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دومینیک چیكوت ،موسس و مالک آکادمی آموزش مهارت های حرکتی کودکان در شهر بازل
سوئیس با ارائه خدمات آموزشی برای توسعه مهارت های حرکتی در کودکان ( 4تا  10ساله)
است  ،مربی حرفه ایی برنامه ملی ورزش کودکان تحت حمایت وزارت ورزش و جوانان سوئیس،
یک برنامه ورزشی حمایت شده از طرف دولت که بیش از  530هزار کودک ساالنه در آن شرکت
می کنند .موسس  /مالک موسسه ، Kinderbaselیک سازمان ورزشی مجری کالس های
توسعه مهارت های حرکتی سنین مهدکودک ،اردوهای ورزشی ،جشن های تولد ورزشی و کالس های ورزشی مختلف در شهر بازل
سوئیس .مدیر برنامه  Allschwilسویس (برنامه ایی برای اجرای ورزش های فوق برنامه کودکان  12-6ساله ) .مربی درجه  1المپیک
سوئیس ،نهادی دولتی برای آماده سازی ورزشكاران حرفه ای .مدرس دوره های مربیگری اسكواش سوئیس در سطوح درجه  2 ،1و .3
موسس برنامه  ، GoKidsCampاردوگاه های ورزشی کودکان ویژه تعطیالت در سان فرانسیسک ( .)2007- 1997بازیكن حرفه ای
سابق اسكواش تیم سوئیس و آموزش حرفه ای آن از سال  -1995تاکنون.

دکتر امین غالمی
دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی ،عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم
ورزشی ،سرپرست پژوهشكده علوم رفتاری در ورزش (از  1389تا کنون)  ،مدیر امور بین الملل
پژوهشگاه علوم ورزشی (از  1390تا کنون) ،نماینده انجمن بین المللی بازی در ایران (2015
تاکنون) ،رئیس کمیته بازی و ورزش کودکان هیات ورزش های همگانی استان تهران (1395
تاکنون) ،عضو هیات تحریریه نشریه بین المللی بازی ( ، )2017مدرس بین المللی اصول برنامه های بازی هدفمند کودکان ،مدرس
کارگاه های بازی حرکتی  ،مدرس انجمن بازی ها و ورزش کودکان فدراسیون ورزش های همگانی ایران ،مدیر گروه بازی علم و حرکت،
مدیر اولین و دومین دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان (آذر و اسفند  96تهران)،دارنده لوح تقدیر از دومین ( )1395و سومین
( )1396ایده بازار ملی اسباب بازی ،مولف ده ها مقاله و کتاب و پژوهش در حوزه بازی و ورزش کودکان .

دکتر صالح رفیعی
دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی ،عضو هیات علمی و دبیر گروه رفتار
حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،رئیس انجمن بازی و ورزش کودکان فدراسیون
ورزش های همگانی ایران ،مدیر کارگروه های پژوهشی کاربردی پژوهشگاه علوم ورزشی  ،مولف
ده ها مقاله و کتب و طرح پژوهشی در حوزه بازی کودکان ،مدرس دانشگاه در دروس رشد
حرکتی و یادگیری حرکتی .مدرس اولین دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان (آذر .)96

دکتر علی کاشی
دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی و عضو هیات علمی و مدیر پژوهش
پژوهشگاه علوم ورزشی ،فلوشیپ ورزش معلولین ازدانشگاه ملی ورزش ایتالیا ،دبیرکل المپیک
ویژه ایران (سازمانی  NGOمربوط به ورزش کودکان خاص) مدیر سابق آموزش های تخصصی
و تحصیالت تكمیلی پژوهشگاه علوم ورزشی و متخصص طراحی برنامه های بازی و ورزش
کودکان کم توان ذهنی  ،دارای بیش از پنجاه عنوان مقاله،کتاب و طرح تحقیقی در حوزه
کودکان کم توان ذهنی ،مدرس اولین دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان (آذر .)96

دکتر فرهاد قدیری
دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی ،عضو هیات علمی و مدیر گروه
رفتارحرکتی دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی ،مسئول کمیته آموزش
انجمن بازی و ورزش کودکان فدراسیون ورزش های همگانی ایران ،مولف سی مقاله و طرح
پژوهشی در حوزه بازی کودکان ،مدرس دانشگاه در دروس رشد حرکتی و یادگیری حرکتی.
مدرس رسمی دوره های مربیگری آمادگی جسمانی درجه  2 ،3و  1از سال  1382تا کنون .عضو اجرایی
کمیته استعداد یابی فدراسیون های هندبال و کشتی.

دکتر حامد عباسی
دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی و عضو هیات
علمی پژوهشگاه علوم ورزشی ،مسئول آموزش های آزاد پژوهشگاه علوم ورزشی ،دبیر تخصصی
نشریه مطالعات طب ورزشی ،متخصص طراحی بازی ها و تمرینات اصالحی برای کودکان دچار
ناهنجاری قامتی  ،عضو کمیته علمی  8همایش ملی و بین المللی ،ترجمه  5عنوان  ،تالیف سه
عنوان کتاب ،دارای  12مقاله علمی پژوهشی ،مجری و همكار  10طرح پژوهشی ،متخصص بخش ورزشدرمانی و ورزش سالمندی
در مرکز توانبخشی کهریزک کرج ،مدرس اولین دوره بین المللی بازی و ورزش
کودکان (آذر .)96

استاد مهرداد نظام آبادی
فارغ التحصیل رشته گرافیک ،پایه نمایش .مدرس نمایش و بازی های خالق و مجری
برنامه های کودک صدا و سیما مانند نقش عمو جون سلیمون در فیتیله ها 23 .سال
سابقه تدریس بازی های خالق در مراکز و سازمان های مناطق مختلف ایران .از سال
 1367فعالیت خود را با بازی در سریال میهمانی خدا در شبكه دو سیما آغاز کرد .از
سال  1365کار نمایش را در کانون حر تهران آغاز کرد .دریافت لوح های تقدیر و تندیس متعدد در رشته بازیگری و کارگردانی.
مدرس اولین دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان (آذر  .)96مولف کتاب  40بازی آپارتمانی.

آقای محسن محمدی پناه
کارشناس ارشد تربیت بدنی 8 ،سال مربی کالس بازی های حرکتی مهد کودک
های مشهد ،مدرس انجمن دوستداران کودک وخانواده خراسان  ،مدرس کانون
توسعه همیاری مهدکودک های مشهد  ،طراح و مجری انواع جشنواره های بازی
های کودکان ،کارگاه های بازی و ورزش مادر و کودک در مهدهای کودک و
سازمان ها.

