
  
  
 
 

  آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك
  جمهوري اسالمي ايران

  
  
  
  
  
  

  پايگاه هاي اطالع رساني تربيت بدني و ورزش
  

  1388مهر 
  
  
  
  
  
  
  

  :تهيه و گردآوري
  شهرزاد كردبچه
  ماندانا آجودان
  مريم فريدار
  سارا مهراني

  
 
 



 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان تهران

ديفر دانشگاه ها نشاني سايت  
www.alzahra.ac.ir  1 دانشگاه الزهرا 

) ع(دانشگاه افسري امام علي  ..........  2 
www.ihu.ac.ir  ع(دانشگاه امام حسين (  3 

www.emamreza.ac.ir  ع(دانشگاه امام رضا (  4 
www.isu.ac.ir  ع(دانشگاه امام صادق (  5 

www.bmsu.ac.ir   6 دانشگاه بقيه اهللا 
www.pnu.ac.ir ور دانشگاه پيام ن  7 
www.modares.ac.ir  8 دانشگاه تربيت مدرس 

www.tmu.ac.ir  9 دانشگاه تربيت مدرس 
www.ut.ac.ir  10 دانشگاه تهران 

www.uact.ac.ir   11 دانشگاه جامع علمي كاربردي 
www.kntu.ac.ir  12 دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 
www.shahed.ac.ir  13 دانشگاه شاهد 

www.sbu.ac.ir  14 دانشگاه شهيد بهشتي 
www.aku.ac.ir 15 دانشگاه صنعتي اميركبير 

www.sharif.ac.ir  16 دانشگاه صنعتي شريف 
wwwiums.ac.ir   17 دانشگاه علوم پزشكي ايران 
www.tums.ac.ir  18 دانشگاه علوم پزشكي تهران 

www.sbmu.ac.ir  19 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
www.atu.ac.ir   20 دانشگاه عالمه طباطبايي 

www.iust.ac.ir  21 دانشگاه علم و صنعت ايران 

 22 دانشگاه علوم انتظامي  ...........

 23 دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  .............

www.uswr.ac.ir 24 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 
www.art.ac.ir  25 دانشگاه هنر 

 26 موسسه آموزش عالي سوره  ............

 27 دانشگاه مذاهب اسالمي  .............
www.sadra.ac.ir ه آموزش عالي غير انتفاعي صدرالمتاهلين موسس  28 

www.pwit.ac.ir   29 دانشگاه صنعت آب و برق 

http://www.alzahra.ac.ir/
http://www.ihu.ac.ir/
http://www.emamreza.ac.ir/
http://www.isu.ac.ir/
http://www.bmsu.ac.ir/
http://www.pnu.ac.ir/
http://www.modares.ac.ir/
http://www.tmu.ac.ir/
http://www.ut.ac.ir/
http://www.uact.ac.ir/
http://www.kntu.ac.ir/
http://www.shahed.ac.ir/
http://www.sbu.ac.ir/
http://www.aku.ac.ir/
http://www.sharif.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/
http://www.sbmu.ac.ir/
http://www.atu.ac.ir/
http://www.iust.ac.ir/
http://www.uswr.ac.ir/
http://www.art.ac.ir/
http://www.sadra.ac.ir/
http://www.pwit.ac.ir/


 واحد هاي دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران

 
رديف  دانشگاه  نشاني سايت 

www.iau.ac.ir زاد اسالمي دانشگاه آ  1 

www.iauro.ac.ir 2 دانشگاه آزاد اسالمي منطقه يك 

www.iauctb.ac.ir 
 

 3 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مركز 

www.azad.ac.ir ه آزاد اسالمي واحد جنوب دانشگا  4 

www.iaunt.ac.ir   5 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شمال 

www.iautmu.ac.ir  6 دانشگاه آزاداسالمي واحدپزشكي تهران 

www.iauro.org  7 دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن 

www.kiau.ac.ir  8 دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج 

www.varaminuniversity.org   9 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين 

...........  10 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر  

www.iausr.ac.ir  11 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري 

 
 
 

 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان همدان 
 

 رديف  دانشگاه ها  نشاني سايت 

www.basu.ac.ir  1 دانشگاه بوعلي سينا همدان 

www.hums.ac.ir  2 دانشگاه علوم پزشكي همدان 

 
 
 

http://www.iau.ac.ir/
http://www.iauro.ac.ir/
http://www.iauctb.ac.ir/
http://www.azad.ac.ir/
http://www.iaunt.ac.ir/
http://www.iautmu.ac.ir/
http://www.iauro.org/
http://www.kiau.ac.ir/
http://www.varaminuniversity.org/
http://www.iausr.ac.ir/
http://www.basu.ac.ir/
http://www.hums.ac.ir/


 
 واحد هاي دانشگاه آزاد اسالمي استان همدان 

 
 

 رديف  دانشگاه  نشاني سايت 

 1 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان  ........

www.iauh.ac.ir  2 دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان 

 
 

انشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان خوزستان د  

 
 رديف  دانشگاه  نشاني سايت 

www.cua.ac.ir  1 دانشگاه شهيد چمران اهواز 

www.aums.ac.ir 2 دانشگاه علوم پزشكي اهواز 

www.put.ac.ir  3 دانشگاه صنعت نفت آبادان 

www.nbd.ac.ir 4 دانشگاه شهيد چمران شعبه دزفول 

 5  فنون دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و .............

 
 واحد ها ي دانشگاه آزاد اسالمي استان خوزستان 

 
 رديف دانشگاه ها  نشاني سايت 

 1 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز .........

 2 دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان  .............

 3 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه  ...............

...............  4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايذه  

 5 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان  .................

 6 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر  ..................

http://www.iauh.ac.ir/
http://www.cua.ac.ir/
http://www.aums.ac.ir/
http://www.put.ac.ir/
http://www.nbd.ac.ir/


 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان فارس 
 

رديف دانشگاه  نشاني سايت 

www.shirazu.ac.ir  1 دانشگاه شيراز 

www.sums.ac.ir  2 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

www.spun.ac.ir  3 دانشگاه پيام نور شيراز 

www.pnuj.ac.ir  4 دانشگاه پيام نور جهرم 

www.shirazjju.ac.ir   5 دانشگاه علمي كاربردي جهاددانشگاهي شيراز 

 
 

 واحد هاي دانشگاه آزاد اسالمي استان فارس 

 
رديف دانشگاه  نشاني سايت 

www.iauabadeen.ac.ir   1 دانشگاه آزاداسالمي واحد آباده 

www.iaua.ac.ir  2 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان 

www.iauestehban.ac.ir   4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد استهبان 

www.iaueghlid.ac.ir   5 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اقليد 

www.iaujahrom.ac.ir  6 دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم 

www.iausepidon.ac.ir   7 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان 

www.iaushiraz.ac.ir   8 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز 

www.iaufasa.ac.ir  9 دانشگاه آزاد اسالمي واحد فسا 

www.iauf.ac.ir   10 دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروز آباد 

www.iaukazeroon.ac.ir  11 دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون 

www.iaularestan.ac.ir   آزاد اسالمي واحد الرستان دانشگاه  12 

www.miau.ac.ir  13 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت 

http://www.shirazu.ac.ir/
http://www.sums.ac.ir/
http://www.spun.ac.ir/
http://www.pnuj.ac.ir/
http://www.shirazjju.ac.ir/
http://www.iauabadeen.ac.ir/
http://www.iaua.ac.ir/
http://www.iauestehban.ac.ir/
http://www.iaueghlid.ac.ir/
http://www.iaujahrom.ac.ir/
http://www.iausepidon.ac.ir/
http://www.iaushiraz.ac.ir/
http://www.iaufasa.ac.ir/
http://www.iauf.ac.ir/
http://www.iaukazeroon.ac.ir/
http://www.iaularestan.ac.ir/
http://www.miau.ac.ir/


 دانشگاه ها و موسسات عالي استان گيالن 
 

رديف  دانشگاه  نشاني سايت 
www.gu.ac.ir  1 دانشگاه گيالن 

www.gums.ac.ir   2 دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  ............
 رشت 

3 

 
 

 واحد هاي دانشگاه آزاد اسالمي استان گيالن 

 
 رديف دانشگاه  نشاني سايت 

www.iau-astara.ac.ir  1 دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا 
 2 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر انزلي  ...........
 3 دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت  .............

 
 

 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان اصفهان 
   

رديف دانشگاه نشاني سايت 

www.ui.ac.ir  1 دانشگاه اصفهان 

www.iut.ac.ir  2 دانشگاه صنعتي اصفهان 

www.mui.ac.ir 3 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

www.iumrs.ac.ir 4 دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي اصفهان 

www.kashanu.ac.ir  5 دانشگاه كاشان 

www.kaums.ac.ir  6 دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

www.ashrafi.ac.ir  7 موسسه آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني 

http://www.gu.ac.ir/
http://www.gums.ac.ir/
http://www.iau-astara.ac.ir/
http://www.ui.ac.ir/
http://www.iut.ac.ir/
http://www.mui.ac.ir/
http://www.iumrs.ac.ir/
http://www.kashanu.ac.ir/
http://www.kaums.ac.ir/
http://www.ashrafi.ac.ir/


. www.shbu.ac.ir  8 موسسه آموزش عالي شيخ بهايي 

 9 دانشگاه صنعتي مالك اشتر   ..........

 
 
 

 واحد هاي دانشگاه آزاد اسالمي استان اصفهان 

  
 رديف  دانشگاه  نشاني سايت 

 1 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان ...........

www.cohandej-un.net  2 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر 

www.khuisf.ac.ir  3 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

www.iaush.ac.ir  4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا 

www.iaumajlesi.ac.ir  5 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر مجلسي 

www.falavarjan.ac.ir  6 دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجان 

www.mouniv.org  7 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مباركه 

www.naeiniau.ac.ir  8 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نايين 

www.iaun.ac.ir  9 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد 

 
 
 

 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان خراسان
 

رديف دانشگاه  نشاني سايت 
www.um.ac.ir  1 دانشگاه فردوسي مشهد 

www.mums.ac.ir  2 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

www.birjand.ac.ir  3 دانشگاه بيرجند 

http://www.shbu.ac.ir/
http://www.cohandej-un.net/
http://www.khuisf.ac.ir/
http://www.iaush.ac.ir/
http://www.iaumajlesi.ac.ir/
http://www.falavarjan.ac.ir/
http://www.mouniv.org/
http://www.naeiniau.ac.ir/
http://www.iaun.ac.ir/
http://www.um.ac.ir/
http://www.mums.ac.ir/
http://www.birjand.ac.ir/


www.medsab.ac.ir  4 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 

www.pnus.ac.ir  5 دانشگاه پيام نور سبزوار 

www.sttu.ac.ir  6 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 

www.pnues.ac.ir  7 دانشگاه پيام نور اسفراين 

www.negshabur-pnu.ac.ir  8 دانشگاه پيام نور نيشابور 

www.isatc.ac.ir  9 دانشگاه جامع علمي كاربردي خراسان 

www.sadjad.ac.ir  10 موسسه آموزش عالي سجاد مشهد 

لي خيام مشهد موسسه آموزش عا ............  11 

 
 
 

 واحد هاي دانشگاه آزاد اسالمي استان خراسان 

 
رديف دانشگاه  نشاني سايت 

www.bojnourdiau.ac.ir 1 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد 

 2 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند .............

 3 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جام ...........

www.torhiau.org  4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت حيدريه 

www.iaus.ac.ir 5 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار 

www.iau-shirvan.ac.ir  6 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيروان 

www.iaug.ac.ir   7 دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان 

www.nashabur.ws  8 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نيشابور 

www.mashadiau.ac.ir  9 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  

 
 
 
 
 

http://www.medsab.ac.ir/
http://www.pnus.ac.ir/
http://www.sttu.ac.ir/
http://www.pnues.ac.ir/
http://www.negshabur-pnu.ac.ir/
http://www.isatc.ac.ir/
http://www.sadjad.ac.ir/
http://www.bojnourdiau.ac.ir/
http://www.torhiau.org/
http://www.iaus.ac.ir/
http://www.iau-shirvan.ac.ir/
http://www.iaug.ac.ir/
http://www.nashabur.ws/
http://www.mashadiau.ac.ir/


 
 كاوشگر براي دريافت اطالعات به صورت عامموتورهاي 

  
 ابزاري برا ي كاوش و يافتن اطالعات در اينترنت (Search Engines)موتورهاي كاوشگر  .1

، نشاني (Web Sites)صفحات وب . ا و اطالعات تقسيم مي شوندهستند كه با توجه به داده ه
 اخبار روز جهان، روزنامه، مجالت، گروه هاي خبري، اطالعات (e-mail)پست الكترونيكي افراد 

از جمله اطالعات نا محدودي هستند كه مي توان ... صوتي و تصويري، فايل هاي قابل انتقال و 
 . جستجو نمود(Internet)در شبكه جهاني يا اينترنت 

 كاربران يا مراجعان با دسترسي به صفحات اصلي كاوشگرها مي توانند با نحوه جستجو و خدمات 
هر يك داراي امكانات و قابليت هاي ويژه كاوش موتورهاي كاوشگر در اينترنت . آن ها آشنا شوند

ه هاي اطالعاتي انجام هستند كه بر اساس كليد واژه و عبارات مورد نظر، جستجو را بر روي پايگا
هنگامي كه كاربران به صفحات . داده و نتيجه را با پيوندهايي به اصل موضوع نشان مي دهند

اصلي موتورهاي كاوش وارد مي شوند، با استفاده از صفحات راهنما و مطالعه در قسمت هاي 
 با (Advanced Search) و يا جستجوي پيشرفته (Basic Search)جستجوي اصلي و ابتدايي 

  . نكات و راه هاي بازيابي اطالعات توسط اين كاوشگرها آشنا خواهند شد
 :در ذيل برخي از گروه هاي متداول و كارآمد موتورهاي كاوشگر معرفي مي شوند

 
1. Yahoo (www.yahoo.com) 
 

 شود براي جستجوي منابع اطالعاتي عمومي اين موتور كاوشگر كه در حقيقت يك راهنما محسوب مي
دسته بندي موضوعي منظمي كه در صفحه اصلي اين راهنما وجود دارد . مورد استفاده قرار مي گيرد

 .به وجود مي آورد كه قسمت مورد نظر خود را به راحتي جستجو نماينداين امكان را براي كاربران 

  
2. Google (www.google.com) 
 

  .جستجوي سريع همراه با بازيافت اطالعات مرتبط و مناسب از مزاياي اين موتور كاوشگر مي باشد
  

3. AltaVista (www.altavista.com) 
 

اسامي خاص از جمله  نمودن فايل هاي صوتي و تصويري و جستجوي امكانات جستجوي گسترده، پيدا
 .مزاياي اين جستجوگر ذكر مي شوند

 
  
  

http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://www.altavista.com/


4. Excite (www.excite.com) 
  

  .اين كاوشگر اطالعات را به صورت روزآمد در اختيار كاربران قرار مي دهد
 
5. Infoseek (www.infoseek.com) 
 

سرعت باال، استفاده آسان و جستجوي عبارت هاي خاص از جمله موارد و مزاياي اين موتور جستجو 
  .شمرده مي شود

  
Looksmart (www.looksmart.com) 

 
 گيرد و بيشتر  به عنوان راهنماي بزرگ در شبكه جهاني اينترنت مورد استفاده قرار ميYahooمانند 

 .اطالعات و منابع عمومي را در اختيار قرار مي دهد

  
Lycos (www.lycos.com) 
 

  .از كاوشگري قديمي كه پايگاه خود را به صورت هفتگي روزآمد مي كند
  

Hotbot (www.hotbot.com) 
  

  از جستجوي پيشرفته بهرين گروه هاي خبري فايل هاي صوتي و تصويريستفاده با ا
  

Metacrawler ( www.metacrawler.com) 
 

  . موتور كاوش را جستجو مي كند11از ابر موتورهاي كاوشگر كه در يك زمان بيش از 
  

Mamma (www.mamma.com) 
 

از ديگر ابر موتورهاي كاوشگر در اينترنت كه همزمان پايگاه هاي اطالعاتي زيادي را براي يافتن 
  .اطالعات مورد نظر مورد بازيابي قرار مي دهد

  
براي استفاده از پست الكترونيكي و ارسال نامه هاي رايگان از طريق شبكه جهاني مي . 2

  :هاي زير استفاده نمودتوان از سايت 

  
  

http://www.excite.com/
http://www.infoseek.com/
http://www.looksmart.com/
http://www.lycos.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.mamma.com/


1. www.parsimail.com 
 

       ارسال نامه الكترونيكي به زبان فارسي 
2.  www.Icciran.com 
 

  ارسال نامه الكترونيك به زبان فارسي
3. www.hotmail.com 

 
  ارسال نامه به زبان انگليسي

4. www.Yahoo.com 
  

كاربران در صفحه اصلي با . در صفحه اصلي اين راهنما امكان ارسال نامه به صورت رايگان وجود دارد
  .طريقه استفاده از اين پست آشنا مي شوند

  
  :ي افراد در اينترنت مي توان از كاوشگرهاي زير بهره جستبراي جستجو. 3
  

1. www.whowhere.com 
 

 كاوش افراد در اينترنت 
 

2. www.four11.com 
 

  كاوش افراد در اينترنت
  

3. www.Yahoo.com 
 

 نيز مي توان با ارائه نام و نام خانوادگي (people search)در اين موتور راهنما از طريق جستجوي افراد 
  .افراد و محل زندگي آنان، آدرس الكترونيكي را دريافت نمود

  
  .براي خريد كتاب، دو سايت زير بهترين محسوب مي شوند. 4

 
1. www.amazon.com 
 
خريد كتاب و اطالعات كامل درباره آن با ارائه موضوع كتاب و تايپ آن در نوار جستجو نيز كتاب هاي 

 .مرتبط را بازيابي مي كند
 
  

http://www.parsimail.com/
http://www.icciran.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.whowhere.com/
http://www.four11.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.amazon.com/


2. www.Branze8.noble   
 

  خريد كتاب
  
  . ران و جهان به سايت هاي زير مي توان مراجعه نمودبرا ي دسترسي به اخبار روز اي. 5

www.Tehranglobe.com 
 
www.irna.com 

 
  ...آخرين اخبار ملي و بين المللي، مطبوعات، ارتباطات بين المللي و : خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران

  
www.Dailynews.com 

  
  اخبار روز جهان

 
www.infind.com 
 

  اخبار روز جهان
  

www.iran-varzeshi.com 
 

  روزنامه ايران ورزشي
 

  :ير به تعدادي از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي ايران تعلق داردسايت هاي ز. 6
  

www.irost.com 
 

پايگاه هاي اطالعاتي و / استفاده از كتابخانه الكترونيكي / سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران 
  ارتباط با سازمان هاي تحقيقاتي/ جستجو در آن ها 

  
www.Modares.Ir 
 

  دانشگاه تربيت مدرس
  

www.Ut.ac.Ir 
 

   دانشگاه تهران 

http://www.branze8.noble/
http://www.tehranglobe.com/
http://www.irna.com/
http://www.dailynews.com/
http://www.infind.com/
http://www.iran-varzeshi.com/
http://www.irost.com/
http://www.modares.ir/
http://www.ut.ac.ir/


  
www.shirazu.ac.Ir 

 
  دانشگاه شيراز 

  
www.Azzahra.ac.Ir 

 
  دانشگاه الزهراء

  
www.Ui.ac.Ir 

 
  دانشگاه اصفهان

  
www.sanjesh.org 

 
  ....نحوه برگزاري آزمون هاي سراسري، المپيادها، انتشارات و : سازمان سنجش و آزمون كشور

  
www.irib.com 
 

سرويس هاي داخلي و / اخبار/ برنامه هاي روزانه صدا و سيما: صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
  ايران شناسي/ خارجي به چندين زبان

  
www.mche.or.ir 

  
جموعه قوانين اين ارگان، نتايج كنكور، دانشگاه ها و موسسات م: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  .وابسته، انتشارات، نحوه تماس بخشي از خدمات اين سايت مي باشد
  

www.irandoc.ac.ir 
 
 

راي جستجو، طرح هاي پژوهشي، انتشارات، سايت هاي ايراني ب: مركز اطالعات و مدارك علمي ايران
 .از جمله خدمات اينترنتي اين مركز هستند.. گزارش ها و 

 
 
 
  
  

http://www.shirazu.ac.ir/
http://www.azzahra.ac.ir/
http://www.ui.ac.ir/
http://www.sanjesh.org/
http://www.irib.com/
http://www.mche.or.ir/
http://www.irandoc.ac.ir/


www.Ysc.ac.ir 
  

آخرين اطالعات درباره / فعاليت ها/ المپيادهاي كشوري و نتايج آن ها: باشگاه دانش پژوهان جوان
  . مطالب ارائه شده در اين سايت هستنداز.... آزمون هاي گوناگون و برنامه هاي عملي و 

براي دريافت اطالعات درباره دانشگاه هاي معتبر جهان در حيطه اربيت بدني مي توان به آدرس پايگاه 
  .زير مراجعه نمود

  
www.sportquest.com/resources/physical/index.htm 

 
، اين پايگاه با تقسيم بندي كشورها در قاره آسيا، استراليا، اروپا، آمريكاي جنوبي، آمريكاي مركزي

آمريكاي شمالي، كانادا و آفريقا ليست تمامي دانشگاه ها و انجمن هاي علمي تربيت بدني و علوم 
  .ورزشي را در اختيار كاربران قرار مي دهد

  
ي مهم ورزشي در رابطه با ارتقاء كيفي اطالعات ورزشي براي پژوهشگران و سازمان ها و انجمن ها. 7

  محققان علوم ورزشي و تربيت بدني 
  

IASI: International Association for Sport Information 
 
www.iasi.org 

  
/ شي به صورت تحقيقات عالي و دانشگاهيانجمن بين المللي اطالعات ورزشي، انتشار اطالعات ورز

  ارائه روزنامه الكترونيكي
  

www.awsport.gov.org 
 

  شبكه اطالعات ورزشي استراليا
  

ICSSPE: international council of sport science and physical education 
 
www.icsspe.org 
 

 عضو از سراسر جهان با هدف انتشار 220شوراي بين المللي علوم ورزشي و تربيت بدني با بيش از 
اطالعات علمي همكاري با موسسات ملي و بين المللي در زمينه هاي فوق الذكر و همكاري با كميته بين 

علمي و ابزار و وسايل در توسعه اطالعات المللي المپيك و سازمان يونسكو، ارائه آخرين اطالعات 
  ورزشي

http://www.ysc.ac.ir/
http://www.sportquest.com/resources/physical/index.htm
http://www.iasi.org/
http://www.awsport.gov.org/
http://www.icsspe.org/


  
  اطالعات الزم براي مربيان ورزشي مدارس. 8
  

www.brianmac.demon.co.uk 
 

منابع اطالعاتي مربيان / برنامه ريزي/ روزنامه رايگان الكترونيكي، اطالعات درباره تغذيه ورزشكاران
  روانشناسي ورزشي/ مهارت ها/ رزشيو
  

www.schoolnet.com 
 
اطالعات مناسب درباره آموزش ورزش هاي گوناگون به مدرسين تربيت بدني مدارس هماره با طرح 

  )pdfبا فايل هاي (درس 
  

www.askeric.org/cgi-bin/lessons.cgi/physical-education 
 
پايگاه هاي اطالعاتي جامع علوم تربيت بدني همراه با طرح درس به خصوص براي دوره ابتدايي در 

  گروه هاي مختلف ورزشي 
  

www.teachnet.com 
 

اطالعاتي جامع علوم تربيت بدني همراه با طرح درس به خصوص براي دوره ابتدايي در گروه پايگاه 
  هاي مختلف ورزشي

  
www.playkidsgames.com 

 
جزئيات / پايگاه اطالعاتي با اطالعات بسيار جديد درباره بازي ها و ورزش هاي گوناگون در مدارس

  .درباره نحوه آموزش بازي ها و ورزش ها كه به صورت الفبايي و همچنين موضوعي تقسيم شده اند
  

www.human-race.org 
  

راهنمايي هاي الزم براي دانش آموزان و / پايگاه اطالعاتي همراه با فعاليت هاي تربيت بدني در مدارس
اطالعات الزم درباره رابطه بين تغذيه، فعاليت /  بدني مدارس براي قسمت هاي گوناگونمدرسين تربيت

منابع جديد / هاي اطالعاتبرنامه هاي موثر تربيت بدني با آخرين تكنولوژي / هاي ورزشي و سالمتي
  اطالعاتي مدارس در علوم ورزشي

  

http://www.brianmac.demon.co.uk/
http://www.schoolnet.com/
http://www.askeric.org/cgi-bin/lessons.cgi/physical-education
http://www.teachnet.com/
http://www.playkidsgames.com/
http://www.human-race.org/


www.teachphysed.com 
 

ارائه روزنامه / برنامه درس به صورت هفتگي/ پايگاه اطالعاتي براي مدرسين و معلمين تربيت بدني
ارتباط برقرار كردن با / آخرين انتشارات درباره علوم ورزشي مدارس/ الكترونيكي به صورت رايگان

  ديگر انجمن هاي ورزشي مدارس
  

www.sportsci.org 
 

/ تغذيه ورزشي/ پايگاه اطالعاتي براي علوم ورزشي مورد استفاده محققان و مدرسين تربيت بدني
معرفي دانشگاه ها براي ادامه تحصيل در / مجالت الكترونيكي/ آمارها/ منابع اطالعاتي/ پزشكي ورزشي

  آموزش/ فايل هاي تصويري/ رشته هاي فوق الذكر
  

AAHPERD: (American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and 
Dance) 
 
www.aahperd.org سازمان ايفرد 
 
اتحاديه آمريكايي تندرستي، تربيت بدني، تفريحات سالم و حركات ريتميك بزرگترين ارگان حرفه اي در 

سالم در آمريكا است كه به عنوان منظم ترين سازمان ملي و منعكس تربيت بدني، سالمتي و تفريحات 
 60 انجمن ملي و 60اين ارتباط گسترده در بين . مختلف شناخته مي شودترين ارتباط بين رشته هاي 

  .انجمن محلي براي ارتقاء سطح كيفي و سالمت و تندرستي افراد طراحي شده است
ارتباط الكترونيكي گسترده با منابع ساير /  الكترونيكانتشارات جديد منابع علوم ورزشي،مجالت

از جمله ... پروژه ها و / زمينه هاي كاري/ اقدامات و وقايع انجام شده/ سازمان هاي معتبر ورزشي
  .خدمات اين سايت مي باشد

 
AAALF: (American Association for Active Lifestyles and Fitness)  

  
  فعاليت هاي جسمانيانجمن آمريكايي آمادگي و 

  
www.aahperd.org/aaalf/template.cfm 

  
طرح و برنامه / منابع اطالعاتي جديد درباره فعاليت هاي ورزشي مناسب براي گروه هاي مختلف سني

 .... وورزشيارتباط با ساير گروه هاي علمي / ريزي براي يك زندگي سالم

  

http://www.teachphysed.com/
http://www.sportsci.org/
http://www.aahperd.org/
http://www.aahperd.org/aaalf/template.cfm


  
NASPE: (National Association for Sport and Physical Education) 

 
 )آمريكا( انجمن ملي تربيت بدني و علوم ورزشي 

 
www.aahperd.org/naspe/template.cfm 
 

كيفي ورزش، تربيت بدني، و فعاليت هاي مناسب روزمره براي اين پايگاه، اطالعاتي را با هدف ارتقاء 
پيشرفته،  دانش آموزان و گروه هاي كوچك محلي ايجاد كرده است و با ارائه آخرين روش هاي 

  .مدرسين علوم تربيت بدني را ياري مي نمايد
  .شونداز جمله خدمات اين پايگاه شمرده مي ..... انتشارات و / زمينه هاي كاري/ برنامه ها

  
Sports Media 
 
www.sports-media.org 

 
انتقال نظريه ها، / پايگاه اطالعاتي براي مربيان ورزشي مدارس، مدرسين علوم ورزشي و تربيت بدني

 و ارائه طرح آموزش/ تجربه ها و آموخته هاي محققين گروه هاي فوق الذكر با يكديگر از سراسر جهان
 ....درس براي گروه هاي مدارس به خصوص دوره ابتدايي و 

 
HCCA: (The Hamilton Clermont Cooperative Association) 
 
www.hccanet.org 
 

هاي گوناگون انجمن هميلتون و كلرمونت در آمريكا از ديگر انجمن هايي محسوب مي شود كه در زمينه 
اين پايگاه اطالعاتي در زمينه ورزش و تربيت بدني مدارس با ارائه طرح . تعليم و تربيت فعاليت دارد

 قابل درس، مقاله، بازي ها و ورزش هاي رايج در مدارس كه به صورت رايگان كه در شبكه اينترنت
  .دسترس است، مطالب قابل توجهي را ارائه مي دهد

 و تعقيب كردن دستورالعمل (Resources)ي سايت با استفاده از قسمت منابع كاربران در صفحه اصل
  .به مطالب مورد نظر خواهند رسيد

  
CAHPERD: (Canadian Association for Health Physical Education and Dance) 

 
 )با تكيه بر تربيت بدني كودكان(انجمن سالمتي، تربيت بدني و حركات ريتميك كانادا 

 
  
  

http://www.aahperd.org/naspe/template.cfm
http://www.sports-media.org/
http://www.hccanet.org/


www.Cahperd.org 
  

اين پايگاه اطالعاتي منبع جامعي براي ارائه و معرفي فعاليت هاي تربيت بدني متنوع و مناسب براي 
معرفي / برنامه هاي تربيت بدني/معرفي مجالت و چكيده آن ها. گروه هاي مدارس شمرده مي شود

  .زه از ويژگي هاي اين پايگاه مي باشدمنابع پوشش دهنده در اين حو
  

Sport for All 
 
www.sportforall.net 
 

 سال گام به گام با تشريح 10 تا 3پايگاه اطالعاتي فوق با طبقه بندي ورزش هاي كودكان از سنين 
مربيان و مدرسين تربيت بدني مدارس را مهارت هاي الزم براي رسيدن به اهداف ورزش مورد نظر، 

فعاليت هاي گوناگون براي توسعه ورزش / ارائه آموزش هاي الزم/ برنامه هاي متنوع/ ياري مي نمايد
  .از جمله خدمات اين پايگاه مي باشد/ معرفي ابزار و وسايل مورد نظر/ در مدارس

  
Faces of the Olympic 
 

  )ليااسترا(چهره ها و نشانه هاي المپيك 
  

www.mtpleasps.vic.edu.av/olympics 
  

پايگاه اطالعاتي المپيك براي كودكان و نوجوانان كه عالوه بر تاريخ المپيك، داستان هايي در اين حوزه 
اي متنوع را ديگر خدمات اين پايگاه ارائه برنامه ه/ گسترش فرهنگ كودكان در اين رابطه. ارائه مي دهد

  .مي باشد
  

AAF Web Arcade 
 
www.aafla.org/6oic/webGames/web-frmst.htm 

  
در پايگاه اطالعاتي براي يادگيري درباره المپيك به وسيله بازي ها و ورزش هاي عملي قابل دسترس 

 ارتباط با ساير سازمان هاي مرتبط در اين حوزه / قابل استفاده براي تمام گروه هاي سني/ اينترنت
 
 
 
  
  

http://www.cahperd.org/
http://www.sportforall.net/
http://www.mtpleasps.vic.edu.av/olympics
http://www.aafla.org/6oic/webGames/web-frmst.htm


Education World 
 

  جهان تعليم و تربيت
  

www.education-world.com/pe-health 
 

اطالعات بسيار / از طريق ارائه علوم مختلف از جمله تربيت بدني، سالمتپايگاه اطالعاتي براي مدارس 
 علوم ورزشي كودكان در اختيار جامع و مناسبي براي تربيت بدني مدارس به خصوص مدرسين

ارائه طرح درس تربيت / اصطالحات علوم ورزشي/ ارائه مقاالت و منابع مناسب./ مراجعان قرار مي دهد
معرفي / معرفي پايگاه هاي مناسب جهاني براي تربيت بدني كودكان/ اي مرتبطمعرفي سازمان ه/ بدني

  .ورزش هاي گوناگون و ابزار و وسايل مورد نياز و چگونگي انجام دادن ساده ترين اشكال ورزشي
  

Physical Education Digest 
 
www.pedigest.com/links/index.html 
 

/ براي مدرسي علوم تربيت بدني مدارسبر علوم تربيت بدني پايگاه اطالعاتي ) مروري( خالصه اي 
ه هاي ارتباطي با علوم تربيت بدني از امعرفي سيار پايگ/ ارائه طرح درس براي ورزش هاي گوناگون

مربيگري / .... اگون نرمشآموزش روش هاي گون/ تغذيه، پزشكي ورزشي، روانشناسي ورزشي: جمله
 ورزش هاي مختلف

 
 

Youth sports resource, parents and coaches 
 

  راهنما و منبع اطالعاتي ورزش كودكان و جوانان براي مربيان ورزشي و والدين
  

www.youth-sports.com 
 

/ معرفي وسايل و ابزار مورد نياز/ له متخصصين علوم ورزشيمعرفي مقاله و منابع معتبر به وسي
  تشكيل گروه هاي مباحثه/ معرفي ساير پايگاه هاي مناسب تربيت بدني كودكان

  
The health and physical education page 
 

  راهنماي تربيت بدني و سالمتي 
  

www.eyesoftime.com/teacher/PE.htm 
  

http://www.education-world.com/pe-health
http://www.pedigest.com/links/index.html
http://www.youth-sports.com/
http://www.eyesoftime.com/teacher/PE.htm


پايگاه اطالعاتي فوق الذكر به عنوان منبع مناسبي براي مدرسين تربيت بدني كودكان و نوجوانان با 
منابع براي ./ معرفي ساير پايگاه هاي اطالعاتي در زمينه هاي مرتبط آن ها را راهنمايي مي كند

از جمله ..... متعدد، بازي ها و ورزش هاي متعدد مدرسين، طرح درس، مجالت تندرستي، تغذيه، مقاالت 
  .مواردي هستند كه اين پايگاه ها فراهم نموده اند

  
California Department of Education 
 

  پايگاه و گروه تعليم و تربيت كاليفرنيا 
  

www.cde.ca.gov 
 

 پرورش به صورت عام و به صورت خاص با سيستم بندي مباحث راهكارهاي تعليم و تربيت و آموزش
  .به ارائه مقاالت، طرح درس و غيره مي پردازد... مطرح در آموزش و پرورش از قبيل ورزش و سالمتي 

  
www.pecentral.com/climate/index.html 
 

ي اطالعات مفيدي براي مربيان تربيت بدني مي باشد و نكاتي براي اداره كالس و توصيه اين آدرس حاو
  .هايي براي نومربيان از جمله اين اطالعات است

  
www.deakin.edu.au/fac-edu/crt-pe 
 

ضوع هايي در زمينه تربيت بدني و اثرات اين مباحث به اين سايت شما را در جريان آخرين خبرها و مو
  .مربيان و نحوه تدريس و آموزش آنان قرار مي دهد

  
www.youthpartsusa.com 
 

  .ورزش نوجوانان در آمريكا اختصاص دارداين سايت به اخبار، منابع اطالعات در زمينه 
  

www.rmis.com/sites/safeplayg.htm 
 

كه به صورت كتابخانه اينترنتي مطالب را در سايت مربوط به ايمني در زمينه هاي ورزشي مي باشد 
  .اختيار شما قرار مي دهد

  
National Playground Safety Institute 
 
www.activeparks.org/education/safety/cfm 

http://www.cde.ca.gov/
http://www.pecentral.com/climate/index.html
http://www.deakin.edu.au/fac-edu/crt-pe
http://www.youthpartsusa.com/
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   زمين هاي ورزشيسايت اختصاصي موسسه ملي ايمني 

  
www.sharingsuccess.org/code/he.html 
 

الت نيويورك، در اين سايت قوانين مربوط به ارائه سرويس هاي آدرس مربوط به آموزش و پرورش اي
  .خدماتي در صدر بهداشت، تربيت بدني، خانواده براي كودكان ارائه مي گردد

  
Playground national program 
 
www.uni.edu 
 

 در far playground safetyو معرفي برنامه سايت مربوط به دانشگاه ايالتي آيوا در آمريكاي شمالي 
 .زمينه ايمني مكان هاي ورزشي مي باشد

 
www.early-education.org.uk 
 

  سايت مربوط به انجمن بريتانيا براي آموزش ابتدايي
  

www.unm.edu.libraries.html 
 
در اين آدرس مي توانيد منابع اطالعاتي كتابخانه دانشگاه نيومكزيكو در مورد ورزش و تربيت بدني را 

  .جستجو كنيد
  

www.sportsbookshouse.com 
 

  آدرس مربوط به معرفي كتب و منابع ورزشي
  

www.pea.uk.com 
 

  سايت مربوط به انجمن تربيت بدني كشور انگلستان 
  

www.sportsid.com 
 

  از نوارهاي ويدئويي ورزشيonlineكتابخانه ديجيتالي به صورت 
 
 
  

http://www.sharingsuccess.org/code/he.html
http://www.uni.edu/
http://www.early-education.org.uk/
http://www.unm.edu.libraries.html/
http://www.sportsbookshouse.com/
http://www.pea.uk.com/
http://www.sportsid.com/


www.achper.org.au 
 

  سايت مربوط به شوراهاي تربيت بدني و تفريحات در استراليا
  

www.stran.ni.ac.uk/pages/strandocs/JDCCP.html 
 

  مربوط به مراحل ابتدايي در آموزش مربيان تربيت بدني
  

www.geocities.com/Athens.Aeropolis 
 

  مربوط به تربيت بدني در كشور بلژيك
  

www.eyenet.org/public/faqs/safety-faghtml 
آمريكا در اين آدرس مي توانيد نكات مربوط به ايمني و حفاظت آدرس مربوط به آكادمي چشم پزشكي 

  .چشم در كودكان را به دست آوريد
  

www.education-world.com 
 
اين سايت به ارائه نكات مربوط به آموزش در مدارس و از جمله آموزش تربيت بدني اختصاص مي 

  .دهد
  

www.chdf.org.au/ftl/issues/girlswanttoplay.html 
 

  .در اين آدرس موضوع بازي براي دختران مورد بررسي قرار مي گيرد
  

www.mext.go.jp/English/org/sports 
 

  سايت مربوط به ورزش و نوجوانان در كشور ژاپن
  

www.proteacher.com 
 

مسائل مربوط به طرح دروس واطالعات درباره رشد و پيشرفت كودكان را مي توانيد در اين وب سايت 
  .بيابيد

  
www.unesco.org/education/edprog/eps/Epsanglais/homerang.htm 
 

  و ورزش در سازمان بين المللي يونسكوآدرس مربوط به بخش تربيت بدني 

http://www.achper.org.au/
http://www.stran.ni.ac.uk/pages/strandocs/JDCCP.html
http://www.geocities.com/Athens.Aeropolis
http://www.eyenet.org/public/faqs/safety-faghtml
http://www.education-world.com/
http://www.chdf.org.au/ftl/issues/girlswanttoplay.html
http://www.mext.go.jp/English/org/sports
http://www.proteacher.com/
http://www.unesco.org/education/edprog/eps/Epsanglais/homerang.htm


  
www.1st4sport.com 
 

   در انگلستانCoachwise سايت مربوط به انتشارات
 
www.mijaec.org 

 
 اين گروه و اين سايت مسائل مربوط به Int. Rainbow Week Movementسايت مربوط به آدرس 

  .ورزش نوجوانان و محيط زيست را بررسي مي كند
  

www.pelinks4u.org 
 

. آخرين خبرهاي مربوط به تربيت بدني در سراسر جهان را در اختيار شما قرار مي دهداين سايت 
مباحث مطرح شده در اين سايت شامل منابع اطالعاتي، روش هاي آموزشي، معرفي كتاب، سايت هاي 

  . مي باشدonlineآموزشي، امكان مباحثه 
  

www.healthteacher.com 
 

سايت مربوط به آموزش و بهداشت در سطح مدارس، در اينجا مسائل و مباحث مهم مربوط به سالمتي 
  .و رفتار نوجوانان مورد بررسي قرار مي گيرند

  
www.ncpad.org 
 

جسمي وابسته به دانشگاه ايلينويز، در اين سايت سايت مربوط به مركز ملي ورزش و معلوليت هاي 
  .بيابيدسمي را جمي توانيد اطالعات و منابع مربوط به فعال سازي معلولين 

  
www.sportquest.com/resources/conferences 

 
  . به وقايع و گردهمائيهاي ورزشي در سراسر جهان مي باشداين سايت حاوي جديدترين اخبار مربوط

  
www.udel.edu/HESC/bkelly/iapesgw 
 

 سايت مربوط به انجمن بين المللي ورزش و تربيت بدني براي دختران و زنان
 
  
  

http://www.1st4sport.com/
http://www.mijaec.org/
http://www.pelinks4u.org/
http://www.healthteacher.com/
http://www.ncpad.org/
http://www.sportquest.com/resources/conferences
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www.farb.sandi.net/farb/main/standards/pe 
  

آدرس مربوط به بكارگيري فن آوري در تربيت بدني و همچنين بكارگيري واژه ها و مفاهيم تربيت 
بيومكانيك، روانشناسي و ديگر زمينه هاي علمي در سطح مدارس : در زمينه هاي مختلف مانندبدني 

  .دابتدايي مي باش
  

www.pecentral.org.lessonideas/classroom/classroom.html 
 

 مي توانيد ايده ها و بازي هاي ارائه شده جهت آموزش علوم از طريق تربيت بدني را در اين آدرس
  .بيابيد

  
www.learn-sports.com 
 

 
نظر ي آموزش ضروري براي مربيان دارد و به خصوص از اين سايت مروري بر مهارت ها و روش ها

  .ارائه مطالب آموزشي براي مربيان در سطوح ابتدايي تا دبيرستان مناسب مي باشد
  

www.lossonplanpage.com/PE.htm 
 

در اين سايت مربيان تربيت بدني مي توانند طرح دروس مناسب با سطوح آموزشي كه در آن به 
  .تدريس مشغولند را بيابند

  
www.exploratorium.edu/sports/index.html 
 

 در كالس هاي تربيت بدني در اين سايت ارائه مي تلفيق و به كارگيري و آموزش علومروش هاي 
  .گردند

  
www.bry-backmanor.org 
 
www.atozteacherstuff.com/stuff/lecesites.html 
 
www.askthepreschoolteacher.com 
 
www.family/play.com/activities 
 

  .هنداين چهار سايت فوق اطالعات مربوط به آموزش قبل از دبستان را ارائه مي د
  

http://www.farb.sandi.net/farb/main/standards/pe
http://www.pecentral.org.lessonideas/classroom/classroom.html
http://www.learn-sports.com/
http://www.lossonplanpage.com/PE.htm
http://www.exploratorium.edu/sports/index.html
http://www.bry-backmanor.org/
http://www.atozteacherstuff.com/stuff/lecesites.html
http://www.askthepreschoolteacher.com/
http://www.family/play.com/activities


  :براي در يافت اطالعات و اخبار ورزشي، كاربران به سايت هاي زير مي توانند مراجعه نمايند. 9
 
www.sportingnews.com 
 

 كاربران همچنين مي توانند. در اين پايگاه آخرين اطالعات ورزشي همراه با جزئيات آن ها ارائه مي شود
براي دريافت آخرين اخبار و اطالعات ورزشي در هر رشته خاص به پايگاه يا سايت همان رشته مراجعه 

 :به عنوان مثال. نمايند
 

www.fifa.com 
 

  سايت رسمي فدراسيون فوتبال
 

www.fila.com 
 

  راسيون كشتيسايت رسمي فد
 

www.fila.wrestling.com 
 

  سايت رسمي فدراسيون وزنه برداري
  

براي دريافت اطالعات در زمينه روانشناسي و جامعه شناسي و مديريت ورزشي مي توان از پايگاه . 10
  :هاي زير استفاده نمود

 
NASPSPA: 
 
The North American Society for the Psychology for Sport and Physical Activity 
 

 انجمن روانشناسي ورزش و تربيت بدني آمريكاي شمالي
 

www.naspspa.org 
 

 در  جامع تحقيقاتي در روانشناسي ورزشي با ارائه مجالت الكترونيكي، چكيده مقاالتپايگاه اطالعاتي
  .اين حوزه در اختيار كاربران قرار مي دهد

 
AAASP: 
 
Association for the Advancement of Applied Sport Psychology 

http://www.sportingnews.com/
http://www.fifa.com/
http://www.fila.com/
http://www.fila.wrestling.com/
http://www.naspspa.org/


 
  انجمن روانشناسي كاربردي ورزشي

 
www.aaasponline.org 
 

يكي و ارتباط با ساير مراكز روانشناسي پايگاه با در اختيار قرار دادن روزنامه و مجالت الكترون
 .مناسبي براي روانشناسي ورزشي شمرده مي شود

 
www.naeyc.org 
 

  .اين سايت اطالعات مربوط به آموزش قبل از دبستان را ارائه مي دهد
  

www.storytellingdesign.com/wiseexercise.html 
 
اين سايت حاوي اطالعات مختصر و كوتاه در مباحثي مانند استرس، شيوه زندگي، تمرينات ورزشي و 

  .حرفه اي در زمينه هاي فوق مي باشدهمچنين معرفي سازمان هاي تخصصي و 
 

www.ipausa.org 
 

اين سايت در سطح بين المللي به بررسي راه ها و روش هاي ارتقاء و افزايش امكانات بازي براي 
  .كودكان مي پردازد

 
www.towson.edu/~stinar/teacher-ed.html 
 

 در Towsonحدهاي درسي آموزش مربي تربيت بدني در دانشگاه در اين آدرس اطالعات مربوط به وا
  .ايالت مرلند ارائه مي شود

  
www.lessonplanspage.com 
 
اين سايت اختصاص به دانشگاه ميسوري دارد و طرح درس هاي ارائه شده توسط استادان و 

  .ددانشجويان را ارائه مي كن
 

http://download.com/3120-20-0.html 
 

 نرم افزارهايي كه كاربرد عملي در زمينه تربيت بدني را دارند، (Download)اين سايت امكان بارگزاري 
 با پرداخت اندك و يا مبالغ  و يا(Free)اين برنامه هاي نرم افزاري يا به صورت رايگان . فراهم مي سازد

http://www.aaasponline.org/
http://www.naeyc.org/
http://www.storytellingdesign.com/wiseexercise.html
http://www.ipausa.org/
http://www.towson.edu/~stinar/teacher-ed.html
http://www.lessonplanspage.com/
http://download.com/3120-20-0.html


بيشتر ارائه مي گردند اين برنامه ها شامل برنامه هايي هستند كه شما را در اداره كالس، بررسي، 
تجزيه و تحليل روش تدريس و آموزش و ارائه الگوهايي براي ساخت انواع بازي ها و تست ها ياري 

  .مي كنند
  

http://downloads-zdnet.com 
 

يكي ديگر از سايت هاي نرم افزاري مي باشد و مجموعه جامعي از برنامه هاي نرم افزاري را در اختيار 
  .قرار مي دهدعالقه مندان 

 
http://www.teach-nology.com/downloads/grading 
 

برنامه هاي نرم افزاري كه به . در اين سايت مي توانيد مطالب متعدد و گوناگوني را جستجو كنيد
مربيان در نمره دادن، پي گيري هاي برنامه هاي كالسي و يادگيري دانش آموزان، گزارش نويسي طرح 

  .برنامه هاي درسي كمك مي كنند از جمله اين برنامه ها هستند
  

http://www.kidsdomain.com/down/pc/-adults-index.html 
 

به خصوص در زمينه ايمني كودكان در . اين سايت حاوي برنامه هاي نرم افزاري ارزشمندي مي باشد
  .اسبي ارائه مي شونددوچرخه سواري و شنا و مكان هاي ورزشي، به طور كلي نرم افزارهاي من

  
http://www.kidsdomain.com/down/pc/-agefreeware-index.html 
 

 ساله اختصاص دارد و مربيان و والدين مي توانند منابع مناسبي را 8 تا 2اين سايت به آموزش كودكان 
  . بيابنددر اينجا

  
http://www.tucows.com/windows.html 
 

 اين سايت محدودتر مي باشد، اما Clnet و Zdnetدر مقايسه با ديگر سايت هاي نرم افزاري مانند 
برنامه هايي كه امكان . ندبرنامه هايي را در اختيار شما قرار مي دهد كه در منابع ديگر آورده نشده ا

  .، از اين جمله هستنداستفاده آمار را در بازي هاي تيمي فراهم مي سازند
  

http://www.freewarearena.com/top20.html 
 

ه صورت رايگان در اختيار قرار  سايت ديگر كه نرم افزارهاي مناسب را ب20اين سايت لينك هايي را به 
  .مي دهند، ارائه مي كند

http://downloads-zdnet.com/
http://www.teach-nology.com/downloads/grading
http://www.kidsdomain.com/down/pc/-adults-index.html
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www.peclogit.org 
 
مربيان، دانش آموزان، مدارس و والدين در سرتاسر آمريكا مي توانند ركورد فعاليت هاي ورزشي خود 

  . ثبت كنندOnlineرا در اين سايت به صورت 
  

www.pecentral.org/kidsquiz 
 

با شركت در آزمون هايي .  سال اختصاص داده شده است18اين سايت به كودكان و نوجوانان زير 
 ارائه مي شود كودكان و نوجوانان مي توانند ميزان معلومات خود Onlineكوتاه كه هر روز به صورت 

تغذيه، آمادگي جسماني، سالمتي، تربيت بدني، ورزش هاي گوناگون و عناوين ديگر را در زمينه هاي 
  .مورد سنجش قرار دهند

  
www.pecentral.org 
 
سايت تربيت بدني اطالعات فراواني را در ارتباط با تربيت بدني براي مربيان و دانش آموزان فراهم مي 

  .كند
  

www.pecentral/org/newsletter.html 
 

  .مراجعه كنيد مي توانيد به اين آدرس Pecentralبراي دريافت رايگان نشريه 
  

www.booksmarters.com 
 
www.ed.pdx.edx.edu/multi/games 
 

  .هر دو سايت فوق ليست بازي هاي كودكان در كشورهاي مختلف جهان است
  

www.learningproducts.com/educati2.htm 
 

 .لف از سراسر دنيا را مي توانيد در اين سايت بيابيدبازي هاي آموزشي و پازل ها مخت
 
 
 
 
 
 
  

http://www.peclogit.org/
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www.germantownacademy.com/academics/ms/6th/MCGAMES 
 

نه هايي از بازي هاي در اينجا مي توانيد سايت هايي را كه اختصاص به مربيان دارند و در آن ها نمو
مختلف براي كودكان در كشورهاي مختلف و نظريات و عقايد مربيان درباره اين بازي ها ارائه مي 

  .، بيابيدگردند
  

www.inspiringteachers.com/tips/management 
 

  . محيط مناسب در كالس را مي توانيد در اين سايت بيابيدتوصيه ها و روش هاي ايجاد
  

www.users.aol.com/churchward/hls/techniques.html 
 

  . روش براي شيوه مناسب مديريت كالس در اين آدرس ارائه گرديده است11
  

www.nes.org/tkr/testdisstyle.html 
 

 است و در اينجا مي توانيد National education Servicesاين آدرس بخشي از صفحه اصلي سايت 
  .با نمونه هايي از رفتارهاي نامناسب و خوب در كالس آشنا شويد

  
www.foothill.net/~moorek/index.html 
 

چند ايده و روش براي چگونگي برخورد مربيان در شرايط متغير و متفاوت آموزشي در اين آدرس ارائه 
  .مي شوند

  
www.p.central.vt.edu/index.html 
 

  . كنيد(Download)رم هاي ارزيابي عملي را مي توانيد در اين سايت بارگذاري ف
  

www.yahooligans.com/sports-and-recreation 
 

  سايت مخصوص كودكان و نوجوانان به همراه ارائه تصاوير و ويدئوهاي ورزشي
  

www.coachjerry.com 
 

 
سايت براي استفاده مربيان و والدين و خود كودكاني كه عالقه مند به ورزش مي باشند، در اينجا يكي 

  .از مربيان با سابقه ورزش كودكان تجربيات خود را در اختيار عالقه مندان قرار مي دهد

http://www.germantownacademy.com/academics/ms/6th/MCGAMES
http://www.inspiringteachers.com/tips/management
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http://www.foothill.net/~moorek/index.html
http://www.p.central.vt.edu/index.html
http://www.yahooligans.com/sports-and-recreation
http://www.coachjerry.com/


  
www.palestra.com 
 

   سايت مربوط به كودكان معلول جسمي و ذهني و نحوه برخورد مربيان و والدين با آن ها
  

www.ericsp.org/healthpe 
 

   Onlineسايت اطالعاتي در مورد تربيت بدني و آموزش بهداشت به صورت 
  

www.cpsc.gov.cpscpub/pubs/kso.html 
 

  .پوسترهايي در رابطه با دوچرخه سواري و ايمني را مي توانيد در اين سايت پيدا كنيد
  

www.healthgate.com 
 

  پزشكيسايت پايگاه اطالعاتي 
  

www.iscpes.org.au 
 

  سايت مربوط به انجمن بين المللي ورزش و تربيت بدني تطبيقي در استراليا
  

www.americanfitness.net 
 

در آمريكا را مي توانيد در اين سايت  نوجواناناطالعات مربوط به بهبود و ارتقاء آمادگي جسماني 
  .بيابيد

 
www.teachingrope.com 
 

 مربيانسايت اطالعات مربوط به انواع بازي هاي با طناب و نكات آموزشي مناسب در اين زمينه جهت 
 
www.pesoftware.com 

 
سايت ارائه اطالعات و معرفي كتب، كارت هاي آموزشي و نرم افزارهاي مربوط به ورزش ها و نرمش 

  هاي مختلف
  

www.kindsrunning.com 
 

http://www.palestra.com/
http://www.ericsp.org/healthpe
http://www.cpsc.gov.cpscpub/pubs/kso.html
http://www.healthgate.com/
http://www.iscpes.org.au/
http://www.americanfitness.net/
http://www.teachingrope.com/
http://www.pesoftware.com/
http://www.kindsrunning.com/


آموزان و همچنين در اين سايت مي توانيد اطالعات مربوط به برنامه ريزي، آموزش براي دويدن دانش 
  .انواع بازي هاي دويدني براي كودكان را دريافت كنيد

 
www.askeric.org 

  
در مدارس، مربيان، كتابداران، والدين و افراد عالقه مند به معرفي منابع و برنامه هاي درسي و آموزشي 

  .اين زمينه از خدمات اين سايت مي باشد
 

http://schools.eatnet.ecu.edu/pitt/ayden/physed.htm 
 

 در آمريكا، اطالعات مربوط به تربيت بدني، كارگاه هاي ورزشي، به Aydenسايت مدرسه ورزش 
  .كودكان در اينجا ارائه مي شوندهمراه لينك هاي متعددي در زمينه ورزش و تربيت بدني 

  
www.gamecentralstation.com 

 نوع بازي مختلف براي كودكان از رده سني پيش از دبستان تا 220در اين سايت مي توانيد با بيش از 
  .سال هاي آخر دبيرستان آشنا شويد

 
www.hccanet.org 
 
  سايت مربوط به معرفي فعاليت ها و منابع مربوط به تربيت بدني، مربيان بهداشت و مربيان ورزشي

 
http://members.tripod.com/movingahead/index.htm 
 

  ع تربيت بدني و سالمت جسمانيآدرس مربوط به مناب
 

www.ops.org/pe/elem.html 
 

  سايت مربوط به تربيت بدني در مدارس ابتدايي دولتي شهر اوماها در آمريكا
 

www.teachingideas.co.uk 
 

  . ساله در اين سايت ارائه مي شود11 تا 5فعاليت هاي مختلف براي كودكان بازديد و 
 

www.greatactivities.net 
 

http://www.askeric.org/
http://schools.eatnet.ecu.edu/pitt/ayden/physed.htm
http://www.gamecentralstation.com/
http://www.hccanet.org/
http://members.tripod.com/movingahead/index.htm
http://www.ops.org/pe/elem.html
http://www.teachingideas.co.uk/
http://www.greatactivities.net/


 در ايالت كاروليناي شمالي معرفي كتب و منابع مربوط (Great Activities)سايت شركت انتشاراتي  
  به تربيت بدني كودكان

www.geocities.com/sissio.physical-education.html 
 
سايت تربيت بدني جهت ارائه اطالعات به معلمين و مربيان براي آموزش مهارت ها و فعاليت هاي 

  و چتربازيمختلف ورزشي شامل واليبال، بسكتبال، فوتبال، بيس بال 
 
www.braingym.org/eduk.html 

 
 اين برنامه حركات بدني خاصي را كه نقش موثري در تقويت Brain gymسايت مربوط به برنامه 

  .فعاليت مغز دارند را ارائه مي كند
  

www.schools.eastnet.ecu.edu/pitt/ayden/pesite12.html 
 
مقاالت تحقيقي، نشريات، نقطه نظرات، مباحث مطرح شده توسط مربيان تربيت بدني و قوانين مربوط 

 به تربيت بدني در مدارس
 
www.activeliving.ca/activeliving/cohperd/qdpe.html 

  
مقاالت تحقيقي، نشريات، نقطه نظرات، مباحث مطرح شده توسط مربيان تربيت بدني و قوانين مربوط 

 به تربيت بدني در مدارس
 
www.pecentral.vt.edu/professional/professional.html 

  
مقاالت تحقيقي، نشريات، نقطه نظرات، مباحث مطرح شده توسط مربيان تربيت بدني و قوانين مربوط 

  به تربيت بدني در مدارس
 

www.bced.gov.bc.ca 
 

 Education با نوشتن واژه -لمبيا در آمريكا اياالت بريتيش كسايت مربوط به مدارس و آموزش در

Physical در قسمت جستجوي اين سايت مي توانيد برنامه ريزي ها، تمرينات و حركات بدني ارائه 
  .را بيابيد) از كودكستان تا سال آخر دبيرستان( شده توسط مربيان مختلف براي رده هاي مختلف سني 

 
 
 

http://www.geocities.com/sissio.physical-education.html
http://www.braingym.org/eduk.html
http://www.schools.eastnet.ecu.edu/pitt/ayden/pesite12.html
http://www.activeliving.ca/activeliving/cohperd/qdpe.html
http://www.pecentral.vt.edu/professional/professional.html
http://www.bced.gov.bc.ca/


ISSA (International Sociology of  Sport Association) 
 

  انجمن بين المللي جامعه شناسي ورزشي
http://u2.v-strasbg.fr/issa/ 
 

اين انجمن عضو هيئت بين المللي علوم ورزشي و تربيت بدني است و همچنين با يونسكو در ارتباط 
/ مجله الكترونيكي/ ه بين المللي و جوامع كوچك و تحقيقات در اين زمينهتاثير ورزش در جامع. است

ارائه اطالعات جديد و روزآمد در زمينه جامعه شناسي / ساير خطوط ارتباطي با سازمان هاي ديگر
  .از خدمات اين پايگاه اطالعاتي مي باشد.... ورزشي و

  
SOSIG: (The social science information gateway) 
 
http://www.sosig.ac.uk 

 
پايگاه اطالعاتي جامع در علوم اجتماعي و جامعه شناسي كه ارتباطات بسياري درباره جامعه شناسي 

راهنماي اطالعات جامع درباره افراد متخصص در جامعه شناسي ورزشي و . ورزشي ارائه مي دهد
  ....لمللي جامعه شناسي ورزشي در آمريكا، اروپا و معرفي سازمان هاي بين ا

 
Athletic Insight: (The online journal of sport psychology) 
 
www.athletic.insight.com 
 
 

 الكترونيكي اين مجله الكترونيكي روانشناسي ورزشي ارائه مقاالت از شماره هاي گوناگون مجالت
  پايگاه

 
SOSOI (sociology of Sport Online) 
  

  مجله الكترونيكي جامعه شناسي
 

www.physed.otago.ac.nz/sosi/home.htm 
  

 اين پايگاه مي توان در از شماره هاي مجالت الكترونيكي ارائه شده در: ارائه مقاالت جامعه شناسي
  .زمينه فوق الذكر استفاده نمود

  
NASSM:North American Society for Sport Management 
 

http://u2.v-strasbg.fr/issa/
http://www.sosig.ac.uk/
http://www.athletic.insight.com/
http://www.physed.otago.ac.nz/sosi/home.htm


  جامعه مديريت ورزشي آمريكاي شمالي
  

www.nassm.com 
 

اقتصاد ورزشي، تجارت و ارائه راه كارهاي مديريت و سازماندهي ورزشي به صورت عملي و تئوري، 
  ورزش، ارائه تحقيقات در اين حوزه، ارائه مجله الكترونيكي مديريت ورزشي، مدارك و اسناد، بازاريابي

  
Sport Management Incorporated 

 
  مديريت و بازاريابي ورزشي   

 
www.sportmanager.com 
 

اتي مديريت و بازاريابي ورزشي براي ارائه خدمات به سازمان ها و نهادهاي ورزشي و پايگاه اطالع
  ورزشكاران، ارائه تبليغات و خريد و فروش در حيطه ورزش

  
  پايگاه هاي اطالع رساني درباره ورزش هاي معلولين. 11
  

The Paralympian 
 
www.paralympic.org 
 

سايت رسمي كميته بين المللي پارالمپيك، آخرين اطالعات و اخبار ورزشي در ارتباط با ورزش هاي 
  ....معلولين در سرتاسر جهان، تاريخچه بازي ها و ورزش هاي معلولين، كنفرانس ها، مقاالت و 

  
DSRI: Disability Sport Research Initiative (America) 
 
www.Spotinsociety.org 
 

پايگاه اطالعاتي براي تحقيقات در زمينه ورزش هاي معلولين، فعاليت ها و تحقيقات علمي در زمينه 
فوق الذكر، معرفي مراكز تحقيقاتي در اين باره، ارائه مشورت و راهنمايي الزم براي مدرسين اين حوزه، 

  معرفي پايگاه هاي مرتبط
  
  
  

 

http://www.nassm.com/
http://www.sportmanager.com/
http://www.paralympic.org/
http://www.spotinsociety.org/


NCPERID 
 
(The National Consortium on Physical Education and Recreation for Individual with Disabilities) 
 

  انجمن ملي تربيت بدني و تفريحات سالم براي معلولين
 

 
http://ncperid.usf.edu 
 

اء تحقيقات در زمينه ورزش و تفريحات سالم براي معلولين فعاليت مي اين پايگاه اطالعاتي با هدف ارتق
راه كارهايي براي پيشرفت ورزش معلولين، تشويق و ترغيب معلولين به روي آوردن فعاليت هاي . كند

  .از جمله خدمات اين پايگاه مي باشد.... ورزشي، انتشارات و 
  

WAPD: 
 
World Association of Persons with Disabilities 
 

  انجمن جهاني معلولين
http://www.wapd.org 
 

اين پايگاه اطالعاتي معلولين با ارائه نمايه موضوعي در دسته هاي مختلف علمي و اطالعاتي، مقاالت 
 جمله ورزش و متنوعي را ارائه مي نمايد كه حوزه هاي مختلف را در باب معلوليت در بر مي گيرد از

  فعاليت هاي مناسب روزانه براي معلولين
 
NCPAD 
 
The National Center on Physical Activity and Disability 
 
www.ncpad.org 
 

و معلوليت ارائه منابع مناسب براي ورزش هاي معلولين، ) بدني(انجمن ملي فعاليت هاي جسماني 
وه هاي مباحثه، آمادگي جسماني با وسايل الزم براي معلولين، چكيده مقاالت از تحقيقات انجام شده گر

  .در حوزه معلوليت و فعاليت هاي ورزشي، از جمله خدمات اين پايگاه به شمار مي آيد
  

 پايگاه هاي اطالعاتي مناسب براي ورزش هاي زنان و دختران. 12

  
CAAWS 
 
The Canadian Association for the Advancement of Women in Sport 

http://ncperid.usf.edu/
http://www.wapd.org/
http://www.ncpad.org/


 
  انجمن كانادايي ورزش هاي زنان

  
http://www.caaws.ca 
 

پايگاه اطالعاتي فوق با ارائه فعاليت هاي متنوع ورزشي براي دختران و زنان و معرفي منابع مناسب 
  .قرار گيرددر اين حوزه مي تواند مورد استفاده 

  
WSF 
 
(The Women’s Sports Foundation) 
 

  سازمان ورزش هاي زنان و دختران در انگلستان
  

www.wsf.org.uk 
 

معرفي سازمان هاي ورزشي در انگلستان و خدمات آن ها، معرفي ساير پايگاه هاي اطالعاتي در زمينه 
خرين تحقيقات در اين زمينه، ارائه برنامه هاي مناسب براي فعاليت هاي روزانه فوق الذكر، ارائه آ

  .از خدمات اين پايگاه شمرده مي شوند.... دختران و زنان، برنامه ريزي و 
 
Women in Iran 
 

  زنان در ايران
  

www.salamiran.org/women 
 

 ارتباط با قسمت ورزش هاي زنان در ايران مي توان تاريخچه اي از ورزش هاي بانوان با اتصال و
  كشورهاي اسالمي را دريافت نمود، سخنراني ها و ارائه بعضي از مقاالت در باب ورزش بانوان در ايران

  
Melpomene Institute 

 
  موسسه ملپومن

  
www.melpomene.org 

  
  موسسه غير انتفاعي ملپومن

http://www.caaws.ca/
http://www.wsf.org.uk/
http://www.salamiran.org/women
http://www.melpomene.org/


يك سازمان غير انتفاعي مي باشد كه مي تواند به عنوان يك پايگاه اطالع رساني جامع ورزشي براي 
ارائه تحقيقات، تعليم و تربيت، فعاليت هاي جسماني و ارتباط با . زنان و دختران به كار گرفته شود

  . پايگاه استخدمات اينساير سازمان هاي مرتبط از ديگر 
 
  

www.thesportingimage.com/women.html 
  

 اين پايگاه تصاوير و عكس هاي ورزشي زنان را در ورزش هاي حرفه اي و آماتور در اختيار كاربران 
  .قرار مي دهد

 
www.makeithappen.com/wis/ 
 

پايگاه اطالعاتي براي ورزش هاي مختلف زنان با ارائه مقاالت متنوع، راهنمايي و توصيه هاي مناسب 
  براي گروه هاي مختلف ورزشكاران زن، معرفي سازمان هاي مرتبط، معرفي منابع

 
Feminist Majority Foundation 

 
  بنياد زنان

  
www.feminist.org 
 
پايگاه اطالعاتي براي زنان و دختران، ارائه مقاله و منابع در گروه هاي مختلف علمي و همچنين ورزش 

  و تفريحات سالم
  

  پايگاه اطالعاتي براي كميته بين المللي المپيك. 13
  

www.olympic.org 
 

معرفي ورزش ها، نتايج بازي هاي المپيك، تاريخ المپيك به / پايگاه رسمي كميته بين المللي المپيك
  .....صورت جامع و

  
www.olympic.org/uk/organization/ioc/index-uk.asp 
 

في فدراسيون هاي  بين المللي ورزش ها، سازمان ها و ارگان هاي ورزشي، سايت المپيك براي معر
  ...معرفي كميته هاي ملي المپيك كشورها و 

http://www.thesportingimage.com/women.html
http://www.makeithappen.com/wis/
http://www.feminist.org/
http://www.olympic.org/
http://www.olympic.org/uk/organization/ioc/index-uk.asp


  
www.hickoksports.com/history 
 

 آوران و درج ساير مراكز رسمي پايگاه اطالعاتي براي ارائه تاريخ بازي هاي المپيك به همراه نام مدال
  بين المللي و ملي وابسته به كميته بين المللي المپيك

  
  پايگاه هاي اطالعاتي پزشكي ورزشي. 14
  

NSMI>National Sports Medicine Institute (UK) 
 

  )انگلستان(موسسه ملي پزشكي ورزشي 
www.nsmi.org.uk 
 

  .....ائه مقاالت و منابع در پزشكي ورزشي، توصيه ها و راهنمايي جهت متخصصين ورزشي و ار
  

FIMS: 
 
The international federation of sports medicine 
 

  فدراسيون بين المللي پزشكي ورزشي
  

www.fims.org 
 

كي ورزشي به صورت گسترده، معرفي سازمان هاي مرتبط با ارائه مقاالت و انتشارات درباره پزش
  پزشكي ورزشي و ساير تسهيالت در اين حيطه

 
The Physician and Sports medicine 
 

  پايگاه پزشكي و پزشكي ورزشي
  

www.physsportsmed.com/personal.htm 
 

تخصصي و عمومي براي پزشكي ورزشي، ارائه مقاالت در گروه هاي مختلف سني و تقسيم بندي پايگاه 
  ....مناسب براي مطالب و محتوي پزشكي ورزشي و 

  
  پايگاه هاي اطالعات عمومي براي آمادگي جسماني و تندرستي. 15

http://www.hickoksports.com/history
http://www.nsmi.org.uk/
http://www.fims.org/
http://www.physsportsmed.com/personal.htm


  
Global Health and Fitness 
 

  آمادگي جسماني
  

www.global-fitness.com 
 
پايگاه اطالعاتي براي آمادگي جسماني، ارائه مقاالت در اين حوزه، ارائه توصيه هاي علمي، ارائه طرح 
هاي گوناگون براي آمادگي جسماني، توصيه هاي علمي براي كاهش وزن و تناسب اندام، راه كارهاي 

  .....تغذيه و 
Fantasy Fit 
 
www.healthfinder.gov 
 
پايگاه اطالعاتي براي سالمتي به صورت عام، معرفي بيماري ها و نحوه جلوگيري از آن ها، عناوين 
برجسته و انتخاب شده در زمينه تندرستي در گروه هاي سني مختلف، معرفي ساير پايگاه هاي مرتبط، 

  .....ذيه و آمادگي جسماني و تغ
Health Resources 
 

  منابع تندرستي و سالمتي
  

www.health-library.com 
 
اين پايگاه به صورت كلي و عمومي به بررسي سالمتي و تندرستي از راه هاي گوناگون مي پردازد و 

زنان و كودكان و مردان، آموزش نرمش هاي اين موضوعات شامل تغذيه، سالمت رواني، سالمت 
  ..... و  سايل وگوناگون، بيماري ها و نحوه پيشگيري، آمادگي جسماني و تمرين و ابزار و

  
Internet Fitness 
 
www.internetfitness.com 
 

نرمش ها و حركات تمرين هايي كه : ر مي دهد عبارتندازاطالعاتي كه اين پايگاه در اختيار كاربران قرا
مي توان در خانه اجرا نمود، تمرين هاي كششي، راهنمايي ها و توصيه هايي براي مربيان آمادگي 

  .....جسماني، معرفي وسايل و ابزار مورد استفاده در تمرين هاي بدنسازي و 
  
  

http://www.global-fitness.com/
http://www.healthfinder.gov/
http://www.health-library.com/
http://www.internetfitness.com/


  
  نت در ورزشپايگاه هاي اطالع رساني درباره دوپينگ و خشو. 16
  

Australian Sports Commission 
 

  كميسيون ورزش ها در استراليا
 
www.ausport.gov.au/info/violence.htm 
 

 دهد، پايگاه اطالعاتي فوق با ارائه مقاالت منتشر شده در حيطه خشونت در ورزش كاربران را ياري مي
معرفي و ارائه منابع جديد در اين باره، معرفي خطوط . مقاله ها بعضاً به صورت كامل ارائه مي شوند

  ...ارتباطي، ارائه طرح هاي مناسب يراي جلوگيري از خشونت در ورزش و 
  

Rx list: the internet drug index 
 
www.rxlist.com 
 

گاه اطالعاتي براي ارائه ليست داروهاي نيروزا و دوپينگ و ممنوعيت آن ها در ورزش هاي مختلف پاي
  ......، ارائه فرمول هاي دارويي داروهاي فوق و  مورد استفاده قرار مي گيرد

  
Drug in Sport 
 

  مواد مخدر در ورزش
  

www.science.org.au/nva/055/055sit.htm 
 
www.dcita.gov.au/tough-on-drugs/content.htm 
 
پايگاه هاي اطالعاتي فوق آخرين اطالعات را درباره دوپينگ در ورزش و استفاده از مواد مخدر ارائه مي 

  .دهد
 

ACLESHER 
 

280heracles/fr.unicaen.sportdoc.www://http 
 

 du sport et deبه زبان فرانسه و توسط انجمن ملي  عاتي در زمينه تربيت بدني و ورزشپايگاه اطال

L’Education Physique در پاريس تهيه شده است  .  

http://www.ausport.gov.au/info/violence.htm
http://www.rxlist.com/
http://www.science.org.au/nva/055/055sit.htm
http://www.dcita.gov.au/tough-on-drugs/content.htm


 تا به امروز ، هم از طريق وب به طور مستقيم و هم به عنوان 1974 اطالعاتي از سال هراكلس با پوشش
  . قابل دسترسي مي باشد sport discussبخشي از پايگاه اطالع رساني 

  
)LIN ( Life style information net work  

 
H281/ca.lin.www 

 
  

براي جمع آوري،اشاعه وتبادل اطالعات دربين متخصصان ورزشي  و  تهيه يك پايگاه LINهدف 
  : عبارتندازLINدو سيستم اصلي اطالع رساني . كارشناسان خدمات تفريحي مي باشد 

1- Custom Information Service 
2- National Recreation Database  

ارش هاي منتشر نشده، گز:كه طرح آخرشامل دسترسي به متن كامل اسناد ومدارك ناياب ازقبيل
  .سياستگذاري ها ، دستنامه هاي تمرين و ديگر منابع كمياب است 

  
Pub Med 

 
H282pubmed/gov.nlm.ncbi.www 

 
 

را دسترسي اينترنتي به مدالين كه پايگاه اطالع رساني پزشكي و حاوي مقاالت نشريات مي باشد 
PubMed مي گويند.  

شده بين المللي به همه زبان هاي دنيا را تحت پوشش قرارمي  مقاله نمايه سازي 3700اين مركز بالغ بر 
  .دهد

مي ....     وسالمت و تندرستي پزشكي باليني وتجربي ، دارو شناسي ،: موضوعات بررسي شده شامل
   .باشد

علم تمرين ، دوپينگ و استفاده از براي محققان ورزشي نيز موضوعات پزشكي ورزشي، فيزيولوژي 
 .مي باشد... مواد نيروزا و 

  
  
  
  
  
  



SASC Sportlit Database 
 

H283za.gov.srsa.www 
  

Sportlit يك پايگاه آن الين ازاسناد موجوددرمركز مستند سازي SASCتوريا در جنوب وواقع درپر
 مدخل از مقاالت علمي تا مجالت عامه پسند ، گزارش كنفرانس ها ، 20000 آفريقا ، مي باشد كه حاوي

 .نوارهاي ويدئويي ، سي دي ها و مواد ديگر مي باشد 
 

Spolit Database 
 

H284de.datenbanken-bisp.www 
 
 

واقع در بن آلمان تهيه  ) (BISP علم ورزش  ركورد كه توسط انجمن فدرال135000پايگاهي بالغ بر 
  .شده است 

 . موجود مي باشدBISP  بر روي سايت Spomedia  و  Spoforاين پايگاه همراه با دو پايگاه 

  
Sportscience on the Net/Sportwissenschaftim Netz-Sponet 

 
H285de.sponet.www 

 
 

 علوم  منبع از مقاالت تمام متن نشريات و مقاالتي درباره تمامي جنبه هاي3000ي بيش از پايگاهي حاو
  .ورزشي است

 دانشگاه ليپزيك به وجود آمده و .…Applied Trainingاين سايت توسط انجمن علم تمرين كاربردي 
  .نمايه سازي شده است 

 
ERIC Database 

 
H286gov.ed.eric.www 

 
به طور رايگان ، بالغ  بر يك و اين پايگاه توسط مركز اطالع رساني منابع آموزشي تهيه شده است 

در جنبه هاي مختلف آموزشي شامل ) RIE( وگزارش هاي آموزشي CIJE)( ميليون مقاالت نشريات 
  .ارائه مي دهد را .....تربيت بدني ، ورزش دانشگاهي و 

و يا از طريق بخش خدمات   ، بر روي ميكرو فيش RIE گزارش هاي تهيهاقدام به ه نيز تعدادي كتابخان
  .تكثير مدارك نموده اند



  
 

:PsycInfo 
 

H287psycinfo/org.apa.www 
 
 

التي با موضوع نمايه اين سايت مهم مقا. اين پايگاه توسط انجمن روانشناسي آمريكا تهيه شده است
تمرين هاي ورزشي ، عملكرد ورزشي ، ايده ها و نظرات ورزشي ، تماشاگران ورزشي و ديگر 

 .موضوعات را تحت پوشش قرار مي دهد 
 

Sociological Abstracts 
 

H288factsheets/com.csa.www 
 

 
ورزشي ، تيم خشونت :به موضوعاتي از قبيلو نشناسي مي باشد يك نمايه اصلي و مهم در حوزه روا

 .ها ، ورزشكاران ،مشاركت ورزشي و ديگر موضوعات مي پردازد
 

Current Biography Excerpts 
 

H289currentbio.com.hwwilson.www 
 

 
 به 1983ن كارشناسان حوزه هاي مختلف علوم ورزشي از سال اين پايگاه اطالعاتي به معرفي آن الي

 .بعد مي پردازد

  
Biography Section-com.Hickok sports 

 
H290com.hickoksports.www 

 
 

 ايجاد پايگاه اطالع رساني درباره زندگي نامه افراد مختلف در ورزش جهان است و توسط رالف هيكك
 Z آورده شده است و تالش است تا حرف R تا حرف A نام خانوادگي از حرف اين پايگاهگرديده در
 .پيش رود

 
 



  
   

Women in Canadian Sport 
 

H291women/ca.gc.collectionscanada.www 
 

 
 .استرباره فعاليت و زنگي نامه زنان ورزشكار و فعال در كانادا اطالعات بيشتر د حاوي پايگاهاين 

  
Sport Careers 

 
H292com.sportscareers.www 

          
 پيشنهادهايي در حوزه  بازار كار ورزشي. استدر صنعت ورزشاطالعات شغلي و بازار كار پايگاه 

در حوزه ورزشي و نمونه هاي شغلي ر ارتباط با مشاغلي كه در حال بوجود آمدن  دو شده استارائه 
 .است

  
The Comprehensive Online Access to Coaching Help-H.C.A.O.C 

 
H293/163606-20809/review/net.einet.www://http  

 
 

.  استات و تهيه مقاالت حوزه مربيگري ورزشي  در رشته هاي مختلف ازجمله فوتبال خدمشامل پايگاه 
 .همچنين حاوي يك برد شغلي ، اطالعات فشرده و لينك هاي مرتبط مي باشد

 
Coaches Info Services 

 
H294com.Coachesinfo.www 

 
 

ه ادينبرگ حمايت مي شود ، شامل اطالعات تمام متن درباره بيومكانيك  و دانشگاISBSپايگاه توسط 
  . استبسكتبال ، گلف ، ژيمناستيك ، شناو تنيس: كاربردي مربوط به ورزش هاي مختلف از جمله 

  
  
  
  



Coaching science Abstracts 
 

H295coaches.eptd/edu.sdsu.rohan.www 
 

 مقاله هاي تحقيقي و،سايت توسط دكتر برنت روشال و دانشگاه ايالت سان ديه گو تهيه شده است 
 .را ارائه مي دهدچكيده  جديد حاوي

  
Sport Coach 

 
H296uk.co.brianmac.www 

 
اروپا تهيه شده و حاوي اطالعات ، آزمون ها ، سايت توسط برايان مكنزي مربي پيشكسوت  ورزشي در 

  .استنصايح و پيشنهادهايي درباره آمادگي بدن ، آمادگي جسماني  به مربيان و ورزشكاران 
  

 Peterson’s Education and Career Center 
 

H297com.petersons.www 
 

 اطالعات پايه اي درباره است و ناخته شده راهنماي ساالنه پترسون وب سايت مشهور و شاين پايگاه 
به صورت چاپ شده و بر روي سي اين اطالعات (  دهدميارائه برنامه هاي آموزشي در آمريكا و كانادا 

براي حوزه تربيت بدني و علوم ورزشي سازماندهي برنامه هاي آموزشي اين پايگاه  .)دي موجود است 
 برنامه آموزشي از قبيل مديريت ورزشي ، تفريحات ، حركت 350 شاخه فرعي براي 7شده است و به 

 .تقسيم مي شود ..... شناسي و 
 

com.Worldstadiums 
 

H298com.worldstadiums.www 
 

اديوم فوتبال شروع به كار  است600 به عنوان يك منبع اطالع رساني درباره 1998در سال پايگاه اين 
 ركورد در زمينه استاديوم هاي فوتبال ، راگبي ، 1600بالغ بر اطالعاتي اين وب سايت اكنون . كرد 

  .در سراسر جهان را دارا مي باشد .... بسكتبال ، و 
 

National Sport Information Center fulltext Archive 
 

H299asp.index/sportsf/2001/fulltext/au.gov.ausport.fulltext://http 
 



اين پايگاه آرشيوي از اسناد و انتشارات تمام متن درباره جنبه هاي مختلف علوم ورزشي و تربيت 
  .مخاطبين آن مربيان، مديران و محققين ورزشي مي باشد. بدني است

  
n line Books PageO 

 
H300edu.upenn.library.digital.www 

 
 

و شامل نمايه اي براساس  به صورت رايگان بر روي اينترنت تمام متن كتاب 12000حاوي بيش از 
  .استانداردهاي جهاني اطالع رساني است

  
Character Counts 

 
H301org.charactercounts.www 

   
در حوزه اخالق با هدف كمك و توسعه و گسترش مباني اخالقي براي جوانان تشكيل شده اتحاديه اي 

  .است 
حاوي گزارشات ، اطالعات راجع به سمينارها ، برنامه هاي تمرين براي مربيان و ديگر اطالعات در 

  .است  و اخالق در حوزه تربيت بدني زمينه ورزش
  

SportsTraining and Athletic Competition.dis ABILITY Information and Resources  
 

H302htm.index/org.makoa.www 
تمرين هاي ورزشي ، : شاملاين مركز  .ي براي ارائه منابع به افراد با ناتواني هاي جسمي استراهنماي

رقابت هاي ورزشي ، لينك هاي مرتبط با انجمن هاي ملي ورزش و سازمان هاي بين المللي بازي ها 
  .است

    
Health and Physical Education Teachersthe Website for : PE Central  

 
H303org.pecentral.www 

 
با هدف تهيه آخرين اطالعات درباره .....براي معلمان و دانش آموزان تربيت بدني ، والدين و پايگاهي 

  .برنامه هاي مناسب تربيت بدني براي كودكان و نوجوانان
 تطبيقي و كتاب هاي مرتبط ، در حوزه ، اطالعات ارزشيابي درسي حاوي برنامه ها و طرح هاي درسي ، 

  تربيت بدني



 
 LIFE4PE  

 
H304org.life4pe.www 

 
حاوي و ارتقاء كيفيت برنامه هاي روزانه تربيت بدني براي جوانان آمريكايي است پايگاه با هدف اين 

 . و ديگر منابع مي باشدPEPاطالعاتي درباره بورسيه 

  
U4PELINKS 

 
H305org.u4kspelin.www 

 
به صورت لينك هاي ، منابع فهرست شده  به دانشگاه مركزي واشنگتن متصل مي باشد  پايگاهاين

تغذيه و ، مربيگري، آمادگي جسماني ، )ابتدايي،متوسطه و تطبيقي ( موضوع هاي تربيت بدني مرتبط با
  . فعال استفن آوري در تربيت بدني

  
orts for Every oneSp& Physical Education : Sports Media 

 
H306org.media-sports.www 

 
 

شامل  قسمت طرح ها و برنامه هاي درسي ، مربيگري ، تجهيزات ورزشي و ديگر موضوعات پايگاه 
 .استتربيت بدني  و ورزش  

 
StatsWining  

 
H307com.winningstats.www://http 

 
 برنامه تمرين روزانه رشته هاي دووميداني، شنا ، دوچرخه سواريبه مربيان و ورزشكاران پايگاه 

  . آمادگي جسماني  را ارائه مي دهد 
 
CIS 

 
H308ca.universitysport.www://http 

 
، ات علمي  ورزش را در اختيار كاربران ورزشي ، مربيان ، معلمان تربيت بدني اين سايت آخرين اطالع

  .حوزه پزشكي ورزش و سالمت ارائه شده است
 



Speed Quest 
 

H309ca.sirc.www 
 

  .است  ورزش مختلفرشته هاي  مربيان و ورزشكارانرايبرنامه تمرين هاي انفجاري و سرعتي بشامل 

  
 

Guide to Coaching Sports 
 

H310com.guidetocoachingsports.www://http 
  

بيس بال، بسكتبال، فوتبال و : اطالعات پايه در آموزش بازي ها و رشته هاي مختلف ورزشي از قبيل
 . مي پردازد.... غيره 

  
ety of Biomechanics in SportInternational Soci 

 
H311isbs/edu.csuchico.www://http 

  
پايگاه انجمن بين المللي بيومكانيك به منظور ايجاد ارتباط بين محققين و مربيان ورزشي و نيز اشاعه 

  .و جمع آوري اطالعات بيومكانيك ورزشي تشكيل شده است

  
h WiseCoac 

 
H312index/home/pages/sportsite4st1/com.sport4st1.www://http 

 
 

 ورزشي، نوارهاي ويدئويي ورزشي ، در حوزه كتاب هايناشر تخصصي ورزش و سايت تبليغاتي 
 .است مربيان وسايل تمرين و ديگر ابزارهاي مورد نياز

  
GSSI 

 
H313aspx.Detail_Article/com.gssiweb.www://http 

 
اطالعاتي در زمينه تغذيه ورزش، علم تمرين براي باال بردن عملكرد ورزشكاران ، تاثير تمرين ، محيط و 

 .ارائه شده است... 
 



  
oaching NewsletterThe Successful C 

 
H314html.faq/net.coach-sports.www://http 

 
  يك خبرنامه ويژه و جديد براي مربيان و ورزشكاران سراسر جهان 

ل ها ، تغذيه ، روانشناسي ، مكم : باره مربيان و ورزشكاران مقاله هايي دررايبرنامه تمرين بشامل 
  .است....  تمرين هاي كمكي ، ماساژ، پيشگيري از مصدوميت ، تمرين زدگي و 

  
Sport Facilities] Australian[ 

 
H315facilities/accesstheals/au.gov.ausport.www 

 
 . زمين هاي ورزشي و بازي استشامل قوانين و مقررات و ابعاد و جزئيات

  
NCAA Playing rules 

 
H316legacysiteviewer/portal/wps/org.ncaa.www 

 
 

 . ارائه شده است ورزش دانشگاهي13قوانين بازي ها و ابعاد زمين ها براي  
 

 indexSport and activity dimentions 
 

H317index-activity-sport/423prm/edu.nau.prm.www 
 

  .ارائه شده است )چند منظوره(ابعاد، قوانين و مقررات زمين هاي ورزشي
  

Biomechanics World Wide 
 

H318biomechanics/ca.ualberta.per.www 
 

مجله با موضوعات  18و اتصال به راهنماي جامعي براي اتصال به ديگر سايت هاي بيومكانيك 
  ......بيومكانيك ، ارتوپدي ، آرگونومي ، يادگيري حركتي و 

  
  
  



Sports Business Research Network 
 

H319com.sbrnet.www 
ملي بازار انجمن  تحقيقات ، گزارش ها دسترسي به  و دالر600تبليغاتي با هزينه آبونمان ساالنه پايگاه 

  كاالهاي ورزشي 
 . به بعد مي باشد 1997برخي از گزارشات موجود در آن از سال 

  
  

Women in sport 
 

H320com.keithappenma.www  
  

  زندگي نامه زنان ورزشكار با هدف الگو سازييراهنما

  
National Women’s Low Center 

 
H321org.nwlc.www 

 
اسناد تمام متن با موضوع فرصت هاي   تعداد زيادي مدارك و پايگاه اطالع رسانيAthleticsپوشه 

را ن ، ورزشكاران مدرسه ، كالج و دانشگاه و چكيده هايي از موارد قانوني مساوي در بين ورزشكارا
  .شامل مي شود

 
Forum Sport and Society.Gender 

 
H322nr.ca.gssf.www 

 
 درباره جنسيت و ورزش و جنبه هاي اجتماعي علوم ورزش به همراه پوشه بحث و گفتگو اطالعاتي

  .اي محصالن و دانش آموزان مي باشدبر
  

)University of Iowa Libraries ( Gender Equity in sports  
 

H323ge/edu.uiowa.lib.bailwick.www 
 
 

 .حاوي اطالعات حقوق ورزشي است

  



rt Women and girls in spo-Feminist Internet Gateway 
 

H324gateway/org.feminist.www 
 

   .استحاوي منابع و لينك هاي مرتبط به ورزش بانوان  
  

ProQuest Digital Dissertations 
 

H325ca.uwo.lib.www 
  

كتابخانه ها براي . ، مي باشددكترا است نامه هاي پايانبه مربوط  UMIحاوي اطالعات پايگاه 
قابليت جستجو با  به بعد 1861پايان نامه هاي موجود از سال . شونددسترسي به اطالعات بايد آبونمان 

  . امكان پذير مي باشدپايان نامه هااين تعدادي از دسترسي به .مي باشد عنوان و موضوع ،مولف
 
AASP 

 
H326org.appliedsportpsych.www 

 
رشد و توسعه تئوري ها ، تحقيقات و  هدف  باروان شناسي كاربردي ورزش و تمرين در جهانانجمن 

  تمرين هاي كاربردي در روانشناسي ورزش ،تمرين و سالمت
  .... ارائه خدمات به ورزشكاران ، مربيان ، والدين و-2
 عه ارزش هاي اخالقيحفظ و اشا -3 

Athletic Insight   
 

H327cim.athleticeinside.www 
  

و بحث و تبادل نظر درباره موضوع هاي مرتبط با روانشناسي ورزشي به هدف هم انديشي با 
 .وجودآمده است

Compusports Network  
 

H328com.campusports.www 
  

نرم افزارهاي مربيگري با قابليت استفاده در كامپيوتر هاي توزيع كنندگان از مهم ترين ناشران و 
  . استشخصي

  
  



Athletes performance 
 

H329com.athletesperformance.www 
 

براي باال بردن عملكرد ورزشكاران ، جنبه هاي اخالقي ، كاهش مصدوميت ، ايجاد انگيزه پايگاهي ايجاد 
  .از طريق آموزش است

How to sport 
 

 در سطوح مبتدي تا عالي ....تهيه نوارهاي آموزشي براي مربيان ، ورزشكاران وپايگاه اطالعاتي براي 
 
  

Peak performance 
 

H330uk.co.pponline.www 
 

   در جهان يم ورزشوآخرين تحقيقات علپايگاهي براي 
The Peak performance sports training library  به عنوان يك كتابخانه تخصصي ورزشي به 

موضوع هاي مختلف اين حوزه تقسيم و كاربران با كليك برروي گزينه دلخواه مي توانند مقاالت 
  .جود درآن را مشاهده كنندومطالب مو

  
Thematic Network of adapted Physical activity: THENAPA  

 
H331thenapa/be.ac.kuleuven.www 

  
معلولين  و  ، تمرين ،طرح ها و سازمان هاي تربيت بدني يورزشرشته هاي العاتي در زمينه شامل اط
  .استدر كشورهاي اروپايي ورزش 

  
American Academy of Kinesiology and Physical Education Direction 

 
H332org.aakpe.www 

 
   AAKPE از افراد متخصص ورزشي عضو ييراهنما

  
  
  
  



Australian Sports Science Directory  
 

H333ais/au.gov.ausport.www 
 
 

   از متخصصين و محققين ورزش استراليا ييراهنما
 

Biomechanists  of the world 
 

H334htm.persbiom/biomechanics/ca.ualberta.per.www://http 
 
 

افراد، هرمدخل  اسامي محققين بيومكانيك به همراه لينك هاي مرتبط با سايت شخصيفهرست الفبايي 
  .ارائه مي دهد رامحققين شرح مختصري ازتحقيقات انجام شده توسط 

  
)CMTR(Canadian Mental Training Registry 

 
H335ningtrai-mental/e/ca.coach.www 

 
 

  فهرست اسامي روانشناسان ورزشي  در كانادا 
ISBS who is who 

 
H336isbs/edu.csuchico.www 

 
  انجمن بين الملل بيومكانيك ورزش 

  .ومكانيك و نحوه ارتباط با اعضا استحاوي اطالعاتي درباره اشخاص و محققين حوزه بي
  

Directory of Experts in sport .ican Society for the Sociology of SportNorth Amer
Sociology 

 
H337org.nasss.www 

 
 

  انجمن جامعه شناسي ورزشي آمريكاي شمالي 
 بوكس ، حقوق ورزشكاران ، بازنشستگي ،نظير عنوان هايي .  براساس عنوان است ييراهنماانجمن اين 

  ...مربيگري و
  .است  ورزشي كارشناسان Emailو آدرس حاوي فهرست الفبايي همچنين 



  
Librarian’s Index to the Internet 

 
H338com.joeant.www 

 
   وب سايت هاي مختلف  آدرس براي ارجاعييراهنما

 .تقسيم بندي آن موضوعي و الفبايي است
 

ort QuestSp 
 

H339cfm.proquest/resources-online/ca.sirc.www 
 
اين پايگاه مرجع كامل براي دستيابي به موضوعات گوناگون و علوم ورزش و رشته هاي ورزشي است 

 . تهيه شده استSIRCو توسط موسسه 

  
EU Sports Law 

 
H340htm.spl_sg/je/pt.unl.fd.www://http 

 
 لينك هاي ارتباطي به ديگر سايت ها با موضوع قانون ورزشي از جمله وب سايت زياديحاوي تعداد 

  قوانين ورزشي آرژانتين 
  .است قانوني و قضايي ورزش حاوي لينك هاي ارتباطي به مقاالت تمام متن درباره جنبه هاينيز 

  
findlaw Sports Law Resources-News and CommentaryLegal : Find law  

 
H341law_sports/sports/legalnews/com.findlaw.news://http 

  
 ، موارد قانوني و قضايي ورزش و ديگر جنبه هاي ورزشپايگاه اطالع رساني جامع حاوي اخبار جاري 

 .است
 
ABI Inform Global 

 
H342pq-products/com.proquest.www 

 
 

  پايگاه اطالع رساني مشاغل 
 .است مديريت ورزشي ، جنبه هاي اقتصادي ، مالي و شغلي ورزش هايموضوعحاوي 



  
)Standard University Libraries( igh Wire H 

 
H343edu.stanford.highwire://http 

 
  .ه استامكان دسترسي به ژورنال هاي پزشكي ، فن آوري ، علمي و ورزشي را فراهم آورد

  
Periodicals Index Online 

 
H344com.chadwyck.pci://http 

 
 

ورزش هاي دانشگاهي ، درباره موضوع هاي  ميليون مقاله از مجالت و پيايندهاي مختلف 9بالغ بر 
 .....  المپيك ، ورزشكاران و يبازي ها

 
Recreation and Tourism Abstracts, Leisure/TOURCD 

 
ين تفريحات و سياستگذاري هاي توريستي ،  با عناو1976 اسناد منتشر شده از سال 32000حاوي 

 ....صنعت ورزش ، مديريت و طرح ريزي تجهيزات ورزشي ، فعاليت هاي ورزشي ومنابع طبيعي و 
  . ركورد به پايگاه اضافه مي شود2500هرساله در حدود . است

  
Historial abstracts/life& History : America  

 
H345com.clio-abc.www 

 
AHL است حاوي اطالعاتي درباره تاريخچه ورزش ملي ومحلي آمريكا و كانادا.  

  
Philosopher’s Index 

 
H346org.philinfo.www 

 
 

 از قبيل  موضوعاتي.و به طور فصلي روزآمد مي شود است  كشور جهان 40 مجله از 550حاوي بيش از 
  .اخالق ورزشي ، ورزشكاران ، مربيان ، رقابت ها ومسابقه هاي ورزشي را تحت پوشش قرار مي دهد 

  
  



  
Fulltext Archive. National sport Information Centre . Australia  

 
H347au.gov.ausport.www 

 
 

....  متن و انتشارات ارائه شده در تمام جنبه هاي ورزش ، علم ورزش و  حاوي اسناد تمامNSICآرشيو 
  . استبراي مربيان ، مديران و محققين ورزشي

  
Ulrich’s Periodicals Directory  

 
H348com.ulrichsweb.www 

 
 

جامع ترين و كامل ترين راهنماي نشريات كه به جزئيات آن ها نيز اشاره مي كند و با داشتن هزاران 
  .مجله ، خبرنامه و روزنامه ، موضوع ورزش را نيز شامل مي شود

 
 

) The British Library( News paper Library Catalogue 
 

H349newspaper/collections/uk.bl.www 
 

  فهرست روزنامه هاي كتابخانه بريتانيا 
  . ورزشي را مي توان جهت مطالعه بررسي كرد عنوان روزنامه90 بالغ بر 

  
com.Online Newspapers 

 
H350com.onlineneewspaper.www 

 
 

   .نامه از سراسر جهان قابل دسترسي است روز10000بالغ بر 
   ) استاني و ايالتي (به صورت كشوري ، منطقه اي و در داخل كشور به صورتتنظيم آن 

  
com.Free Medical Journals 

 
H351com.freemedicaljournals.www 

 



 يكسال پس از ن كه تقسيم بندي و دسترسي نشريات به صورتآن اليفهرست مجالت پزشكي رايگان و 
  .استدوسال پس از انتشار و به محض انتشار  انتشار ،

 
Coaching Association of Canada  

 
H352ca.coach.www 

  
دو زبان فرانسه و  اخالقي و با سازمان غيرانتفاعي با هدف ايجاد آموزش،تمرين و استانداردهاي

  براي مربيان كانادا انگليسي

  
A coaching resource: com. Coach Paterno  

 
H353com.joepatterno.www 

 
 .تهيه شده استسايت توسط جو پترنو براي مربيان و ورزشكاران در تمام سطوح حرفه اي و آماتور 

 
Sportplan 

 
H354net.sportplan.www 

  
ارائه مجموعه اي از ايده ها ،پيشنهادات و نظرات مربيگري براي پايگاه اطالع رساني مربيان ورزشي 

  مورد عالقهدرباره ورزش هاي 
 
Coaches Information Service 

 
H355com.hesinfocoac.www 

 
اساس محبوبيت ورزش ها مرتب و درجه   براست وحاوي مقاالت تحقيقي درباره مربيگري ورزشي 

 .بندي شده است

  
Maximization SolutionsTotal Athletic Performance  

 
H356com.tapmax.www 

 
  گري حاوي منابع و اطالعاتي درباره خدمات مربي

  



 
Black Coaches Association 

 
H357com.cstv.bcasports.www 

 
 

  سازمان ترويج رشدوتوسعه اقليت هاي نژادي در تمام سطوح ورزشي ملي وبين المللي 
  

H358org.archery.www 
    

 كشور فرانسه، جمهوري چك، سوئد، اياالت 7اسيون بين المللي تيراندازي با كمان ، فدرFITAسايت 
رسالت اين فدراسيون تقويت . متحده آمريكا، مجارستان و ايتاليا، بنيانگذاران اين فدراسيون هستند

تعيين .  كشور يا كانون عضو است140ورزش تيراندازي با كمان و تعديل آن در سطح جهان با كمك 
 و تنظيم آن ها براي سازماندهي رقابت هاي ورزشي و ساير رقابت هاي بين المللي را هم بر عهده قواعد
 .دارد

  
H359net.fisu.www://http  

 
 تقويت ارزش هاي ورزشي و تقويت فعاليت هاي FISUفدراسيون بين المللي ورزش هاي دانشگاهي، 

  ل روح دانشگاهي همراه  و مكم-ورزشي
FISU رقابت هاي دانشگاهي را مورد حمايت قرار مي دهد،فرصت در كنار يكديگر بودن را براي 

دانشجويان ورزشكار سراسر دنيا فراهم مي سازد در حالي كه در پرتو درك متقابل و صلح به رقابت و 
  .عرضه عملكرد سطح باال، مي پردازند

 . و تبادل نظر نيز از جمله اقدامات اين مركز استبرگزاري كنفرانس ها و جلسه هاي بحث

  
H360org.usyouthsoccer.www 

 
فوتبال جوانان آمريكا يك سازمان آموزشي غيرانتفاعي است كه رسالت آن ترويج فعاليت بدني، رشد 

ريق ورزش فوتبال در همه ي سطوح سني و جسماني، رواني و هيجاني و تكامل جوانان آمريكايي از ط
 .رقابتي است

  
  
  
  



H361com.bettersoccermorefun.www  
 
اين سايت محبوب فوتبالي شامل فعاليت هاي فوتبال است كه با توجه به روند تكاملي كودكان مناسب يا 

ديگر فعاليت هاي مناسب براي كالس هاي سوم تا هشتم آمده در بخش . نامناسب شناخته مي شود
 .است

  
H362soccer/com.actice.eteamz://http 

 
اين سايت يك نقطه شروع براي فعاليت هاي بدني مربوط به فوتبال است كه مهارت هاي مبنا از جمله 

 . زدن را ارائه مي دهدپاس دادن، دريبل كردن و شوت

  
H363com.soccerhelp.www 

 
اين سايت، در هر ماه يك ميليون مشاهده كننده دارد كه در جست و جوي آموزش فوتبال و ايده هاي 

 .مربيگري فوتبال كودكان هستند
 

H364net.eskidsplaygam.www 
 

 بازي، از بازي هاي جنبشي گرفته تا بازي هاي ذهني و بازي هاي 100در اين وب سايت بيش از 
 .كششي، آمده است و دانش آموزان را از پرداختن  به بازي هاي جديد به شوق مي آورد

  
H365com.speedstacks.www 

 
ورزش هايي كه هماهنگي دست ها و . براي رشد سريع ورزش در هر كشور الزم استاين وب سايت 

  .چشم ها را فراهم مي كند، بياموزيد و به روزنامه الكترونيكي مراجعه نماييد
  

H366com.gymmotivators.www  
 

ا با خريدن آن ها بتوانيد زمين بازي مدرسه را تزيين اين وب سايت انواع پوسترها را ارائه مي دهد ت
 .كنيد يا به دوستان، ورزشكاران و هواداران هديه دهيد

  
H367com.cmcrossroads.www 

 
. تمرين هاي مناسب براي گرم كردن بدن پيش از شروع فعاليت بدني در اين نشاني قابل دستيابي است

 .حركات كششي خطرناك، تنفس در حال كشش، انجام حركات كششي دو نفري هم آمده است



  
H368com.getactivestayactive.www 

 
اين سايت كودكان را به انجام فعاليت هاي بدني بيشتر تشويق مي كند و امكان دستيابي به مجله 

 .آمادگي جسماني براي كودكان را با كمك معلمان فراهم ساخته استالكترونيكي 

  
H369fitness/net.ecol.tmc.www 

 
، اطالعاتي در مورد مباني آمادگي جسماني، آسيب ها و نحوه فعاليت "Fitness Files"اين سايت با نام 

 . دهدداشتن و تغذيه صحيح ارائه مي

  
 :نشاني هاي سايت هاي مربوط به آمادگي جسماني بهداشتي عبارتنداز

 
H370com.primusweb.www 

 
بسياري از معلمان تربيت بدني در مقطع ابتدايي، دانش آموزان را تشويق مي كنند كه سطح فعاليت 

مارشگر  فعاليت بدني دارد كه مقدار كالري مصرفي در مدت اين وب سايت يك ش. بدني خود را ثبت كنند
بدين منظور الزم است كه وزن بدن و مدت زمان انجام فعاليت را داشته . انجام كار معين را نشان مي دهد

  .باشيم
 

H371bmi/dnpa/nccdphp/gov.cdc.www 
 

، يك CDCدر اين وب سايت از . ، به زمان  زيادي نياز داردBMI چربي بدن و محاسبه ميزان درصد
  .، با در دست داشتن وزن و قد ارائه شده استBMIحسابگر 

  

 ورزش معلولين
  

H372uk.org.britishblindsport.www 
 

(BBS) به فعاليت 1976اين مركز از سال . يك مركز خريد ملي است مركز بريتانيايي ورزش نابينايان 
فعاليت هاي ورزشي، تفريحي در خانه و حتي در سطح بين المللي براي نابينايان يا كم . مي پردازد

مرزش هاي بولينگ، كركت، فوتبال، گل بال، تيراندازي با تفنگ و با كمان، شنا را . بينايان را اداره مي كند



 اطالعات مربوط به جودو، شطرنج، گلف، اسب سواري، قايقراني، اسكي و ورزش هاي .در بر مي گيرد
 .آبي را نيز در اختيار اين افراد قرار مي دهد

  
H373org.cpsport.www 

 
Cp sportهمه  يك نهاد ورزشي است كه فرصت براي شركت در رقابت هاي ورزشي پارالمپيك را براي 

به عالوه، يك مركز . ، در همه گروه هاي سني و در همه سطوح، فراهم ساخته استCPمبتاليان به 
اين مركز، يكي از بنيانگذاران انجمن بريتانيايي پارالمپيك .مشاوره براي ورزش معلوالن به شمار مي آيد

(ISRA) مي شود بود و يكي از اعضاي بنيانگذار كميته بين المللي پارالمپيك محسوب.  
  

H374uk.org.wheelpower.www 
 

  ورزش با صندلي چرخدار در انگلستان
Wheel Power امكان دستيابي به امكانات موجود در استاديوم Stoke Mandeville ،" خانه ورزش 

 سالن ورزشي، مركز سرپوشيده  را فراهم كرده است، از جمله محوطه ورزشكاران،"با صندلي چرخدار
  .بولينگ، استخر شنا و مركز آمادگي جسماني

 (Olympic Village) و دهكده المپيك (Olympic Lodge) ، در شعبه المپيك Wheel Powerسايت 
قابل استفاده افراد با سطوح مختلفي از معلوليت است و برگزاري گردهمايي و كنفرانس ها را نيز به 

  .و همه رويدادها را در بردارداطالع مي رساند 
  
  

  :از اين سايت به نشاني هاي مرتبط  سايت هاي ديگر دسترسي خواهيد داشت
  

British Wheelchair Archery Association 
 

 انجمن بريتانيايي تيراندازي باكمان

  
British Wheelchair Athletic Association 

 
 انجمن بريتانيايي ورزشكاران با صندلي چرخدار

  
Great Britain Wheelchair Basketball Association 

 
 انجمن بسكتبال با صندلي چرخدار بريتانياي كبير



  
British Wheelchair Bowls Association 

 
 انجمن بريتانيايي بولينگ با صندلي چرخدار

  
International Wheelchair Fencing Committee 

 
 چرخداركميته بين المللي شمشيربازي با صندلي 

  
UK Hand cycling Association 

 
 UKانجمن صندلي چرخدارراني 

  
British Disabled Lifters Association 

 
 انجمن بريتانيايي وزنه برداران معلول

  
British Wheelchair Racing Association  

 
 انجمن بريتانيايي مسابقه سرعت با صندلي چرخدار

  
AssociationGreat Britain Wheelchair Rugby  

 
 انجمن راگبي با صندلي چرخدار بريتانياي كبير

  
Disability Target Shooting GB 

 
 تيراندازي به هدف براي معلوالن بريتانياي كبير

  
British Swimming 

 
  شناي بريتانيايي

British Sledge Hockey Association 
 

 انجمن بريتانيايي هاكي با سورتمه

  
nThe Tennis Foundatio 



 بنياد تنيس

  
)BBS(British Blind Sport  

 
 ورزش نابينايان بريتانيايي

  
British Wheelchair Curling Association 

 
 انجمن بريتانيايي كرلينگ با صندلي چرخدار

  
)BPA(British Paralympic Association  

  
 آنجمن بريتانيايي پارالمپيك

 
Bulls Wheelchair Rugby Club 

  
  با صندلي چرخدارباشگاه راگبي

 
)CP Sport(Cerebral Palsy Sport  

  
 ورزش براي مبتاليان به فلج مغزي

 
)DSE(Disability Sport Events  

  
 رويدادهاي ورزش معلوالن 

 
Disability Sport Wales 

  
 ولزورزش معلوالن 

Disability Sport Northern Ireland 
 

 ورزش معلوالن ايرلند شمالي

  
)EFDS(tion of Disability Sport English Federa 

  
 فدراسيون ورزش معلوالن انگلستان

 



)ESAPLD(English Sports Association for People with Learning Disability  
  

 )ESAPLD(انجمن انگليسي ورزش براي مبتاليان به ناتواني در يادگيري 
 
 

Haliwick Association of Swim Therapy 
 

 ني هايويكانجمن شنا درما

  
International Paraiympic Committee 

  
 كميته بين المللي پارالمپيك

 
International Tennis Federation 

  
 فدراسيون بين المللي تنيس

 
London Sports Forum for Disabled People 

  
 تريبون آزاد ورزش لندن براي معلوالن

 
London Wheelchair Rugby Club 

  
  صندلي چرخدار لندنباشگاه راگبي با

 
Leicestershire Disabled Integrated Sports Club 

  
 باشگاه ورزش هاي تلفيقي براي معلوالن ليكسترشاير

 
 

Oldham Owls Disabled Sports Club 
  

 باشگاه ورزش معلوالن اولدهام اولز
 

Para Sport 
  

 پارا اسپورت



  
Peter Harrison Centre for Disability Sport 

  
 كز پيتر هريسون براي ورزش معلوالنمر
 

Rallying 
  

 رالي
 

Scottish Disability Sport 
  

 ورزش معلوالن اسكاتلند
 

Special Olympics UK 
  

 UKالمپيك خاص 

  
Ca-Welsh Wheelchair Rugby Association 

  
 Welshانجمن راگبي با صندلي چرخدار 

 
Wheelchair Football 

 
 فوتبال با صندلي چرخدار

 
H375org.paralympic.www 

 
، فرصت هاي متعدد و مختلفي را براي ورزش  معلوالن در همه سطوح IPCكميته بين المللي پارالمپيك 

اين نهاد بازي هاي پارالمپيك تابستاني  و زمستاني را سازمان دهي و مي تواند . فراهم مي سازد
 . تحت پوشش خود قرار دهد-  از مبتدي تا نخبه-را در سطح رقابت هاي جهانيورزشكاران معلول 

  
H376ca.paralympic.www 

 
CPC كميته كانادايي پارالمپيك يك نهاد غير انتفاعي و خيريه و خصوصي كه به وسيله كميته بين ،

 جنبش پارالمپيك در كانادا را مورد حمايت قرار مي دهد و CPC. المللي پارالمپيك سازماندهي مي شود
  .به همه افراد معلول، در همه سطوح ورزشي خدمت رساني مي كند



  
377Hwww.multisport.qc.ca 
 

ف ارتقاء ، يكي از مراكز ورزشي كانادا است كه هد(CNMM)مركز ملي ورزش هاي چندگانه مونترال 
مطالب ارائه شده در سايت به پيشرفت فردي . سطح عملكرد ورزشكاران و مربيان را دنبال مي كند

  .ورزشكاران كمك مي كند تا بتوانند بهترين عملكرد را در رقابت هاي بين المللي عرضه كنند
  

378Hwww.cwsa.ca 
 

خدار كانادا، سازمان ها و نهادهاي ورزشي ديگر كه براي ورزش سايت انجمن ورزش با صندلي چر
سازمان هاي معرفي شده، وب سايت هاي فعال دارند اما . معلولين فعاليت مي كنند را معرفي نموده است

 .اگر يكي از آن ها وب سايت نداشته باشد مي توانيد به وب سايت نهاد مرجع مراجعه نماييد
 

Sport Canada 
 

 حمايت از "رسالت اين نهاد. ز بخش هويت كانادايي در سازمان مركزي ميراث كاناداستشاخه اي ا
ورزش و ورزشكاران نخبه با عملكرد سطح باال، پيشرفت نظام ورزش كانادا به منظور تقويت ارتباط 

  . است"منحصر به فردي كه ورزش با تشكيل هويت، فرهنگ و جامعه كانادايي دارد
  

British Columbia Wheelchair Sports Association 
 

انجمن ورزش با صندلي چرخدار كلمبياي بريتانيا، يك نهاد غيردولتي است كه فرصت هاي مختلف را 
 برنامه هاي كيفي براي آنان 1971از سال . براي ورزشكاراني كه معلوليت جسماني دارند فراهم مي كند

  .عرضه داشته است
  

The governing body for wheelchair Sports in Alberta 
 

سايت به هيئت رئيسه ورزش با صندلي چرخدار آلبرتا تعلق دارد كه يك نهاد غيردولتي است و انواع 
ارتقاء سطح . فرصت هاي رقابتي و تفريحي را براي ورزشكاران با صندلي چرخدار فراهم مي كند

در حوزه هاي رقابتي، فني، رهبري و عملكرد ورزشكاران از پيشرفته تا نخبه را مورد توجه قرار داده و 
  .تلفيقي فعاليت مي كند

  
  
  



The governing body for wheelchair Sports in Saskutchewan 
 

، يك نهاد دولتي است كه تامين فرصت هاي (SWASA)انجمن ورزش با صندلي چرخدار ساسكا چيوان
 بر عهده دارد تا بتوانند در فعاليت گوناگون ورزشي را براي كودكان و نوجوانان و بزرگساالن معلول

  . هاي تفريحي و اوقات فراغت شركت كنند
  

Manitoba Wheelchair Sports Association 
 

MWSA به منظور كمك به افزايش توانمندي هاي جسماني معلوالن تاسيس شده است و امكان شركت 
  .اخته استدر انواع فعاليت هاي تفريحي و ورزش با صندلي چرخدار را فراهم س

  
Nova Scotia Wheelchair Sports Federation 
 

سايت فدراسيون ورزش با صندلي چرخدار نووا اسكوتيا ، منابع مورد نياز ورزش با صندلي چرخدار 
  .را ارائه مي دهد

  
Ontario Wheelchair Sport Association 
 

OWSAقويت برنامه هاي ورزش با  يا انجمن ورزش با صندلي چرخدار اونتاريو با هدف توسعه و ت
كارگاه هاي آموزشي، سمينار، كنفرانس هاي . صندلي چرخدار در سطح آماتور و باالتر فعاليت مي كند

. مختلفي را در مورد  ورزش با صندلي چرخدار در جهت ارتقاء آگاهي و دانش عمومي برگزار كرده است
  .زش با صندلي چرخدار را ارئه مي كنداستانداردها، قوانين، خط مشي ها و اطالعات مربوط به ور

  
Quebec Wheelchair Sports Association 
 

، يك نهاد غير دولتي است كه اقدامات حمايتي را از (AQSFR)انجمن ورزش با صندلي چرخدار كبك 
با هدف هماهنگ سازي و تامين فرصت .  ورزشكار استان كبك آغاز كرده است300 با بيش از 1990سال 

رشته هاي بسكتبال، .ب براي ورزش با صندلي چرخدار در همه سطوح  به فعاليت مي پردازدهاي مناس
تنيس، راگبي، راندن صندلي چرخدار، وزنه برداري، شمشيربازي، تيراندازي با كمان، قايقراني و اسكي 

  .آلپاين را در بر دارد
  
  
  



  
New Brunswick Wheelchair Sports Association 
 

  .ورزش با صندلي چرخدار در نيو برانسويك تعلق داردسايت به انجمن 
  

Paralympics PEI 
 

يك سازمان غيردولتي است  . ، ورزش با صندلي چرخدار جزيره پرنس ادوارد تعلق دارد(PEI)سايت به 
برنامه هاي . ، داوطلبان شركت در فعاليت هاي ورزشي و تفريحي را جذب كرده است1974كه از سال 

  . با صندلي چرخدار برگزار مي كندمحلي براي ورزش
  

Wheelchair Sports Association of Newfoundland and Labrador 
 

 سايت انجمن ورزش با صندلي چرخدار نيوفاندلند و البرادور
 
Active Living Alliance 
 

 فراهم سايت اتحاديه زندگي فعال، امكان دستيابي به انواع فرصت هاي فعاليت بدني براي معلوالن را
تقويت زندگي فعال براي معلوالن كانادا و ايجاد ارتباط با ساير نهادها، موسسه ها و افراد را . كرده است

  .هدف خود قرار داده است
  

Active Living Resource Centre for Ontariaus with Disability 
 

ندگي فعال براي كانادايي ، پروژه اتحاديه ز(ALRC)مركز منابع زندگي فعال براي معلوالن اونتاريو
يك نهاد غير دولتي است و منابع عملي، برنامه هاي جمعيت هاي . هاي معلول را عرضه مي دارد

اونتاريو و مواد و وسايل مورد نياز معلولين، خانواده ها، مراقبان و متخصصان را در كنار منابع 
  .اطالعاتي ارزشمند عرضه مي دارد

  
Canadian Amputee Sport Association 
 

  سايت انجمن ورزش با قطع عضو در كانادا
  
  
  



Canadian Blind Sport Association 
 

، يك سازمان غيرانتفاعي و داوطلب است كه فرصت هاي ملي و (CBSA)انجمن ورزش نابينايان كانادا 
  .بين المللي ورزشي را براي نابينايان كانادا فراهم آورده است

  
Canadian Cerebral Palsy Sports Association 
 

، يك سازمان ملي است و فرصت هاي ورزشي را براي (CCPSA)انجمن ورزش فلج مغزي كانادا
اين نهاد با همكاري ساير نهادهاي . مبتاليان به فلج مغزي و معلوليت هاي مربوط به ان فراهم مي سازد

  .نه ايجاد كرده استمحلي يك نيروي فعال را براي تامين فرصت هاي ورزشي برابر و جوانمردا
 

Canadian Deaf Sports Association 
 

 تاسيس شد و نخستين مركز ورزش معلولين 1963، در سال (CDSA)انجمن ورزش ناشنوايان كانادا 
هدف اين انجمن تقويت و تسهيل حفظ آمادگي، ورزش آماتور و تفريحي .كانادا به شمار مي آيد

  . تا بين المللي و المپيك استناشنوايان در سنين مختلف از سطح محلي
  

Canadian Paralympic Committee 
 

 تاسيس شده و از سال IOC، يك شركت خصوصي است كه توسط CPCTكميته پارالمپيك كانادا، 
تقويت جنبش پارالمپيك از طريق تامين مديريت حرفه اي تيم هاي "هدف اين نهاد .  فعاليت مي كند1989

  . است"پارالمپيك كانادا
 

International Paralympic Committee 
 

، با هدف نمايندگي بين المللي سازمان هاي ورزشي ورزشكاران معلول IPCكميته بين المللي پارالمپيك 
  .در سطح استانداردهاي پارالمپيك ، فعاليت مي كند

  
International Wheelchair & Amputee Sports Federation 
 

، از تركيب فدراسيون بين (IWAS)ا قطع عضو و با صندلي چرخدارفدراسيون بين المللي ورزش ب
 با سازمان بين المللي ورزش معلولين به وجود Stoke Mandevilleالمللي ورزش با صندلي چرخدار 

آمده است و با حفظ ارزش هاي سنتي، توسعه و پيشرفت ورزش پارالمپيك از ريشه تا سطح نخبگان را 
  .پي مي گيرد



  

  فريحات سالم كودكانبازي ها و ت
  

H379au.gov.vic.museum.www 
 

بخشي براي مناظره كودكان و فرهنگ كودكان دارد . اين موزه بخشي از موزه ويكتوريا در استراليا است
 .و نشريه ها و پژوهش هايي در زمينه بازي ها، ترانه ها، و معماها ارائه مي دهد

  
H380com.childrensplanet.www 

 
 . را نمايش مي دهد1970 تا 1870اين سايت كتاب ها، بازي ها، عروسك ها و لوازم منزل از سال 

  
H381com.funsci.www 

 
ب بازي ها، نحوه نقاشي كشيدن، بازي كردن در ، بازي هاي تاريخي، اسباFun Scienceگالري 

 .كشورهاي ديگر را هم در بردارد

  
H382com.playthingsort.www 

 
  .اين وب سايت، انواع بازي ها، اسباب بازي هاي كالسيك و اشياء كلكسيوني را گردآورده است

  
 
  

H383com.instituteforplay.www 
 

  . را ارائه مي دهدPBSموسسه براي بازي، اطالعات و منابع و پديدآورندگان برنامه هاي تلويزيون 
 

H384org.ipausa.www 
 

كردن كودكان دفاع كرده و آن ، از حق بازي  (IPA/USA)موسسه آمريكايي كودكان حق دارند بازي كنند
موضوعات مورد نياز در هنگام زنگ تفريح مدرسه، پس از مدرسه، جمعيت هايي كه . را رواج مي دهد

 .را بررسي مي كند.... نيازهاي خاص دارند، طراحي زمين بازي، روزهاي بازي و 

  
  



H385org.kaboom.www 
 

ابطه مستقيم با تجارت، سازمان ها و گروه هايي دارد كه با يكديگر ملحق شده و به اين وب سايت ر
 .ساخت زمين هاي بازي امن تر، دست يافتني تر و قابل استفاده تر مي پردازند

  
H386org.playgroundsafety.www 

 
 در اين وب سايت منابع مورد نياز و آخرين اطالعات در زمينه ،(NPPS)موسسه ملي ايمني زمين بازي 

 .ايمني زمين بازي و پيشگيري از آسيب ديدگي را ارائه مي دهد

  
H387org.playingforkeeps.www 

 
 چه والدين و متخصصان اين وب سايت فاصله بين آن چه پژوهشگران درباره بازي ياد گرفته اند و آن

 .دلسوز براي كودكان بايد بدانند را پر كرده است

 
H388edu.csuchico.www 

 
، پژوهش در زمينه مطالعات بازي را مورد حمايت قرارداده و اطالعات (TASP)موسسه مطالعه بازي 

  .وزيع مي كندمورد نياز را از طريق نشريه يا كنفرانس ها ت
  

H389org.freechild.www 
 

به . اين وب سايت منابع و گروه طرفدار و مشوق جوانان به ايجاد تغييرات فردي و اجتماعي است
 .عالوه، بازي هاي رقابتي قابل داون لود شدن را هم ارائه مي دهد

  
H390org.lionlamb.www 

 
 .اين وب سايت، از خشونت در بازي ها و تفريحات كودكان و همچنين اسباب بازي ها جلوگيري مي كند

  
H391org.tma-toy.www 

 
ست  ا(TIA) و بنياد صنعت اسباب بازي ها (TIA)اين وب سايت متعلق به انجمن صنعت اسباب بازي 

و گروه ملي كارخانه داران اطالعات جالبي درباره ايمني، بازي، انتشارات، منابع، بررسي اسباب بازي و 
  .توصيه به والدين ارائه مي دهد



  
H392org.truceteachers.www 

 
TRUCE بازي توجه دارند و نحوه تاثير ، يك گروه ملي متشكل از آموزگاراني است كه به خشونت در

ايده هايي براي انجام بازي امن و دور از خشونت ارائه . آن بر كالس درس را مورد توجه قرار مي دهند
  .شده است

 
H393org.deltacollege.usatla.www 

 
ك شبكه ملي براي ساخت اسباب بازي هاي با  ي(USA_TLA)كانون كتابخانه اسباب بازي آمريكا

  .كيفيت ايجاد كرده است و فرصت بازي از طريق كتابخانه اسباب بازي ها فراهم ساخته است
  

H394org.worldplay.www 
 

ه اسباب بازي اين وب سايت درباره فرهنگ جهان، سنت ها، شيوه هاي زندگي و اطالعات الزم دربار
  .هاي دست ساز كه به وسيله كودكان ساخته شده اند، ارائه مي دهد

  
H395org.ipaworld.www  

 
 كنوانسيون ملل متحد، حق كودكان 31، نهادي است كه با توجه به ماده (IPA)كانون بازي بين المللي 

 داده و بازي را به عنوان يك حق اساسي از حقوق بشر ترويج مي براي بازي كردن را مورد توجه قرار
 .كند

  
H396org.playboard.www 

  
Play boardيك سايت مربوط به ايرلند شمالي است و بازي كودكان در شمال ايرلند را معرفي مي كند . 

  
H397hk.org.playright.www 

 
Play right يك سازمان هنگ كنگي است و انواع خدمات و برنامه هاي بازي كودكان را را عرضه مي 

  .دارد
  
 

 



H398org.playscotland.www  
 

 . پردازداين وب سايت متعلق به سازمان ملي اسكاتلند است و به بازي كودكان مي

  
H399com.child123.www 

 
 هزار نوع فعاليت بدني براي كساني كه با كودكان سروكار دارند ارائه شده 2در اين سايت بيش از 

 .است

  
H400com.birthdaypartyideas.www 

 
 .يده هايي براي برگزاري جشن تولد و فعاليت بدني براي همه سنين ارائه شده استدر اين سايت ا

  
H401com.pagat.www 

 
در اين سايت قواعد و اطالعات مربوط به بازي هاي با ورق و مهره از سرتاسر جهان ارائه : بازي با ورق

 .مي شود

  
H402com.cloudgazing.www 

 
در اين سايت نحوه خيره شدن به ابرها و عكس هاي خيره كننده اي از ابرها ارائه شده است كه قدرت 

 .تخيل را تقويت مي كند

  
H403com.puzzlemaker.www 

 
  . بسازيدon-lineاي دلخواه خود را به صورت در اين سايت مي توانيد پازل ها يا معماه

 
H404com.earlychildhoodlinks.www 

 
در لينك مربوط به اوايل دوران كودكي، منابع مربوط به بازي ها، اصطالحات و فعاليت هاي مورد عالقه 

  . آن ها كه با كودكان سروكار دارند قرار گيرد كودكان آمده است كه مي تواند مورد استفاده
  
  
 
  



H405net.familytlc.www 
 
در اين سايت فهرستي از فعاليت ها، بازي ها، ورزش ها، مهارت ها، علوم و مقاله ها درباره كودكان از 

 .نوزادي تا نوجواني ارائه شده است

  
H406com.funattic.www 

 
 فهرستي مشروح از بازي ها و محصوالت و نحوه سازگار كردن آن ها براي Fun-Atticدر اين سايت 

  .افرادي كه وضعيت خاصي دارند ارائه شده است
 

H407org.funandgames.www 
 

ي، منابع، بازي ها، فعاليت ها و ايده هايي براي همه گروه هاي سني عرضه در اين وب سايت انگليس
  .شده است

  
H408net.gameskidsplay.www 

 
در اين وب سايت، بازي هاي فضاي باز، بازي با طناب، بازي هاي بين المللي، موارد تاريخي بازي ها 

 .ارائه شده است

  
 
 

H409com.goanimal.www 
 

  .اين سايت با نگاهي بازيگوش، فعال و ابتدايي به بهداشت و فعاليت بدني مي نگرد
 

H410com.legendsandlore://http 
 

روسكي و نمايش، طرح ها و داستان  براي  طراحي صحنه اجراي حركات عPuppet-Resourceمركز 
  .هاي جالبي را ارائه مي دهد

  
H411com.streetplay.www 

 
در اين وب سايت بازي ها، تصاوير، داستان هاي مربوط به بازي خياباني در سرتاسر جهان ارائه شده 

 .است
 



H412uk.co.teachingideas.www 
 

بازي هاي جالب براي آن هايي كه مي خواهند تربيت : ايده هاي تدريس براي آموزگاران مقطع ابتدايي
 .بدني را با موضوعات درسي تلفيق كنند

  
H413org.bubbles.www 

 
 يخچه، بازي ها و دستورالعمل تهيه محلول هاي حباب سازآن چه كه بايد درباره حباب بدانيد، تار

  
H414com.billandezra.www 

 
 در اين سايت، انواع بازي هاي شناخته شده جهاني، تكنيك هاي ابتكاري، كارگاه آموزشي، نكته هاي 

 .اصلي و منابع مورد نياز آمده است

  
H415com.peacefulplaygrounds.www 

 
در اين وب سايت برنامه هايي براي ايمن سازي زمين بازي، طراحي، تجهيزات و برگزاري كارگاه هاي 

 .آموزشي ارائه شده است
 

H416net.earthplay.www 
 

سالن كه به صورت اختصاصي طراحي شده است و به صورت منحصربه فرد اجرا بازي هاي خارج از 
 .مي شود به همراه محيط هاي يادگيري مناسب كودكان ارائه شده است

  
H417gov.cpsc.www 

 
ه ايمني  جزوه هاي مورد نياز دربار(CPSC)كميسيون ايمني محصوالت مصرفي ايالت متحده آمريكا 

 .زمين بازي را ارائه مي كند

  
H418com.playeducation.www 

 
در اين سايت انتشارات مربوط به بازي و تمرين، مشاوره، كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي ارائه مي 

  .شود
  



  
H419com.droty.www 

 
اين سايت انواع ابعاد مربوط به اسباب بازي ها از جمله مباحث مربوط به آن، تاريخچه، مقاله و نكته در 

 .هاي ايمني ارائه شده است

  
H420com.newitts.www 

 
ه شده در اين وب سايت فهرستي از تجهيزهاي ورزشي، اسباب بازي و بازي هاي كشور انگلستان عرض

 .است

  
H421org.toyhotline.www 

 
اين سايت به وسيله كانون صنعت اسباب بازي حمايت مي شود و هر چه درباره ي صنعت اسباب 

 .بازي، ايمني آن ها و امنيت بازي ها مي خواهيد بدانيد در آن عرضه شده است

  
H422uk.co.arunet.www 

 
بازي دوستانه براي كودكان، در اين وب سايت اطالعات الزم در زمينه بازي هاي رايج، خط مشي آن ها، 

 .ايمني و محيط بازي ارائه شده است

  
H423com.schoolagenotes.www 

 
تاب هاي جديد و اطالعات روزامد درباره برنامه هاي بعد از مدرسه، در اين سايت منابع مربوط به ك

 .ايده هايي براي برنامه ريزي تحصيلي، بازي، چندگانگي فرهنگي و حل تضادها ارائه شده است

  
H424edu.bufalo.letsplay.www 

 
روژه هاي مختلفي را در اختيار خانواده ها قرار مي دهد تا به دانشگاه بوفالو، مركز فن آوري كمكي، پ

 .بازي و فعاليت بدني بپردازند

  
H425edu.buffalo.ot.cosmos.www 

 
 .در اين سايت فهرستي از منابع بازي براي كودكان با نيازهاي خاص ارائه شده است



  
H426org.lekotek.www 

 
 ، به كودكان يا نيازهاي خاص از طريق بازي ها و اسباب بازي هاي گوناگون ياري Lekotekمركز ملي 

 .مي دهد

  
H427edu.ncsu.ces.www 

 
   Nick Amannدهايي از در اين وب سايت، برنامه هاي خاص گروه هاي سني مختلف، رهنمو

Karen Debordاطالعات علمي درباره اهميت بازي در زندگي كودكان، مباحثي راجع .  ارائه شده است
  .به انواع ابعاد بازي و بازي درماني عرضه شده است

  
 428Horg.acnolympic.www 

 
 به پنج انجمن قاره اي آفريقا ANOC.  تعلق دارد(ANOC)مپيك اين وب سايت به انجمن كميته ملي ال

(ANOCA) آمريكا ،(PASO) آسيا ،(OCA)اروپا ،(EOC) و اقيانوسيه ،(ONOC)وابسته است ،.  
درك متقابل، هماهنگي و همكاري هاي بين كميته هاي ملي . اين نهاد اصول منشور المپيك را پي مي گيرد

. هنگي و همكاري هاي بين كميته هاي ملي المپيك را ترويج مي كندهما. المپيك را ترويج مي كند
هماهنگي شركت در بازي هاي . هماهنگي و همكاري هاي بين كميته هاي ملي المپيك را ترويج مي كند

المپيك، پي گيري اصول همبستگي المپيك، همكاري نزديك با كنفدراسيون هاي ورزشي همراستا با 
موزش و حمايت از پرورش ورزشكاران و برنامه هاي آموزشي بدون توجه به منشور المپيك، توجه به آ

  .نژاد و جنس و تشويق زنان به شركت در جنبش المپيك، از جمله موارد مورد توجه اين نهاد است
 .دسترسي به ساير انجمن هاي بين المللي ذكر شده از طريق اين سايت امكان پذير است

  
H429com.agfisonline.www 

 
انجمن عمومي فدراسيون هاي بين المللي ورزش در كنار يكديگر و ساير انجمن هاي ورزشي اين سايت 

شناسايي، . را عرضه مي دارند كه رسالت آن، يكپارچگي، حمايت و تقويت فدراسيون هاي عضو است
حوزه المپيك و جنبش المپيك و ورزش و هيئت هاي همكاري و نمايندگي فدراسيون هاي بين المللي در 

  .دولتي غير دولتي را بر عهده دارد
  
  
 



H430com.thecgf.www 
  

 درصد از جمعيت جهان از نژادها، 30 ميليون نفر، 2فدراسيون بازي هاي كشورهاي مشترك المنافع، 
 سال يك بار برگزار مي 4بازي ها هر . گوناگون را پوشش مي دهدباورها، زبان ها، فرهنگ و سنت هاي 

 . شود

CGFبه عالوه، در امر آموزش از طريق .  مسئوليت راه اندازي و كنترل بازي ها را برعهده دارد
 .گسترش ورزش و بازآفريني جسماني فعاليت مي كند

  
H431ie.ul.nctc.www 

 
آموزش و حمايت "رسالت اين مركز .  است(NCTC)ايت متعلق به مركز ملي آموزش و مربيگري اين س

از مربيان و تامين خدمات براي بازيكنان و ورزشكاران در متن سياست هاي شوراي ورزش ايرلند 
كار با مربيان و ورزشكاران با توجه به بهبود استانداردهاي مربيگري و عملكرد، وظيفه اصلي . "است

 .اين نهاد به شمار مي آيد

  
H432org.fairplayinternational.www 

 
، در راستاي برگزاري بازي دوستانه در سطح جهان فعاليت (CIFP)كميته بين المللي بازي  جوانمردانه 

بازي هاي جوانمردانه، . خود اهدا مي كنداين كميته در هر سال جوايزي به بازيكنان منتخب . مي كند
 ورزش را مورد توجه "قوانين نوشته شده"بازيكنان زن و مرد، مبتدي يا حرفه اي، جوانمرد كه نه فقط 

سخنراني ها، كتاب، گزارش و .  را نيز به اجرا درآورده اند"نانوشته شده"قرار داده اند بلكه قوانين 
 . بازي هاي جوانمردانه را تقويت و ترويج مي كندحضور رسانه اي اين كميته، برگزاري

  
H433uk.co.brianmac.www 

 
Sports Coach اطالعات مورد نياز درباره افزايش ميزان توانايي ورزشكار و مهارت مربي براي ،

  .  مي شودرسيدن به اهداف تعيين شده و كمك به دانشجويان رشته ورزش، ارائه
.  به دست آوريدZ تا A مي توانيد اطالعات الزم را به ترتيب حروف الفبا از "find information"در 

آموزش آمادگي جسماني، مربيگري ورزشي، كمك هاي انرژي بخش و تداوم تمرين در كنار مقاله هاي 
 .آموزشي ديگر مي تواند به پرسش هاي مراجعين پاسخ دهد

 
  
  



H434ws.icce.www 
 

 يك سازمان بين المللي غيرانتفاعي است كه به ترويج و (ICCE)شوراي بين المللي آموزش مربي 
مسئوليت هاي آموزش مربي، در . تقويت مربيگري به عنوان يك حرفه قابل قبول بين المللي مي پردازد

.  و نهادهاي ورزشي مختلف ارائه كرده استسطح جهان را بر عهده دارد و چارچوبي براي كشورها
يكپارچگي، صداقت، جوانمردي، (كفايت و كارآمدي در كنار ارزش هاي المپيزم /اخالق، ايمني، دانش

  حضور فعال، شكيبايي 
به عالوه، پژوهش در زمينه تمرين و رقابت را . مورد توجه اين مجموعه قرار دارد) و تالش تا موفقيت
عات مربوط به استانداردهاي كيفي و برنامه آموزشي را در بين اعضاي خود توزيع ترويج كرده و اطال

 .مي كند

  
H435com.sportinpulse.www 

 
، يكي از انجمن هاي المپيك پنج قاره (ONOC)اين سايت متعلق به كميته هاي ملي المپيك اقيانوسيه

 ايجاد، و حفظ يك زير بناي معتبر و پايدار براي گسترش ورزش در ناحيه هدف اين نهاد،. است
  .اقيانوسيه است

كميته هاي ملي المپيك و نمايندگان ملي و اقيانوسيه از فدراسيون هاي بين المللي ورزشي را دربرمي 
ح رسيدن به اهداف جنبش المپيك، شناسايي ورزشكاران نخبه و تيم هاي ورزشي، افزايش سط. گيرد

عملكرد ورزشي در همه سطوح رقابتي، بهبود سطح مربيگري و آموزش از طريق روندي نظام مند را 
  .مورد توجه قرار مي دهد

  
H436org.cas-tas.www 

 
مطرح دادگاه حكميت اختالف هاي ورزشي، به معرفي دادگاه، انواع وظايف آن از جمله انواع اختالف هاي 

شده دردادگاه، نوع دادرسي، شرايط دادخواهي و دادرسي، روش كار دادگاه، روش ميانجيگري، نحوه 
انتخاب قاضي، نحوه پرداخت وجه دادرسي، مدت زمان دادرسي و پاسخ دهي دادگاه، مبالغ تعيين شده 

 .براي هر دادرسي و موضوعات مرتبط به آن مي پردازد

  
H437org.strongmuseum.www 

 
 واقع در روچستر تنها موزه اي در جهان است است كه به مطالعه Play/Strong Museumموزه ملي 

  .در مورد بازي ها با توجه به فرهنگ آمريكايي، مي پردازد
  



 
H438org.nationalyoyo.www 

 
، اين موزه بزرگترين موزه ملي جهان است كه انواع يويو را به نمايش مي گذارد از جمله yoyo موزه ملي

 . پوند وزن دارد و از چوب ساخته شده است256بزرگترين يويوي جهان كه 

  
 439Hcom.tfhusa.www 

 
  multi-sensoryت محيط هاي چند حسي يا در اين وب ساي) با مسئوليت محدود( آمريكا TFHشركت 

 .، محصوالت و ايده هاي الزم براي اساتيد متخصص ارائه مي دهد

  
H440com.aol@3smushme 

 
 متخصص حركات جنبشي كودكان مقطع ابتدايي است كه در Sharon Schneiderنشاني متعلق به 

  .او فعاليت هاي پرشوري را براي اين گروه سني معرفي مي نمايد. ت مي كند فعاليHofstraدانشگاه 
  

H441edu.hofstra@hprrle 
 

 ، پروفسور دانشگاه سن فرانسيسكو و سرپرست موسسه آموزشي Bill Michaelisنشاني متعلق به 
Children Togetherاست . 

  
H442edu.Adelphi@fiorentino 

 
، استاد دستيار و متخصص در فن آوري Leah Holland Fiorentinoنشاني متعلق به پروفسور 

 . استAdelphi دانشگاه PEبخش 

  
H443com.goanimal@frank 

 
با اين نشاني .  پديد آمده استFrank Forenich به وسيله Go Animalبرنامه آموزشي تربيت بدني  

 .مي توانيد با او مكاتبه كنيد

  
H444edu.hofstra@lyons.c.Brian 

 
 .Hofstra و علوم ورزشي دانشگاه PEنشاني متعلق است به پروفسور دستيار بخش 

  



H445edu.uni@Hudsun.Susan 
 
نشاني به سوزان هادسون، سرپرست آموزش برنامه ملي ايمني زمين بازي و استاد دانشگاه ايوا 

 .شمالي است

  
H446edu.uni@DonnaThompson  

 
، در HPELSملي ايمني زمين بازي، مدرسه ي دانا تامپسون، پروفسور و سرپرست عالي برنامه 

 .دانشگاه آيوا شمالي است

  
H447uk.co.fsnet.millbank@amkm 

 
، مدير سايت محلي بريتانيا كبير، كه در دانشگاه Anna-Marie Millbankنشاني متعلق است به 

Gloucesterمشغول به كار است . 

  
H448com.aol@Jones.RoseB  449 ياHedu.usm@Jones.Rose  

 
نشاني متعلق است به پروفسور دستيار دانشگاه سي سي سيپي جنوبي كه در بخش برنامه ريزي 

 .تحصيلي، آموزش و آموزش خاص مشغول به كار است

  
H450com.pesofwar@President 

 
 است كه ايده ها و اطالعات مربوط به فن آوري در تربيت بدني را Bonnie Mohsenنشاني متعلق به 

 .ارائه مي دهد

  
edu.csudh2Mernst 

 
فريني كالج بهداشت و  ، سرپرست بخش حركت شناسي و بازآMichael Ernstنشاني متعلق است به 

 (Dominguez Hills)خدمات انساني دانشگاه كاليفرنيا 
 

H451info.anoca.www 
 

، بخشي از كميته هاي (ANOCA)در اين وب سايت اطالعات مربوط به انجمن كميته ملي المپيك آفريقا 
ت شناخت، هماهنگي، همكاري متقابل بين كميته هاي ملي اهداف اين نهاد تقوي. ملي المپيك آفريقا است



المپيك آفريقا، ترويج اخالق المپيكي در قاره آفريقا، سازماندهي و آماده سازي قاره آفريقا براي شركت 
  در بازي 

 ، ترويج برنامه هاي آموزشي و پرورشي، IOC آفريقا و NOCهاي المپيك، هماهنگ سازي روابط بين 
  .ن ورزشكار در جنبش المپيك و همراستايي با اصول جنبش المپيك استتقويت حضور زنا

  :BBSنشاني هاي مرتيط با 
  

 . ارسال كنيد452Hcom.aol@dillianbbssdoبراي معرفي نشاني خود،  نشاني را به  -

  
ني براي انجام كارهاي مالي يا ساير خدمات غير ورزشي به نشا -

453 Huk.org.britishblindsport@fundraisingنامه بفرستيد . 

  
 
اگر شما يا دوستان شما مبتال به مشكل بينايي هستند و به راهنمايي نياز دارند با نشاني زير  -

454: مكاتبه كنيد Huk.org.rnib.www 
 
نهادي كه مي تواندبه مبتاليان به اختالل در بينايي كمك كند در نشاني  -

455 Huk.org.actionforblindpeople.www قابل دستيابي است  . 
 
 . مكاتبه نماييد456Huk.org.bdwsa.wwwبراي اسكي روي آب با نشاني  -

  
 
  :انجمن بريتانيايي قايقراني نابينايان در نشاني زير قابل دسترسي است -

457 Huk.co.blindsailing.www 
 
 458Huk.org.bscd.www: نشاني باشگاه بريتانيايي اسكي براي معلوالن  -
 
 
ورزش معلوالن انگليس، نهادي است كه انواع ورزش ها رابراي استفاده معلوالن فراهم مي  -

 459Huk.org.disabilitysport.www. سازد
 
 460Huk.co.efds.www: نشاني فدراسيون ورزش معلوالن انگليس اين است -

  
 
 461Huk.org.gnas.www: انجمن ملي تيراندازي با كمان، در نشاني زير قابل دستيابي است -
 



- Inclusive Fitness امكانات مربوط به آمادگي جسماني براي همه افراد معلول و غير معلول ،
 . قابل دسترسي است462Horg.inclusivefitness.wwwني را فراهم مي سازد و در نشا

  
 
براي كسب اطالعات در مورد قوانين و مقررات مربوط به رقابت هاي خارجي به وب سايت  -

IBSAمراجعه نماييد .H463 html.rules/rules/es.ibsa.www  
 
 :گروه ورزش براي معلوالن لندن  -

  
 

خدمات ورزشي و تفريحي را برا ي معلوالن مبتال به اختالل در يادگيري، اختالل جسماني، اختالل در 
  .بينايي و شنوايي ارائه مي دهد

  
  464Huk.org.londonsportsforum.www: نشاني وب سايت اين مجموعه اين است

 
وب سايت خدمات ويزه منچستر براي مبتاليان به اختالل در بينايي و نابينا و ناشنوايان را  -

 465Huk.org.manchestervi.www: ارئه مي دهد، به نشاني زير
 
نابينايان در محدوده لندن به نشاني زير مراجعه براي كسب اطالعات بيشتر در مورد ورزش  -

 466Huk.org.metroblindsport.www: كنيد
 

H467edu.intjudo.www 
 

يكن جودو، اتحاديه فدراسيون بين المللي جودو، شامل اتحاديه آفريقايي جودو، اتحاديه پان امر
در اين وب سايت امكان دستيابي . جودو آسيا، اتحاديه جودو اروپا، اتحاديه جودو اقيانوسيه است

   ،African Judo Union ، Pan-American Judo Union ، Judo Union of Asiaبه مراكز 
 European Judo Union ، Oceania Judo Unionاخبار فدراسيون ها و.  وجود دارد  
 Official Rankingsنيز ارائه مي شود .  

  
  
  
  
 

 



National Sport Organizations 468Hwww.coach.ca/eng/links/nat_sport_orgs.cfm 

  سازمان هاي ملي ورزش

National Coaching Institutes 469Hwww.coach.ca/eng/institutes/contact.cfm 

 موسسه هاي ملي مربيگري

Provincial/Territorial Coaching Representatives  

470Hwww.coach.ca/eng/links/ptcc.cfm 

 ي مربيگريتابع/نماينده هاي استاني

Sport Canada 471Hwww.pch.gc.ca/sportcanada/ 

 ورزش كانادا

 

Multi-Sport Organizations 472Hwww.coach.ca/eng/links/multi_sport_orgs.cfm 

 نهادهاي چند ورزشي

Coaches Associations 473Hwww.coach.ca/eng/links/coachassoc.cfm 

 انجمن هاي مربيان

Canadian Sport Centers’ 474Hwww.coach.ca/eng/links/cdnsportcentres.cfm 

 مراكز ورزش كانادا

International Coaching Organizations 

 سازمان هاي بين المللي مربيگري

International Council for Coach Education 475Hwww.icce.ws/ 

  شوراي بين المللي آموزش مربي

 



Australian Sports Commission 476Hwww.ausport.gov.au/coachofficial/index.asp 

 كميسيون ورزش استرليا

sports coach UK 477Hwww.sportscoachuk.org/ 

  مربيگري ورزش بريتانيا

Coaching Diploma Programs 

 )ديپلم(برنامه هاي آموزشي مربيگري

Douglas College 478Hwww.douglas.bc.ca/calhtm/programs/pper.htm 

 كالج داگالس

York University  

479Hwww.kinesiology.yorku.ca/certificate_program/coaching/index.htm 

 دانشگاه يورك

National Coaching Institutes 480Hwww.coach.ca/eng/institutes/contact.cfm  

 موسسه هاي ملي مربيگري

481Hwww.coach.ca/eng/ 

، يك سازمان ورزشي آماتور غيرانتفاعي، با هدف ارتقاء سطح (CAC)سايت انجمن مربيگري كانادا 
  .نادا و افزايش كيفيت مربيگري، فعاليت مي كندمربيگري در همه رشته هاي ورزشي كا

  .اين انجمن هرسال كارگاه ها و برنامه هاي تربيت مربي برگزار مي كند

موارد مربوط به آموزش، تغذيه، مربيگري زنان، بورسيه،توليدات،نهادهاي ملي مربيگري و اخبارارائه 
 .مي گردد

 482Hwww.archery.ie 
 

 .سايت به انجمن تيراندازي با كمان آماتور ايرلند تعلق دارد

  
483Hwww.athleticsireland.ie 



 
 .سايت به انجمن ورزشكاران ايرلند تعلق دارد

  
484Hwww.badmintonireland.com 
 

 .سايت بدمينتون ايرلند است
 

485Hwww.basketballireland.ie 
 

  .ايت به بسكتبال ايرلند متعلق استس
  

486Hneil@ibsports.ie 
 

  .سايت متعلق به ورزش نابينايان ايرلند است
  

487Hwww.irishlawnbowls.ie 
 

  .در اين نشاني، سايت بولينگ ايرلند را مي توان مشاهده نمود
  
  

488Hwww.irishroadbowling.ie 
 

  . ايرلند استBowling roadسايت 
  

489Hwww.tenpinireland.com 
 

  . ايرلند استTen Pinسايت مربوط به انجمن بولينگ  
  

490Hwww.iaba.ie 
 

  .سايت مربوط به انجمن بوكس آماتور ايرلند است
  

491Hwww.irishcanoeunion.com 
 

  . به سايت مربوط به اتحاديه كانو سواري ايرلند استنشاني متعلق
  
  



492Hwww.cavingireland.org 
 

  غارنوردي/حفاري و بررسي غارها
  سايت متعلق است به اتحاديه غارشناسي ايرلند

  
493Hwww.cerebralpalsysportireland.com 
 

  نشاني متعلق است به سايت ورزش مبتاليان به فلج مغزي ايرلند
  

494Hhttp://wwwicpsa.ie 
 

  سايت متعلق است به انجمن تيراندازي به هدف پرنده در ايرلند
  

495Hwww.irishcricket.org 
 

  .سايت اتحاديه كريكت ايرلند است
  

496Hwww.communitygames.ie 
 

  .سايت بازي هاي ملي است
497Hwww.croquetireland.com 
 

  .ايرلند است) گوي و حلقه(سايت انجمن كروكه 
 
498Hhttp://www.cyclingireland.ie 

  
  .سايت به دوچرخه سواري ايرلند تعلق دارد

 
 
499Hhttp://irishdeafsports.com 
 

  .ناشنوايان ايرلند تعلق دارد- نشاني به سايت انجمن ورزش هاي معلوالن
  

500Hhttp://www.irishunderwatercouncil.com 
 

  .سايت به شوراي فعاليت هاي زيرآبي ايرلند تعلق دارد
  



501Hwww.horsesportireland.ie 
 

  .دسترسي استسايت ورزش با اسب ايرلند در  اين نشاني قابل 
 
502Hwww.irishfencing.net 
 

  سايت فدراسيون شمشيربازي آماتور ايرلند
  

503Hwww.ifsa.ie 
 

  سايت شوراي ماهيگيري
  

504Hwww.ladiesgaelic.ie 
 

  يت فوتبال بانوان سا
  

505Hwww.irish-american-football.org 
 

  سايت انجمن فوتبال امريكايي ايرلند 
 
506Hwww.gui.ie 
 

  سايت اتحاديه گلف ايرلند 
  

507Hwww.ilgu.ie 
 

  سايت اتحاديه گلف بانوان ايرلند
 
508Hwww.irishgymnastics.ie 
 

  سايت ژيمناستيك آماتور ايرلند
 
509Hwww.handball.ie 
 

  .نشاني به هندبال تعلق دارد
  
  



510Hwww.olympichandball.org 
 

  .سايت انجمن هندبال المپيك ايرلند
  

511Hwww.hockey.ie 
 

  سايت انجمن هاكي ايرلند
  

512Hwww.irishjudoassociation.ie 
 

  رلندسايت انجمن جودو اي
  

513Hwww.martialarts.ie 
 

  سايت كميسيون ورزش هاي رزمي ايرلند 
  

514Hwww.onakai.org  
 

  Onakaiسايت ورزش هاي رزمي 
  
 

515Hwww.motorsportireland.com 
 

  سايت ورزش موتورسواري ايرلند
  

516Hwww.mountaineering.ie 
 

  سايت شوراي كوهنوردي ايرلندي
 
517Hwww.specialolympics.ie 
 

  سايت المپيك خاص
  

518Hwww.orienteering.ie 
 

  سايت انجمن جهت يابي ايرلند
  



519Hwww.ppui.ie 
 

   ايرلندPitch and Puttسايت اتحاديه 
  

520Hwww.racquetball-ireland.com 
 

  سايت انجمن راكت بال ايرلند
  

521Hwww.iaru.ie 
 

  سايت اتحاديه قايقراني آماتور ايرلند
  

522Hwww.irishrugby.ie 
 

  سايت اتحاديه راگبي ايرلند
  

523Hwww.sailing.ie 
 

  ايرلند) ادبانيقايق ب( سايت انجمن قايقراني
  
 

524Hwww.shootingsportsireland.com 
 

  انجمن تيراندازي ايرلند
  

525Hwww.ribsa.net 
 

  سايت اسنوكر و بيليارد جمهوري ايرلند
  

526Hhttp://www.fai.ie 
 

  سايت انجمن فوتبال ايرلند
  

527Hwww.irishsquash.com 
 

  سايت اسكواش ايرلند 
  



528Hwww.isasurf.ie 
 

  سايت انجمن موج سواري ايرلند 
 

529Hwww.swimireland.ie 
 

  سايت شناي آماتور ايرلند
  

530Hwww.irishtabletennis.com 
 

  سايت انجمن تنيس روي ميز ايرلند
  

531Hwww.itu.ie 
 

  سايت اتحاديه تكواندو ايرلند
  

532Hwww.tennisireland.ie 
 

  سايت تنيس ايرلند
  
  

533Hwww.triathlonireland.com 
 

  سايت ورزش هاي سه گانه ايرلند
  

534Hwww.tugofwarireland.com 
 

  يرلند اTug-of-warسايت انجمن 
  
 

535Hwww.volleyballireland.com 
 

  سايت انجمن واليبال ايرلند
  

536Hwww.iwsf.ie 
 

  سايت انجمن اسكي روي آب ايرلند



  
537Hwww.weightliftingireland.com 
 

  سايت انجمن وزنه برداري آماتور ايرلند
  

538Hwww.iwasport.com 
 

  سايت انجمن ورزش با صندلي چرخدار ايرلند
 

539Hwww.irishwresling.org 
 

  سايت انجمن كشتي آماتور ايرلند
  

540Hwww.oceaniajudo.org 
 

اردوي .  را عرضه مي دارد2007اتحاديه جودو اقيانوسيه، اطالعات مربوط به مسابقات جهاني جودو 
  ، برگزار مي شود2007 نوامبر 14 تا 10، واقع در غرب استراليا از Perthآموزشي در 

  
541Hwww.eurolympic.org 
 

اهداف زير را . سايت به كميته المپيك اروپا تعلق دارد كه يك سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي است
ترويج جنبش المپيك، و ايده آل هاي آن در اروپا، انتشار روح المپيك در بين جوانان : دنبال مي كند

اطالعات الزم به زبان هاي انگليسي و فرانسوي قابل . وپااروپايي، توجه به منشور المپيك در ار
  .دستيابي است

  
542Hwww.athletescan.com 
 

انجمن ورزشكاران تيم كانادا، يك نهاد مستقل . نشاني متعلق است به سايت ورزشكاران تيم ملي كانادا
. ه است و صداي ورزشكاران كانادايي را منعكس مي كند شروع به كار كرد1992از سال . است

سياستگزاري هاي ورزشي، الگو بودن ورزشكاران، تقويت فرهنگي ورزشي در موارد ورزشكاران بومي، 
پارالمپيك، بازي هاي پان آمريكن، بازي هاي المپيك و بازي هاي كشورهاي مشترك المنافع را مطرح مي 

  .سازد
ظام ورزشي كانادا و حفظ احترام متقابل، برابر به شمار آمدن ورزشكاران هدف اصلي آن حمايت از ن

  .است
  



 
543Hwww.pch.gc.ca 
 

اطالعات بسيار ارزشمندي درباره فرهنگ، . متعلق است "Canadian heritage"سايت به ميراث كانادا
 چند فرهنگي، اقدامات ورزشي، جوانان و بوميان عرضه هنر، ميراث فرهنگي، زبان هاي رسمي، تابعيت،

در بخش ورزش، اطالعات مورد نياز درباره ورزش بين المللي، ورزش كانادا، رويدادهاي . مي دارد
  .ورزشي و بازي هاي مهم، سياست ها و قانونگزاري، برنامه ها و سازمان ها ارائه شده است

  
  ورزش زنان

  
544Hwww.iwg-gti.org 
 

   (IWG)گروه تحقيق بين المللي در زمينه زنان و ورزش
  

545Hwww.nagws.org 
 

 به عنوان يك سازمان 1899، از سال (NAGWS)انجمن ملي دختران و زنان در ورزش آمريكا 
در وب سايت اين سازمان، برنامه ها، .ي پردازدآمريكايي به برگزاري برنامه هاي ورزشي زنان م

  . عرضه مي شودtitle IX وLinkو ) روزنامه ها(اطالعات مربوط به رويدادهاي ورزشي، انتشارات 
  

546Hwww.ausport.gov.au/women/index 
 

  . و زنان در ورزش(ASC)راليايي نشاني متعلق است به كميسيون ورزش هاي است
  

547Hwww.caaws.ca 
 

اين انجمن در سال . اين نشاني به انجمن كانادايي پيشرفت زنان و ورزش و تربيت بدني تعلق دارد
 تاسيس شد و هدف آن شركت زنان در ورزش و فعاليت هاي بدني با فرصت هاي برابر و تساوي 1981

در اين وب سايت برابري جنسي در ورزش، نحوه تشويق دختران . ق شركت كنندگي و رهبري استح
به ورزش كردن، جايزه ها، بورس هاي تحصيلي، شبكه ها، انتشارات و تاريخ ورزش زنان و ساير 

Linkها ارائه مي گردد .  
  
  
  



548Hwww.canadian-health-network.ca 
 

   Canadian Health Network(CHN)نشاني، سيري كوتاه براي دسترسي به شبكه بهداشت كانادا
اطالعات مختلف، منابع چندگانه و امكان دستيابي به گزينه هاي جستجوي متعدد در اين وب . است

  .سايت عرضه شده است
  

549Hwww.coach.ca/women/e/journal 
 

مجله كانادايي مربيگري زنان، در اين سايت اطالعات مربوط به فراهم آوردن محيطي سالم تر و مثبت 
  .براي مربيان زن در كانادا و سرتاسر جهان، عرضه شده است

  
550Hwww.thecgf.com 
 

  . است (CGF)راسيون بازي هاي كشورهاي مشترك المنافعاين سايت متعلق به فد
  

551Hwww.deaflympics.com 
 

  سايت المپيك ناشنوايان
  

552Hwww.ditinguishedwomen.com 
 

  سايت زنان برجسته از گذشته تا امروز
 
553Hwww.EWS-online.com 
 
سايت زنان اروپايي و ورزش، اطالعات مربوط به زنان و ورزش در اروپا و معرفي شبكه هاي اروپايي، 

  .ارائه شده است
  

554Hwww.feminist.org 
 

 تاسيس شده است، در اين سايت به موضوعات مربوط 1987  كه در سال(FMF)بنياد طرفدار زنان 
انواع منابع و اطالعات درباره زنان و . به تساوي زنان، بهداشت باروري و علوم خشونت مي پردازد

 ، زنان در المپيك و موضوعات مرتبط قابل Title IXدختران عرضه مي شود، عناويني از جمله 
  .دستيابي است

  
  



555Hwww.Bailiwick.lib.uiowa.edu/ge 
 

منبع قابل قبولي براي پژوهشگراني است كه در .اين سايت به برابري جنسي در ورزش مي پردازد
 ، ابعاد قانوني آن و Title IXاطالعات مورد نياز درباره . زمينه ورزش دانشگاهي تحقيق مي كنند

  .د قانوني، عملكردها و منابع ديگر نيز عرضه مي شودشكايت ها و موار
  

556Hwww.girlathletics.com 
 

  .وب سايت، همه چيز درباره ي ورزش و موضوعات ورزشي مربوط به زنان جوان عرضه شده است
  

557Hwww.hillarysport.org.nz 
 

سايت . وب سايت به كميسيون هيالري متعلق است و مربوط به آمادگي جسماني و اوقات فراغت است
دولتي است و همه مردم مي توانند از آن استفاده كنند، اطالعات مربوط به ورزش، فعاليت بدني، شيوه 

  .ت عرضه شده استزندگي فعال، تقويت مهارت ها و حتي نحوه قهرمان شدن هم در اين ساي
 
558Hwww.humankinetics.com 
 

يك . دفتر مركزي آن در اياالت متحده آمريكاست.  تعلق داردhuman kinetics (HK)سايت به 
 اطالعات مورد نياز را براي. ناشر بين المللي موضوعات مربوط به فعاليت بدني و علوم ورزشي است

 ، اطالعات ”the news“در گزينه . استفاده پژوهشگران، دانشگاهيان و متخصصان عرضه مي دارد
 نيز، JWS. مربوط به فرصت هاي تحصيلي، كنفرانس ها و موسسه هاي مرتبط با ورزش آمده است

  .اطالعات مربوط به فعاليت بدني و ورزش زنان در بردارد
  

559Hwww.un.org/womenwatch/ianwge 
 

 و موسسه هاي  (IANWGE)نشاني متعلق است به شبكه بين موسسه هاي زنان و برابري جنسي،
  .تخصصي، سرمايه گذاري ها و برنامه هاي مرتبط با زنان و تساوي جنسي را معرفي مي كند

 
560Hwww.paralympic.org 
 

  (IPC)سايت كميته بين المللي پارالمپيك 
  
  
  
 



561Hwww.iapesgw.org 
 

 كه در (IAPESGW)نشاني متعلق است به انجمن بين المللي تربيت بدني و ورزش دختران و زنان 
ني حمايت كرده و فرصت هاي  تاسيس شده است و اعضاي خود را در زمينه هاي تربيت بد1949سال 

  .مناسب براي پيشرفت حرفه اي فراهم مي سازد
  

562Hwww.icssp 
 

  شوراي بين المللي علوم ورزشي و تربيت بدني
  

563Hwww.olympic.org/uk/organization/commission/women 
 

كميسيون .  راه اندازي شده است2004 تعلق دارد و در سال (IOC)سايت به كميته بين المللي المپيك 
هر سال گردهايي .  و نمايندگان ورزشكاران تشكيل مي شودNOC ، فدراسيون ها و IOCاز اعضاي 

  .دارد و بر مبناي همكاري بين المللي و توسعه جهاني فعاليت مي كند
 

564Hwww.polo.co.uk/iwpa 
 

  (IWPA)سايت انجمن بين المللي بيليارد زنان 
 

565Hwww.jws.or.jp 
 

  انجمن ژاپني زنان و ورزش
رزش و افزايش فرصت سايت به انجمن ژاپني زنان و ورزش تعلق دارد كه به تقويت حضور زنان در و

برگزاري سمينارها و كنفرانس ها در رابطه با ورزش و زنان و لينك هاي . هاي رهبري زنان مي پردازد
  .مرتبط نيز آمده است

  
566Hwww.melpomene.org 
 

وه هاي سني به دختران و زنان در همه گر. ، مخصوص زنان استMelpomeneسايت  موسسه 
انتشارات و . كمك مي كند كه فعاليت بدني داشته باشند و به پژوهش در زمينه هاي بهداشت بپردازند

  .آموزش را هم در بر دارد
  

567Hwww.jeunesse.sport.gouv.fr 
 

  .سايت فرانسوي مرتبط با ورزش است



  
568Hwww.olympicwomen.co.uk 
 

  .در اين نشاني زنان پيشرو در ورزش، به خصوص قهرمانان المپيك معرفي شده است
  

569Hwww.un.org/womenwatch/osagi 
 

  .وضوعات جنسي و پيشرفت زنان است، دفتر مشاوره تخصصي در زمينه مISAGIسايت متعلق به 
  

570Hwww.popcouncil.org 
 

 كه برنامه ها و سياستگزاري ها و توليدات مربوط به Populationنشاني متعلق است به شوراي 
  . ، فقر، جنسيت، جوانان و بهداشت باروري را عرضه مي داردAIDS,HIVموضوعات 

  
571Hwww.promotionplus.org 
 

 كه دختران و زنان را به شركت در فعاليت بدني و ورزش در كلمبياي Promotion Plusسايت 
 .فرصت هاي رقابت، شركت برابر و رهبري را عرضه مي دارد. بريتانيا تشويق مي كند

  
  

572Hwww.mujerydeporte.org 
 

  .سايت كميته المپيك اسپانيا، كميسيون زنان و ورزش نيز دارد
  

573Hwww.pch.gc.ca/sportcanada 
 

  ورزش كانادا
  

574Hwww.unesco.org 
 

 كه صلح و امنيت جهاني را از طريق برقراي روابط علمي، (UNESCO)حد سايت سازمان ملل مت
موضوعات حقوقي، حقوق بشر، بدون توجه به جنس، . آموزشي و فرهنگي بين ملل جهان، پي مي گيرد

  .نژاد، زبان، يا مذهب بر اساس بيانيه ملل متحد عرضه مي گردد
  
  



575Hwww.uksport.gov.uk 
 

كشورهاي توسعه (مراكز ورزش بريتانيا با همكاري موسسه ها و سازمان هاي ديگر در سرتاسر جهان 
به ايجاد نظام هاي ورزشي و تقويت ورزش به عنوان يك ابزار توسعه انساني و اجتماعي مي ) يافته

  .پردازد
  

576Hwww.sportingpulse.com 
 

كميسيون زنان و ورزش اقيانوسيه كه هدف آن قدرت بخشيدن به نقش زنان در ورزش از طريق به 
 Sport for allكارگيري منابع وجود براي خلق فرصت هاي نو و بهبود نتايج حاصل از پروژه  

  .است
  

577Hwww.womenshealthmatters.ca 
 

منابع معتبر درباره اطالعات بهداشت زنان كانادا را . وب سايت به موضوعات بهداشت زنان مي پردازد
 . و مركز بهداشت زنان استSunny brookحاصل كار مركز علوم بهداشتي زنان و . عرضه مي دارد

 
578Hwww.wsf.org.uk 
 

 تاسيس شد و تساوي زنان در ورزش و از طريق ورزش را پي مي 1984ر سال بنياد ورزش زنان، د
در اين وب سايت انتشارات و كاالهاي مرتبط با ورزش زنان، سازمان ها، مشاغل، رسانه ها و . گيرد

  .ورزش زنان، تربيت بدني، اختالالت تغذيه، مربيگري و شركت در فعاليت بدني آمده است
  

579Hwww.womenssportfoundation.org 
 

بنياد ورزش زنان آمريكا، سايت به سازمان خيريه آموزشي با هدف شركت زنان در ورزش و ترويج 
  .آموزش و برابري جنسي، تعلق دارد

  
580Hwww.sportsbiz.bz 
 

، ورزش بين المللي زنان، در اين سايت تغيير در سطح فعاليت بدني و WSIه سايت متعلق است ب
، روزنامه، (IWGWS)ورزش دختران و زنان، عضويت در گروه تحقيق بين المللي زنان و ورزش 

بروشور، اطالعات درباره آزار در ورزش، لينك هايي براي معرفي سازمان هاي ديگر درباره زنان، گروه 
، فعاليت بدني، )پرخوري، قطع قاعدگي و پوكي استخوان/بي اشتهايي(ورزشكار زن ويژه براي مثلث 

  .آزار جنسي زنان و ورزشكاران نخبه آمده است



  
581Hwww.womensportwire.com 
 

ورد نياز زنان را سايت مربوط به ورزش زنان، منابع مربوط به مشاغل ورزشي، اخبار و اطالعات م
  .عرضه مي دارد

  
582Hwww.wtatour.com 
 

   (WTA)سايت انجمن تنيس زنان
  

583Hwww.womenandsports.sg 
 

، ورزشكاران 1999از سال .  ، ورزش را در بين زنان و دختران سنگاپور ترويج مي دهدWSGسايت 
زن را مورد حمايت قرار داده، دختران و معلمان آن ها را آموزش داده است و فرصت رهبري زنان در 

  .اين مركز تحت حمايت شوراي ورزش هاي سنگاپور فعاليت مي كند. حوزه ورزش را فراهم ساخته است
 
International Working Group on Women and sport 
 
584Hhttp://www.iwg-gti.org  
 

  . با هدف ارتقاء و تقويت سطح كيفي و كمي ورزش بانوان در جهان، راه اندازي شد1994در سال 
اين مركز با دسترسي به سايت هايي نظير انجمن ملي زنان و دختران آمريكا، كميسيون زن و ورزش 

ي در ورزش زنان و ديگر پايگاه هاي اطالع رساني در حوزه زن و استراليا، شبكه سالمت كانادا، مربيگر
  .ورزش در سطح جهان امكان دسترسي به پايگاه هاي اطالعاتي معتبر را فراهم آورده است

 
American National Association for girls and Women in Sport (NAGWS)  
 
585Hhttp://www.nagws.org  
 

كه شامل خبرنامه ( اين سايت به ارائه  اطالعات مربوط به رويداد هاي ورزشي، برنامه ها، انتشارات 
  .مي پردازد....  ، لينك هاي مرتبط و .)خود انجمن نيز مي باشد

  
  
 
  



Australian Sports Commission (ASC) and Women in Sport 
 
586Hhttp://www.ausport.gov.au/women   
 

 كميسيون ورزش استراليا و زنان در ورزش 

  
Canadian Association for the Advancement of Women and Sport and Physical  
 
587Hwww.caaws.ca  
 

تشويق آنان به انجام ورزش، پيشگيري از آزار و سوء به موضوعاتي از قبيل ورزش زنان و دختران، 
استفاده از آنان در حوزه ورزش، همچنين به جوايز، مدال ها، بورسيه ها، وب سايت ها، شبكه هاي 

 .در ارتباط با ورزش زنان مي پردازد.... اينترنتي، لينك هاي مرتبط، تاريخچه، ژورنال ها و 

  
Canadian Health Network 

 
588Hwww.canadian-health-network.ca  
 
اين سايت كه به زبان فرانسه نيز مي باشد به معرفي سايت هاي مرتبط با موضوع سالمتي پرداخته كه 

  .هريك از سايت ها داراي قابليت جستجوي  چند منظوره مي باشد
  

Centre for Sport and Law 
 

  . كمپاني مشاوره اي است كه خدمات و منابع حقوقي و مديريت خطر را ارائه مي دهديك
  

Athletes CAN 
 

هدف اين انجمن همكاري در زمينه هاي رهبري، پشتيباني و . انجمن ورزشكاران تيم ملي كانادا است
شكاران آموزش به منظور برخورداري از يك سيستم بازي جوانمردانه، پاسخگو و حمايتي براي ورز

  .نخبه كانادا است
 

World Anti-Doping Agency 
 



، با هدف تقويت و همكاري در جهت مبارزه با دوپينگ در (WADA)موسسه مبارزه با دوپينگ جهاني 
  .ورزش به همه شكل، در سطح بين المللي فعاليت مي كند

  
Canadian Sport Centre Atlantic 
 

زي است كه نقش هماهنگ كننده، پيوند دهنده بين  يك مركز مجا(CSCA)مركز ورزش كانادا، 
  .ورزشكاران و مربيان را ايفا كرده و مراكز خدماتي مربوطه را معرفي مي نمايد

  
Canadian Sport Centre Calgary  
 

 يكي از مهم ترين محيط هاي آموزش ورزش المپيكي در جهان است و در (CSCC)مركز ورزش كانادا 
در زمينه هاي جسمي، رواني و رقابتي به ورزشكاران كمك مي كند كه به . رد مركز دا8كشور كانادا 

  .سكوي قهرماني راه يابند
Canadian Sport Centre Manitoba 
 

 برنامه ها و خدمات مورد نياز ورزشكاران سطح باال و Manitoba ،(CSCM) مركز ورزش كانادا،
  .مربيان آن ها را ارائه مي دهد

  
National Multisport Centre Montreal 
 

 با هدف حايت از ورزشكاران نخبه و پرورش CNMMمركز ورزش هاي چندگانه مونترال، مركز 
مربيان در كالس جهاني، توجه به پيشرفت كلي آن ها و كمك به آن ها  جهت دستيابي به بهترين نتايج 

  .ممكن در رقابت هاي جهاني، فعاليت مي كند
  

Canadian Sport Centre Ontario 
 

 به ارائه خدمات و برنامه هاي آموزشي ورزشكاران و Ontario ،CSC Ontarioمركز ورزش كانادا 
خدمات ورزشكاران، همكاري با گروه تمرين و موسسه ملي : مربيان در سه سطح مقدماتي مي پردازد

 ملي كمك اين مركز نقش مهمي در رهبري پيشرو دارد و به توسعه  ورزش در سطح استاني و. مربيگري
  .مي كند

  
  



Pacific sport Group 
 
گروه ورزش پاسيفيك،  اين گروه خدمات مربوط به ورزشكاران و مربيان سطح باال در كانادا پاسيفيك 

ورزش المپيك و پارالمپيك، پرورش قهرمانان فرداي كانادا، تيم ورزشي استاني و . را ارئه مي دهد
  .جه قرار مي دهدمعرفي بهترين داوطلبان محلي را مورد تو

 
Canadian Sport Centre Saskatchewan 
 

حمايت از ورزشكاران سطح باال به منظور دستيابي به "، با هدف Saskatchewanمركز ورزش كانادا، 
  . به فعاليت مي پردازد"مقام هاي مدال آور در رقابت هاي بين المللي از طريق روندي كلي نگر

  
  :زمراكز ورزش هاي خاص عبارتند ا

  
Archery Federation of Canadian Archers 
 

فدراسيون تيراندازي با كمان كانادا، يك نهاد دولتي است و تقويت و پيشرفت ورزش تيراندازي با كمان 
را به روشي امن و اخالقي از طريق برنامه هاي پرورشي ورزشكاران را برعهده دارد و آن ها را براي 

  .ي ياري مي دهدرسيدن به اهداف فردي و حرفه ا
 

Athletics Canada 
 

 را در كانادا مورد حمايت قرار مي دهد، حمايت از ورزشكاران Track and Fieldاين نهاد دولتي رشته 
  .سطح باالي جهاني و تقويت رهبري در ورزش پيشرفته را دنبال مي كند

  
Canadian Wheelchair Basketball Association 
 

 با صندلي چرخدار، يك نهاد ملي است و مسئوليت سازماندهي بسكتبال با انجمن كانادايي بسكتبال
 تامين فرصت هاي پيشرفت و تعالي براي بسكتبال CWBA. صندلي چرخدار در كانادا را بر عهده دارد
  .با صندلي چرخدار كانادا را پي مي گيرد

  
 
 



Canadian Cycling Association 
 

اد ملي است و مسئوليت سازماندهي دوچرخه سواري و راندن انجمن دوچرخه سواري كانادا، يك نه
  .صندلي چرخدار در كانادا را برعهده دارد

 
Equine Canada Hippique 
 

–ورزش سواركاري كانادا، يك مركز ملي است و مسئوليت ترويج، تقويت و توسعه ورزش سواركاري 

  . را بر عهده دارد-به استثناي مسابقه
 

Canadian Fencing Federation 
 

فدراسيون شمشيربازي كانادا، يك نهاد ملي است و با هدف حفظ، توسعه و حمايت از شمشيربازي در 
  .كانادا و معرفي نمودن اين كشور به صحنه جهاني ، فعاليت مي كند

 
Electric Wheelchair Hockey 
 

راي مساوي برنامه نهادي است كه هاكي با صندلي چرخدار خودكار را تحت پوشش دارد و با هدف اج
هاي هاكي براي همه معلولين كه باالتنه قدرتمند و فعالي دارند و مي توانند صندلي چرخدار 

  .را در رقابت هاي ورزشي به كاربرند، فعاليت مي كند) الكتريكي(خودكار
 

Hockey Canada 
 

  .ا برعهده دارد براي همه كانادايي ها ر(Sledge)اين نهاد، مسئوليت تقويت و توسعه ورزش هاكي 
  

Bowls Canada Boulingrin 
 

 و Short matانجمن ورزشي كانادايي است كه تقويت و توسعه بولينگ در فضاي باز، فضاي بسته، 
Carpetرا مورد توجه قرار مي دهد .  

  
  
  
  



Racquetball Canada 
 

 بال را به عنوان يك راكت بال كانادا، يك نهاد دولتي است كه از ورزش راكت بال حمايت مي كند، راكت
رشته ورزشي و نوعي فعاليت بدني مورد توجه قرار داده و رهبري برنامه هاي تامين نيازهاي جامعه 

  .راكت بال را تقويت مي كند
  

Canadian Therapeutic Riding Association 
 

را تحت پوشش انجمن درمان با اسب سواري كانادا، يك نهاد ملي است كه اسب سواران معلول در كانادا 
 در سر تا سر كانادا و تقويت اسب سواري به Can Traقرار مي دهد، هدف اين نهاد حمايت از مراكز 

عنوان يك فعاليت تفريحي، ورزشي، درماني در بين كودكان و بزرگساالن معلول از طريق آموزش و 
  .پژوهش است

  
Rowing Canada Aviron 
 

ق است به كميته قايقراني با پارو تطبيقي و هدف تقويت، تشويق  ، متعلAvironسايت قايقراني كانادا، 
شركت كنندگان در اين ورزش را از طريق افزايش آگاهي عمومي و تامين منابع اطالعاتي مورد نياز، 

  .دنبال مي كند
  

Canadian Yachting Association 
 

زش قايقراني  تفريحي را دنبال كانادا، يك نهاد ملي است و هدف تقويت ور) بادباني(انجمن قايقراني 
  .كرده و مورد عالقه بيشتر قايقرانان كانادايي است

 
Shooting Federation de Tir Canada 
 

  .فدراسيون تيراندازي كانادا، يك نهاد ملي است
 

Canadian Association for Disabled Skiing 
 

ريحي و سطح باالي حرفه اي در اسكي ، از برنامه هاي تفCADSانجمن كانادايي اسكي براي معلوالن ،
  . حمايت مي كندcross countryآلپاين و اسكي 



  
Swimming Canada 
 

شناي كانادا، يك نهاد ملي براي شناي رقابتي كانادا است و مسئوليت تامين فرصت هاي الزم براي 
  .حضور هر فرد در ورزش شنا را بر عهده دارد تا به حداكثر توانايي هايش دست يابد

  
 

Canadian Table Tennis Association 
 

  .انجمن تنيس روي ميز كانادا،  يك نهاد ملي براي تنيس روي ميز است
 

Tennis Canada 
 

تنيس كانادا، يك نهاد دولتي است و برنامه ها و رويدادهاي تنيس را برگزار كرده و همه گروه هاي 
  .لي، ملي و بين المللي مي كند محسني را تشويق به شركت در اين رشته ورزشي در سطوح

 
Triathlon Canada 
 

يك فدراسيون ملي ورزش سه گانه در كانادا است و حمايت از ورزشكاران معلول را برعهده دارد و 
مكانيسم هاي گزينش و تامين فرصت براي اين ورزشكاران جهت شركت در رقابت هاي ملي، استاني، 

  .محلي و بين المللي را اجرا مي كند
 

Volleyball Canada 
 

يك نهاد ملي واليبال و واليبال ساحلي در كانادا است كه تقويت و توسعه ورزش واليبال و واليبال 
  . ساحلي براي همه كانادايي ها را برعهده دارد

 
Water Ski Canada 
 

ر  را ورد حمايت قراWake boardاسكي روي آب كانادا، يك نهاد غيرانتفاعي است كه اسكي روي آب 
  .مي دهد

  
  



International Wheelchair Rugby Federation (IWRF) 
 

، اين سايت تعدادي از سوابق و اطالعات فني (IWRF)فدراسيون بين المللي راگبي با صندلي چرخدار 
  .اين رشته ورزشي را در بردارد

  
International Wheelchair Rugby Federation (European Zone) 
 

  )شعبه اروپا(للي راگبي با صندلي چرخدار فدراسيون بين الم
 

2006 World Championships 
 

  ، نيوزيلند2006سايت رسمي مسابقات قهرماني جهان راگبي با صندلي چرخدار 
  

2002 World Championships 
 

  ، سوئد 2002سايت رسمي مسابقات قهرماني جهان راگبي با صندلي چرخدار، 
  
 

Wheelchair Rugby Australia 
 

  .سايت راگبي با صندلي چرخدار استراليا، موضوعات جديدي درباره اين ورزش را ارائه مي دهد
 

Wheelchair Rugby Czech Republic 
 
سايت راگبي با صندلي چرخدار جمهوري چك، اين رشته ورزشي مقام نوزدهم در جهان و سيزدهم در 

ايت به زبان هاي چك و انگليسي قابل محتواي اين س.  را به خود اختصاص داده است(IWRF)اروپا 
  .دستيابي است

  
Quad Rugby Denmark 
 

در اين سايت اطالعات مورد نياز در اين باره را عرضه . (IWRF)مقام نهم در جهان را كسب كرده است 
  .كرده است

  



Wheelchair-Rugby Germany 
 

 و دوم را در (IWRF) در جهان سايت راگبي با صندلي چرخدار آلمان، اين رشته ورزشي مقام ششم را
  .اروپا كسب كرده است

  
Great Britain Wheelchair Rugby 
 

 را كسب (IWRF)سايت راگبي با صندلي چرخدار بريتانياي كبير، اين رشته ورزشي مقام چهارم جهان 
  .كرده است

  
Gaelic Warriors Wheelchair Rugby 
 

 Dublinمحل برگزاري تمرين در . ، كسب كرده است(IWRF)تيم ملي ايرلند مقام هفدهم  را در جهان 
  .است و بازيكنان از سرتاسر اين كشور براي بازي و تمرين گرد مي آيند

  
Japan Wheelchair Rugby Federation 
 

  . را كسب كرده است(IWRF)فدراسيون راگبي ژاپن، اين رشته ورزشي در ژاپن مقام هشتم جهان 
  

Dutch Quad Rugby Association 
 

 به دست (IWRF)انجمن راگبي مجارستان ، رشته راگبي با صندلي چرخدار مقام دوازدهم را در جهان 
  .آورده است

  
New Zeeland Wheelchair Rugby Association 
 

  .به شمار مي آيد(IWRF)انجمن راگبي با صندلي چرخدار نيوزيلند،اين رشته ورزشي تيم اول جهان 
  

Polish Wheelchair Rugby Association 
 

 را كسب كرده (IWRF)انجمن راگبي با صندلي چرخدار لهستان، اين رشته ورزشي مقام پانزدهم جهان 
  .و موفقيت هاي ديگري هم در رقابت هاي جهاني ديگر به دست آورده است



  
Wheelchair Rugby South Africa 
 

، را به (IWRF)مقام هيجدهم جهان سايت راگبي با صندلي چرخدارآفريقاي جنوبي، اين رشته ورزشي 
  .خود اختصاص داده است

  
Swedish Wheelchair Rugby 
 

 و اكنون  )2002(سايت راگبي با صندلي چرخدار سوئد، اين رشته ورزشي در سوئد، مقام پنجم جهان 
  . را به دست آورده است(IWRF)مقام هفتم جهان 

  
Swiss Quad Rugby 
 

 (IWRF)رشته ورزشي در سوئيس مقام يازدهم جهان و ششم اروپا  سوئيس، اين Quadسايت راگبي 
  .را از آن خود كرده است

  
United States Quad Rugby Association 
 

 را به دست (IWRF) اياالت متحده آمريكا، اين رشته ورزشي مقام سوم جهان Quadانجمن راگبي 
  .آن خود ساخته است را از 2004-آورده و مدال برنز رقابت هاي پارالمپيك آتن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  پايگاه هاي اطالع رساني رشته هاي ورزشي
  

     Archery                                                       تيراندازي با كمان  
  

589HBow Country - 590Hhttp://www.bowcountry.com  
591HJackson's Archery and Hunting Page - 592Hhttp://www.bowjackson.com 
593HLongbow Archers - 594Hhttp://www.longbow-archers.com 
595HOnline Archery UK - 596Hhttp://www.onlinearchery.org.uk 

  
    Baseball                               بيس بال

  
597HJohn Skilton's Baseball Links - 598Hhttp://www.baseball-links.com 
599HBaseball America Online - http://www.baseballamerica.com/today/  
600HHeavyHitter.com - http://www.heavyhitter.com/  
601HPaul's Baseball Link-o-Rama - http://dametswin.tripod.com/index-1.html     
602HBaseballJump.com - http://www.baseballjump.com/  

   Badminton                        بدمينتون
603HWorld Badminton - http://www.worldbadminton.com              
604Hbadminton.tv - 605Hhttp://www.badminton.tv 
606HBadders.com - 607Hhttp://www.badders.com 
608HHow To Play Better Badminton - 609Hhttp://badminton.sytes.ne 
610HSmash - 611Hhttp://members.tripod.com/~tangkis 
 

   Billiards                        بيليارد
  

612HCueTopia Billiard Cafe - http://www.cuetopia.net     
613HAzBilliards.com - 614Hhttp://www.azbilliards.com 
615HUK 8 Ball - 616Hhttp://www.uk8ball.com 
617HPoolroom.com - 618Hhttp://www.poolroom.com 
619HBilliards Digest Interactive Message Board 
620HMNBilliards.com - 621Hhttp://www.mnbilliards.com 
622HTwin Cities Billiards - 623Hhttp://www.tcbilliards.com 
624HCues n Views - 625Hhttp://www.cuesnviews.co.uk 
 

  
  



         Bowling                       بولينگ
  

626HInternational Bowling Museum - 627Hhttp://www.bowlingmuseum.com 
628HInternational Bowl Expo - 629Hhttp://www.bowlexpo.com 
630HBallReviews.com - 631Hhttp://www.ballreviews.com 
632HYBC Master Bowlers Association - 633Hhttp://www.angelfire.com/yt3/bowling 
634HInternational 3 Pin Bowlers Association 
635HBriggs Consulting - 636Hhttp://webpages.charter.net/bowlfi 
637HBowling Fanatic - 638Hhttp://sports.groups.yahoo.com/group/a-bowling-fanatic 
639HBowling Forum - 640Hhttp://www.bowling-forum.net 
641HCollege Bowling - 642Hhttp://www.collegebowling.com 
 

          Fencing         شمشير بازي
 

643HFencing.Net - 644Hhttp://www.fencing.net/ 
645HGlossary of Fencing Terms - 646Hhttp://www.synec-doc.be/escrime/dico/engl.htm 
647HFencing FAQ - 648Hhttp://www.faqs.org/faqs/sports/fencing-faq 
649HHow Stuff Works: Fencing and Fencing Equipment  
650HSwordsport.com - 651Hhttp://www.swordsport.com 
652HFencing Sucks - 653Hhttp://www.fencingsucks.com 
654HRec.Sport.Fencing FAQ - 655Hhttp://www.ii.uib.no/~arild/fencing 
656HYou Make the Call - 657Hhttp://library.thinkquest.org 
658HFencing 101 - 659Hhttp://www.whatisfencing.com 
660HThe Fencing Forum - 661Hhttp://leonpaulusa.com/tempforum 
 

              Golf           گلف
 

662HJuniorLinks.com - 663Hhttp://www.juniorlinks.com 
664HRookie Golf - 665Hhttp://www.rookiegolf.com 
666HGolf Foundation - 667Hhttp://www.golf-foundation.org 
668HThe Golf Course - 669Hhttp://library.thinkquest.org 
670HYoung Americans Junior Golf - 671Hhttp://www.youngamericansgolf.com 
672HGo Fore Golf - 673Hhttp://library.thinkquest.org 
674HElite Players Tour - 675Hhttp://www.eliteplayerstour.com 
676HMarbella Junior Golf Tour - 677Hhttp://www.marbellajuniorgolftour.com 
 

   Gymnastic   ژيمناستيك
 

678HInternational Gymnast - 679Hhttp://www.intlgymnast.com 
680HGymnastics-Slovakia.com - 681Hhttp://www.gymnastics-slovakia.com 
682HGymnastics Tips for Gymnasts and Coaches 
683HGymn forum - 684Hhttp://www.gymn-forum.com 
685HGymnastics Coaches Information Service  


