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  چكيده

هاي تخصـصي جديـد در مقطـع كارشناسـي و             هدف پژوهش حاضر، تهيه و تدوين دوره      
بـدين منظـور، بـراي طراحـي        . رشته تربيت بدني و علوم ورزشي اسـت       كارشناسي ارشد   

هاي جديد در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد گروههاي كاري تـشكيل شـدند                دوره
هـاي پيـشين و موجـود سـاير دانـشگاههاي معتبـر دنيـا و                  كه هر گروه با مطالعه برنامه     

، اقدام بـه تـدوين مقـدماتي        هاي مطلوب   نظرخواهي از استادان اين رشته در مورد برنامه       
متشكل (هاي مقدماتي هر دوره در گروه         سپس برنامه . هفت دوره تخصصي جديد كردند    

همـاهنگي و در دوازده جلـسه بررسـي و بـا اصـالحات              ) از پژوهشگر و همكـاران اصـلي      
در گام بعدي شوراي پژوهشي پژوهشكده تربيت بـدني و علـوم ورزشـي              . تصويب گرديد 

گروه هماهنگي را بررسي كرد و براي هر برنامـه نـاظر تخصـصي نيـز                هاي مصوب     برنامه
ها را به دقت بررسي و نظرات خود را به مديران گروهها اعـالم                ناظران برنامه . انتخاب شد 

گانه در شوراي پژوهشي بـه تـصويب          هاي هفت   بدين ترتيب، طي ده جلسه برنامه     . كردند
ريـزي تربيـت بـدني و     يته تخصصي برنامـه در مرحله پاياني هر هفت برنامه به كم     . رسيد

ها تصويب شد و اين كميته براي تأييـد           علوم ورزشي ارسال شد و طي چند جلسه برنامه        
بـديهي  . نهايي آن را براي معاون آموزشي وزارت علوم تحقيقات و فنـاوري ارسـال كـرد               

هـاي مـصوب شـوراي پژوهـشي          هاي موجود در اين گـزارش، همـان برنامـه           است برنامه 
ريزي تربيت بدني و علوم ورزشـي         ژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي و كميته برنامه        پ
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آموزش عالي بررسي  ريزي ها همگي پس از آنكه در دفتر گسترش برنامه اين برنامه .است
ريزي و گسترش آموزش عـالي آنهـا را از سـوي معـاون                شوند، سرانجام شوراي برنامه     مي

  .كند ههاي كشور ابالغ ميآموزشي وزارت علوم به دانشگا
  

  كليدواژه
هاي   ، دوره )دبيري تربيت بدني  / علوم ورزشي (هاي تخصصي كارشناسي تربيت بدني      دوره

مـديريت  /بيومكانيك ورزشي / فيزيولوژي ورزشي ( تخصصي كارشناسي ارشد تربيت بدني    
  ).شناسي و حركات اصالحي آسيب/ رفتار حركتي/ورزشي

  
  زمينه و هدف

 تالشـهاي  و اقـدامات  مرهـون  ورزش و بـدني  تربيـت  تكامـل  و پيـشرفت  ونتـاكن  ازب دير از
 ي و علـوم ورزشـ     ي بـدن  تيـ ترب .)1388اسـمعيلي،    (اسـت  بوده مختلف فرهنگهاي و جوامع

ي، كيولـوژ يزي ف يويژگيهـا  هـاي   جنبـه توجـه بـه      از راه شناخت بهتر و    اين است كه    درصدد  
  فايي اسـتعداد انـسان فـراهم كنـد         بستري مناسب بـراي رشـد و شـكو         جسماني افراد  و   يروان

 ماننـد فيزيولـوژي،     ،ي علـوم مختلـف    هـا   يافتـه ز  همـواره ا  اين رشته    .)1376  و بوچر،  وست(
 و اهـداف    هـا   برنامـه  بيومكانيك در راستاي      و شناسي، بيوشيمي، فيزيك   ، جامعه شناسي  روان

 بـدني   در حقيقـت، تربيـت    . كنـد   مـي  بـرداري   بهـره ي آموزشي و پژوهـشي      ها  زمينهخود در   
و به شناخت است  را محور خود قرار داده فعاليتعنوان نظام آموزشي دانشگاهي موضوع  به

 هـاي   جنبـه در كليـه     بـه آمـوزش و پـژوهش         پـردازد؛ همچنـين،     مي وجودي انسان    هاي  جنبه
مـشرف   (كه پيامد آن سـالمتي جـسمي و روانـي افـراد جامعـه اسـت         توجه دارد  وجودي او 
ــداد .)1377جــوادي،  ــران در  رشــد تع ــشجويان آمــوزش عــالي در اي ــد دهــه دان ــر چن    اخي
 ي نسبت تعداد دانشجويان به جمعيت گروه سـن        توان به   براي نمونه، مي   ير بوده است؛  چشمگ

   درصــد اســت70كــه در معــدود كــشورهاي پيــشرفته بــيش از اشــاره كــرد  ســال 24 تــا 18
(UNESCO, 2009)  در ، درصد بود5د حدودر  1356اين نسبت كه در كشور ايران در سال 

همچنـين   ).38ــ   29، ص   1388بازرگان،  (ت  ـيافش  ـد افزاي ـ درص 29دود  ــحبه   1388سال  
 آمـوزش   يهـا   برنامه يبررس . و مقاطع تحصيلي مختلف نيز افزايش يافته است        ها  رشتهتعداد  

  سـاله  پنجـاه  ي قـدمت  راني رشته در ا   ني كه ا  دهد  مي نشان   راني در ا  ي بدن تي ترب نهي در زم  يعال
 وجـود   ي در مقطـع كارشناسـ     دانـشگاهي  دوره   كيـ  رشته تنهـا     ني ا تأسيس ي در ابتدا  .دارد
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قدمت مقطـع    .تش  داط  ابترا ي بدن تي معلم ترب  تي با هدف ترب   عموماً آن   يا محتو كهداشت  
 و كريمـي،    1388اسـمعيلي،    (گردد  مي  باز 1364 به سال    ي بدن تي ارشد رشته ترب   يكارشناس

 يولـوژ يزيف) 1 شي در سـه گـرا     1368 از سـال     زي ن يقطع دكتر در م   دانشجو رشيپذ. )1364
 شروع شده اسـت و در چنـد   يرفتار حركت) 3 و ي ورزشريزي برنامه و  تيريمد) 2 ،يورزش

  .)1382گائيني،  ( ادامه دارددوددانشگاه مح
بدني و علوم ورزشي چـه در مرحلـه         هاي جهان رشته تربيت     امروزه در اغلب كشور   

 يه ورود بـه جامعـه و رويـارويي بـا انتظـارات آن بـه عنـوان فـرد                   تحصيلي و چـه در مرحلـ      
 بـه  ينگـاه  .شـود  مـي  روشـن ارائـه   ي بسيار متنوع و با اهدافي كـامالً       گرايشهامتخصص، در   

 و علـوم  ي بـدن  تيـ رشـته ترب  كـه    دهـد   مـي  نـشان    اي معتبر دن  يدانشگاهها ي آموزش يها  برنامه
 در  ياديـ  و تحـوالت ز    رييه است و تغ    داشت يري چشمگ شرفتي علوم پ  ري همگام با سا   يورزش
 و علـوم مـرتبط بـا      ي ورزشـ  وم و عل  ي بدن تي ترب نهي در زم  دانشگاهها ارائه شده در     يها  برنامه

 در دانــشكده علــوم گانيشيــ مثــال، دانــشگاه مي بــرا. رخ داده اســتريــ اخيهــا دهــهآن در 
در : رح اسـت   شـ  دين ب ي متنوع يها  برنامه يخود دارا  2يدر دپارتمان علوم ورزش    1يآموزش

آمـوزش   و 4يعلـوم ورزشـ    3،ي بدن تي ترب شي سه گرا  يتمان دارا ر دپا ني ا يمقطع كارشناس 
 تيـ  ترب شي گـرا  9 ي دپارتمـان دارا   نيـ  ارشد ا  يدر مقطع كارشناس   .است 5ي ورزش يپزشك
  رشد و  ،ي ورزش يولوژيزي ف ،يگري مرب ك،يومكاني ب ،ي ورزش ي آموزش پزشك  ،يقي تطب يبدن
 و رشـد و     ي ورزشـ  تيري مـد  ،ي ورزشـ  يفعاليتهـا  ي اجتماع يروان يها  جنبه ،يكامل حركت ت

 شامل  ي متنوع يها  برنامه دانشگاه   ني ا زي ن يدر مقطع دكتر  . توسعه ورزشكاران دانشجو است   
  رشـد و   ،ي ورزشـ  يولـوژ يزي ف ك،يـ ومكاني ب ،ي ورزش ي آموزش پزشك  ،يقي تطب ي بدن تيترب

ــ  ــل حركت ــه و يتكام ــا جنب ــيه ــاعي روان ــا ي اجتم ــيفعاليته ــه ي ورزش ــي را ارائ ــد م  كن
(www.umich.edu).  

بـا   .(Bazargan, 2006) دارد  ديرينهاي  نهادهاي يادگيري و آموزش عالي در ايران سابقه
 ورزشـي در چنـد دهـه اخيـر و     م توسعه و گسترش تربيت بـدني و علـو  رغم عليوجود اين،   

تلـف آن بـا   ي مخهـا  زمينههنوز به در كشور ما در مقطع دكتري، ي مختلف  گرايشهاحضور  
                                                                                                                                        
1.  education 
2.  kinesiology 
3.  physical education 
4.  kinesiology 
5.  athletic training 
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چنـدمنظوره و البتـه نـه       يي  انـسانها  اين رشته به     التحصيالن  فارغ. شود  ميه  توجنگرشي واحد   
 توانايي و اطالعات ها زمينه از يك سو در تمامي اين دباي  كه شوند ميبدل  متخصص  چندان

، از  هـا   زمينـه آن  تك   الزم را داشته باشند و از سوي ديگر در برخوردي كارشناسانه در تك            
روشـي كـه دانـش آموختگـان رشـته تربيـت       .  باشندبرخورداربحر، تجربه و تخصص الزم     ت

 سازوكاري است كه در آن تمامي فرايندها به طـور           ،شوند  ميبازار كار    روانهبدني جذب و    
چيزي جز يك محصول چند منظوره       آن التحصيالن  فارغ ن،بنابراي ؛گيرد  ميناكامل صورت   

  .د بودننخواه
ي تحـصيلي در مقـاطع      هـا   دورهي آموزشي   ها  برنامهي  انگري در محتو   باز ،از اين رو  

 انادت و اسـ نظـران  صـاحب  و دكتري اين رشته دغدغـه اصـلي         ، كارشناسي ارشد  ،كارشناسي
 نيـاز  همچنـين، بـه دليـل   .  و علـوم ورزشـي در كـشور مـا بـوده و هـست          رشته تربيـت بـدني    

ي آموزشـي جديـد     هـا   دورهوين  افزون جامعه به كاربردي كردن دانش تربيت بدني، تد         روز
 سـازمان تربيـت بـدني،       ويـژه   بـه  ،ي ورزشـي  سازمانهانيازهاي واقعي   امري ضروري است تا     

دستيابي به نيروهاي متخصص در و ي خصوصي ورزش بخشهاوزارت آموزش و پرورش و      
 ، تـدوين و  تخصصي كردن ايـن رشـته   هدف اصلي اين طرح  بنابراين،. تأمين شود هر بخش   

ي جديد كارشناسي و كارشناسي ارشد در رشته تربيت بدني و علـوم             ها  دورهه  طراحي و تهي  
مين أي متقاضـي و تـ     سـازمانها  مناسـب بـه      خـدمات  ارائـه     و  در سطح آموزش عالي    ورزشي

ه تعامـل سـازند   در جهت  ها  برنامههمچنين به روزرساني    نيروهاي متخصص مورد نياز آنها و       
  .دنياستختلف مدر نقاط با دنياي پيشرفته علوم ورزشي 

  
  شناسي پژوهش روش

 و  ابزارهـا  روش آن توصـيفي و       ، به طور كلي   ،به دليل ماهيت منحصر به فرد پژوهش حاضر       
 كـه  صورت بدين ؛ استاي كتابخانه اطالعات در آن به شيوه اينترنتي و       آوري  جمعروشهاي  

ي هـا   دورهود  ي موج ها  برنامهي مختلف   دانشگاهها سايتابتدا از طريق اينترنت و مراجعه به        
كارشناسي و كارشناسي ارشد در مراكز آموزش عالي معتبر در سطح جهان در رشته تربيت               

 منـابع مكتـوب موجـود در مراكـز آمـوزش            ،همچنين.  شد آوري  جمعبدني و علوم ورزشي     
ي مختلف تربيت بدني گرايشهاباره عات تطبيقي انجام شده درعالي كشور در خصوص مطال

تربيـت   در رشـته     دانشگاهها انداگاهي از نظرات است   آبراي  .  شد ريآو  جمعو علوم ورزشي    
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در مقطــع ي مطلــوب هــا برنامــهي موجــود و هــا برنامــه در خــصوص بــدني و علــوم ورزشــي
  .گرفتدر اختيار آنان قرار  وشد يي تهيه ها نامه پرسشكارشناسي و كارشناسي ارشد نيز 

ي مختلف در گرايشها از  تشكيل و براي هر يك پژوهشمرحله بعد گروه كاري  در
 هفت ابتدا كليات    ،در اين گروه  . مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مدير برنامه تعيين شد        

ي هـا   دورهموجـود در خـصوص      و  ي پيـشين    هـا   برنامه ،در گام دوم   .برنامه به تصويب رسيد   
ي هـا  دورهي هـا  برنامـه مطالعـات تطبيقـي     سپس  و   شدكارشناسي و كارشناسي ارشد مطالعه      

 طـول دوره،    ، كليـات برنامـه    صـورت گرفـت؛   ي معتبر دنيا    دانشگاههاموزشي و تخصصي    آ
ي ارائـه شـده     ها  برنامه بر اساس    اي درسي هر دوره تخصصي    هاهداف، توانايي، تعداد واحد   

در گـروه مربـوط بـه هـر           داخلـي  انداي مطلوب مطابق نظر است    ها  برنامه و   دانشگاههادر اين   
ي هـر درس و منـابع مناسـب    فـصلها  سر،در مرحلـه بعـد  . دتهيه و تدوين شـ برنامه تخصصي   

همچنـين، چهـارچوب كلـي نحـوه گـزينش           .فارسي و انگليسي براي هر درس تـدوين شـد         
 كه بعد از    در گروه به تصويب رسيد    كليه موارد    شد و دانشجو براي هردوره تخصصي ارائه      

گروه هماهنگي بررسـي    ي ارائه شده در     ها  برنامه .گرفتدر اختيار گروه هماهنگي قرار      آن  
وهـشي پژوهـشكده تربيـت بـدني و         ژ به شوراي پ   تأييدو به تصويب نهايي رسيد و براي        شد  

  . تربيت بدني و علوم ورزشي ارائه شدريزي برنامهعلوم ورزشي و كميته 
  

   پژوهشنتايج
 دوره تخصصي در رشته تربيت بـدني و علـوم           هفتتدوين    طراحي و  ،ماحصل اين پژوهش  

 ارشناســي دو دورهكدر مقطــع . اســتطــع كارشناســي و كارشناســي ارشــد در مقورزشــي 
  :طراحي و تصويب شد

  
  بدني در مقطع كارشناسي هاي تخصصي تربيت دوره

پـنج گـرايش ورزش همگـاني، فيزيولـوژي     با اين دوره    .كارشناسي علوم ورزشي   .1
لـي،  كانيك ورزشي بود، كـه مشخـصات ك  مورزشي، رفتار حركتي، مديريت ورزشي و بيو   

و نود و هفتمين جلسه شوراي گـسترس آمـوزش           صد برنامه و سرفصل دروس آن در چهار      
بـه صـورت     ، چهـار سـال    مـدت آن   . نهايي رسـيد   تأييد به تصويب و     20/12/1382عالي در   

 تربيـت كارشناسـان متعهـد در رشـته علـوم            آن، و هدف    استعملي و آزمايشگاهي    نظري،  
  ـ  مراكز علميد در بخش ورزش همگاني،ـواننــ بتاــتت ــه اسـورزشي بر حسب نياز جامع
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 . مـشاوره و راهنمـايي بپردازنـد       ، به تدريس، پـژوهش    تندرستيـ   پژوهشي، نظامي و سالمتي   
  . ارائه شده است1دول ي آن در جگرايشهاو كارشناسي علوم ورزشي مشخصات دوره 

  
   مشخصات دوره كارشناسي علوم ورزشي  1جدول

عنوان 
س درو  گرايش  دوره

 عمومي
دروس 
  پايه

دروس 
نظري 
تخصصي
 مشترك

دروس 
عملي 
 مشترك

دروس 
ويژه 
  گرايش

دروس 
نظري 

انتخابي 
  مشترك

دروس عملي 
انتخابي 
  مشترك

 جمع

 132   واحد8   واحد8  واحد20 واحد28 واحد32 واحد18واحد18 ورزش همگاني 
 132   واحد8   واحد8  واحد20 واحد28 واحد32 واحد18واحد18فيزيولوژي ورزشي
 132   واحد8   واحد8  واحد20 واحد28 واحد32 واحد18واحد18  رفتار حركتي

 132   واحد8   واحد8  واحد20 واحد28 واحد32 واحد18واحد18 مديريت ورزشي

كارشناسي
علوم 
  ورزشي

 132   واحد8   واحد8  واحد20 واحد28 واحد32 واحد18واحد18بيومكانيك ورزشي
  
اين  مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس        .يري تربيت بدني و علوم ورزشي      دب .2
 24/2/1384و چهل و پنجمين جلسه شوراي گسترس آموزش عالي در             در پانصد  بر نامه نيز  

 و اسـت  بـه صـورت نظـري و عملـي     ، چهـار سـال   مدت آن .  نهايي رسيد  تأييدبه تصويب و    
تعهـد و كارشـناس در رشـته تربيـت بـدني       تربيت معلمان تربيت بدني و دبيـران م        آن،هدف  
 بتوانند در مقاطع مختلـف تحـصيلي در مـدارس بـه آمـوزش درس تربيـت بـدني و                     تااست  
 در مقاطع گونـاگون تحـصيلي      آموزان  دانشي ورزشي بپردازند و در تعليم و تربيت         مهارتها

  .تاسآمده  2در جدول دبيري تربيت بدني و علوم ورزشي مشخصات دوره  .سهيم باشند
  

   مشخصات دوره دبيري تربيت بدني وعلوم ورزشي  2جدول 

دروس   عنوان دوره
  دروس تربيتي  دروس پايه  عمومي

دروس 
تخصصي
  نظري

دروس 
تخصصي 
  عملي

دروس 
  جمع  انتخابي

دبيري تربيت 
بدني وعلوم 
  ورزشي

  132   واحد7   واحد42   واحد28   واحد25   واحد10   واحد20

  
  در مقطع كارشناسي ارشدهاي تخصصي تربيت بدني  دوره

طراحـي و   نيـز پـنج دوره تخصـصي        تربيت بدني و علوم ورزشي      در مقطع كارشناسي ارشد     
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  : تصويب شدبدين صورت
 مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس ايـن برنامـه نيـز در            . فيزيولوژي ورزشي  .1

 بـه   18/5/1382چهار صد و هشتاد و چهارمين جلـسه شـوراي گـسترس آمـوزش عـالي در                  
 دو ، دربراي دانشجويان تمام وقـت حـداقل دو سـال   مدت آن   . نهايي رسيد  تأييدصويب و   ت

ي شـوراي عـالي     هـا   نامه  آيينمطابق  نيز   نظام آموزشي آن     ؛مرحله آموزشي و پژوهشي است    
 را آغـاز  پژوهـشي دانـشجو پـس از اتمـام دوره آموزشـي مرحلـه         .  درسي اسـت   ريزي  برنامه
نمـا و مـشاور     ه زمينـه موضـوع خـاص زيـر نظـر اسـتاد را              و بـه مطالعـه و تحقيـق در         كند  مي
 هدف اين دوره افزايش دانش نظري و تجربي دانشجويان در رابطه بـا سـازوكار                .پردازد  مي

تنفـسي،   ـ  ، دستگاه قلبـي بافتها ،ي درون سلولياندامكها مانند ،ي مختلف بدنبخشهااعمال 
ي و آمـاده نمـودن دانـشجو        سيستم عصبي عضالني و غدد درون ريز هنگـام فعاليـت ورزشـ            

ي تواناييها مانند افزايش     به آن،   و مسائل مربوط   فيزيولوژي ورزشي براي تحقيقات در زمينه     
 و تجـويز     بازتواني بيماران و ارزيـابي      ورزشكاران،  ورزشكاران و غير   جسماني و عملكردي  

 دوره در   مشخـصات ايـن    . آنان اسـت   به اي  تغذيهي  دستورالعملها ارائه    و ي ورزشي ها  برنامه
  .ه استآمد 3جدول 

  
   مشخصات دوره كارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي  3جدول 

دروس   دروس پايه  عنوان دوره
  تخصصي

دروس 
دروس   نامه پايان  اختياري

  جمع  جبراني

  36   واحد4   واحد6   واحد4   واحد18   واحد4  فيزيولوژي ورزشي
  
ايــن برنامــه نيــز در مشخــصات كلــي، برنامــه و سرفــصل دروس  . رفتــار حركتــي.2

بـه   18/5/1382  آمـوزش عـالي در     شچهارصد و هشتاد و چهـارمين جلـسه شـوراي گـستر           
و شـامل    براي دانشجويان تمام وقت حداقل دو سـال        مدت آن  . نهايي رسيد  تأييدتصويب و   

ي شـوراي  هـا  نامـه  آيـين با  نظام آموزشي آن مطابق ؛ نيزدو مرحله آموزشي و پژوهشي است  
 را  پژوهـشي  مرحلـه    ،پس از اتمام دوره آموزشـي       درسي است كه دانشجو    زيري  برنامهعالي  
اسـتاد راهنمـا و مـشاور         و به مطالعه و تحقيق در زمينه موضوع خاص زير نظـر            كند  ميآغاز  
 حركتـي، رشـد حركتـي و        كنتـرل امل آشنايي دانـشجويان بـا علـوم         ش اين دوره    .پردازد  مي

رزشي به عنوان شـاخه جـانبي ايـن گـرايش            و شناسي  روان همچنين   ؛يادگيري حركتي است  



 عيار / 18

 

رفتـار  زمينـه   تربيـت افـراد متعهـد و متخـصص در         ، ايـن دوره   تأسيسهدف از   . مطرح است 
 حركـات و نحـوه آمـوزش        ريـزي   برنامـه بتواننـد بـه آمـوزش،       دانـشجويان   حركتي است تا    

 و بـا  زنـد پرداب، اجرا، راهنمايي و مشاوره و پـژوهش در ايـن شـاخه از تربيـت بـدني               مهارتها
 .ي علمي و پژوهشي در جهـت گـسترش مرزهـاي دانـش گـام بردارنـد                ها  زمينهنوآوري در   

  . استآمده 4مشخصات اين دوره در جدول 
  

   مشخصات دوره كارشناسي ارشد رفتار حركتي  4جدول 

دروس   دروس پايه  عنوان دوره
  تخصصي

دروس 
دروس   نامه پايان  اختياري

  جمع  جبراني

  36   واحد4   واحد6   واحد4   واحد18   واحد4  رفتار حركتي
  
در  مشخـصات كلـي، برنامـه و سرفـصل دروس ايـن برنامـه              . بيومكانيك ورزشـي   .3

 بـه   15/6/1382چهار صد و هـشتاد و هفتمـين جلـسه شـوراي گـسترس آمـوزش عـالي در                    
و   طول اين دوره براي دانشجويان تمام وقـت حـداقل دو سـال        . نهايي رسيد  تأييدتصويب و   

ي وراي هـا  نامه آيينبا  له آموزشي و پژوهشي است و نظام آموزشي آن مطابق           شامل دو مرح  
پس از اتمام دوره آموزشي مرحله پژوهشي را آغـاز           دانشجو.  درسي است  ريزي  برنامهعالي  
 و بـه مطالعـه و تحقيـق در زمينـه موضـوع خـاص زيـر نظـر اسـتاد راهنمـا و مـشاور                           كند  مي
 حركتي، فيزيك، حركت شناسي و      كنترلوم آناتومي،    اين دوره در برگيرنده عل     .پردازد  مي

كـارگيري مفـاهيم و اصـول فيزيـك در درك طبيعـت و       هبيومكانيك حركت و مطالعه و بـ      
     ي هـا   رشـته ي پايه تا حركـات پيچيـده ورزشـي در           حركتهاي  تجزيه و تحليل توصيفي و كم

ي هـا   هزمينـ  تربيـت افـراد متخـصص و متعهـد در            ،هـدف ايـن دوره    . مختلف ورزشي اسـت   
نظارت و راهنمايي و پـژوهش در        طراحي حركات و تجهيزات ورزشي،    مختلف آموزشي،   

 و گسترش مرزهـاي دانـش       آموزشهاكردن   تر  كاربرديحوزه بيومكانيك ورزشي به منظور      
  .كند  را معرفي ميمشخصات اين دوره 5جدول  .است

  
   مشخصات دوره كارشناسي ارشد بيومكانيك ورزشي  5جدول 

دروس   رهعنوان دو
  پايه

دروس 
  تخصصي

دروس 
دروس   نامه پايان  اختياري

  جمع  جبراني
  36   واحد4   واحد6   واحد4   واحد18   واحد4  بيومكانيك ورزشي
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 مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس اين بر نامـه در چهـار              . مديريت ورزشي  .4
صويب و   به ت  18/5/1382صد و هشتاد و چهارمين جلسه شوراي گسترس آموزش عالي در            

 دو مرحلـه    ، در  طول اين دوره براي دانشجويان تمام وقت حداقل دو سال          . نهايي رسيد  تأييد
ي شــوراي عــالي هــا نامــه آيــينبــا  نظــام آموزشــي آن مطــابق ؛آموزشــي و پژوهــشي اســت

پس از اتمام دوره آموزشـي مرحلـه پژوهـشي را آغـاز               درسي است كه دانشجو    ريزي  برنامه
حقيـق در زمينـه موضـوع خـاص زيـر نظـر اسـتاد راهنمـا و مـشاور                     و بـه مطالعـه و ت       كند  مي
ي مهارتهـا اين دوره شامل آشنايي دانشجويان با اصول و مباني مديريت ورزش،            . پردازد  مي

ات و  تأسيـس ي ورزشي، اداره بهينـه امـور و         سازمانهاآميز   موفقيتكردن  ه  رالزم در زمينه ادا   
در  سرپرسـتان، كارشناسـان و كاركنـان      ،ناماكن ورزشي، ايجـاد روابـط اثـربخش بـا مربيـا           

هدف اين دوره تربيت افراد متخـصص و متعهـد بـراي مـسئوليت              . استي ورزشي   سازمانها
ي بخشها در    غيره ي ورزشي و  باشگاهها،  فدراسيونها،  ي ورزشي  و رهبري سازمانها   مديريت
زشـي  ي ورزشي از سطح تفريحي و آمو      فعاليتها توسعه و ارتقاي سطح      وخصوصي   دولتي و 

  . شده استمعرفي 6مشخصات اين دوره در جدول  .تا سطح قهرماني است
  

   مشخصات دوره كارشناسي ارشد مديريت ورزشي  6جدول 

دروس   عنوان دوره
  پايه

دروس 
  تخصصي

دروس 
دروس   نامه پايان  اختياري

  جمع  جبراني
  36   واحد4   واحد6   واحد4   واحد18   واحد4  مديريت ورزشي

  
 مشخصات كلي، برنامه و سرفـصل دروس ايـن          . حركات اصالحي  شناسي و   آسيب .5

 آمــوزش عــالي در شبــر نامــه در چهــار صــد و هــشتاد و چهــارمين جلــسه شــوراي گــستر 
 طـول ايـن دوره بـراي دانـشجويان تمـام وقـت              . نهايي رسيد  تأييد به تصويب و     18/5/1382

بـا  ي آن مطـابق     حداقل دو سال و شامل دو مرحله آموزشي و پژوهشي است و نظام آموزشـ              
پـس از اتمـام دوره آموزشـي         دانـشجو .  درسي است  ريزي  برنامهي شوراي عالي    ها  نامه  آيين

 و به مطالعه و تحقيق در زمينه موضوع خاص زير نظر اسـتاد            كند  ميمرحله پژوهشي را آغاز     
ي ورزشـي و  آسـيبها   بـا ايـن دوره شـامل آشـنايي دانـشجويان       . پـردازد   مـي راهنما و مـشاور     

، بـازتواني  حركـات اصـالحي  ي بـدني،   ناهنجاريهاپيشگيري از آنها، پيشگيري از      چگونگي  
، يجهت امور آموزشـ    تربيت افراد متخصص و ماهر       ،ين دوره اهدف  .  است غيرهورزشي و   

 هايقـشر  و كـارايي  جامعـه ارتقـا يابـد        سـالمت    اسـت تـا   ، مـشاوره و راهنمـايي       ريزي  برنامه
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 افـزايش   ي جسماني ناهنجاريها با يجانبازان و افراد  ن و   ويژه ورزشكاران، معلوال   ه ب ،مختلف
ي ورزشـي و حركـات      آسـيبها وهش در حـوزه     ژ همچنين تربيت افراد ماهر به منظور پـ        يابد؛

  1. ارائه شده است7مشخصات اين دوره در جدول  .اصالحي و گسترش دانش بشري است
  

  شناسي و حركات اصالحي  مشخصات دوره كارشناسي ارشد آسيب  7جدول 

دروس  دروس پايه  عنوان دوره
  تخصصي

دروس 
دروس   نامه پايان  اختياري

  جمع  جبراني
 و شناسي آسيب

  36   واحد4   واحد6   واحد4   واحد18   واحد4  حركات اصالحي
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