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به   در توان بخشی ورزشی نشریه پژوهشفیمابین دانشگاه بوعلی سینا به عنوان صاحب امتیاز   14/11/1399 نامه در تاریخت از درگاه ایزد منان، این تفاهمبا استعان

به نمایندگی  08138381192پژوهشی و تلفن  -نشانی: همدان، چهارباغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی، معاونت پژوهشی، دفتر نشریات علمی 

م خان، ساختمان کری -تقاطع عضدی تهران، خ کریم خان زند، به نشانی:  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی انجمن( و نشریه)سردبیر  علی یلفانیآقای دکتر 

به منظور همکاری  انجمن( رئیس) محمد حسین علیزادهبه نمایندگی آقای دکتر  29902941102تلفن:   عالمه طباطبایی، دفتر انجمن آسیب شناسی و حرکات اصالحی ایران

 گردد.منعقد می 9/2/98مصوب  25685/11ر علمی بر اساس آیین نامه اعتبار نشریات علمی کشو نشریهدر انتشار 

های مشاوره، پژوهش، آموزشی و تبادل تجربیات و اطالعات علمی در حوزه رسانی طرفین در زمینهو اطالع های علمینامه استفاده از تواناییهدف از تنظیم این تفاهم -1

 باشد.می نشریهفعالیت 

هدف عمدۀ مجله آشنایی و توانمندسازی علمی متخصصین ورزشی ، صاحب امتیاز دانشگاه بوعلی سینا است و شودمی منتشر  به زبان فارسی و شماره  2هر سال  نشریه -2

ی، یشگیری از آسیب های ورزشاعم از اساتید و مربیان و ... با جدیدترین دستاوردهای محققین و دانشمندان در حیطۀ توانبخشی ورزشی ورزشکاران و افراد آسیب دیده و پ

 .ها از طریق تمرینات و حرکات ورزشی می باشدهای اسکلتی، توانبخشی ورزشی بیماری ری اصالح ناهنجا

 بر عهده خواهد داشت. نشریهرا هیئت تحریریه  نشریهامور علمی  -3

 باشد.نامه اعتیار نشریات علمی کشور میتبصره: ترکیب اعضای هیئت تحریریه مطابق آیین

م توسط های الزهیئت تحریریه با هماهنگیدر دانشگاه بوعلی سینا خواهد بود و کلیه امور اجرایی و مکاتبات از طریق این دفتر انجام خواهد شد، جلسات نشریه دفتر  -4

 دانشگاه بوعلی سینا انجام خواهد شد.

 شد.و آرم آن قید خواهد انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی نام  نشریه در شناسنامه  -5

 اشد.ب. به عهده دانشگاه بوعلی سینا میهای چاپ، حق الزحمه داوری و انتشار و توزیع فصلنامه و ...ری، پست و مخابرات، تایپ و هزینههای ویراستاری، امور دفتکلیه هزینه -6

 و کارگاه آموزشی همکاری خواهند داشت. در برگزاری همایش، نشست تخصصیانجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه بوعلی سینا و  -7

 خواهند نمود.اقدام های علمی در موضوعات مورد نیاز طرفین به ارائه مشاورهانجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه بوعلی سینا و  -8

 هره خواهد برد.در داوری مقاالت بانجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی  از ظرفیت اساتید مبرز نشریه  -9

ماه قبل کتباً به دانشگاه بوعلی سینا اطالع  6را نامه داشته باشد، مراتب تمایل به خاتمه این تفاهمانجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی چنانچه  -10

 تا دانشگاه اقدامات الزم را جهت جایگزینی انجام دهد. خواهد داد

 نشریات علمی کشور و سایر مراجع ذیصالح ارسال خواهد شد.نامه به دبیرخانه مفاد این تفاهم -11

 سال خورشیدی اعتبار خواهد داشت و تمدید آن با توافق طرفین، بالمانع خواهد بود. دونامه به مدت این تفاهم -12

  بود.تبصره در دو نسخه تنظیم گردیده است و هر نسخه دارای اعتبار واحد خواهد  1بند و  12این تفاهم نامه در 

 

 یلفانیعلی دکتر                               
 سردبیر نشریه                                      

 حسین علیزادهمحمد دکتر 
 انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی رئیس

 

 
 


