
 با عرض سالم خدمت سروران و فرهیختگان گرامی

 به اطالع می رسانداحتراماً 

 اعالم شد. ورزش سه گانههمایش ملی  دومیننهایی برگزاری   زمان

 6۹ماه  سفندا 17برگزاری همایش :   تاریخ

 ۹6 ماه سفندا 12آخرین مهلت ارسال مقاالت:

 پیام نور سازمان مرکزیبرگزاری:دانشگاه   مکان

 اهداف برگزاری همایش :

 کشور و ارائه راهکارهای مناسبسه گانه  ها و مشکالت مدیریتی ورزش آسیب شناسی چالش

 سه گانهارتباط با نهادهای علمی و همتراز جهت مبادله دانش و فن آوری نوین در ورزش 

یابی به دستاوردهای و پژوهشگران ورزشی کشور برای دست سه گانه ارتقا دانش علمی و عملی دست اندرکاران، مدیران ورزش

 سه گانه علمی نوین در ورزش

 کشور سه گانه های کارآمد کشف و باروری استعدادهای بالقوه در ورزشیابی به راهدست

 برنامه های همایش:

 سخنرانی های اساتید برجسته ورزش کشور

 LED  ارایه مقاالت پوستر به صورت

 تخصصی  –وزشی کارگاه های آم

 نمایشگاه کتاب تخصصی

 محورهای همایش:

 فدراسیون های ورزشیدر مدیریت اقتصاد و بازاریابی 

 فدراسیون های ورزشیدر  مدیریت رویداد

 فدراسیون های ورزشیدر مدیریت رسانه 



 های استقامتیعلم تمرین در ورزش 

 های استقامتیورزش در فیزویولوژی کاربردی 

 استقامتی هایورزش در تغذیه 

  در ورزش روانشناسی

 های استقامتیورزش در آسیب شناسی و حرکات اصالحی 

 های استقامتیورزش  دربیومکانیک 

 راهنمای تنظیم مقاله:

 به شکل چکیده کوتاه فارسی تنظیم شوند.  مقاالت ارسالی می بایست  

 چکیده کوتاه فارسی:

شامل: عنوان، نام و نام خانوادگی و مشخصات نویسندگان، مقدمه،  و حداکثر یک جدول یا یک نمودار  A4 در یک صفحه -

 منبع، شیوه منبع دهی ونکوور( باشد. ۵گیری و واژگان کلیدی )حداکثر پنج واژه(، منابع )حداکثر ها، نتیجهشناسی، یافتهروش

 سانتی متر بین سطرها تایپ شود. 1با سه سانتی متر حاشیه و  word 2007 با نرم افزار -

مشخصات   ،B Nazanin 11 بولد، نام نویسندگان: B Nazanin 12 قلم تایپ در چکیده فارسی برای عنوان مقاله: -

 انتخاب شود.B Nazanin 12 کلمه( و با قلم نازنین ۵۰۰، متن )B Nazanin 10 نویسندگان:

 شرایط پذیرش مقاالت:

 و خارجی ارائه یا چاپ شده باشد. مقاله ارسالی نباید در سایر همایش ها و سمینارهای داخلی -

 به مقاله خارج از چارچوب فراخوان همایش، ترتیب اثر داده نخواهد شد. -

 از هر نفر حداکثر دو مقاله پذیرش خواهد شد. -

 یلذیا لینک   triathlon@msy.gov.ir    نویسندگان محترم می توانند مقاالت خود را از طریق پست الکترونیکی -

 نمایندارسال 

http://www.issma2.ir/index.php/3rd-sport-management-

conference/triathlon 

http://www.issma2.ir/index.php/3rd-sport-management-conference/triathlon
http://www.issma2.ir/index.php/3rd-sport-management-conference/triathlon


  :گانه سه همایش به مقاله ارسال لینک

goo.gl/wNjCVw 

 ایران مراجعه نمایید. سه گانه ورزش فدراسیونجهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی 

 


