
 بسمه تعالی

  اطالعیه 

بشرح زیر اعالم می  "فنون مشاوره تخصصی در روان شناسی ورزشی"اسامی قبول شدگان مصاحبه برای شرکت در کارگاه 

توجه شرکت کنندگان را به نکات زیر . همچنین برنامه برگزاری کالس ها و مدرسان مربوطه در جدول زیر ذکر شده است .شود

 :جلب می نماید

. سالن همایش های آکادمی ملی المپیک برگزار می شودبهمن ماه در محل  11صبح روز پنجشنبه  8::0ساعت افتتاحیه  .1

 . حضور شرکت کنندگان در این مراسم الزامی است

 .پایان خواهند یافت 11ساعت  آغاز و 9کالس ها ساعت  .2

 ،شعبه دولت ،نزد بانک ملت 08/81:99920شمارهان مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار ریال به حساب گشرکت کنند .:

روی فیش مربوطه  .بنام کمیته ملی المپیک، واریز نموده و اصل فیش مربوطه را به مرکز روان شناسی ورزشی ارائه دهند

  "جهت ثبت نام دوره آموزشی"نوشته شود 

 .با توجه به فشرده بودن مطالب، غیبت و تأخیر به هیچ وجه مجاز نیست .9

 .اسالیدهای اساتید در شروع کالس در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفتپرینت  .1

 .مشارکت فعال شرکت کنندگان در بحث و تبادل نظر و تمرینات عملی ضروری است .8

 .کارگاه نهایتاً با امتحان کتبی و شفاهی پایان خواهد یافت .1

ری اسالمی ایران با مشارکت آکادمی ملی وبه قبول شدگان در دوره گواهی سازمان نظام روان شناسی ورزشی جمه .0

 .المپیک جمهوری اسالمی ایران اعطا خواهد شد

 :اسامی قبول شدگان

مریم فریمانی، زهرا بابایی، آیسا ارشدی، زهرا محمدی، شیوا مولوی نیا، رزیتا نقی لو، میترا رضوانی دهقان، نازنین بخت  :خانم ها

 بهناز ارباب و پور، یلدا یزدان پرست، لیال غالمحسن زاده اقلیدی، روبیتا کمیلی، الهام مسلمان حقیقی،

مد زادخوش، مهدی عبدالهی، علیرضا سید اشرفی، علی حجتی، غفار تشکری مهرشاد تیزرو، میر احسان میرزاده، سید مح :آقایان

 ولی اهلل کاشانی وان، ابراهیم متشرعی، مد داود گمینیان، علیرضا محمدباغبشاد، رجبعلی برزگر، حمید فرج اللهی، مح

 

 

 

 



 "فنون تخصصی مشاوره در روان شناسی ورزشی"جدول برنامه های کارگاه 

 نام مدرس پیشنهادی ساعت عنوان تاریخ

11/11/99 

 

 9-8::18 اصول و کلیات مشاوره ورزشی
 آقای دکتر واعظ موسوی

 11-8::12 مهارت های مصاحبه مشاوره ای در ورزش

 8:::1-11 (مبانی نظری)رویکرد شناختی رفتاری در ورزش 
 آقای دکتر نصری

 8::11-11 (مبانی نظری)رویکرد شناختی رفتاری در ورزش 

29/11/99 

سنجش و )رویکرد شناختی رفتاری در ورزش 

(فرمول بندی  

18::8-9 

 آقای دکتر نصری
سنجش و )رویکرد شناختی رفتاری در ورزش 

(فرمول بندی  

12::8-11 

 8:::1-11 (مداخالت رفتاری)رویکرد شناختی رفتاری 
 آقای دکتر هادیزاده

 8::11-11 (رفتاری)رویکرد شناختی رفتاری 

8/12/99 

 9-8::18 (مداخالت شناختی)رویکرد شناختی رفتاری 
 خانم دکتر کاظمی

 11-8::12 (مداخالت شناختی)رویکرد شناختی رفتاری 

-مداخالت شناختی)رویکرد شناختی رفتاری 

 (رفتاری

11-1:::8 

 آقای دکتر هادیزاده
-مداخالت شناختی)رویکرد شناختی رفتاری 

 (رفتاری

11-11::8 

1:/12/99 

 9-8::18 مهارت های مصاحبه تشخیصی در ورزش
 آقای دکتر صبحی

 11-8::12 مهارت های مصاحبه تشخیصی در ورزش

فنون مشاوره در مدیریت پرخاشگری در 

 ورزشکاران

11-1:::8 

 آقای دکتر حمزه
فنون مشاوره در مدیریت پرخاشگری در 

 ورزشکاران

11-11::8 

19/1/91 

در مدیریت مشکالت خانوادگی در فنون مشاوره 

 ورزشکاران

18::8-9 

 آقای دکتر صبحی
فنون مشاوره در مدیریت مشکالت خانوادگی در 

 ورزشکاران

12::8-11 

 8:::1-11 اخالق حرفه ای در مشاوره ورزشی
 آقای دکتر خبیری

 8::11- 11 اخالق حرفه ای در مشاوره ورزشی

28/1/91 

 9- 8::18 ورزشیتمرین عملی مشاوره 

 مدرسین
 11-8::12 تمرین عملی مشاوره ورزشی

 8:::1-11 تمرین عملی مشاوره ورزشی

 8::11-11 تمرین عملی مشاوره ورزشی



:/2/91 

  9-8::18 تمرین عملی مشاوره ورزشی

 11-8::12 تمرین عملی مشاوره ورزشی مدرسین

 8:::1-11 ارزیابی مهارتهای عملی مشاوره ورزشی

 8::11-11 ارزیابی مهارتهای عملی مشاوره ورزشی

18/2/91 

  آزمون کتبی

 
  آزمون کتبی

  اختتامیه 

  اختتامیه

 


