
Clean Sport Seminar 
of November, 2019 thand 14 th13 

 سمینار ورزش پاک

 1398م آبان ماه سوو بیست و  دومبیست و 

 

Subject 
 موضوع

Date and Time 
 زمان

Location: Farsi Amphitheater at 
Olympics’ Academy 

 دمی المپیکامکان : سالن فارسی در آک

Justice and Equality the Sport 
 عدالت و برابری در ورزش

Day : 11/13/2019 st1 
 وم آبان ماهدروز اول : بیست و 

Reception 
 9-8 پذیرش

Opening Ceremony 
 افتتاحیه :

 سخنرانی ریاست سمینار و رییس کمیته ملی المپیک آقای دکتر صالحی امیری

 المللی المپیکقرائت پیام ریاست المپیک سولیداریتی کمیته بین 

 گزارش دبیر سمینار

9-9:30 

Dr. Sajjadi 
 دکتر سجادی

Risks Related to Sport’s Betting 
 9:50-9:30 بررسی ریسک ها و عوامل خطر شرط بندی در ورزش

Q & A 
 case report 9:50-10پرسش و پاسخ و طرح 

Dr. Vaez Mousavi 
 موسوی کتر واعظد

Athlete Education Life Skills and Carrier 
Transitions 

 آموزش مهارت های روانشناختی
10-10:20 

Q & A 
 case report 10:20-10:30پرسش و پاسخ و طرح 

Break 
 11-10:30 استراحت

Mr. …………. 
 ..………جناب آقای 

Trustworthy Judgment 
 11:20-11 قضاوت درست و غلط

Q & A 
 case report 11:20-11:30پرسش و پاسخ و طرح 

Dr. Aghaeiniya 
 دکتر آقایی نیا

Athlete’s Rights 
 11:50-11:30 حقوق ورزشکار

Q & A 
 case report 11:50-12پرسش و پاسخ و طرح 

Lunch 
 13-12 ناهار

 

 

  



 

Subject 
 موضوع

Date and Time 
 زمان

Location: Main Amphitheater A & B at 
Olympics’ National Committee 

 در کمیته ملی المپیک A,Bمکان : سالن اجتماعات 

Health Promotions and Doping Council 

 ارتقای سالمت و پیشگیری از دوپینگ
Day : 11/14/2019 nd2 

 م آبان ماهسوروز دوم : بیست و 

Salon B Salon A  
Health Promotion 

 ارتقای سالمت
Doping (Prevention & New Regulations) 

 (   WADAقوانین جدید  -دوپینگ )پیشگیری
 

Dr. Anvari 
 دکتر انوری

Athlete’s Heart 

 قلب ورزشکار 

)روش های بررسی و شناخت 

 اختالالت قلبی ورزشکاران(
 

Prevention of Use of 
Doping 

روش های پیشگیری از مصرف 

 دوپینگ

8:30-8:50 

Work Shop 
 کارگاه عملی

مشکالت قلبی )اقدامات اولیه در 

 ورزشکاران(

Work Shop 
 9:30-8:50 کارگاه عملی 

Dr. Alizadeh 
 دکتر علیزاده

Adapted Training 
Practice and Injury 

Prevention 
روش های عملی و کاربردی 

 پیشگیری از آسیب های ورزشی
 

New Regulations of 
WADA 

 WADAآشنایی با قوانین جدید 
9:30-9:50 

Workshop 
 کارگاه عملی

Work Shop 
 10:30-9:50 کارگاه عملی

Break 

 11-10:30 استراحت و پذیرایی

Doping (Prevention & New Regulations) 
 (   WADAقوانین جدید  -دوپینگ )پیشگیری

Health Promotion 
  ارتقای سالمت

 

Prevention of Use of 
Doping 

روش های پیشگیری از مصرف 

 Dr. Anvari دوپینگ
 دکتر انوری

Athlete’s Heart 

 قلب ورزشکار 

)روش های بررسی و شناخت 

 اختالالت قلبی ورزشکاران(

11-11:20 

Work Shop 
 کارگاه عملی 

Work Shop 
 کارگاه عملی

)اقدامات اولیه در مشکالت قلبی 

 ورزشکاران(

11:20-12 

 

New Regulations of 
WADA 

آشنایی با قوانین جدید 

WADA 

Dr. Alizadeh 
 دکتر علیزاده

Adapted Training 
Practice and Injury 

Prevention 
روش های عملی و کاربردی 

 پیشگیری از آسیب های ورزشی

12-12:20 

Work Shop 
 کارگاه عملی

Workshop 
 13-12:20 کارگاه عملی

 


