داده ایم و فقط باید مجموعه اسکواش 
در  ما  گذاری  سرمایه  موضوع  و  ما  انقالب 
 15 همزمان  تا  برسد  برداری  بهره  به  انقالب 
استانداردهای  از  یکی  که  را  اسکواش  زمین 
میزبانی است را یکجا در یک مجموعه داشته 
باشیم و این دور از دسترس نیست. اگر عمری 
باشد و مسئولیتمان تداوم داشته باشد قطعًا 
که  بینیم  می  زمانی  اگر  بدانید.  شده  انجام 
کاری بخوبی جلو می رود می توانید 2 چیز را 
در آن تشکیالت جستجو کنید اول یک آدم 
یک دنده و دوم یک احساس وظیفه، پس 
این کار انجام نشده در اسکواش را هم انجام 

خواهیم داد.

 

پوشش  تحت  های  رشته  گسترش  برای 
فدراسیون اسکواش در دانشگاه ها، چه برنامه 

هایی داشتید و اجرا خواهید کرد؟

نامه  تفاهم  ملی  دیدگاهی  و  بلند  نگاهی  با 
بدنی  تربیت  دانشکده  با  عملیاتی  هایی 
گودرزی  دکتر  آقای  جناب  تهران،  دانشگاه 
دکتر  آقای  جناب  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  و 
لشکری و دانشگاه پیام نور، جناب آقای دکتر 
نصیرزاده و تربیت بدنی وزارت علوم، جناب 
آقای دکتر علیزاده و با تربیت بدنی دانشگاه 
تهران، جناب آقای دکتر واحدی زاده منعقد 
که  دانشگاه ها است  زمین  در  توپ  و  شده 
چطور از این ظرفیت استفاده کنند. برای مثال 
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استادم، دکتر علیزاده انجمن اسکواش وزارت 
دانشگاه کشاورزی  در  و  دارند  فعال  را  علوم 
شد  اسکواش  سالن  احداث  به  منجر  گرگان 
مرکزی  ساختمان  در  زاده  واحدی  دکتر  و 
سالن   5 ورزشی  سایت  در  تهران  دانشگاه 
اسکواش پیش بینی کرده اند و دکتر لشکری 
علوم  و تک سالن  فعال  را  اسکواش  انجمن 
توسط  گذار  سرمایه  معرفی  با  را  تحقیقات 
فدراسیون در حال بازسازی و مرمت قرار دادند 
دانشگاه  لیگ  در  اسکواش  آینده  سال  در  و 
آزاد ورود می کند و فقط در دانشکده تربیت 
راه  تهران، دکتر گودرزی قول  دانشگاه  بدنی 
اندازی واحد تربیت بدنی یک و دو اسکواش 
را داده اند که به امید خدا آن هم عملیاتی 
خواهد شد. بر اساس همین تفاهم نامه ها 
دانشجویان زیادی را که فقط 500 نفر از آنان 
از دانشجویان علوم پزشکی هستند، توانسته 
اند گواهینامه های مربی گری دریافت نمایند 
و برای دانشجویان حداقل ها در نظر گرفته 
شده است تا تسهیالت اسکواش به این قشر 
تفاهم   25 ها  سازمان  دیگر  در  باشد.  عزیز 
زندان  سازمان  مثل  شده  منعقد  دیگر  نامه 
نظام  سازمان  شهرداری،  نیرو،  وزارت  ها، 
اسالمی   ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مهندسی، 
دانشجو  یک  نامه  هرتفاهم  برای  که  و... 
نماینده فدراسیون  به عنوان  تا  معرفی شده 
گیری  پی  را  نامه  تفاهم  بندهای  یک  یک 
بخش  شدت  به  فدراسیون  کنند.  اجرایی  و 
خصوصی را حمایت می کند به شکلی که در 
امروز  از 72 سالن اسکواش  ده سال گذشته 
در کل کشور 185 سالن اسکواش وجود دارد، 
در پدل هم از سال گذشته ساخت و سازها 
شدت گرفته و راکتبال ) که به اسکواش 57 
موسوم می باشد ( در سالن اسکواش بازی 
سیاست  حوزه  همین  در  شود.  می  انجام 
ورزشی،  های  هیات  به  فدراسیون  تکلیفی 
شده  تعیین  استعدادپروری  و  استعدادیابی 
هم  مستعدین  این  سنجش  بخش  در  که 

دانشجویان در این حوزه نقش ایفا می کنند.

به  رسیدن  جهت  را  اسكواش  فدراسیون  آیا   
اهداف خود، موفق می دانید؟

احساس  راحتی  به  که  نیستم  آدمی  من 
رضایت یا موفقیت کنم. چون آن روز، پایان 
اما  افتد.  روزمرگی می  به  امور  و  کار ماست 
اگر کاری ارزنده و بزرگ در جای جای کشور 
برای مثال ما به انحصار اروپا اختصاصًا آلمان 
و آمریکا در تولید سالن های تمام شیشه ای 
که به گلس کورت معروفند پایان دادیم و در 
ارزهای  نیست  قرار  و  مملکت خود ساختیم 
زیادی از کشور بیرون برود و تولید کنندگان 
داخلی را حمایت کردیم. از این موارد انرژی 
نخواهد  حاصل  رضایت  هرگز  اما  میگیریم 
با  كه  افرادی  و  هستم  گرا  کمال  چون  شد. 
می  اذیت  روزهایی  گاهًا  کنند،  می  کار  من 

را  رفته  کف  از  های  فرصت  باید  ولی  شوند 
ای  چاره  و  کنیم  جبران  جهادی  مدیریتی  با 

نیست.

 

چه سخن پایانی برای دانشجویان دارید؟

اسکواش ورزش متفکرین است و به شطرنج 
ایستاده مشهور است، و پدل هم ورزش قرن 
بیست و یکم است و راکتبال هم ورزش فان 
ورزش  این  سه  هر  است.  دهنده  آرامش  و 
اینجا  در  است.  دانشجویان  پسند  مورد  ها 
را امتحان  این رشته ها  هم دعوت می کنم 
به  همکاری  درخواست  با  اینکه  هم  و  کنند 
فدراسیون برای حتی هر هیاتی در استان ها 
ما افتخار می کنیم تا از ایده های نو استقبال 
کنیم. چون معتقدم چشم بستن بر اندیشه 

دیگران، زیان گرانی در پی دارد.
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    معرفی استارت آپ: هیدروجیم                                     تجهیزات تمرینی در آب  

موسسان و اعضای تیم: 

احمد ابوئی)لیسانس بیولوژی(

حمید ابوئی)فوق لیسانس مهندسی پزشکی(

وحید ابوئی)فوق لیسانس مهندسی پزشکی(

)MBA سعید ابوئی)فوق لیسانس

نام استارت آپ: 

هیدروجیم

محل استقرار:

پارک علم و فناوری یزد 

حامیان و سرمایه گذاران:

اعضای تیم

زمان شروع استارت آپ:

سال 1391

معرفی محصول:

محصوالت تولیدی این مجموعه بیش از 30 
نمونه از تجهیزات تمرین در آب می باشد که 
تمامی این تجهیزات در کنار کاربرد ورزش و 
بدنسازی در آب کاربرد آبدرمانی تخصصی و 
فیزیوتراپی درآب هم دارد. اعم این تجهیزات 

عبارتند از :

دوچرخه  آبی،  ثابت  دوچرخه  آبی،  تردمیل 
آبی،  ترامپلین  آبی،  الپتیکال  آبی،  نشسته 
بارفیکس آبی، مسگری آبی، پارالل آبی، واکر 
هالتر  انواع  آبی،  دمبل  انواع  ُپل،  آگوا  آبی، 
شناوری  ست  پایی،  مقاومت  انواع  آبی، 

کامل، ویت کاف آبی و ...

ارزش پیشنهادی به مشتریان:

- در آب به علت کاهش وزن، فشار وارد شده 
بدون  توان  می  و  شده  برداشته  مفاصل  بر 
آسیب به مفاصل به انجام تمرینات و حرکات 
صورت  به  ویژگی  این  پرداخت.   ورزشی 
خاص برای افراد دارای اضافه وزن و افرادی 
که دچار ناراحتی در مفاصل خود می باشند 

حائز اهمیت است.

بیشتر  سوزاندن  باعث  آب  باالی  مقاومت   -
کالری در مقایسه با ورزش مشابه در باشگاه 
نشان  اخیر  تحقیقات  شود.  می  عادی  های 

برابر  سه  حدود  چیزی  مقدار  این  دهد  می 
است، یعنی در هیدروجیم می توان در زمان 
مشابه سه برابر بیشتر از باشگاه های عادی 

کالری سوزاند. 

- برقراری تعادل و یکنواختی در چربی سوزی 
فرم شدن  امر سبب خوش  این  که  عضالت 
بدن فرد می شود و  بعد از یک دوره مشخص 
تمرین در هیدروجیم به وضوح قابل مشاهده 

است. 

به  از وسایل ورزشی  استفاده  - آب در حین 
خصوصًا  بدن  اطراف  محافظ  یک  عنوان 
از اعمال  ستون فقرات عمل می کند و مانع 
نیروی اضافی به سیستم اسکلتی و عضالنی 

فرد می شود.

- کاهش آسیب های ورزشی در حین استفاده 
به  نسبت  درصد   90 میزان  به  تجهیزات  از 

باشگاه های عادی.

در  آب  در  درست  اصالحی  حرکات  انجام   -
مقایسه با خشکی

دامنه  آب،  شناورسازی  ویژگی  علت  به   -
حرکات ورزشی به میزان قابل توجهی افزایش 

می یابد.

ناخواسته  به صورت  در هیدروجیم  تمرین   -
همراه با ماساژ مالیم آب به بدن همراه است.
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- آب به علت شستشوی مداوم عرق از روی 
پوست از بسته شدن منافذ پوست و ایجاد 
و  آورده  عمل  به  جلوگیری  کسالت،  حس 
زمان  گذشت  با  فرد  انرژی  افزایش  باعث 

خواهد شد.

- جلوگیری از دردهای عضالنی بعد از ورزش 
حرکات  انجام  در  ایجاد محدودیت  علت  به 
دفعی و ناگهانی و به دنبال آن  تجمع اسید 

الکتیک در عضالت.

- به علت خاصیت شناوری آب، فشار از روی 
درد  احساس  و  برداشته شده  بیمار  مفاصل 
ناحیه آسیب دیده به شدت کاهش می  در 
یابد. به همین علت فرد به راحتی می تواند 
بدیهی  بدهد.  انجام  را  نظر  مورد  تمرینات 
دیده  آسیب  عضو  در  تمرینات  انجام  است 
سبب گردش خون بیشتر در آن بخش و به 
آن  به  ترمیمی  فاکتورهای  انتقال  آن  دنبال 
قسمت خواهد شد که این امر روند درمان را 

به میزان قابل توجهی تسریع می کند.

اساس انتخاب این محصول: 

امروزه در جوامع گوناگون با توجه به ارتقاء 
سطح دانش بشر توجه به مقوله سالمت و 
تندرستی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته 
است. روی آوردن به تمرینات در آب آن هم 
در فضاهایی با نام هیدروجیم نمودی از این 
نوع تغییر نگرش به شمار می آید. در دنیای 
زمان،  کمبود  همچون  پارامترهایی  امروز 
و  مفاصل  زود هنگام  وزن، سائیدگی  اضافه 
... توجه همگان را به انتخاب بهترین روش 

برای انجام تمرینات ورزشی با بازده باالتر و 
بدون آسیب دیدگی و مفرح تر در عین حال 
مناسب برای آنها در هر گروه سنی معطوف 
کرده است. بدیهی است با توجه به مزایای 
خاص هیدروجیم انجام تمرین در هیدروجیم 
خواهد  روبرو  بیشتری  استقبال  با  روز  روزبه 
بهبود  در  آن  بسزای  نقش  همچنین  شد. 
سالمت جسمی و روحی افراد که خود سبب 
ارتقاء کیفیت زندگی آنها میشود نیز از دیگر 
به  آوردن  روی  اهمیت  که   است  عواملی 
هیدرجیم را بیش از پیش نمودار می سازد.  

دستاوردها:    

- ثبت اختراع 

- شرکت خالق 

محصول در کدام مرحله تولید است؟

تجاری

بازار هدف:

استخرهای  قبیل  از  آبی  فضاهای  تمامی 
فیزیوتراپی،  مراکز  خصوصی،  و  عمومی 
باشگاه های ورزشی، هتل ها، مراکز پزشکی 

ورزشی، بیمارستان ها

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

نحوه بازاریابی و فروش محصوالت

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

حمایت در زمینه معرفی و تبیین هیدروجیم 
به صورت خاص  و  جامعه  افراد  عموم  برای 
متخصصین مرتبط در حوزه ورزشی و درمانی

آینده استارت آپ تان را چگونه می بینید؟

افزایش اهمیت به مقوله سالمت و تندرستی 
از  وسیعی  طیف  وزن  اضافه  متاسفانه  و 
ترین  بهینه  انتخاب  آن  دنبال  به  و  مردم 
جامعه  افزایش سن  طرفی  از  تمرین،  روش 
و مشکالت متعدد ارتوپدی اهمیت و جایگاه 
هیدورجیم را بیش از پیش نمایان می سازد.

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

های  گروه  تمایل  صورت  در  مجموعه  این 
خود  آمادگی  ورزشی  حوزه  در  گذار  سرمایه 
خدمات  حوزه  در  مشارکت  راستای  در  را 
هیدروجیم و راه اندازی مراکز هیدروجیم در 

سراسر ایران اعالم می نماید. 

تا   1 )از  ای  نمره  زیر چه  عوامل  از  یک  به هر 
10 برحسب میزان اثر گذاری و اهمیت در کار 

شما( می دهید؟

مدل   ،8 سرمایه:   ،8 تیم:   ،10 اصلی:  ایده 
کسب و کار: 8، زمانبندی: 8

سخن آخر ...

تولید  با  تا  است  تالش  در  مجموعه  این 
محصوالت هیدروجیم با کیفیت و با قیمتی 
مشابه  موراد  به  نسبت  تر  مناسب  بسیار 
گسترش  و  بسط  در  کوچکی  نقش  خارجی 
این رشته جدید در ایران و فراگیر نمودن آن 

بردارد. 

این  درمانی  گسترده  کاربرد  یقین  به  قطع 
اهمیت  آن  ورزشی  کاربرد  کنار  در  تجهیزات 
پیش  از  بیش  را  تجهیزات  این  از  استفاده 
حمایت  با  است  امید  که  نماید  می  آشکار 
متولیان و تصمیم گیران این دو حوزه یعنی 
سطح  ارتقای  واالی  هدف  درمان،  و  ورزش 
عزیز  مردم  زندگی  کیفیت  ارتقاء  و  سالمت 
کشورمان در آینده ای نه چندان دور محقق 

شود. 
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با مخترعان

امین هوش افزا

کارشناسی ارشد مهندسی ورزش

صفحه شطرنجی لیزری با قابلیت غربالگری کیفی ناهنجاری های
ساختار قامتی       شماره ثبت:102694 -  1399/8/10

مخترعان:
مرتضی قاسمی

دکتر وحید ساعت چیان
دکتر قاسم صادقی بجستانی

هدف:
صفحه شطرنجی یکی از رایج ترین روشهای 
ساختار  ناهنجاریهای  آنالیز  و  تشخیص 
که  است  اسکلتی عضالنی  به صورت  قامتی 
افراد  و سالمت جسمانی  ورزشی  عملکرد  بر 

تاثیر فراوانی دارد.
وجود این ناهنجاری ها در ساختار اسکلتی 
خطر  به  و  ها  بیماری  بروز  موجب  عضالنی 

انداختن زندگی سالم می شود. 
جهت  مناسب  ابزار  آوردن  فراهم  رو  این  از 
ضروری  فاکتور  این  آسان  و  دقیق  سنجش 

می باشد.
 

سال ثبت اختراع : 
۱۳99

استان محل اقامت: 
خراسان رضوی شهرستان مشهد

زمینه اختراع: 
آسیب شناسی و حرکات اصالحی

زمان اختراع تا راه اندازی: 
۱0 ماه

کاربرد اختراع:  
تشخیص کیفی ناهنجاری های اسکلتی

جامعه هدف: 
تمام افراد

نمونه ساخته شده قابل عرضه به بازار است؟
بله، نمونه موجود ساخته شده چون در پایان 
نامه این ابزار استفاده شده است، نمونه های 
انسانی برای محاسبه روایی و پایایی دستگاه 

مورد استفاده قرار گرفت.
در ساخت ابزار مرحله نمونه اولیه بدلیل عدم 
مراحل  ترین  مشکل  از  یکی  نمونه  داشتن 
می باشد که در این مرحله ابتدا قطعات را در 

کنار هم وصل و نمونه اولیه تولید می شود.

که  شده  ساخته  مرحله  سه  دستگاه  این 
نحوه  مثل  جزئی  مشکالت  آخر  مرحله  در 
جانمایی پایه های لیزر و محل نصب دوربین 
تنظیم  و  افقی  زاویه  در  گیری  قرار  امکان  و 

برخی قطعات انجام شد. 
دستگاه در این مرحله با دقت خیلی باال مورد 
طراحی  نمونه  با  کامالً  تا  گرفت  قرار  بررسی 

شده ساخته شود.

تولید انبوه انجام شده است؟
خیر

سرمایه مورد نیاز: 
حداقل ۱00 میلیون برای تولید نمونه اولیه

تمایل به همکاری: 
بله، اگر فردی یا شرکتی باشد که مایل باشد 

در این حوزه فعالیت کند طبیعتًا بله.

تمایل به فروش حق مالکیت : 
بله، مایل هستم که هم مالکیت مادی و هم 
که  باشد  فردی  اگر  بفروشم.  را  اش  معنوی 
پیشنهاد منطقی و قابل توجهی بدهد حتما 

می فروشیم.

امتیازات این اختراع برای شما: 
ادامه  برای  رزومه  مزیت  ما  دانشجوی  برای 

تحصیل 
ارتقاهای  برای ما امتیاز پژوهشی الزم برای 

ساالنه و ترفیع 
وزارت  برای  دانشگاه  ارتقا  دانشگاه،  برای  و 

علوم
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علی سلطانپور 

رئیس کمیته بولس فدراسیون 
بولینگ و بیلیارد و بولس

معریف رشته های ورزشی

پتانک

مفرح  و  جذاب  ورزشی  رشته  یک  پتانک 
بخش  دو  در  که  است  مهارتی  و  تمرکزی 
مجموعه  زیر  و  دنیا  در  همگانی  و  قهرمانی 
و  بیلیارد  و  بولینگ  فدراسیون  بولس  کمیته 

بولس کشورمان می باشد.

این رشته زیر مجموعه رشته های بولس می 
باشد که دارای فدراسیون جهانی و همچنین 

مسابقات جهانی است.

 ۱9۵8 سال  در  رشته  این  جهانی  فدراسیون 
 Fipjp در شهر مارسی فرانسه تاسیس شد و

فدراسیون جهانی این رشته است.

رسمیت  به  رشته  این  دستاورد  مهمترین 
شناختن آن توسط IOC بود.

رسمی  ورزش  یک  عنوان  به  پتانک  امروزه 
مسابقات  است.  جهانی  رویداد  چندین  در 
های  بازی  ای،  مدیترانه  های  بازی  جهانی، 
آسیایی  از جمله مهمترین رویدادهای رسمی 

در دنیا است که همه ساله برگزار می گردد

این رشته مثل خیلی از رشته های دیگر ریشه 
در آداب و رسوم سنتی ما ایرانیان دارد. بازی 
هایی مثل دال پالن، بلوط بازی، گردوبازی، 

تیله بازی از جمله این بازی ها هستند.

شده  باعث  رشته  این  ساده  قوانین  داشتن 
مهیج  بازی  این  به  افراد جذب  از  خیلی  که 
شوند، بطوری که ظرف مدت زمان ۱0 دقیقه 
می توان قوانین ابتدایی این بازی را آموخت 

و از بازی کردن آن لذت برد.

در این بازی بازیکنان می بایست گوی های 
جک  نام  به  کوچک  توپ  به  را  خود  فلزی 

نزدیک کنند تا صاحب امتیاز شوند.

از مهمترین ویژگی های این رشته: 

تا  سال  هفت  از  سنی  محدودیت  بدون   -
دست  در  گوی  گرفتن  به  قادر  فرد  زمانیکه 

باشد قابل اجرا است.

- امکانات و تجهیزاتی خاصی برای این رشته  
نیاز نیست فقط با داشتن چند گوی و یک 

سطح صاف  قابل دسترس می باشد.

- این رشته در دو بخش قهرمانی و همگانی 
امکان برگزاری دارد. 

- بسیار مفرح و نشاط آور است. 

- بصورت خانوادگی قابل اجرا می باشد. 

- افراد معلول و کم توان نیز می توانند به این 
رشته بپردازند.

تاریخچه این رشته در ایران:

در سال ۱۳88 این رشته توسط سازمان تربیت 
بدنی ثبت شد و مسئولیت آن به فدراسیون 
بولینگ و بیلیارد  سپرده شد و کلمه بولس به 

این فدراسیون اضافه شد.

خاستگاه این رشته در کشور ما استان فارس 
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است که بسیاری از ورزشکاران در دو بخش 
آقایان و بانوان به این رشته بصورت آماتور و 

حرفه ای می پردازند.

بیش از ۲0 استان کشور بصورت فعال درگیر 
و  مسابقات  ساله  و همه  رشته هستند  این 
رویدادهای متعددی در این زمینه برگزار می 

کنند.

هم اکنون این رشته در دو بخش کارگری و 
بیماران خاص بصورت جدی دنبال می شود 
مسابقات  به  حوزه  دو  این  از  ورزشکارانی  و 
جهانی راه پیدا کردند و صاحب مدال هستند.

در حال حاضر ۳00 ورزشکار در کشور هم در 
ای  حرفه  بصورت  مردان  هم  و  زنان  بخش 
این رشته رو دنبال می کنند و بیش از ۱000 
عالقه  خانوادگی  و  تفریحی  بصورت  هم  نفر 
مند به این رشته هستند و در کنار خانواده از 

این ورزش مهیج لذت می برند.

نقش بچه های تربیت بدنی در این رشته:

دانش آموختگان حوزه تربیت بدنی و علوم 
های  دوره  گذراندن  با   توانند  می  ورزشی 
داوری  و  مربیگری  افزایی،  دانش  توجیهی، 
این رشته با فدراسیون و کمیته بولس کشور 

همکاری نمایند.

علوم  و  بدنی  تربیت  آموختگان  دانش  از 
ورزشی درخواست دارم ضمن آشنایی بیشتر 
همگانی  و  مفرح  های  رشته  گونه  این  با 
اقدام  به عموم جامعه  آن  به معرفی  نسبت 

نمایند

تعمیم  منظور  به  کشور  بولس  کمیته  ضمنًا 
از  کشور  سراسر  در  رشته  این  توسعه  و 
دانشجویان تربیت بدنی و دیگر اقشار جامعه 
در زمینه های مختلف دعوت به همکاری می 

نماید.

حمایت فدراسیون از مراکز باشگاهی:

بیلیارد و بولس  بولینگ و  رئیس فدراسیون 
جناب آقای دکتر هاشم اسکندری با توجه به 
تاکید بر همگانی کردن این رشته در سراسر 
این  از  را  جانبه ی خود  کشور حمایت همه 

رشته اعالم داشته است.

ورزش  توسعه  ابتدا  کمیته  این  اولویت 
همگانی از طریق این رشته کم هزینه و قابل 
استعدادهای  شناسایی  سپس  و  دسترس 
این رشته  و کسب عنوان ها و  مختلف در 

مقام های آسیایی و جهانی است.

با توجه به تاکیدات مسئولین ورزش کشور به 
پرداختن ورزش همگانی توسط آحاد جامعه 
بنده این رشته کم هزینه و بدون محدودیت 
مختلف  اقشار  همه  به  رو  جنسی  و  سنی 

جامعه  توصیه می کنم.

حرف آخر... 

امیدوارم هر چه زودتر سایه بیماری کرونا از 
بتوانیم  تا  شود  برداشته  عزیزمان  کشور  سر 
رقابتها و برنامه های پیش بینی شده رشته 
دارم  یقین  بنده  نماییم.  عملیاتی  رو  پتانک 
این رشته در آینده ای نه چندان دور به عنوان 
یکی از رشته های پر طرفدار کشور عزیزمان 

معرفی خواهد شد.
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بزرگترین  هایپ  ورزشی  نوآوری  شرکت 
اکوسیستم نوآوری ورزشی را در سطح جهان 
که  عضو  هزار   ۴0 با  است.  کرده  اندازی  راه 
شامل برند های تجاری، باشگاه های ورزشی، 
استارت آپ  ۱۱ هزار  به همراه  فدراسیون ها 
دیگر، هایپ ظرفیتی بی رقیب در جهان برای 

جذب زمینه های متفاوت را داراست.

از زمان شروع به کار، این شرکت توانسته با 
ایجاد یک شبکه گسترده، ۱۲ شعبه در سراسر 
اوکراین  ایتالیا،  آلمان،  سوئد،  )آمریکا،  دنیا 

و..( را ایجاد کند. 

کلن  باشگاه  به  توان  می  شرکا  این  بین  از 
آکادمی   ،Loughborough دانشگاه  آلمان، 
ملی المپیک سوئد، IAPS تایوان ودانشگاه 
نیویورک نام برد که روی جذابترین موضوعات 
ساختن  درگیر  جمله  از  ورزشی  نوآوری 
می  وغیره  چین  بالک  دیتا،  بیگ  هواداران، 

توان نام برد.

این شرکت که سال ۲0۱۵ تاسیس شده است، 
راه  امروز  به  تا  که  آپی  استارت  هزار   ۱۱ از 
داشته  درآمد  دالر  میلیون   ۱8۱ کرده،  اندازی 
است که برای هر کدام هزینه بسیاری کرده 
است. ماحصل این هزینه بوجود آمدن ۲900 
برند تکنولوژی ورزش و بدست آوردن بیش 

از 700 سرمایه گذار این حوزه بوده است.

ارتباط  شرکت  این  خاص  های  ویژگی  از 
از  المللی  بین  ورزشی  های  تیم  با  نزدیکش 
جمله پاریس سنت ژرمن، بلوجیز، فیبا، لیدز 
یونایتد، تیم فوتبال لس آنجلس، فدراسیون 

فوتبال بلژیک و اف سی کلن می باشد.

زمینه های کاری این شرکت عبارتند از:

• ورزشگاه های هوشمند	
• ورزش های الکترونیک	
• تعامل با هواداران	
• رسانه و پوشش رسانه ای	
• عملکرد و مربیگری	
• شرطبندی در ورزش	
• واقعیت مجازی / افزوده	
• ابزار های پوشیدنی	
• امنیت و سالمت بازیکنان	

شرکت های نوآور خارجی

دانیال سعادتی

کارشناس و مترجم ورزشی
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را  خودتان  لطفا  روز خوش،  و  عرض سالم  با 
معرفی کنید؟

با سالم یاسر شجاعی هستم اهل شهر باغین 
استان کرمان در حال حاضر ساکن شهرستان 

بردسیر.

انجام دادید و چطور شد  را  چه ورزش هایی 
این رشته را انتخاب کردید؟

ورزش هایی که تاحاال انجام دادم گلبال،دو 
و میدانی و شطرنج بوده و دلیل اینکه این 
دوران  که  بود  این  کردم  انتخاب  را  رشته 
دبستان مقام شهرستان آورده بودم در همین 

رشته و عالقه ی زیادی هم داشتم. 

تیم  عضو  که  شروع  زمان  از  برد  زمان  چقدر 
ملی شوید؟

کردم  شروع  رو  ای  حرفه  ورزش   1395 سال 
بخاطر  مسائل  یه سری  دلیل  به   97 سال  و 
میدانی  و  دو  ملی  تیم  از  ثانیه  صدم  شش 
جوانان خط خوردم و نتوانستم در مسابقات 

جهانی و پاراآسیایی جوانان شرکت کنم.

نگاه  به عنوان شغل  این رشته میتوان  به  آیا 
کرد؟

مکرری  و  درست  حمایت  اگر  است.  درست 
معلول،  قشر  مخصوصًا  شود.  ورزشکاران  از 
بچه ها می توانند به سرمایه ای برای زندگی 
ها  نگاه  فقط  آنکه  به شرط  اما  برسند  شان 
به فوتبال نباشد. بدن هم تا یک زمانی توان 
فرسوده می  دارد، بعدش  را  بودن  ای  حرفه 

شود. 

در کل نمی شود به عنوان شغل به آن نگاه 
مسابقه  کنسلی  دارد،  مصدومیت  چون  کرد 

دارد و خیلی چیزهای دیگر...

چه  کند  شروع  را  ورزش  بخواهد  کسی  اگر 
رشته ای را پیشنهاد می کنید که در آینده به 

مشکل نخورد؟

طبیعتًا من دو و میدانی رو پیشنهاد می کنم 
که  زمانی  تا  اما  دارم  ای  رشته حرفه  که سر 
کرونا تمام نشود، ورزش معلولین واقعًا نمی 

تواند جایگاه خودش را بدست آورد. 

چقدر حمایت وجود دارد؟

که  است  ورزشکاران  ما  تنها مشکل  حمایت 
وجود ندارد. نبود مرزی خوب، نبود امکانات 
تمرینی و مکمل های ورزشی یکی از بزرگترین 

دردهای ورزشکاران است.

چه دستاوردهایی تا به حال کسب کردید؟

مقام هایی که کسب کردم مدال های طال و 
نقره و برنز مسابقات معلولین کشور بود که 

در سال های 96-97-98 برگزار شد.

های  باشگاه  ملی  تیم  انتخابی  مسابقات 
مقام  که  برگزار شد   98 و   97 در سال  کشور 
دوم و سوم را در رشته های 400 متر و 200 

متر کسب کردم.

و آخرین مسابقه ای که قبل کرونا برگزار شد 

یادواره شهید قاسم سلیمانی بود که در رشته 
پنج هزار متر دوی صحرانوردی مقام دوم را 

کسب کردم. 

تابحال  که  بودند  مهمی  های  مقام  اینها 
کسب کردم.

الگوهای ورزشی خاصی داشتید؟

شخص خاصی الگوی من نبوده ولی ورزش 
بخصوص  خودم  های  دوست  از  خیلی 
و  کنم  می  دنبال  را  کرمان  استان  معلولین 

همیشه به آنها افتخار کردم.

ویژگی خاص این رشته چیست؟ یک فرد چه 
این  در  که  باشد  داشته  باید  را  هایی  ویژگی 

رشته موفق باشد؟

این است که کالس بندی  این رشته  ویژگی 
حتمًا  یازده  کالس  های  دونده  مثالً  دارند. 
باید با کمک دونده راهنما در مسابقه شرکت 
با  اصلی  ورزشکار  روی چشمهای  چون  کنند 
چشم بند بسته است و با نخی که به دست 

دونده راهنما وصل است باید مسابقه داد.

هادی احمدی                                              
کارشناس تربیت بدنی

ورزشکار
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دونده همراه باید قوی تر از دونده نابینا باشه 
و در حین مسابقه و عبور از خط پایان نباید 
فکر  شاهد  داورهای  که  بدن  انجام  حرکتی 
رو می  دارد دونده اصلی  کنند دونده همراه 

کشد. 

دونده های کالس دوازده هم می توانند یار 
همراه داشته باشند و هم نمی توانند.

راهنما  توانند دونده  ولی کالس سیزده نمی 
داشته باشند. 

و  دویدن  استعداد  اول  اش  خاص  ویژگی 
اراده قوی، پشتکار، و از نظر جسمی و روحی 

در شرایط قابل قبولی باشد.

تفکیک  به  بدنی  تربیت  های  بچه  چقدر 
ورزشکارانی  به  توانند  می  هایشان  گرایش 

مثل شما برای موفقیت کمک کنند؟ 

چقدر  بدنی  تربیت  های  بچه  نمیدونم 
و  کمک  نوع  به  البته  کنند  کمک  میتوانند 
میزان کمکشان بستگی دارد. چون ورزش ما 
ورزشی است که فقط نوع ما میتواند درکش 

کند. 

ولی با تجربه ای که خودم دارم فکر می کنم 

فیزیولوژی و روانشناسی و حرکات اصالحی، 
ورزشکاران  ما  درد  به  بیشتر  شناسی  آسیب 

بخورد.

بهترین و بدترین تجربه ورزشی شما چیست؟

حضورم  اولین  من  ورزشی  تجربه  بهترین 
که  بود  کشور  آموزان  دانش  مسابقات  در 
بدترین  و  کردم  نقره کسب  و  مدال طال  دو 
ملی  تیم  انتخابی  مسابقات  هم  ام  تجربه 
راهنما  بود که دونده  برای مسابقات جهانی 
من وسط مسابقه کم آورد و نرسیده به خط 
از خط  کردم  فکر  منم  کرد  رها  را  من  پایان 
مسابقه  زمان  که  ایستادم  و  رد شدم  پایان 

ام خراب شد.

برنامه ی شما برای آینده چیست؟

برنامه من برای آینده ادامه تحصیل و پیگیری 
درمان بیماری ام است و اینکه دنبال شغلی 
ما  مشکل  بزرگترین  واقعا  که  باشم  مناسب 

همین نبوِد شغل است.

اگر مسئول تاثیر گذاری در ورزش بودید، چه 

کار هایی را در اولویت قرار می دادید؟

تمام  با  شک  بی  بودم  ورزشی  مسئول  اگه 
کردم  می  حمایت  معلولین  ورزش  از  توان 
چون واقعًا استعدادهای خاصی دارند و بی 
و  گزاری  سرمایه  برای  گزینه  بهترین  شک 

حمایت هستند.

فراهم میکردیم مربی  تمرینی  براشون مکان 
خیلی  و  کردیم   می  پیدا  آنها  برای  خوب 

کارهای دیگر...

کرد  ایجاد  انگیزه  توان  می  چطور  بنظرتان 
مشارکت  و  ورزش  سمت  به  معلول  افراد  که 

جمعی تمایل پیدا کنند؟ 

و  آنها  برای  دلگرمی  و  بیشتر  حمایت  با 
خوش قولی به وعده های مسئولین مربوطه 

و توسعه دادن زیرساخت ها.

سخن آخر...

حمایت، حمایت، حمایت 

فراموش نشدن قشر معلول

ایجاد اشتغال برای معلولین
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علی صانعی             
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

جغرافیای ورزش

بروجرد

لرستان  استان  در  و  کشور  غرب  در  بروجرد 
این  پرجمعیت  شهر  دومین  و  شده  واقع 

استان می باشد.

و  پاریس کوچولو می شناسند  به  را  بروجرد 
از معروفترین صنایع آن صنعت ورشوسازی 

است.

از ویژگیهای بسیار معروف و خاص شهرستان 
بروجرد میتوان به آب و هوای بسیار خوب و 

طبیعت بکر و زیبای این شهر اشاره کرد.

     مناطق ویژه ورزشی )طبیعی(:

متنوع  و  زیاد  و  مناسب  کوه های  و  ها  تپه 
جهت ورزش کوهنوردی

 مناطق ویژه ورزشی )ساختمانی(:

ورزشی  سالن  نساجی،  ورزشی  مجتمع 
والیت، مجتمع ورزشی تختی، استادیوم علی 
شیرودی،  شهید  مجتمع  و  استادیوم  بیات، 

استادیوم شهرداری و....

 سابقه میزبانی مسابقات ورزشی:

زیادی چه ورزشی  میزبان مسابقات   بروجرد 
 در سطح استان و چه سطح کشور بوده است

که  چند مورد را خدمت شما نام می برم

قویترین مردان ایران

مسابقات سوارکاری)استقامتی(

مسابقات کشتی

مسابقات پرورش اندام ایران

و مسابقات  برگزاری  موجود  های   پتانسیل 
 اردوهای ورزشی:

سوارکاری  شنا،  والیبال،  ورزشی  های  رشته 
)استقامتی(، کشتی و...

 پر افتخار ترین رشته های ورزشی شهر:

دوچرخه  )والیبال،  ورزشهای  به  توان  می 
برداری،  وزنه  بوکس،  دوومیدانی،  سواری، 
کشتی، فوتبال( اشاره کرد که قهرمان بسیار 
زیادی در سطح کشور، آسیا و جهان و المپیک 
حضور داشته اند و صاحب قهرمانی و عنوان 

هم شده اند.

ورزش های بومی:

می توان به بازیها و ورزشهای بسیار معروف: 
الچوب، هفت سنگ، تنور  اشاره کرد.

امتیاز به امکانات ورزشی شهر) از 10(:

بطور کلی نمره ۴ یا ۵ 

ورزشی  های  رشته  از  برخی  در  متاسفانه 
امکانات مناسبی برای ورزشکاران عزیز وجود 

ندارد که گاهًا باعث حادثه های تلخ و ناگوار 
هم شده است و ورزشکار ما جان خود را از 

دست داده است.

 پر افتخار ترین رشته های ورزشی شهر:

شهرم  ورزشی  های  رشته  ترین  پرافتخار  از 
کشتی،  سواری،  دوچرخه  دوومیدانی،  به 
والیبال، وزنه برداری، بوکس  اشاره می کنم.

 معروف ترین امکانات ورزشی شهر:

مجتمع نساجی شهید شیرودی والیت

 مشهور ترین ورزشکاران شهر:

با کسب اجازه از اساتید و پیشکسوتان عزیزم 
می توانم با افتخار به نام عزیزانی همچون:

آقای حمید مطهری

اقای احمد طباطبایی

آقای ارکانی

آقای کاروان

فرخ منش  ماشاهلل  :آقایان  عزیز  قهرمانان 
)کاپیتان اسبق والیبال تیم ملی(

آقای هوشنگ ارشدی )قهرمان دوومیدانی(  

آقای غالمرضا فهیمی )قهرمان دوومیدانی(

آقای رامین احمدی )بسکتبال(

قهرمان  و  آقای محمد کوشکی )پیشکوست 
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کشتی جهان(

)قهرمان   شجاعی  مهاجر  احسان  آقای 
دوومیدانی جهان و اولین ورزشکار بروجردی 

حاضر در المپیک(

)قهرمان  گودرزی  معظمی  آروین  آقای 
دوچرخه سواری و حضور در المپیک(

دوچرخه  )قهرمان  نوروزیان  علی  محروم 
سواری (

آقای رضا بیرالوند )قهرمان وزنه برداری آسیا 
و جهان(

اقای سجاد مهرابی )قهرمان بوکس آسیا(

آقای محسن قاسمی )قهرمان کشتی آسیا(

آقای پیمان یاراحمدی )قهرمان کشتی آسیا(

افتخار  باعث  که  دیگری  عزیزان  از  خیلی  و 
بروجرد هستند.

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

تر  مناسب  خوابگاههای  اختصاص  قطعًا 
جهت میزبانی از سایر تیم ها.

راه اندازی پیست دوچرخه سواری، راه اندازی 
عزیز  قهرمانان   ویژه  قهرمانی  پایگاه  یک 
شهرم که بتوانیم در یک محیط کامالً حرفه ای 
تا  بپردازیم  عزیزان  این  پرورش  و  تمرین  به 
لیاقتشان  که  چیزی  آن  به  بتوانند  انشاهلل 
شامل  پایگاه  این  مثال  بطور  برسند.  است، 
سالنهای اختصاصی و حرفه ای و با امکانات 
کافی و کامل برای  کشتی، ورزشهای رزمی، 
والیبال ، بسکتبال، و سایر رشته ها باشد  که 
کامال  بصورت  و  بزنند  اردو  آنجا  در  بتوانند 

حرفه ای به کار خود ادامه دهند.

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

ورزشکاران عزیز بروجردی در هر رشته ای که 
هستند از دل و جان مایه می گذارند و شاید 
موضوع سخت  این  در  بردن  نام  و  تفکیک 

باشد. 

دوومیدانی،  سواری،  دوچرخه  روی  بنده  اما 
سرمایه  قطعًا  والیبال  برداری،  وزنه  کشتی، 

گذاری می کردم.

 ویژگی های خاص مردم شهر:

ها  بروجردی  معروف  ویژگیهای  از  یکی 
تفریح و طبیعت گردی هست که می توانم 
و  ورزشکاری  روحیه  وجود  از  نشان  بگویم 
ذات ورزشکاری این عزیزان است، همینطور 
خونگرمی و مهمان نوازی بروجردی ها که از 

ویژگی های مهم این مردم است.

 سخن آخر:

ابتدا از شما و تیم حرفه ای دسی کاال و دسی 
قابل  را  بنده  که  کنم  می  تشکر  بسیار  مگ 
امیدوارم  باشم.  خدمتتون  در  که  دانستید 
تمام  با  و  شکل  بهترین  به  بتوانیم  ما  همه 
ورزش  حوزه  در  خود  رسالت  بتوانیم  توان 
را  سالم  ورزش  فرهنگ  ترویج  و  سالمتی  و 
انجام دهیم و روز به روز به سمت جامعه ای 

با نشاط تر و تندرست تر حرکت کنیم.
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نقدطوری

بهار جاللوند           
دانشجوی دکتری فیزیولوژی 

ورزشی عصب و عضله

ترجمه کتابهای علوم ورزشی؛ شمشیر دولبه

دسترسی دانشجو به کتب علمی ترجمه شده 
و به روز دنیا یک موهبت محسوب می شود 
زیرا الزم نیست زمان زیادی برای جستجو و 
کند،  وقت صرف  مدنظرخود  مطالب  ترجمه 
از طرفی دانشجویان تربیت بدنی هم مانند 
مقاطع  در  تحصیل  زمان  در  ها  رشته  سایر 
تحصیالت  آزمونهای  در  شرکت  و  مختلف 
تکمیلی با لیست بلند باالیی از کتابها مواجه 
ترجمه شده  این کتب  اکثر موارد  در  اند که 
اند و برخی از آنها به دلیل ترجمه غیراصولی 
از  خواننده  و  نیستند  فهم  قابل  ضعیف،  و 
همان آغاز متوجه کژتابی مترجم خواهد شد.

درنظر  بدون  اساتید  بعضی  دیگر  سوی  از 
گرفتن محتوا علمی و مورد نیاز دانشجو، در 
همان  در  شده  ترجمه  کتاب  داشتن  صورت 
زمینه، آن را به عنوان منبع معرفی می کنند 
و بیش از آن که در جهت رسالت خود یعنی 
گام  دانشجو  دانش  سطح  ارتقا  و  آموزش 
بردارند بدنبال پیاده سازی فنون بازاریابی و 
فروش کتاب های خود در کالس های درس 

و دانشگاه هستند!

ترجمه کتاب به خودی خود کار بسیار ارزنده 
ای است اما زمانی به این کار فرهنگی خدشه 
وارد شده و از ارزش آن کاسته می شود که کفه 
ترازو به سمت منافع مالی، کسب امتیازهای 
الزم برای اخذ عناوین و سمت های علمی در 
به  نسبت  دکتری  دوره  به  ورود  یا  دانشگاه 
تالش جهت ارائه یک نسخه ترجمه شده از 

یک کتاب معتبرعلمی، سنگینی کند.

عواملی چون نقصان دانش و تسلط ناکافی 
فن  از  آگاهی  عدم  کتاب،  موضوع  مورد  در 
کتاب  ترجمه  و  علمی  ویراستار  نبود  ترجمه، 
آن  نتیجه  که  مختلف  دانشجویان  توسط 

مختلف  فصول  ناموزون   و  نامفهوم  ترجمه 
آورد که  را بوجود خواهد  اثری  کتاب است، 
فاقد اعتبار الزم حتی برای مطالعه گذراست 
چه برسد به آن که بعنوان یک کتاب مرجع 
و معتبر به دانشجویان معرفی شود و یا در 

آزمونهای تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد.

صرفًا  و  است  تخصص  و  فن  یک  ترجمه 
چینش کلمات برگردانده شده به فارسی کنار 
کتاب  ترجمه  خصوص  به  نیست،  یکدیگر 
حساسیت  بدلیل  که  تخصصی  علمی  های 
غیر  مترجم  است  ممکن  حتی  موضوعات 
حرفه ای باعث تحریف بخش هایی از نسخه 

اصلی و ایجاد شبه در مطالب کتاب شود.

عدم  باعث  ایران  در  رایت  کپی  قانون  نبود 
ارتباط بین مترجم با نویسنده شده و بر کم 
چون  گذارد؛  می  منفی  تاثیر  ترجمه  کیف  و 
از  پیش  کتاب  یک  ترجمه  منتقد  نخستین 

چاپ، می تواند خود نویسنده کتاب باشد!

در این قضیه عالوه بر مترجم، ناشر نیز مقصر 
است زیرا آنان باید بر صحت ترجمه دقت و 
به  رفته و درستی  تا کار شسته  نظارت کنند 
دست مخاطب برسد که متاسفانه این اتفاق 

رخ نمی دهد.

در آخر امید است ناشران با دقت و حساسیت 
بیشتری به چاپ و نشر کتابهای ترجمه شده 
مبادرت ورزند و یک ممیزی برای رسیدگی به 
محتوا کتاب های ترجمه شده، ارزش گذاری 
درس  هر  برای  موثق  منابع  تعیین  و  علمی 
و آزمون تعیین شود و فقط به یک یا چند 
دانشگاه محدود نباشد تا ضمن رفع سردرگمی 
افراد  سوءاستفاده  از  رشته  این  دانشجویان 
نیز پیشگیری  سودجو در جامعه دانشگاهی 

گردد.

از ترجمه هایی که می کشیم
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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.

تلفن مارکتینگ و اشتراک: ۴۴06۵۳۲7-0۲۱    موبایل: 6191 704 0912

DSI.SSMAG@gmail.com :ایمیل

آدرس: تهران – بزرگراه ستاری – باالتر از مجتمع تجاری کوروش – نبش کوچه اسدی – پالک ۴۱ – واحد 7

گروه تولید و نشر: 
مدیر مسئول: مجتبی گوهری 

سردبیر: محمد شریعت زاده

مدیر تدوین و محتوا: بهروز اکبر زاده، خلیل هاللی

مدیر تحریریه: دانیال سعادتی

کارشناس شبکه های اجتماعی: علی یوسفی        

صفحه آرا: سرور فتحی، حبیب اهلل خطاط نژاد                

مدیریت امور نمایندگان: مرضیه جمیلی

ویرایش عکس: مجید خلفی

کارشناس هنری: سولماز اعلمی

روابط عمومی: فاطمه بالنیان

بازاریابی: سهیل غفوریان

فروشگاه اینترنتی: مرتضی زند

امور مالی: حمید میرطاهر

مترجم: المیرا اباذری

مرادی،  داود  عزیزی،  امین  زاده،  شریعت  محمد  تحریریه: 
علی  افزا،  هوش  امین  ابویی،  وحید  سلیمی،  علیرضا 
سلطانپور، دانیال سعادتی، مرضیه جمیلی، علی صانعی، بهار 

جاللوند، سپیده لطیفی

سپیده لطیفی 

دکترای تخصصی آسیب شناسی 
ورزشی و حرکات اصالحی

تخفیف 10 درصدی به مدت دو هفتهدوربین بازار
برای خوانندگان دسی مگ با دایرکت 
@hatmipg کلمه دسی مگ به

آمادگی جسمانی برای کم توانان 
جسمی و معلولین

اوست/    همه  بیرون  و  درون  من  دل  اندر 
اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست

گنجد/            ایمان  و  کفر  چگونه  اینجای 
بی چون باشد و جود من چون همه اوست

معلولیت گستره متنوعی از ناتوانیهای جسمی 
ذهنی  و  اجتماعی  روانی،  حرکتی، حسی،   –
معلولیتها  این  از  بسیاری  میشود.  شامل  را 
اما  و پنهانتر هستند؛  آشکار و برخی خفیف 
)تگ(  برچسب  از  استفاده  صورت  هر  در 
روانی  پیامدهای  دلیل  به  افراد  این  ناتوانی 
بحث  و  حساس  موضوعی  آن،  اجتماعی  و 
برانگیز است. افزون بر این، با افزایش سن، 
آمادگی عضالنی برای استقالل در فعالیتهای 
در  شخصی  کارهای  انجام  و  زندگی  روزمره 
حفظ  توانایی  میباشد.  ضروری  افراد  این 
سبک زندگی مستقل عامل مهمی برای افراد 
حفظ  افراد  این  در  است.  جسمی  کمتوان 
پویا  تعادل  و  عضالنی  استقامت  و  قدرت 
استقالل،  و  زندگی  کیفیت  از  اطمینان  برای 
بدتر  سن،  افزایش  با  است.  مهم  عملکردی 
شدن اوضاع جسمانی معموالً به دنبال سبک 
فعالیت  و  تحرک  کاهش  یا  بیتحرک  زندگی 
را  دیگران  به  وابستگی  افزایش  و  بدنی 

موجب می شود.

در سالهای اخیر روند اجتماعی کردن معلوالن 
عادی  شرایط  در  معلوالن  گرفتن  قرار  یا 
است  داشته  نمود  پیش  از  بیش  جامعه، 
از  یکی  بهعنوان  بدنی  فعالیت  و  ورزش  و 
توانبخشی  زمینه  در  کارآمد  و  ابزارهای مهم 
اجتماعی معلوالن جایگاه ویژه ای را به خود 

اختصاص داده است

بهبود  برای  ضروری  بخشی  بدنی  فعالیت 
اشخاص  همه  برای  زندگی  کلی  کیفیت 
جسمی  توانی  کم  به  مبتال  افراد  جمله  از  و 
است و این افراد می توانند از مزایای برنامه 
در  بدنی  تربیت  و  ورزش  سیستمی  های 
حرکتی  مهارت  جسمانی،  نمو  و  رشد  حیطه 
این  از  و  شوند  مند  بهره  عمومی  و سالمت 
اعمال  انجام  عهده  از  موفقیت  با  رهگذر 
فعالیتهای  و  شغلی  مهارتهای  مانند  روزمره 

و  ورود  نیاز  پیش  اما  برآیند.  فراغت  اوقات 
فعالیتهای  در  جسمی  توانان  کم  مشارکت 
قابلیتهای  و  مختصات  از  آگاهی  اجتماعی، 
جسمانی و روانی آنان است که خود میتواند 
باشد  بسیاری  پنهان  و  پیدا  عوامل  از  متأثر 
که نیازمند مطالعات منظم آکادمیک میباشد.

کتاب پیش رو، با ارائه تمرینات موثر همراه با 
چک لیست های ارزیابی، منبع مناسبی برای 

پیشرفت و بهبود شرایط جسمانی کم توانان 
جسمی است. امید است که موردنظر مربیان 
این بخش از جامعه و نیز خود افراد کم توان 

قرار گیرد.

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