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محمد شریعت زاده
معاون فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی

مفاهیم کسبمفاهیم کسب  وکاروکار
  شبکهشبکه  های اجتماعی و بازاریابی ورزشیهای اجتماعی و بازاریابی ورزشی

اینستاگرام
اینستاگرام را راهی برای نمایش نکات 
شما  بدانید.  خود  شرکت  برجسته 

کسب  لحظات  بهترین  می خواهید 
نشان  خود  مخاطبان  به  را  کارتان  و 
دهید و اینکه چگونه آنها می¬توانند از 
همکاری با شما سود ببرند. برای اینکه 
باید  بازاریابی کنید،  به درستی  بتوانید 
ایده¬آل  تصویری  شما  بازدیدکنندگان 
خریداری  می¬خواهند  که  را  آنچه  از 
اینستاگرام  کنند.  مشاهده  کنند، 
بهترین مکان برای ثبت نکات برجسته 
ورزشی  شرکت  خدمات  یا  محصول 

شما است که ارائه می¬شود. 
هنگام مشاهده اینستاگرام، دو جنبه 
شما  بازاریابی  کانال¬های  برای  اصلی 

باید در نظر گرفته شود:
پست و استوری¬های اینستاگرام.

اینستاگرام:  پست  طریق  از  بازاریابی 
بزرگترین  از  یکی    Under Armour
شرکت های تولیدکننده لباس ورزشی 
بهره¬بردن  به  که  است  جهان  در 
لباس  تبلیغ  برای  مدل  و  ورزشکار 
پست های  است.  معروف  خود 
این شرکت، پست¬هایی  اینستاگرامی 
شگفت¬انگیز  بازاریابی  استراتژی  با 
مثال،  به¬عنوان  می¬آیند.  حساب  به 
  NBA ستاره  امبید  جوئل  از  تصویری 

را که پس از تمرین لباس مخصوص 
خود را پوشیده بود، به مخاطبان خود 
برای  عالی  روش  یک  این  داد.  ارائه 
در  برجسته  نکته  یک  دست¬آوردن  به 
تجارت آنها است و نشان می¬دهد که 
برتر  ورزشکاران  میان  در  آنها  لباس 
را  نایک  است. شرکت  جهان محبوب 
به عنوان مثالی دیگر در نظر بگیرید که 
از کوبه برایانت، لبرون جیمز و مایکل 
برای  رونالدو  و  وودز  تایگر  جوردن، 

تبلیغ برند خود استفاده می کند.
نکته دیگری که باید مدنظر  قرار دهید 
این است که شما باید هر چند وقت 
با  باشید.  پیام  ارسال  حال  در  یک بار 
محبوب¬ترین  اینستاگرام،  از  استفاده 
در   14 الی  صبح   9 از  ارسال  زمان 
بهترین روز  روزهای هفته و مشخصاً 
است.   14 الی  صبح   8 از  چهارشنبه 
برای  اینستاگرام  پست  گذاشتن 
برای  هفته  در  بار  دو  یا  یک  حداقل 
شرکت ها معموالً پیشنهاد می¬گردد. 
بازاریابی از طریق استوری اینستاگرام

استوری¬ها را به عنوان یک منبع ثانویه 
برای  محتوا  تهیه  در  منحصربه فرد  و 
باشید.  داشته  نظر  در  فالوئرهای تان 
کپشن¬ها  جمله  از  خالقانه  رابط¬های 
استوری¬ها  المان¬های منحصربه¬فرد  و 
دارد.  فرق  عادی  پست¬های  با  کامالً 
استوری  محتوای  می توانید  همچنین 
معنا  این  به  کنید  اولویت¬بندی  را 
که  استوری¬هایی  اینستاگرام  که 
باالی  در  را  ماندگار شوند  می¬خواهید 
در صفحه¬تان  شما  لیست پست¬های 
نمایش   Highlights عنوان  تحت 
ویژگی  با داشتن  استوری¬ها  می¬دهد. 
خالقیت،  آزادی  و  زمان  محدودیت 
را  امکان  این  کسب وکار  صاحبین  به 

می¬دهد تا بتوانند کارهای زیادی را در 
این قالب انجام دهند و از مزایای آن 
فیلم¬هایی  باید  شما  گردند.  بهره¬مند 
لحظات  که  دهید  قرار  هدف  را 
ثبت  شما  شرکت  در  را  بی¬نظیری 
می¬کنند و نمی¬توانند با تصویری از یک 
بیشتر  در  شوند.  تغذیه  خبری  پست 
مشاهده  به  تمایل  افراد  اکثر  موارد، 
تا  دارند  اینستاگرام  استوری¬های 
تماشای فیلم¬های مداوم ارسال شده 

در پست¬های اینستاگرام.
ساعت   24 استوری¬ها  که  آنجایی  از 
تقریباً  می¬توانید  شما  می¬کشد،  طول 
در  دلخواه  دفعات  به  و  روز  هر 
پست  خود  اینستاگرام  استوری¬های 
داشته  به خاطر  همیشه  کنید.  ارسال 
بازاریابی  کسانی  چه  برای  که  باشید 
محتوایی  حالت،  این  در  می¬کنید. 
سنی  گروه  یک  برای  که  کنید  ارسال 

باالتر نیز جذاب باشد.

ادامه دارد...
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اخبار ورزش ارگاناخبار ورزش ارگان  هاها
مسابقات کشتی یادواره سردار سلیمانیمسابقات کشتی یادواره سردار سلیمانی

هوافضای  نیروی  ستاد  کشتی  تیم 
یادواره سردار سپهبد شهید  در  سپاه 
حاج قاسم سلیمانی به عنوان قهرمانی 

رسید.

محمد سرلک دبیر هیئت کشتی نیروی 
هوافضای سپاه در گفتگو با دسی مگ 
مسابقات  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
هوافضای  نیروی  قهرمانی  کشتی 
سردار  یادواره  مناسبت  به  سپاه 
و  قاسم سلیمانی  سپهبد شهید حاج 
جهان پهلوان غالمرضا تختی با حضور 
وزن  در شش  ورزشکار   ۱۱۸ و  تیم   ۱۹
مجموعه  در  روز   2 مدت  به  المپیکی 
ورزش  مدیریت  رضا)ع(  امام  ورزشی 
هوافضای  نیروی  جسمانی  آمادگی  و 
سپاه به رقابت پرداختند که درنهایت 
به  سپاه  هوافضای  نیروی  ستاد  تیم 
مسابقات  از  دوره  این  قهرمانی  مقام 

دست پیدا کرد.

وی با بیان اینکه از تمامی نفرات حاضر 
در مسابقات دو روز قبل از وزن کشی 
PCR گرفته شده و در قرنطینه  تست 
کامل قرار گرفتند اظهار کرد: مسابقات 
جهانی  اتحادیه  مقررات  آخرین  طبق 
پروتکل های  کامل  رعایت  با  و  کشتی 
کرونای  با  مقابله  ستاد  بهداشتی 
و  بهداشت  معاونت  و  تهران  استان 
درمان نیروی هوافضای سپاه با نظارت 

کادر پزشکی برگزار شد.

سرلک ادامه داد: حضور دکتر علیرضا 
این  دبیر رئیس فدراسیون کشتی در 
مسابقات مهم بوده و از نحوه برگزاری 
و سطح مسابقات رضایت کامل داشته 
و درنهایت خواستار همکاری و تعامل 
بیشتر با هیئت کشتی نیروی هوافضا 
زیرساخت های  و  امکانات  به  توجه  با 

موجود شد.
هوافضای  نیروی  کشتی  هیئت  دبیر 
مسابقات  این  در  کرد:  تصریح  سپاه 
ریاست هیئت کشتی  عزیزی  عبدهللا 
مرادی  کامبیز  دکتر  تهران،  استان 
فدراسیون  بین المللی  انستیتو  رئیس 
کشتی و جمعی از فرماندهان لشکری 
و  داشته  حضور  مدعوین  به عنوان 

نظاره گر رقابت ها بودند.
و  حول  به  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
قوه الهی و حمایت فرماندهی نیروی 
فرماندهان  دیگر  و  سپاه  هوافضای 
کشتی  پیشرفت  شاهد  پرتالش، 
در  بین المللی  سکوهای  کسب  و 
مسلح  نیروهای  و  سیزم  مسابقات 
توسط تیم کشتی آزاد و فرنگی نیروی 

هوافضای سپاه باشیم.
هیئت  ریاست  از  سرلک  محمد 
آمادگی  و  ورزش  مدیریت  و  کشتی 
به  سپاه  هوافضای  نیروی  جسمانی 
دلیل حمایت های خود از رشته کشتی 
و  تشکر  است،  کشور  اول  ورزش  که 

قدردانی کرد.
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معرفی انجمنمعرفی انجمن
انجمنانجمن  ورزشورزش  هایهای  همگانی وزارتهمگانی وزارت  امورخارجهامورخارجه

های  فعالیت  از  بخشی  با  آشنایی 
وزارت  همگانی  های  ورزش  انجمن 

امور خارجه:
همگانی  های  ورزش  انجمن  رئیس 
با دسی  امور خارجه در گفتگو  وزارت 
مگ، فعالیت¬های ورزشی این انجمن 

را معرفی کرد.
انجمن  رئیس  درویشی  عبدی  رضا 

امور  وزارت  همگانی  ورزش¬های 
در  انجمن  این  گفت:  خارجه 
سال 1396 تاسیس و هدف از 
تشکیل آن توسعه و گسترش 
برگزاری  طریق  از  ورزش 
خانوادگی،  جشنواره¬های 
و  ورزشی  مسابقات  برگزاری 
کارگاه¬های آموزشی  به منظور 

بیماری¬های  از  پیشگیری 
همچنین  و  روحی  و  جسمی 

از  ناشی  مشکالت  از  جلوگیری 
فقر حرکتی بوده است.

گروه،  دو  در  انجمن  این  گفت:  وی 
وزارت  دیپلماتیک  پرسنل  و  کارکنان 
نمایندگی¬های سیاسی  و  خارجه  امور 
سازمان¬های  و  سفارت¬خانه¬ها  و 
خود  هدف  جامعه  را  بین¬المللی 
برنامه¬ریزی¬های  تاکنون  و  داده  قرار 
گرفته  صورت  زمینه  این  در  مناسبی 
به  می توان  مثال  به عنوان  که  است 
برگزاری جشنواره ورزشی خانوادگی در 
مجموعه ورزشی آزادی دور دریاچه  با 
برنامه¬های متنوع از جمله تیراندازی با 

قایق¬رانی  با کمان،  تیراندازی  تپانچه، 
برای  دوومیدانی  و  بوت(  )راگون 

فرزندان کارکنان انجام شده است.
عبدی از دیگر برنامه¬های آموزشی این 
ورزشی  تمرینات  برگزاری  را  انجمن 
برشمرد  جسمانی  آمادگی  گروهی 
از  بعد  برنامه¬ها  این  کرد:  اضافه  و 

در  کاری  باشگاه ساعت  محل 
وزارت  امور ورزشی 

از  زیادی  تعداد  حضور  با  خارجه 
این کالس¬های  در  عالقه¬مند  کارکنان 

برگزار شده است.
همگانی  ورزش¬های  انجمن  رئیس 
بر  عالوه  گفت:  خارجه   امور  وزارت 
کارکنان  ورزشی  مسابقات  انجام 
در  آقایان  و  بانوان  بخش  دو  در 

تنیس  والیبال،  فوتسال،  رشته¬های 

طناب  فوتبال دستی،  دارت،  روی میز، 
در  حضور  آمادگی جسمانی  و  کشی 
مسابقات کارکنان دولت یکی دیگر از 
که  است  دیگری  ارزنده  فعالیت¬های 

این انجمن در کارنامه خود دارد. 
مهم  های  فعالیت¬ از  دیگر  یکی  وی 
را   ورزشی،  دیپلماسی  راستای  در 
دیپلماتیک  ورزشی  مسابقات  برگزاری 
سازمان¬های  و  سفارتخانه¬ها  برای 
ورزشی  رشته¬های  در  بین¬المللی 
شطرنج  و  تنیس روی میز  فوتسال، 
مسابقات  این  افزود:  و  کرد  عنوان 
استقبال  با  گذشته  سال های  در 
و  دیپلمات ها  مناسب  بسیار 
نمایندگی-های  اعضا  دیگر 
سیاسی مواجه شده است. 
به  اشاره  با  عبدی  رضا 
کووید  ویروس  همه گیری 
تعلیق  و  کشور  در   19
گروهی  برنامه¬های 
فعالیت¬های  ورزشی 
ورزشی این انجمن هم به 
شیوع  از  جلوگیری  دلیل 
ویروس کرونا متوقف و این 

امر باعث شد خیلی از برنامه-
ها اجرا نشود.

وی همچنین در بخش پایانی این 
انجمن  آینده  برنامه های  به  مصاحبه 
اشاره کرد و گفت: انجمن ورزش¬های 
رعایت  با  خارجه  امور  وزارت  همگانی 
و فاصله گذاری  بهداشتی  پروتکل¬های 
دارت  مسابقات  دوره  اولین  اجتماعی 
سازمان¬های  و  دیپلمات¬ها  ویژه 
بین¬المللی را در اول اسفند ماه 99 در 

دستور کار خود قرار داده است.
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تجربه یک کسبتجربه یک کسب  وکاروکار
گروه ورزشی تایگونگروه ورزشی تایگون

مقطع  فارغ التحصیل  اکبری،  سهیل 
فارغ   ، بدنی  تربیت  کارشناسی 
التحصیل مقطع کارشناسی مهندسی 
تهران،  دانشگاه  مدرس  صنایع، 
مدرس فدراسیون ورزش های همگانی 

و موسس برند تایگون تیم

نام مجموعه:
تایگون تیم، اسم موسسه ما تکاوران 
یگان وطن، برای اینکه بتوانیم ثبتش 
این  اسم  را  تایگون  اول حروف  کنیم 

موسسه گذاشتیم.

فاز اول قبل از شروع کار:
 7 از  رشته تخصصی بنده کاراته بود، 

سالگی کاراته کار کردم و مربی بنده، 
بنده، من را به عنوان همکارشان در یکی از 

داشتند،  کالس  که  مهدکودک هایی 
و  کردم  کار  خوب  کردند.  انتخاب 
نزدیک به 2سال در کنار ایشان بودم.

به  را  زیر هر کدام  بین فاکتورهای  از 

هر  به   ۱۰ تا   ۱ داشتید؟)از  میزان  چه 
کدوم امتیاز بدهید(

عالقه 10، ارتباط 9، تخصص 7

این  انتخاب  برای  تصمیم شما  دالیل 
ایده و کار چه بود؟

که  بوده  این  اعتقادم  همیشه  من 
باید  میکند  ورود  کاری  به  کسی  اگر 
داشته  انجامش  برای  فلسفه ای  یک 
کارهایی.  چنین  مخصوصاً  باشد 
زمانی که من کار مهدکودک را شروع 
کردم، اصالً این کار رایج نبود و کسی 
اعتقادی به کار بنده نداشت ولی من 
ورود  برای  بزرگ  و هدف  فلسفه  یک 

آسیب  بنده  چون  داشتم  کار  این  به 
دیده تمرینات اشتباه در ورزش کاراته 

هستم. 
که  شد  این  اصلی ام  هدف  بعدها 
نگذارم دیگر بچه¬ها مانند من قربانی 
ندهم  اجازه  و  اشتباه شوند  تمرینات 
اجباری  دوری  باعث  غلط  تمرینات 
شاگردهایم از فعالیت جسمانی شود. 

کار  شروع  برای  شما  اولیه  سرمایه 
چقدر بود؟

یک لدر)نردبان چابکی( بود و من برای 
اینکه بتوانم کارم را فرهنگ¬سازی کنم، 
شروع کردم با کار کردن با شاگردهای 
مهدکودکم در پارک ملت، آن هم به 
صورت رایگان. در این مسیر دو هدف 
که  کاری  فرهنگ¬سازی  اولی  داشتم، 
کردن  نزدیک  دومی  و  انجام می¬دادم 

والدین به بچه¬ها.

شما  کار  پیشرفت  در  تاثیرگذار  افراد 
چه کسانی بودند؟

خیلی  قیاسی¬فر  امیر  دکتر  آقای  کار 

تاثیر مثبت داشت و ایشان این مسیر 
را  طرح¬ها  و  دادند  نشان  بنده  به  را 
شروع  را  فعالیت¬مان  ما  و  ریختند 
راهنمایی های  و  کمک¬ها  و  کردیم 
رو  جهشی  با  که  شد  باعث  ایشان 
حوزه  این  در  عزیزان  بقیه  از  جلو  به 

پیشی بگیرم.

تیم اجرایی شما رو چه کسانی تشکیل 
می¬دادند؟

تیم تشکیل¬دهنده تایگون متشکل از 
مربی¬های تحصیل کرده در حوزه علوم 

ورزشی هستند.

وتحلیل  تجزیه  به  نسبت  اقدامی 
وکار(  کسب  جدول  مثل)ترسیم  بازار، 

داشتید؟
که  هستم  افرادی  دسته  آن  از  من 
اگر  چون  معتقدم  خیلی  نوآوری  به 
نوآوری داشته باشید، میتوانید حرفی 
را  این  اما  باشید  داشته  گفتن  برای 
وقتی  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید 
به  محصول¬تان  می¬کنید  نوآوری  شما 
ندارد  بازار  در  مشتری  تازگی،  دلیل 
مجاب  را  خودم  مخاطب  باید  من  و 
ایشان  به  بنده  خدمات  که  می¬کردم 
ایشان  برای  می¬تواند  و  می¬کند  کمک 

سودمند باشد.

اولین قدم اجرایی برای شروع کارتان 
چه بود؟

انجام  گفتم  قبل¬تر  که  همانطور 
تمرینات رایگان تو پارک ملت بود که 
همان باعث شد خیلی پیشرفت کنم.

به  را  زیر  موارد  اهمیت،  اساس  بر 
بندی کنید؟ ترتیب رتبه 
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بندی، تحلیل  )تیم و نحوه اجرا، زمان 
اصلی  ایده  کسب وکار،  جدول  و  بازار 

کار، سرمایه(.
اول قطعا ایده اصلی کار، دوم تیم و 
نحوه اجرا هست و سوم تحلیل بازار 
و جدول کسب وکار. بعد زمان¬بندی و 

آخری سرمایه است.

دهید؟ چه ارزشی ارائه می 
حرکتی  مهارت¬های  روی  واقع  در  ما 
را  بستر  این  و  می¬کنیم  کار  کودکان 
بتوانند  کودکان  که  می¬کنیم  مهیا 
جسمی،  و  ذهنی  تنش¬های  بدون 
الفبای مهارت¬های حرکتی را یاد بگیرند 
سبک  در  جسمانی  فعالیت¬های  و 
زندگی¬شان قرار بگیرد چون اگر سواد 
فعال  فرد  یک  برود،  باال  بدنی¬شان 
با ذهن  و  تبدیل می¬شوند  در جامعه 
نفس  عزت  به  اعتمادبه نفس  و  قوی 
دست پیدا خواهند کرد و در آینده فرد 
سالمی برای جامعه خواهند شد و هر 
دارای  آدم¬های  جامعه  یک  در  چقدر 
سالمت در ابعاد مختلف بیشتر باشند 
آن جامعه، جامعه بهتری خواهد بود.

مشتری های شما چه کسانی هستد؟
و  هستند  خانواده¬ها  ما  مشتریان 
کودکان شان. ما در دوران قبل از کرونا 
که  داشتیم  کودک  مادر  کالس¬های 
هایمان از کودکان 2سال شروع  کالس¬
می¬شد ولی به واسطه شرایط کرونا، از 

3سال شروع می¬کنیم تا 1515سال.

ارتباط  مشتریان¬تان  با  طریقی  ازچه 
برقرار می¬کنید؟

دارم  من  که  جایی  تنها  اینستاگرام، 
اینستاگرام است. سایتمان هم است 
ضعیف  االن  مقدار  یک  سایت  ولی 

شده ولی بهتر خواهد شد و قبال هم 
فستیوال¬های رایگان¬مان بود ولی االن 
به خاطر کرونا متاسفانه این گزینه را 

از دست دادیم.

 در کارتان همکار یا شریک دارید؟
خیر، البته در تیم تایگون شریکی ندارم. 
مجموعه¬های  مدیریت  ما  واقع  در 
برای  فضا  و  می¬گیریم  را  مختلف 
مجموعه  مانند  است  دیگر  اشخاص 
در  می¬کنیم  مدیریت  ما  و  اکسیژن 
واقع ما با صاحب مجموعه¬ها همکاری 
داریم اما برند تایگون تماماً متعلق به 

بنده است.

کدام فعالیت شما اصلی¬ترین فعالیت 
کسب وکارتان است؟

جز  ما  اکتیوپلی  کالس های 
فعالیت¬های اصلی ما است اما سعی 
پیش  خالقیت  سمت  به  را  کار  دارم 
بدهیم  ارائه  را  کاری  بتوانیم  و  ببرم 
که دیگران نتوانند انجام بدهند چون 
تیم تایگون از مربی¬های بسیار مجرب 

برخوردار است.

بزرگترین مشکالت این کسب وکار؟
کمبود یک فضا برای مجموعه تایگون، 
می¬کنیم.  حل  را  مشکل  این  داریم 

به  که  است  این  بعدی  بزرگ  مشکل 
دلیل تازگی این بیزنس اسپانسرها از 
هراس  بخش  این  در  سرمایه¬گذاری 
باتوجه به شرایط کرونا، به  دارند. که 
می¬کنیم  سعی  ولی  میدهم  حق  آنها 
و  باشیم  نداشته  اسپانسر  به  نیازی 
در  فرهنگ سازی  عدم  بعدی  مسئله 
مربی¬های  متاسفانه  و  است  کار  این 
این  تبلیغ  برای  خیلی  هم  حوزه  این 

کار کوشا نیستند.

بهترین ظرفیت¬های این کسب وکار؟
یک  به  را  کرونا  چالش  توانستیم 
بقیه  که  زمانی  و  کنیم  تبدیل  فرصت 
ادامه دادیم  عزیزان کنار کشیدند، ما 
است.  خوب  شرایط  خداروشکر  و 
غیرمتخصص  و  متخصص  نیروهای 
متخصص  مسیر  در  که  داریم  خوبی 
بتوانیم  باید  و  برمیدارند  گام  شدن 
چشم هایمان را باز کنیم و افراد الیق 

و شایسته را جذب کنیم.

برای همکاری دارید که  آیا پیشنهادی 
اینجا به مخاطبان ما ارائه بدید؟

تربیت  بچه¬های  قدم  گفتم  همیشه 
دارند،  قرار  چشم¬هایم  روی  به  بدنی 
خالصانه تمام تجربیات سال¬ها کارم را 
کدام  قرار میدهم. هر  اختیارشان  در 
مشتاق  که  تربیت بدنی  بچه¬های  از 
داشته  را  کار  این  شایستگی  و  باشند 
باشند با آغوش باز استقبال می¬کنم تا 
هم چیزی یاد بگیرند و هم درآمدزایی 

داشته باشند.

دوباره  را  وکار  کسب  این  بخواهید 
استارت بزنید، روی کدام بخش بیشتر 

سرمایه¬گذاری می کنید؟
رایگانش،  آموزش¬های  بخش  روی 
اولیا. االن هم  به  به کودکان چه  چه 
باز  تا  تمام شود  کرونا  منتظرم دوران 

کار آموزش رایگان را شروع کنم.

نظرتان چه حمایت¬هایی الزم است  به 
که باعث توسعه قوی کار شما شود؟

اگر یک فضای مناسب که اجاره پایینی 
داشته باشد، در اختیارمان قرار بدهند 
کالس¬ها  کمتری  هزینه  با  بتوانیم  تا 
جامعه  اقشار  تمام  تا  کنیم  برگزار  را 
فرصت شرکت در آن را داشته باشند، 
هیچ  متاسفانه  اما  می شود  عالی 

حمایتی صورت نمی گیرد.

سخن آخر...
بیشتر با هم رفاقت کنیم، کار گروهی 
نباشیم  نگران  بدهیم  انجام  بیشتر  را 
را  نیست کسی جای کسی  قرار  چون 

بگیرد. 
تشکر می¬کنم از فدراسیون ورزش¬های 
بچه های  همه  دم  و  همگانی 
تیم  برای  خالصانه  که  گرم  تایگون 
تیم  افراد  تمام  از  می¬کشند،  زحمت 
سپاسگزارم و از مجله خوب دسی مگ 
ارزش¬های مفید  به  نگاه درست  بابت 

جامعه، تشکر ویژه دارم.



رسول مرتضوی
دکتری مدیریت ورزش
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تحصیالت تکمیلیتحصیالت تکمیلی
مسیر موفقیت یا تباهی!!!مسیر موفقیت یا تباهی!!!

رشته  در  دارید  قصد  هم  شما  اگر 
تربیت ¬بدنی یا هر رشته دیگری ادامه 
تحصیل دهید، نیاز است بدانید که چرا 
چنین قصدی دارید؟ و در آخر مسیر، 

چه چیزی انتظارتان را می¬کشد؟ 

تحصیالت  نهایی  هدف  و  ماهیت 
تمام  در  دکتری(  و  تکمیلی)ارشد 
خارج  چیزی  دنیا،  پیشتاز  کشورهای 
نیست.  علم  رشد  به  کردن  کمک  از 
در دوره اول تحصیالت تکمیلی یعنی 
پرورش  محقق  یک  باید  ارشد  مقطع 
یابد و و در مرحله بعدی یعنی دکتری، 
در  بتواند  محقق  به عنوان  فرد  همان 
کمی  تخصصی  و  مشخص  حوزه  یک 
مرزهای علم را جابجا کند و در کل به 

پیشرفت علم کمک نماید.

که  بپرسید  خود  از  باید  نتیجه  در 
این  راستای  در  هم  شما  هدف  آیا 
محقق  شما  یعنی  می¬باشد؟  اهداف 
دارید؟  دوست  را  بودن  پژوهشگر  و 
آینده¬ای که برای خود در نظر گرفته¬اید، 

در همین چارچوب است؟
اگر جواب شما به این سؤاالت مثبت 
است، پس صالحیت ورود به مقاطع 
جواب  اگر  و  دارید  را  باالتر  تحصیلی 
در  است  بهتر  است،  منفی  شما 
تحصیل  ادامه  بر  مبنی  خود  تصمیم 

تجدیدنظر کنید. 

ادامه  برای  تصمیم¬گیری  از  قبل 
تحصیل باید هدف خود در زندگی و کار 
را مشخص کنید. اگر به دنبال کسب 
درآمد هستید، قطعاً انتخاب اول شما 
تحصیالت  در  تحصیل  ادامه  نباید 
شما  اول  اولویت  بلکه  باشد  تکمیلی 
باید کسب مهارت و ورود به بازار کار 
باشد؛ زیرا در حال حاضر دانشگاه¬های 
ما عمالً هیچ ارتباطی با بازار کار ندارند 
و در نتیجه، در دانشگاه به جز تبدیل 
به یک محقق شدن در دوره تحصیالت 
اگر  اما و  تکمیلی که آن هم به هزار 
وابسته است، چیزی به عنوان مهارت 
خیل  گرفت.  نخواهید  یاد  کسب وکار 
عظیمی از فارغ¬التحصیالن بیکار ارشد 

حاضر  حال  در  تربیت بدنی  دکتری  و 
است  ممکن  که  است  امر  این  گواه 
تباهی  تکمیلی  تحصیالت  مسیر  آخر 

باشد و نه موفقیت.
اگر قصد ورود به بازار کار را دارید، به 
این موضوع باور داشته باشید که در 
صالحیت  کارشناسی،  مقطع  همان 
دارا  را  تربیت بدنی  کار  بازار  به  ورود 
درآمد  کسب  می¬توانید  و  هستید 
داشته باشید و نیازی به ادامه تحصیل 

نیست.
مسیر  در  دارید  تصمیم  اگر  اما 
ما  با  بردارید،  گام  تکمیلی  تحصیالت 
و  برنامه¬ریزی  مراحل  تا  باشید  همراه 
کسب موفقیت در کنکور تربیت بدنی 
را با هم به صورت کامل بررسی کنیم.

ادامه دارد...



مجید عرب
دانشجوی دکتری کنترل حرکتی
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با مخترعانبا مخترعان
دستگاه تمرین انعطافدستگاه تمرین انعطاف  پذیری ورزشیپذیری ورزشی  

عنوان اختراع:
انعطاف پذیری  تمرین  دستگاه     
فعال  کشش  از  استفاده  با  ورزشی 

عضالت اصلی بدن 

نام مخترعین: 
مجید عرب ) دانشجوی دکترای کنترل 

حرکتی(

هدف از اختراع: 
انعطاف¬پذیری  باالی  اهمیت  علی رغم 
در ورزش و سبک زندگی فعال، هنوز 
استفاده  با  بتوان  که  جامعی  ابزار  به 
تمرینات  تخصصی،  به¬طور  آن  از 
عضالت  همه  برای  انعطاف¬پذیری 
بزرگ بدن را انجام داد، نیاز احساس 
می¬شود. با درنظر داشتن این مسئله،  
“دستگاه تمرین انعطاف¬پذیری ورزشی 
عضالت  فعال  کشش  از  استفاده  با 

اصلی بدن“ طراحی و ساخته شد.

سال ثبت:
1399 

شماره ثبت:
101054

استان محل اقامت: 
استان قزوین- شهر بوئین زهرا

زمینه فنی اختراع: 

بدنسازی و علم تمرین

طول  چقدر  اختراع¬تان  ثبت  فرایند 
کشید؟

 حدود پنج ماه طول کشید.

کاربرد اختراع: 
این دستگاه براساس اصول بیومکانیک 
کشش  قابلیت  و  است  شده  طراحی 
بدن  بزرگ  عضالت  انعطاف پذیری  و 
شامل: عضالت جلوی ساق پا، عضالت 
ران،  جلوی  عضالت  پا،  ساق  پشت 
و  داخل  عضالت  ران،  پشت  عضالت 
خارج ران، عضالت پشت کمر، عضالت 
کمر، عضالت  پهلویی  شکم، عضالت 
دستگاه  این  دارد.  را  گردن  و  دست 
جهت  ورزشی  فدراسیون های  در 
باشگاه¬های  ملی،  تیم¬های  تمرین 
همچنین  و  والیبال  فوتبال،  ورزشی 
استخرها،  بدنسازی،  باشگاه¬های 
مراکز استعدادیابی رشته¬های ورزشی 
مانند  باال  انعطاف¬پذیری  نیازمند 

ژیمناستیک قابل استفاده است.

آیا نمونه اولیه قابل به عرضه در بازار 
ساخته شده است؟ 

هنوز خیر

اختراع  انبوه  تولید  به  اقدام  آیا 
داشته¬اید؟ 

خیر

یا  شرکت  با  همکاری  به  مایل  آیا 
تولیدکننده خاصی هستید؟ 

بله، آمادگی این موضوع را دارم.

آیا مایل به فروش حق مالکیت معنوی 
و مادی اختراع خود هستید؟ 

بله، در صورت ارائه پیشنهاد مناسب

دستاوردی  یا  و  مزایا  چه  اختراع  این 
تاکنون برای شما داشته است؟ 

صرفاً  تاکنون  خیر،  خاصی  دستاورد 
برای رزومه علمی



شهاب ابراهیمی
مدیرعامل شرکت طبی ورزشی شینا

08

معرفی استارتمعرفی استارت  آپآپ
میز تراکشنمیز تراکشن

استارت  تیم  اعضای  و  موسسان  نام 
آپ و درجه علمی: 

انسانی(،  ابراهیمی)دیپلم  شهاب 
یوسفیان  صابر  نیک سرشت،  شریف 
)کارشناسی معماری و طراحی(، وهاب 

پرورش  یک  درجه  )مربی  ابراهیمی 
اندام و بدنسازی(

نام استارت آپ:
طبی ورزشی شینا

محل استقرار:
آذربایجان غربی، شهرستان اشنویه

حامیان و سرمایه گذارن:
بدون حامی

نوع و میزان حمایت:
شخصی ) به صورت محدود(

زمان شروع استارت آپ:
13۹۷

و  محصول  از  کوتاه  معرفی  یک 
همچنین ویژگی های خاص آن:

ورزشکاران  قدرتی،  ورزش های  در 
درطول هر جلسه تمرینی حدود ۱۰۰۰ 

می  جابجا  وزنه  کیلوگرم   ۱۵۰۰ الی 
وزنه  مقدار  این  جابجایی  که  کنند 
ستون  و  پاها  به  زیادی  بسیار  فشار 
است،  بدن  تعادل  نقطه  که  فقرات 

این فشارها مانع  وارد می کند. تداوم 
از اکسیژن رسانی، پمپاژ منظم خون و 
آسیب دیده  بافت های  به  موادمغذی 
کمر،  دردهای  ایجاد  در  و  می شود 

دیسک  تخریب  فتق،  زانوها،  گردن، 
و  فقرات  ستون  ناهنجاری های  ها، 
نهایتاً  و  نخاع  عصب  روی  بر  فشار 
مختل کردن تمرینات و کارهای روزانه 
تاثیر مستقیم دارد. برای جلوگیری از 
این عارضه استفاده ۳ الی ۱۰ دقیقه  از 
پایان تمرینات روش  میز تراکشن در 
بسیار مناسبی برای دفع این فشارها 
و ترمیم بافت های آسیب دیده است.

ارزش پیشنهادی به مشتریان:
نخاعی،  کانال  تنگی  دارای  بیماران 
خوردگی  اسپوندیلولیستزیس)لیز 
دیسک)تخریب  دژنراتیو  کمر(،  مهره  
دیسک های  چند  یا  یک  تضعیف  و 
یا  اسکولیوز)ناهنجاری  بین مهره ای(، 

انحنای ستون فقرات(.

دلیل انتخاب این محصول:
احساس نیاز و نبود محصول در مراکز 

ورزشی و فیزیوتراپی

محصول در کدام مرحله تولید است، 
به  موفق  تاکنون  شده  تجاری  اگر 

فروش شده اید؟
روند طراحی و تولید به اتمام رسیده و 
از ۳۰ دستگاه تولید شده ۱۰ دستگاه 

به فروش رسیده است.

بازار هدف:
باشگاه های بدنسازی و ورزشی، مراکز 

فیزیوتراپی و استفاده خانگی.

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

همچنین  و  محصول  وزن  کاهش 
اضافه کردن ۲ مدل دیگر

و  شما  به  تواند  می  هایی  حمایت  چه 
استارت آپ شما کمک کند؟

سرمایه خصوصی، همکاری با شرکت 
بدنسازی،  دستگاهای  تولید  های 
در  حضور  و  گسترده  تبلیغات 

نمایشگاهای ورزشی .

دورنما و آینده استارت آپ تان را چگونه 
می بینید؟

کشور  رشد  به  رو  وضعیت  دلیل  به 
و  بدنسازی  ورزشی،  زمینه های  در 
دستگاه های  از  استفاده  همچنین 
پیش رو  روشنی  آینده ی  پیشرفته 
دلیل  به  دستگاهی  چنین  هست. 
نوآوری و منحصربه فرد بودن می تواند 

جایگاه خوبی در بازار پیدا کند.

مایل هستید که امتیاز کامل استارت 
آپ تان را بفروشید، اگر بله چقدر؟

اگر منصفانه باشد )بله( و بستگی به 
توافق دارد.

ای  نمره  چه  زیر  عوامل  از  یک  هر  به 
10 برحسب میزان اثرگذاری و  1 تا  )از 

اهمیت در کار شما( می دهید؟
 ،۱۰ سرمایه:   ،۸ تیم:   ،۹ اصلی:  ایده 

مدل کسب وکار: ۸، زمان بندی: ۱۰

سخن آخر:
سرمایه گذاران   از  استارت آپ  این 
تولید  در  مشارکت  برای  عالقه مند 

استقبال می کند.
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تحقیق نوتحقیق نو
دیستروفی عضالنیدیستروفی عضالنی

آیا تا به حال فردی را دیده¬اید که قبال 
زمان  مرور  به  اما  است  بوده  سالم 
عضالتش دچار ضعف پیشرفته شده 
و در نهایت، عضالت اسکلتی و قلبی و 
های روزمره  همچنین توانایی فعالیت 
این  نام  باشد؟  داده  از دست  را  خود 
چیست؟  آن  علت  چیست؟  بیماری 
درمانی برای این بیماران وجود دارد؟

بیماری دیستروفی عضالنی چیست؟
به طورکلی   )MD(عضالنی دیستروفی 
ژنتیکی  اختالالت  از  گروهی  به 
به صورت  که  عصبی_عضالنی  و 
در  می شود.  گفته  است،  پیش¬رونده 
گروه  یک  عضالنی  دیستروفی  واقع 
آن  در  که  است  ارثی  بیماری های  از 
موجب  عضالت  آسیب  از  ناشی  درد 
آتروفی و فیبروز و در نهایت دژنراتیو 
به  منجر  آخر  در  و  التهاب  عضالنی، 
زودرس  مرگ  و  قلبی-ریوی  نارسایی 
را  عضالت  بیماری  این  می شود. 

می  تخریب  را  فیبرها  و  کرده  گرفتار 
می شود  عضله  جایگزین  چربی  کند، 
دست  از  و  تحلیل  باعث  همچنین  و 
دادن توده عضالنی می شود و متعاقب 
ازبین رفتن عضالت و ضعف توده  آن 
مبتالیان  روزمره  فعالیت¬های  بدنی، 

دیستروفی دچار اختالل می¬شود. 

علت بیماری دیستروفی عضالنی: 
در ساخت پروتئین¬هایی که از فیبرهای 

ژن¬های  می¬کنند،  محافظت  عضالنی 
خاصی نقش دارند. علت این اختالل 
جهش در ژنی است که مسئول تولید 
پروتئین مورد نیاز ساخت و نگهداری 
عملکرد  با  و  است  سالم  عضالت 

عضالت در ارتباط است.

انواع بیماری دیستروفی عضالنی:
پروتئین  و  ژن  دقیق  نوع  به  بسته   
ضعف  از  مختلفی  انواع  معیوب 
عضالنی رخ می¬دهد و دیستروفی به 
نوع   30 از  بیش  دارای  دلیل  همین 
از: دوشن،  عبارتند  که  است  مختلف 
عضالنی  دیستروفی  میوتونیک،  بکر، 
کمربند  دیستروفی عضالنی  دیستال، 
دیستروفی عضالنی  لگنی،  و  شانه¬ای 
کتفی  عضالنی  دیستروفی  مادرزادی، 
شانه ای چهره¬ای، دیستروفی عضالنی 
عضالنی  دیستروفی  دریفوس،  امری 

اکولوفارنژیال و... 
نوع  شدیدترین  و  شایع¬ترین 
بیماری¬های ژنتیکی_ عضالنی، که فقط 
،دیستروفی  می کند  درگیر  را  پسران 
وابسته  بیماری  این  است.  دوشن 
نوع مغلوب است  از   X به کروموزوم 
می¬شود.  یافت  عضالت  تمام  در  و 
اختالل  یک  بیماری  این  همچنین 
کشنده و غیرقابل درمان است که یک 
را  تازه متولد شده  3500 پسر  از  نفر 
گرفتار می¬کند. در بدو تولد هیچگونه 
نشانه بالینی وجود ندارد. اولین عالئم 
و  می شود  نمایان  ماهگی   18 از  بعد 
شروع  کودکان  رفتن  راه  در  تاخیر  با 
در  اغلب  دست¬ها  گرفتاری  می¬شود. 
زمانی  معموال  و  نمی¬شود  دیده  ابتدا 
بارز می¬شود که فرد وابسته به صندلی 
دادن  دست  از  است.  شده  چرخدار 

سنین  بین  معموال  رفتن  راه  توانایی 
7 تا 13 سالگی است و فرد را مجبور 
به استفاده از صندلی چرخدار می¬کند. 
لگن  ناحیه  در  بیشتر  ضعف عضالنی 
نمایان  گردن  کردن  خم  و  شانه  و 
می¬شود.  بیشتر عالئم در سن 2 الی 
و  عالئم  می¬شود.   پدیدار  سالگی   5
و شدت  نوع  به  بسته  بالینی  عوارض 
اثرات می¬تواند خفیف تا شدید باشد و 
به آرامی در طول عمر طبیعی پیشرفت 
تا  متوسط  معلولیت  آخر  در  و  کند 

پیشرفته و مرگ را به همراه دارد.

تشخیص  عضالنی  دیستروفی  چگونه 
داده می¬شود؟ 

می¬تواند  مختلف  آزمایش  تعدادی 
دیستروفی  تشخیص  در  پزشک  به 
آزمایش خون که  عضالنی کمک کند. 
را  عضالت  دیده  آسیب  پروتئین¬های 
ژنتیکی  آزمایش¬های  و  نشان می¬دهد 
و بیوپسی عضالنی که نوع دیستروفی 

تشخیص داده می شود.

این بیماری چگونه درمان می¬شود؟ 
برای  درمانی  هیچ  حاضر  حال  در 
اما  ندارد،  وجود  عضالنی  دیستروفی 
عالئم  مدیریت  به  درمان¬ها می¬توانند 
بیمار کمک کند و روند بیماری را آرام 
کند. گزینه¬های مدیریت درمان عبارتند 
که  کورتیکواستروئید  داروهای  از: 
التهاب را کاهش می¬دهد و به تهویه 
برای  جراحی  می¬کند،  کمک  تنفسی 
کمک به اصالح کوتاه شدن عضالت و 

ناهنجاری های اسکلتی و... 
و  فیزیوتراپی  از  استفاده  همچنین 
تقویت  را  عضالت  که  درمانی  ورزش 
کرده و دامنه حرکت خود را حفظ کنند. 
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مدالمدال  آورآور
  جواد حردانیجواد حردانی

با سالم لطفاً خودتان را معرفی کنید.
فرودین  متولد  هستم  حردانی  جواد 

13۶۳ در شهر اهواز 

لطفا سوابق علمی و ورزشی خودتان 
را بیان کنید.

ورزشی  فیزیولوژی  ارشد  کارشناس   •
گرایش تغذیه ورزشی

و  آسیایی  جهانی  مدال   ۴۰ دارنده   •
پارالمپیک در رشته های پرتاب دیسک 

و پرتاب وزنه
• حضور در 4 دوره بازی های آسیایی

• حضور در 4 دوره پارالمپیک

ورزشی  رشته  این  به  که  شد  چطور 
روی آوردید؟

چون خانوادگی به ورزش دوومیدانی 
داشتیم  عالقه  پرتاب  و 
رشته  من  عموهای  و 
پرتاب  ورزشی شان 
به  منم  بود،  وزنه 

همین رشته روی آوردم.

تیم  به  تا  برد  زمان  چقدر 
ملی راه پیدا کردید؟

تقریبا بعد از دو سال به تیم 
سن  کردم)در  پیدا  راه  ملی 

هفده سالگی(.

از طرف فدراسیون و وزارت ورزش چه 
برای رشته ورزشی شما  حمایت¬هایی 

وجود دارد؟
 ۲۰۰۸ پارالمپیک  از  بعد  خوشبختانه 
فدارسیون  و  وزارت¬خانه  در  پکن، 
جوایز  یکسان سازی  پاداش  بحث 
رکورددار  یک  به عنوان  افتاد.  اتفاق 
و  وزارت  از  شده  اعالم  جوایز  تمام 
فدارسیون را دریافت کردم. باتوجه به 
گستردگی ورزش جانبازان و معلولین، 

خدا رو شکر فدراسیون و عوامل دست 
اندرکار همیشه حامی مادی و معنوی 

ما ورزشکاران بوده که جا دارد از تمام 
این عزیزان تشکر کنم.

شغل  عنوان  به  رشته  این  به  آیا 
می¬توان نگاه کرد؟

وقتی وارد ورزش حرفه¬ایی می¬شوید، 
هزینه¬های  همه  تقریباً  می¬طلبد 
ورزش  را فقط صرف مخارج  دریافتی 
چون  طرفی  از  کنید،  خود  تخصصی 
بعد از دوره قهرمانی معموالً فراموش 
نمی¬توان  شغل  به عنوان  می¬شوید 
ورزش  در حین  باید  کرد.  نگاه  آن  به 
برای  نیز  مناسب  کار  دنبال  قهرمانی 

آینده بود. 

عنوان یک رکورددار پارالمپیک، چه  به 
مزایایی برای شما ایجاد شد؟

پزشکی،  معافیت  دانشگاه،  تحصیل 
از  حقوق  دریافت  پاداش،  دریافت 

صندوق قهرمانان

المپیک توکیو را چطور 
می کنید؟  ارزیابی 
در  جدیدی  رکورد 

راه است؟
شرایط  به  باتوجه 
کرونا  همه گیری 
دنیا  سراسر  در 
تعویق  به  و 
این  افتادن 
قطعاً  ها،  رقابت¬
ن  ا ر شکا ز ر و
از  حرفه¬ایی 
نهایت  به دست آمده  فرصت 
کرد.  خواهند  را  استفاده 
پیش¬بینی می¬کنم المپیک توکیو 
شاهد رقابت¬های جذابی باشیم.
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ویژگی¬های خاص این رشته چیست؟ 
محدوده  یا  ویژگی¬هایی  چه  فرد  یک 
این  در  که  باشد  داشته  باید  سنی 

رشته موفق باشد؟
کشیده  دست¬های  و  بلند  قد  باید   •

داشته باشید.
شروع  نوجوانی  سن  از  حتماً  باید   •
کرده باشید و تا سن ۴۵ سالگی هم 

می¬توانید ادامه بدهید.
• این رشته جزو سخت¬ترین ورزش¬ها 

است.

یا  و  التحصیالن  فارغ 
کمک¬هایی  چه  کارآفرینان 

می¬توانند به رشته شما بکنند؟
مهمترین  از  یکی  من  بنظر 
عزیزان  این  که  کمک¬هایی 
و  جانباز  عزیزان  به  می¬توانند 
است  این  کنند  ورزشی  معلولین 
که باتوجه به خاص بودن شرایط 
ورزشی  رشته  برای  ورزشکار  هر 
آن  تخصصی  کار  ابزار  تخصصی، 

رشته ورزشی را ساخت و طراحی کنند. 
دوومیدانی  رشته  برای  مثال  به عنوان 
برای ورزشکارانی که در کالس نشسته 
می شود  من  به نظر  می¬کنند،  کار 
ابزارهای کمکی ساخت که قطعاً تاثیر 

می¬تواند  آنها  عملکرد  روی  بر  مثبتی 
داشته باشد.

بهترین و بدترین تجربه ورزشی شما 
چیست؟

در  طال  مدال  کسب  خاطره  بهترین 
پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن بود و به اهتزاز 
در  عزیزم  کشور  پرچم  آوردن  در 

مدال  همان  نفر،  میلیون-ها  دیدگان 
طال جاده زندگی¬ام را هموار کرد برای 
پیشرفت¬های بعدی سکوی پرتابم شد.

رسیده¬اید؟  خود  زندگی  اهداف  به  آیا 
برنامه شما در آینده چیست؟ 

خدا را بی نهایت سپاسگزارم که به 
همه اهداف ورزشی خود رسیده¬ام. 
رو  زیادی  شخصی  اهداف  منتهی 
متعال  خدای  از  که  دارم  پیش  در 
و عزیزانم طلب دعای خیر می¬کنم. 
که  است  این  آینده  برای  برنامه¬ام 
مدیریت  بحث  در  هستم  مایل 
خدمتی  بتوانم  و  کنم  کار  ورزشی 
این  در  امیدوارم  که  کنم  جوانان  به 

مسیر موفق بشوم.

سخن پايانی:
می¬کنم  تشکر  رسانه  اصحاب  شما  از 
که همیشه حامی ورزشکاران هستید 
ممنونم  بی¬نهایت  مهربان  خدای  از  و 
که همیشه الطاف بی¬کرانش را به من 

ارزانی داده است.
می¬کنم  تشکر  هم  عزیزم  خانواده  از 
که در مسیر پیشرفت و قهرمانی من 
نقش بسیار پررنگی داشتند و شما را 

به خدای متعال می¬سپارم.
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وحید ساعتچیان
عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا)ع(
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معرفی همایشمعرفی همایش
تفریحات سالم-شهر سالمتفریحات سالم-شهر سالم

رضا)ع(  امام  بین المللی  دانشگاه 
مجازی  ملی  همایش  اولین  مشهد 
)تفریحات  شعار  با  را  فراغت  اوقات 

سالم-شهر سالم( برگزار می کند.
دکتر وحید ساعتچیان، دبیر کل اولین 
فراغت  اوقات  مجازی  ملی  همایش 
این  اعالم  با  مگ  دسی  با  گفتگو  در 

خبر افزود: این همایش با هدف 
ضعف  و  قوت  نقاط   شناسایی 
در  راهبردی  استراتژی¬های  و 
رشد  و  ورزشی  فراغت  اوقات 
و  جامعه  افراد  تندرستی  ابعاد 
زبان   به   دستیابی   همچنین 
نقش  و   حرکت   از   مشترک  
آگاهی  عمومی،  سالمت  در  آن 
بخشی از تازه¬ترین تحقیقات در 
حوزه¬های مختلف علوم  ورزشی  
و  جهت¬گیری آتی پژوهش¬های 
توسعه  همچنین  و  حوزه  این 
محققین  بین  ارتباطی  شبکه 
حوزه¬های  مختلف علوم ورزشی 

برگزار می¬شود.
به  همایش  این  افزود:  وی 
دانشگاه  مدیریت  و  همت 
و  رضا)ع(  امام  بین المللی 

تربیت  پژوهشگاه  مشارکت 
بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه 
ورزش های  فدراسیون  تهران، 
تربیت بدنی  موسسه  همگانی، 
دانشگاه  رضوی،  قدس  آستان 
شیراز،  دانشگاه  خوارزمی، 

کرمانشاه،  دانشگاه  تبریز،  دانشگاه 
اسالمی  علوم  دانشگاه  قم،  داشگاه 
یا  سیویلیکا  آزاد،  دانشگاه  رضوی، 
به  که  اینترنتی  دانش)پایگاه  مرجع 
مقاالت  مجموعه  نشر  و  نمایه سازی 
همایش و کنفرانس های داخل کشور 
جهان  استنادی  پایگاه  و  می¬پردازد( 
 30 و   29 تاریخ  در   )ISC( اسالم 
بهمن ماه سال جاری به صورت مجازی 

برگزار می¬شود.
ابعاد  »کاربرد  همایش  این  کل  دبیر 
اجتماعی،  فرهنگی،  اقتصادی، 
روانشناسی،  سالمتی،  فناوری، 

توسعه  در  گردشگری  و  بازاریابی 
اوقات فراغت و ورزش شهروندی«، و 
»اوقات فراغت و تفریح و سرگرمی با 
19 و با شعار  محوریت بیماری کووید 
این  محورهای  از  را  بمانیم«  خانه  در 

همایش ملی عنوان کرد.
دکتر ساعتچیان خاطر نشان کرد : با 
توجه به  جایگاه  یافته¬های نوین در 
و  یک سو  از   حرفه¬ای   ورزش  حوزه  
لزوم ارتقاء سطح  تندرستی از طریق 
تغییر در سبک  زندگی از سوی دیگر ، 
به نظر می¬رسد این دستاوردها  بتواند  
عملکرد  توسعه  در  چشمگیری  تاثیر 
اقشار  تندرستی  و  ورزشی 
باشد  داشته  جامعه  مختلف 
پیشبرد   موجب  همچنین  و 
حیطه  در  دانش  مرزهای 
ورزشی  علوم  و  تربیت بدنی 

باشد.
اساتید،  است  ذکر  شایان 
فرهیختگان  و  دانشجویان 
می توانند  ورزشی  علوم  حوزه 
به  99 نسبت  10 بهمن  ماه  تا 
ارسال چکیده مقاالت خود در 

این همایش اقدام نمایند. 
کسب  جهت  عالقه مندان 
به  می توانند  بیشتر  اطالعات 
ملی  همایش  سایت  نشانی 
به  را  فراغت  اوقات  مجازی 
به  یا  و  مراجعه  زیر  نشانی 
 051-38041 تلفن   شماره 
 1407 و   1410  ،1166 داخلی 

تماس حاصل نمایند.

http://leisurecongress.imamreza.ac.ir/


مسعود مبانی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
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کتابخوانکتابخوان
معرفی کتابمعرفی کتاب

نیازهای تغذیه ای کودکان و نوجوانان 
ورزشکار

 Sports nutrition needs for child  
  and adolescent athletes

فاکس،  الیزابت  انگلیسی:  ویراستار 
کاد ام کرکسیک 

فرشته   ، ایزدی  عظیمه  مترجمین: 
بهناز   ، صنایعی  مهزاد   ، علی اصغری 

احسانی
ویراستار علمی: عظیمه ایزدی

مبانی   انتشارات  نشر:  مشخصات 
)میاندوآب( - ۱۳۹۹

مشخصات ظاهری:  ۳۱۸ صفحه  

توضیح کتاب:
متاسفانه، با وجود پیشرفت روزافزون 
به  کتابی که  علوم ورزشی در کشور، 
تفصیل و به صورت کاربردی و تحصصی 
به تغذیه ورزشی گروه سنی کودک و 
نوجوان بپردازد؛ وجود ندارد. بنابراین، 
وجود یک راهنمای کاربردی و مبتنی بر 

علم روز با محوریت نیازهای کودکان 
است.  نیاز  مورد  ورزشکار  نوجوانان  و 
متخصصین  توسط  که  کتاب  این  در 

شده¬  نگارش  برجسته  ورزشی  تغذیه 
فصول  در  مختلف  موضوعات  است، 
مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. 
است  این  کتاب  این  برجسته  ویژگی 
که نیازها و توصیه ها تغذیه ای با توجه 
گرفته  قرار  بحث  مورد  سنی  گروه  به 
ذکر  کتاب  این  ویژگی  دیگر  است. 
با  کار  هنگام  که  است  مهمی  نکات 
کودکان مبتال به دیابت و سایر شرایط 
قرار  توجه  مورد  باید  خاص  پزشکی 
با  وزن  کنترل  گیرد، همچنین مبحث 
رویکرد جدید در این کتاب مورد بحث 

قرار گرفته است.
رویکرد  ارائه  با  کتاب  این  نهایت،  در 
علمی_عملی برای مربیان، ورزشکاران، 
ورزشکار،  نوجوانان  و  کودکان  والدین 
خواهد  مفید  محققین  و  دانشجویان 
بود. بی شک بهره گیری از این اطالعات 
موفقیت  و  عملکرد  سطح  بر  علمی 
مؤثر  ورزشکار  نوجوانان  و  کودکان 

خواهد بود.

زمان بندی تمرین برای ورزش ها
  Periodization Training for Sports   
کارلو  بومپا،  تئودور  پروفسور  تالیف: 

ای. بازیچیلی
آقاعلی نژاد،  حمید  دکتر  مترجمین: 
دکتر حمید رجبی، مهدی عباس زادگان 

و بهنام حیدری
مشخصات نشر: انتشارات پژوهشگاه 
چاپ   - ورزشی  علوم  و  تربیت بدنی 

دوم- 1399
مشخصات ظاهری:  498 صفحه  

توضیح کتاب:
کسری  دنیای  قهرمانی،  ورزش  دنیای 
از زمان¬ها، مسافت¬ها و امتیازها است 
ساعت¬ها  نیازمند  آن  بهبود  برای  که 
تمرین هدفمند می¬باشد، تمرینی که 
شده  بنا  علمی  پژوهش¬های  پایه  بر 
تمرین  به  سنتی  نگاه  امروزه  باشد. 
نبوده  ورزشکاران  نیازهای  پاسخگوی 
رسیدن  در  آنان  به  کمک  از  ناتوان  و 
ورزشی  عملکرد  باالی  سطوح  به 
موفقیت  راه  تنها  بنابراین،  است. 
در  حرکت  قهرمانی  ورزش  بزنگاه  در 
علوم  دانشمندان  که  است  مسیری 
مسیری  می¬کنند.  پایه¬ریزی  ورزشی 
تمرین  زمان¬بندی  به عنوان  آن  از  که 
با مطالعه کتاب حاضر،  یاد می¬شود. 
این امکان فراهم می¬شود تا مربیان، 
و  دانشجویان  استادان،  ورزشکاران، 
سایر عالقه-مندان علم تمرین بتوانند 
کلیات جامعی را از مفاهیم مرتبط با 
زمان¬بندی  به ویژه  تمرین  زمان¬بندی 
تمرین مقاومتی در رشته¬های ورزشی 

مختلف به¬دست آورند.



دانیال سعادتی
کارشناس ارشد مدیریت کسب وکار

که  افتادیم  فکر  این  به  ما 
تکنولوژی  تلفیق  با  چگونه 
در  شخص  به  می¬توانیم  

لحظه حس خوب بدهیم!

که  بیاوری  یاد  به  وقتی 
پول  به  تبدیل  قدم¬هایت 
می¬شوند، احتماال راه رفتن را به 

اتوبوس گرفتن ترجیح بدهی
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معرفی شرکت خارجیمعرفی شرکت خارجی
برای اینکه پولدار شی، باید قدمی برداریبرای اینکه پولدار شی، باید قدمی برداری

کردن،  ورزش  برای  انگیزه  کردن  پیدا 
یک معضل جهانی است، اما اگر برای 
بدهند،  پول  شما  به  کردن  ورزش 

چطور؟
شرکت  پشت  اصلی  ایده  جمله  این 
اپلیکیشن  یک  است،  سوئیت کوین 
ارز  به  را  شما  قدم¬های  که  رایگان 

دیجیتال تبدیل می¬کند. وقتی   استارت 
)بنیان  درلیاتکا  و  فومنکو  قبلی  آپ 

ورزش دوست سوئیت  روسی  گذاران 
شکست  با   2006 سال  در  کوین( 
از  را  کردن  ورزش  انگیزه  مواجه شد، 

دست دادند. 
زندگی  پنجم  دهه  در  که  نفر  دو  این 
خود بودند و در لندن زندگی می¬کردند، 
ورزش  اصلی  مشکل  که  فهمیدند 
نکردن این است که ذات انسان لذتی 
که در کوتاه مدت می¬توانند تجربه کند 
را به موفقیتی که در درازمدت ممکن 

کسب کند، ترجیح می¬دهد.

سوئیت کوین  دو  این   ،2016 سال  در 
 1000 هر  ازای  به  و  کردند  تاسیس  را 
قدم، 0.95 سوئیت کوین به کاربر اهدا 
می¬کنند که این ارز دیجیتال را می¬توان 
برای خرید ابزار ورزشی، کارت خرید و 

ثبت نام در باشگاه¬ها استفاده کرد. به 
طور مثال با 20هزار سوئیت کوین)که 
می¬شود( قدم  21میلیون  از  بیش 

می¬توان یک iPhone X خرید.

گالیه  باره  این  در  کاربرها  بعضی 
داشتند که باید قدم¬های زیادی را برای 
خرید وسایل مطلوب بپیمایند و بعضی 
مطلوبشان  میزان  آن  به  وقتی  هم 
استفاده  اپلیکیشن  از  دیگر  می¬رسند 

نمی¬کنند.

تقلب ممنوع!
انگلیس  و  آمریکا  در  اپلیکیشن  این 
شروع به کار کرده است و در سال 2018 
داشته است  کاربر  10میلیون  از  بیش 
موفقیتش  سازندگانش،  اعتقاد  به 
به¬خاطر توانایی تمایز قدم¬های صحیح 

و اعتبارسنجی آن¬ها بوده است.
ارز،  به  تبدیل  را  حرکت  که  »وقتی 
تبدیل به پول می¬کنی، به ناگاه افرادی 

اولگ فومنکواولگ فومنکو
موسس سوئیت کوینموسس سوئیت کوین

درلیاتکادرلیاتکا
موسس سوئیت کوینموسس سوئیت کوین

و  فرآیند¬ها  این  زدن  دور  مستعد  که 
جذب  را  دارند  را  پول  آوردن  به دست 
نفر که  با هزاران  روز  ما هر  می¬کنی. 

سعی دارند با ما بازی کنند روبرو می-
شویم.«

سوئیت کوین با استفاده از سنسورهای 
محل  و  حرکت  سرعت،  دائم  موبایل 
جغرافیایی شخص را زیر نظر دارد تا 
از تقلب ها و فریب¬ها بتواند پیشگیری 

کند.
داده¬های  درحال حاضر  برنامه  این 
مربوط به راه¬رفتن بیرون از خانه را که 
را  هستند  آسان¬تر  اعتبارسنجی  برای 
دانشگاه  با همکاری  البته  و  می¬پذیرد 
الگوریتمی  توسعه  حال  در  وارویک 
درون  داده¬های  اعتبارسنجی  برای 

خانه می¬باشد.
در  مجموعه  این  بنیانگذار  ادعای  به 
تبلیغ  برای  برند  سیصد   ،2018 سال 
شدند  حاضر  هدف  جامعه  در  شدن 
خود  محصوالت  رایگان  به صورت  که 
بدهند.  قرار  سوئیت کوین  بازار  در  را 
در جوالی 2017، این شرکت برای باال 
هر  فروش  روی  بر  خود  درآمد  بردن 

جنس نیز، درصدی را برای 
خود برمی¬داشت.

امیدوار  درلیاتکا  حاال 
مردم  روزی  که  است 

سوئیت  با  بتوانند 
خود  مالیات  کوین 
پرداخت  هم  را 

کنند.



سعید جعفری
دکتری مدیریت ورزش
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تخفیفتخفیف
  ویژه ایام مبارکویژه ایام مبارک

دهه فجردهه فجر
خرید محصولخرید محصول

ساناز نبی زاده
شرکت نوید سالمت نشاط
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دوربین بازاردوربین بازار
پایه بسکتبال پلیپایه بسکتبال پلی  اتیلن طرح عاج فیلاتیلن طرح عاج فیل

گونه ای  به  بسکتبال  پایه  نوع  این 
طراحی شده است که دارای مقاومت و 
استحکام باال در مقابل ضربه و اعمال 
حاصل  تنش های  کلیه  و  بوده  فشار 
از نیروهای محیطی را تحمل می کند 
و با توجه به اینکه جنس این نوع از 
پلی اتیلن  از  نوین  بسکتبال های  پایه 
آب وهوایی  شرایط  انواع  با  می باشد 
و  خوردگی  برابر  در  و  بوده  سازگار 

پوسیدگی بسیار مقاوم است.
خاص  انحنای  به  توجه  با  همچنین 
بر  که  بسکتبال  پایه  این  در  موجود 
اساس جدیدترین متد طراحی، شکل 
بسکتبال ها  پایه  دیگر  از  است  گرفته 
به علت  واقع  در  است.  شده  متمایز 
نوع  این  در  تیز  لبه های  وجود  عدم 
پایه بسکتبال هنگام برخورد احتمالی 
بازیکنان به این پایه ها احتمال صدمه 
خوردن و جراحت وجود ندارد در نتیجه 
خاطر  آرامش  و  ایمنی  با  بازیکنان 
خواهند  ادامه  خود  بازی  به  بیشتری 
داد. عالوه براین به علت زیبایی خاص 

این نوع پایه بسکتبال حتی کم تحرک 
ترین و گوشه گیر ترین افراد را مشتاق 
وادار  زمینه  این  در  تحرک  و  بازی  به 

خواهد ساخت.
دوبل(  رینگ  آن)با  فانتزی  حلقه 
حدود  در  بارهایی  تحمل  توانایی 
بدون  ایستا،  به صورت  کیلوگرم   400
دارا  را  برداشتن  تاب  و  انحنا  هرگونه 
دو  در  بسکتبال  پایه  این  می باشد. 

سایز استاندارد و مینی قابل استفاده 
برای کلیه فضاهای ورزشی رو باز نظیر 
پارک ها، هتل ها، ویالها و... می باشد.

بسکتبال  پایه  این  است  ذکر  شایان 
پژوهشگاه  از  علمی  تائیدیه  دارای 

تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد.

https://nsnco.com/
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