ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﯿﺸﮕﺎم در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ورزش در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
و ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ورزﺷﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺳﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي ﮔﺮوه:
اﯾﻦ ﮔﺮوه دراراي ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ارزﻧﺪه اي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻋﻀﺎء داﺋﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوزي و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﺮو در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﻤﺪﯾﻬﺎي ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
-

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ در ورزش )از ﺳﺎل (94

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ اﯾﺮان )ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن(

-

اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ اﯾﺮان )ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن(

-

اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

-

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ )ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺼﺐ ﭘﺎﯾﻪ در ورزش(
 oدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از:



آي ﺗﺮك

ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ

ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزش داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ از ﻣﻌﺪود ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ در ورزش ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪ در ورزش را در ﺳﺎل

 94راه اﻧﺪازي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻋﻠﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزش ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ورزﺷﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزش ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﺻﺖ
ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزش ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﺮوه داراي رﺷﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎي ذﯾﻞ ﺑﻮده و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي:
-

رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ

در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ:

-

ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدي در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ورزﺷﯽ

ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ورزﺷﯽ

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزش داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد از اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻃﺎﻟﺐ ﭘﻮر
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ  :داﻧﺸﯿﺎر

ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ
http://mtalebpour.profcms.um.ac.ir
زﻣﯿﻨﻪ و ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ( ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ورزﺷﯽ -ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ

 -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻈﯿﻢ زاده
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ  :اﺳﺘﺎدﯾﺎر

ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ
http://mortezaazimzade.profcms.um.ac.ir

DrAZIMzadeh.com
زﻣﯿﻨﻪ و ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ:
-

ﺑﺮﻧﺪ

-

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

-

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ

دﮐﺘﺮ زﻫﺮاﺳﺎدات ﻣﯿﺮزازاده
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ  :اﺳﺘﺎدﯾﺎر

ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ
http://z.mirzazadeh.profcms.um.ac.ir
زﻣﯿﻨﻪ و ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ:
-

ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ورزش

-

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدي و ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﺘﯽ دار
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ  :داﻧﺸﯿﺎر

ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ
http://keshtidar.profcms.um.ac.ir
زﻣﯿﻨﻪ و ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ:
-

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدي و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ورزش

-

ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ورزﺷﯽ

-

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ در ورزش

-

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اداري در ورزش ) اﻗﺘﺼﺎد در ورزش(

ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺨﺮ اﻟﺴﺎدات ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯿﺎن
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ  :اﺳﺘﺎدﯾﺎر

ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ
http://tabatabaeian.profcms.um.ac.ir
زﻣﯿﻨﻪ و ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ:
-

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ

-

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ورزش

