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 دانشگاه از (یحرکت )رفتار یحرکت یریادگی و تکامل و شدر ۀرشت در یتخصص یادکتر مدرک یکاش یعل دکتر

 از ریفراگ آموزش طیمح در یذهن توانکم افراد یبرا یبدنتیترب یتخصص پیفلوش و (1392 سال )در تهران
 نای .ددار (2011 سال )در ایتالیا کشور از نزایساپ دانشگاه و (ایتالیا ورزش یمل )دانشگاه کویتالیا فورو دانشگاه
 شد کایآمر کشور دری توان کم و ورزش دوره دنیگذرانی برای لیتحص گرنت اخذ به موفق 2017 سال در محقق

 نیتمر ۀبرنام یراحطی، تخصص ۀطیح رد ،13۸7 سال از وید. اگذران کشور نیا درنیز  رای تخصص دوره نیا و
 پژوهشگاه رد ،رحاضدرحال و ندکمی دنبال را یتوانکم با افراد یذهن و یجسمی بخشتوان یبرا یورزش

 ابت، وقتمامی علمئتیه عضو عنوانبه یاورفنّ و قاتیحقم، تعلو وزارت بهوابسته یورزش علوم و یبدنتیترب
 سندرم انندم ،فمختل اختالالت با توانکم افراد ورزشی یبخشتوان نینوهای وهیش ۀنیزم دری اریدانش رتبه
 نای .تاس مشغول پژوهش بهی ذهن یانتوکم با افراد و توجه نقص -یفعالشم، بیسیاوت فیط ختاللن، اداو

 با افراد و داون سندرمی، ذهنی توان کم با افرادی برای نیتمر جیپک سه نیتدو به اقدام چند سال اخیر در ،محقق
 نینوزدهم و نیشانزدهم برتر لفؤن، منخبگا یمل ادیبن عضو یکاش کترت. داس نموده سمیات فیط اختالل
 شیهما دو یعلم ریدب و یاجتماع و یانسانعلوم حوزه در 1393 و 13۸9 سال در ییدانشجو سال کتاب ۀجشنوار

 نیا گرید ۀارزند یپژوهش وابقست. اس بودهی ورزش علومی الملل نیب شیهماو سیزدهمین  نیدوازدهم وی مل
 در یپژوهشیعلم و ISI ۀمقال پنجاه از شیب اپب، چکتا جلد پنجو ترجمه  فیلأتت: اس شرح نیا به محقق

بیش  یاجرا و یمل و یالمللبینی، جهانهای شیهما در مقاله سی از شیب ۀرائر، اکشو از خارج و داخل التمج
و دو دوره عضو هیات علمی برتر در پژوهشگاه  رکشو معتبر یقاتیتحقهای سازمان یبرا یپژوهش طرح ستیب از

 عنوان هب ،رحاضدرحال و وستیپ رانیا ۀژیو کیالمپ هب ،13۸9 سال از یکاش کترد. تربیت بدنی و علوم ورزشی
  .دنکمی تیفعال رانیا ژهیو کیالمپ کل ریدب

  

  درباره مولف
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ف: مول شگفتاريپ

حقق به سفارش مسه طرح پژوهشی است که بیش از ده سال تالش و تحقیق محقق و اجرای  از برگرفته کتاب نیا
انجام  )یک طرح( و صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری )دو طرح( وهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیپژ

 شود.می سال اخیر در قالب این کتاب منتشر 5ی انجام شده در این حوزه در هاداده و نتایج پژوهش

هد دمی ا توضیحر خطوط راهنماي فعاليت بدني و تمرين در افراد با كم تواني ذهنيکه بخش اول 

جام شده است. برگرفته از یک طرح تحقیقی است که به سفارش صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری ان
انی ذهنی و بررسی تمرینی برای افراد با کم تو-تدوین بسته آموزشی"با عنوان  1399و  139۸این طرح در سال 

ر اجرای طرح مذکور داجرا شد.  96005100با شماره  "کتیی روانی حرهاتاثیر آن در بهبود ترکیب بدنی و مهارت
هرا رنجبر در جمع زهمکاران زیادی با محقق همکاری داشتند. سرکار خانم دکتر زهرا سرلک و سرکار خانم دکتر 
حسین کاکه جانی  آوری پیشینه پژوهش همکاری بسیار خوبی داشتند و در ارائه برنامه تمرینی نیز جناب آقای

تاد ارجمند جناب آقای جرای برنامه تمرینی را بر عهده داشت. نظارت بر اجرای این طرح نیز بر دوش اسمسئولیت ا
ی کمال و نهایت تشکر و دکتر بهروز عبدلی بود. الزم است از زحمات همه این عزیزان در خلق این اثر ارزشمند علم

قدردانی را به عمل آورم. 

هد دمی را توضیح ني و تمرين در افراد با سندرم داونخطوط راهنماي فعاليت بد کتاب بخش دوم

ی آموزش برنامه نیتدو" عنوان بای ورزش علوم وی بدن تیترب پژوهشگاه سفارش بهی قیتحق طرح کبرگرفته از ی
 "افراد نیای حرکتهای مهارت رشد بری نیتمر بسته نیای بخش اثری بررس و داون سندرم باآموزان دانش ژهیوی نیتمر
ار خانم ملیحه عباسپور برنامه تمرینی تدوین شده در این طرح در دو مدرسه استثنائی شهر مشهد توسط سرکد. اشبمی

اد احمد رضا موحدی آنی اجرا و تعدیل شد. نظارت بر اجرای این طرح تحقیقی بر عهده استاد محمد کمالی و است
 بود. 

 حرا توضی راد با اختالل طيف اتيسمخطوط راهنماي فعاليت بدني و تمرين در افبخش سوم کتاب 

رح تحقیقی در مدرسه دهد. این طرح نیز به سفارش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اجرا شده است. این طمی
ین طرح تحقیقی بر ااجرای برنامه تمرینی در آئین محمد که ویژه کودکان با اختالل طیف اتیسم است اجرا شد. 

ی و دکتر امین غالمی نظارت این طرح بر عهده اساتید گرامی دکتر صادق نصروری بود. عهده سرکار خانم مرضیه دم
 بود. 

 2و دکتر مائده منصوبی 1در کلیه مقاالتی که از این طرح ها تدوین و به انگلیسی منتشر گردید، پروفسور هلن داوز
در انتشار مقاالت و مشاوره در زمینه  از دانشگاه اکستر انگلستان نیز با محقق همکاری داشتند که به لحاظ همکاری

فرایند کلی کار پژوهشی از این عزیزان نهایت قدردانی و تشکر به عمل می آید و امیدوار هستیم با کمک آنها بتوانیم 
این کتاب را به زبان انگلیسی نیز منتشر و در اختیار جامعه جهانی قرار دهیم. 
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