
 



ژيروال کالب آرن جلسۀ چُارمیه  

  عىًان سخىراوی :

 ريیکردَای تکىًلًژیک ي ارتقاء عملکرد رَىی 

 دکترای رفتار حرکتی – محمذرضا قاسمیان آقای دکتر سخىران : 

 عصر 4ساعت   -  01/00/0231 –پىج شىبٍ 

 ياحذ ايل ي ديم – 44پالک  – 02ي  00بیه مالصذرای  –آدرس : احمذآباد 

  3352542-4تلفه  –گريٌ اعصاب ي ريان آرن  کىفراوس ساله

 يريد برای عمًم عالقٍ مىذان آزاد ي رایگان می باشذ

هحققاى علَم ٍرزضی ّوَارُ بِ دًبال تعییي عَاهل پیص بیٌی کٌٌدُ ٍ هَثر بر عولکرد  چکیذٌ سخىراوی :

بْیٌِ ٍرزضکاراى بَدُ اًد تا با ضٌاخت ٍ تَصیف ایي هتغیرّا درصدد کٌترل ٍ ارتقا عولکرد ٍرزضکاراى برآیٌد.  

قیت ٍرزضکاراى هحسَب هْارتْای رٍاًی درکٌار هتغیرّای جسواًی ٍ هْارتی ّوَارُ از هْن تریي عَاهل هَف

هی گردًد.  ایي هْارتْا بِ صَرت ٍیصُ در لحظات حساض رٍیدادّای ٍرزضی از درجِ اّویت باالتری برخَردار 

ّستٌد.در سالْای اخیر، رٍش ّای ًَیي در زهیٌِ آهادُ سازی رٍاًی ٍ ارتقای عولکرد ٍرزضی با رٍیکردّای 

ادبیات تحقیقاتی در زهیٌِ ارتقا عولکرد ٍرزضی را بِ خَد  تکٌَلَشیک ٍ هیاى رضتِ ای حجن ًسبتا ٍسیعی از

اختصاظ دادُ است کِ از جولِ ایي هَارد هی تَاى بِ بررسی هَلفِ ّای سایکَفیسیَلَشیک هَثر بر عولکرد 

ٍرزضکاراى ٍ کٌترل ایي هَلفِ ّا از طریق پرٍتکل ّای ًَرٍبیَفیدبک اضارُ ًوَد. هعرفی ایي رٍش ّا در کٌار 

هداخالت رٍاًطٌاختی هَجَد ٍ هرٍری بر برخی از تحقیقات صَرت گرفتِ در ایي زهیٌِ هَضَع ایي ارائِ سایر  

 اضد. بهی 



 رزومۀ سخنران 

محمدرضا قاسمیان مقدمنام و نام خانوادگی :   

Mor.ghasemian@gmail.com پست الکترونیک:      

  www.arensport.ir:    آرن اسپورت سایت

                                                                   : سوابق تحصیلی و آموزشی

 داًـگبُ ؿْیذ ثْـتی تْشاىذ سفتبس حشکتی کبسؿٌبػی اسؿ 

 هـْذ داًـجَی دکتشی سفتبس حشکتی داًـگبُ فشدٍػی  

 )هـْذ  هذسع داًـگبُ فشدٍػی ٍ داًـگبُ اهبم سضب)ع 

  عضَ ّیأت علوی هشکض جبهع تَاًجخـی ٍ تَاًوٌذػبصی آسى 

 : جوایس و عناوین آموزشی و پژوهشی

 4831ًفش اٍل هؼبثقبت علوی داًـجَیبى 

 ً4831ـجَیی ػبل پظٍّـگش ثشتش دا 

  4831ػخٌشاى ثشتش ّوبیؾ عصت سٍاًـٌبػی ٍسصؿی 

  ستجِ اٍل هقطع تحصیلی کبسؿٌبػی، کبسؿٌبػی اسؿذ 

  4811ستجِ اٍل ٍسٍدی دکتشی داًـگبُ فشدٍػی 

 : سوابق ورزشی

 ٌي قْشهبًی ٍ ػَهی هؼبثقبت تٌیغ سٍی هیض داًـجَیبى کـَسبٍیکؼت ع 

  سٍی هیضهشثی ٍ داٍس دسجِ یک فذساػیَى تٌیغ 

 4814 هشثی ثذًؼبص تین هلی تٌیغ سٍی هیض ًَجَاًبى 

 هؼئَل کویتِ آهَصؽ ّیبت تٌیغ سٍی هیض اػتبى خشاػبى 

 : پژوهشی عناوین فعالیت های

  استجبط ٍیظگی ّبی ؿخصیتی ثب ؿذت عالین افؼشدگی دس ػبلوٌذاى صى فعبل ٍ غیش فعبل ؿْش تْشاى

 .4831پظٍّـی ػبلوٌذ  -هجلِ علوی



 ِس. ًـشیِ ٍسصؿکب غیش ٍ ٍسصؿکبس پؼش آهَصاى داًؾ اجتوبعی سؿذ ثب ًفغ عضت ٍ خَدکبسآهذی ساثط

 .4831سفتبس حشکتی ٍ سٍاًـٌبػی ٍسصؽ. 

 هیض سٍی تٌیغ هٌتخت هْبست ّبی اًتقبل ٍ یبدداسی اکتؼبة، ثش ای صهیٌِ تذاخل هختلف ػطَح تبثیش .

 .4811. ٍسصؿی علَم ٍ ثذًی تشثیت تخصصی فصلٌبهِ

  تبثیش توشیي تصبدفی ٍ هؼذٍد ثب تبکیذ ثش تغییش پبساهتش ٍ ثشًبهِ حشکتی ثش اکتؼبة، یبدداسی ٍ اًتقبل

 .4811ػشٍیغ تٌیغ سٍی هیض. ًـشیِ حشکت پزیشؽ ًْبیی 

 عولکشد ثبصیکٌبى تٌیغ  ٍاضطشاة سقبثتی  ٍ پیچیذگی تکلیف  ثش صهبى ٍاکٌؾ کبٍؽ، تالؽ رٌّی  شیبثت

 .4811حشکتی پزیشؽ ًْبیی  سٍی هیض. ًـشیِ سفتبس

  تبثیش دػتَسالعول تَجِ ثش عولکشد ثبصیکٌبى تٌیغ سٍی هیض دس هَقعیت تحت فـبس. ًـشیِ حشکت

 . 4811پزیشؽ ًْبیی 

 ّبی ػبیکَفیضیَلَطیک ثِ اػتشع ٍ عولکشد یکپبسچِ پیَػتِ ؿٌیذاسی ٍ دیذاسی  ساثطِ ثیي پبػخ

 .4811ّوبیؾ ثیي الوللی علن فَتجبل ػخٌشاًی دس ثبصیکٌبى تین هلی ًًَْبالى فَتجبل ایشاى. 

  ثش اػبع ػبل.  41اسصیبثی ٍیظگی ّبی عصت سٍاًـٌبختی ثبصیکٌبى تین هلی فَتجبل ًًَْبالى صیش طشح

 .4811ّیبت فَتجبل خشاػبى ػفبسؽ

  ثبؿگبُ هذیبس ؿشق ٍثؼکتجبلجَاًبى اسصیبثی ٍیظگی ّبی عصت سٍاًـٌبختی ثبصیکٌبى تین هلی طشح . 

 .4811بت ثؼکتجبل خشاػبى ّی

  4811. ّیبت پیٌگ پٌگ خشاػبىثبصیکٌبى تین هلی تٌیغ سٍی هیض ًَجَاًبى ثیَهکبًیکی اسصیبثی طشح . 


