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 پیشگفتار

 ____________________ ________________ ____________________________  پیشگفتار

ها و ازجاز  الزوم وخزشری، فقدا  آشرنایی جامع  های موجود دخ نظام آموزش تخصرصری دخ اغزب خشرت یکی از چایش
های  مندا  ب  انواع خشرت بنیادی موجود دخ آ  اسرم. دخ ایب کتاب تالش شرده اسرم تا الاله و انسرجام بیب مناهیم 

تری دخ ایب مسریر گام  بدنی و الزوم وخزشری با م انی و ماهیم خشرت  خود آشرنا شروند و باهدا گ اخی دهی تربیم
های  تصایاا  و برداشتب گام وخی دخگ اخی رحیح و م تنی بر دانش و آگاهی مناسب ب  افبایش بزرهبرداخند. هدا

کرده دخ زمین  الزوم  تریب تناو  یک فرد تحصرریلکند. مزمای کاک میمفثرتر دخ مسرریر زندگی شررخصرری و حرف 
کرده  اند. فرد تحصریلگیری او دخ ایب زمین  با افرادی اسرم ک  دخ ایب حوزه تحصریل نکردهوخزشری، تناو  تصرایم

ای با خطای کاتر و دخج  ها دخ زندگی شررخصرری و حرف خود و توانایی کاخبرد آ های باید بتواند ب  کاک آموخت 
 گیری کند.  اطاینا  باالتری تصایم

مندا  ب  کند تا با معرفی م انی خشرت  الزوم وخزشری یک دیدگاه کزی و کاخبردی برای الاله کتاب حاضرر تالش می     
های هدفاندتری دخ خشرت  الزوم وخزشری  گیریمطایع  کتاب با جزمخود خواننده پس از ایب خشرت  ایجاد کند. امید می

تحصریل نااید. ضراب اینک  با توج  ب  تنوع تخصر  و مشراغل دخ حیط  الزوم وخزشری، دانشرجویا  ایب الررر  باید  
 گیری تخصصی خود خا انتخاب کنند تا با احتاال بیشتری موفقیم خود دخ آینده خا خهم ببنند.  هر چ  زودتر جزم

های آموزش الزوم  های بنیادی الزوم وخزشرری ، فانواع دوخهبر ایب اسرراس کتاب حاضررر دخ چزاخ بخش فمفین        
شرده اسرم. ضراب اینک  هر بخش شرامل چند  آفرینی دخ الزوم وخزشری  تنظیمها  و فاخزشوخزشری ، فآشرنایی با وخزش

پردازد. دخ فصرررل اول ایب بخش بر  میهرای بنیرادی الزوم وخزشررری  فصرررل خواهرد بود. بخش اول کتراب بر  فمفینر 
شرد. فصرل دوم گیری دخ ابعاد مختزف اشراخه خواهد چگونگی فالزای شرد  وخزش  با تککید بر نقش آ  دخ تصرایم

گیرد. فصل سوم کتاب  کتاب ففزسن  الزوم وخزشی  با توج  ب  انواع مکاتب و خویکردهای اخالهی موخدتوج  هراخ می
شرود. دخ ایب فصرل با مروخی بر تحوال  وخزش  م وخزشری  دخ جزا  و ایرا  پرداخت  میمروخ فتاخیخ وخزش و الزوب 

گیری وضع موجود وخزش ایرا  تککید خواهد شد. دخ ایب مسیر  دخ طول تاخیخ بر خوی تاخیخ معارر و جدید و شکل
خد. دخ فصرل  گیری سراختاخ خسرای وخزش دخ کشروخ وجود دامروخی بر الازکرد خؤسرای وخزش ایرا  از بدو شرکل

شرود.  ایاززی و داخزی دخ حوزه وخزش معرفی میهای بیبهای وخزشری  با تککید بر انواع سرازما چزاخم کتاب فسرازما 
ها موخد  ایاززی، شررناخم دهی  آ ها دخ سررطوم مزی و بیبها توسررا ایب سررازما با توج  ب  هدایم و اجرای وخزش

ها خدما  خود خا اخائ  کنند؛  افراد متخصرر  دخ وخزش باید دخ یکی از ایب سررازما ب  اینک  نظر گرفم. تککید هراخ 
مندا  الزوم وخزشری باید مسریر شر زی  شرود. الاله بنابرایب دخ فصرل پنجم کتاب ب  معرفی فمشراغل وخزشری  پرداخت  می

تناسرب با هدا شر زی  های الزوم وخزشری  مخود خا دخ ابتدای تحصریل انتخاب کنند تا دخ فانتخاب خشرت  و گرایش
 گیری کنند.  تصایم

های آموزش وخزش  خواهد پرداخم. دخ فصررل شررشررم با النوا  فانواع  بخش دوم کتاب ب  معرفی فانواع دوخه     
ها  و سرطوم  های مرت ا با وخزش از فمداخس تا دانشرگاهمقاطع آموزش وخزش  ب  انواع مقاطع تحصریزی و آموزش

شررد. فصررل هنتم کتاب ب  معرفی گرایش فمدیریم وخزشرری  دخ الزوم وخزشرری   تحصرریال  تکایزی اشرراخه خواهد
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پردازد. فصرل هشرتم کتاب دخ خصرور گرایش ففیبیویوژی وخزشری  از الزوم وخزشری و آشرنایی برای کسرانی اسرم  می
 شرناسری وخزشری  دخخواهند دخ ایب زمین  تخصرصری، ادام  تحصریل دهند. فصرل نزم کتاب دخباخه گرایش فآسریبک  می

وخزشرری   های الزومالنوا  یکی دیگر از گرایشحوزه الزوم وخزشرری اسررم. فصررل دهم گرایش فخفتاخحرکتی  خا ب 
شرناسری وخزشری  اسرم. فصرل دوازدهم گرایش فبیومکانیک وخزشری  کند. فصرل یازدهم دخباخه گرایش فخوا معرفی می

های متنوالی    اشراخه داخد. دخ ایب فصرل خشرت ای وخزشریخشرت های بیبکند. فصرل سریبدهم ب  فسرایر خشرت خا معرفی می
امثال آ  معرفی خواهند شرد. فصل چزاخدهم کتاب، خواننده خا با   شرناسری وخزشری  وچو  فمزندسری وخزشری ، فجامع 

 کند.  ایاززی آشنا میهای مزی و بیبهای تخصصی مانند فدخاسیو های آموزش فمربیگری  دخ سازما دوخه
های وخزشری هسرتند، دخ بخش سروم  ها، مشراغل و مطایعا  وخزشری دخ خابط  با انواع خشرت اییمک  فع از آنجائی     

های وخزشری موجود دخ ایرا  و جزا  آشرنا خواهد شرد. فصرل پانبدهم کتاب از بخش  کتاب، خواننده با انواع خشرت 
های تنریحی و هاگانی   انواع فوخزشکند. فصرل شرانبدهم ب  معرفی های هزرمانی  خا معرفی میسروم، انواع فوخزش

 اشاخه داخد.
شرررود. برای وخود اثربخش  هرای ه رل، فرد برای وخود بر  برازاخ کراخ وخزش آمراده میهرا و فصرررلبرا مروخ بخش     

وخزشرری    الزوم دخ برندسررازی و کاخآفرینی پژوهش، مندا  الزوم وخزشرری ب  بازاخ کاخ، بخش چزاخم با النوا  فالاله 
های  وخزشری  ب  انواع گام الزوم دخ کاخآفرینی  و م. فصرل هندهم از بخش چزاخم با النوا  فپژوهششرده اسر تدویب

آموختگا  الزوم وخزشری  اسرم.  پردازد. فصرل هجدهم و پایانی کتاب دخباخه فبرندسرازی دانشمفثر دخ ایب حوزه می
های  طوخ مفثر ب  بخشی خود خا ب هاها و تواناندیکند تا ظرفیممندا  الزوم وخزشرری کاک میایب فصررل ب  الاله 

 موخدنیاز آ  خدما ، معرفی کنند. 
ایازل ب  ایرا  واخدشررده اسررم.  های معارررر و محتوای الزوم وخزشرری از دنیای خاخم و محیا بیباغزب وخزش       

پیوسرررم کتاب  ها و کزاا  پرکاخبرد دخ حوزه الزوم وخزشررری دخ بنابرایب و برای هااهنگی بیشرررتر دخ ترجاا  واژه
های فاخسری برای واژگا  تخصرصری انگزیسری و دخ پیوسرم  شرده اسرم. دخ پیوسرم اول معادل های موخدنظر اخائ معادل 

شرود. یبوم شرناخم انواع کشروخها و الالئم  های انگزیسری برای مناهیم فاخسری الزوم وخزشری معرفی میدوم، معادل 
 پرداخت  شود.     هاآ م سوم ب  معرفی اسامی کامل و خالر  ها دخ میادیب وخزشی باالث شد تا دخ پیوساختصاخی آ 

و مزندس بابک  الظیای بابم خهناودهای اخزنده نارررر دخ پایا  جا داخد تا از پیشررکسررو  ببخگواخ جناب آهای      
اخت اط با فصررل  های اخزنده دخ برومند بابم خاهنااییمحادخضررا بخش تاخیخ وخزش و جناب دکتر فقیر دخ اخت اط با 

 نویسی متب هدخدانی کنیم. اخائ  بازخوخدهای مفثر برای خوا و مطایع  ابم مشاغل وخزشی و خانم ستایش هاسای ب
مندا  ب  حوزه الزوم وخزشررری اسرررم، بنابرایب ایجاد  ک  هدا کتاب ایجاد یک نگاه جامع برای الاله  از آنجائی     

شرود تا با اخائ   نظرا  البیب دالو  مینیاز داخد. دخ ایب خاسرتا از ها  رراحبتریب نگاه، ب  زوایای نگاه مختزنی جامع
 نظرا  ارالحی و تکایل خود ب  ایجاد یک مرجع برای م انی الزوم وخزشی یاخی خسانند.          

 
 گروه مؤلفان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

بخش اول  
ورزشی علوم های بنیادیمؤلفه  



 

  

ورزش  شدن علمی   1 

 ورزش شدنعلمی فرایند با آشناییهدف کلی: 

 :یادگیریاهداف 

  آن در مؤثر عوامل و ورزش در گیریتصمیم نحوه با آشنایی •

  ورزش شدنعلمی مبانی با آشنایی •

  علمی ورزش در پایه مفاهیم با آشنایی •
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 مقدمه
یابد. ها با شناخم و آگاهی بز ود میگیریاسم. ایب تصایمهای او گیریبقاء و پیشرفم انسا  وابست  ب  تصایم

توا  دخ س  مسیر فالرفا ، فزسن  و الزم  خالر  کرد. دخ ایب شناخم انسا  از خود و دنیای خود دخ طول تاخیخ خا می
 بدنی ب  الزم و ظزوخ الزوم وخزشی پرداخت  خواهد شد. فصل ب  چگونگی ت دیل حوزه تربیم

 
 رزش گیری در وتصمیم  .1-1

شود. بشریم با ایجاد تاایب گیری  خالر  میتریب اهدام هر موجود زنده برای بقاء و پیشرفم دخ ال اخ  فتصایممزم
های خود دخ طول تاخیخ، موف  شد تا خود خا از دیگر موجودا  زنده متاایب کند و بر خوی زمیب گیریدخ تصایم
های بشر، النصر شناخم و گیریتریب الامل دخ تاایب تصایمنااید. مزمکننده معرفی النوا  یک الامل تعییبخود خا ب 

 آگاهی بوده اسم. 
دن ال شناخم بیشتر از فالزوم وخزشی  هستید. اید تا ایب کتاب خا بخوانید، یعنی شاا ب گرفت   ک  شاا تصایمهایب     

های مرت ا حوزه الزوم وخزشی و تخص های شاا دخ گیریماکب اسم اتخاذ ایب تصایم برای اختقاء سطح تصایم
خواهید ه ل از النوا  خشت  تحصیزی انتخاب کنید و میباشد. ماکب اسم شاا هصد داشت  باشید تا الزوم وخزشی خا ب 

النوا  یک تکزیف ها و کاخبردهای آ  آشنا شوید. ماکب اسم شاا ایب کتاب خا ب آ  دخباخه کزیا  ایب خشت  و گرایش
کنید. ب  هرحال با هر نوع احتاال و دییل دیگری فنتیج  تصایم شاا  تزی  و خواند  ایب کتاب بوده    دانشگاهی مطایع

 داشت  باشد.  1-1تواند فرایندی ب  شرم جدول گیری  میاسم. دخواهع هر فتصایم
 گیری  . فرایند تصمیم1-1جدول   

 توضیح  مراحل  ردیف 
 سفال، چایش یا مشکلشد  با یک مسئز ، مواج  مسئز  1

 برخسی و ایجاد شناخم و آگاهی مناسب از مسئز  یا مشکل  شناخم 2

 های ماکب برای مسئز  یا مشکل ها یا تصایمحلشناسایی انواع خاه حل خاه 3

 مناسب بود  ازنظرها ها یا تصایمحلبندی خاهاویویم بندیاویویم  4
 اتخاذ بزتریب تصایم و اجرای آ   اجرا  5
 های بعدیگیریگرفتب بازخوخد از نتیج  اجرای تصایم برای کاک ب  تصایم بازخوخد 6
های مرت ا با آ  شناخم و آگاهی دخ گیری دخ زمین  الزوم وخزشی و انتخاببزتریب خاه برای بز ود فرایند تصایم      

تری آشنا شد و از مسیر مناسب ب  طوخ الای های شناخم و آگاهی ب با انواع خاهایب زمین  اسم. برای ایب منظوخ باید  
 یافم. ایب هدا دسم

 اینتیج   یا  گباخه  هر  ب   ناامتناهض  گ اخند. منظوخ از پاخادوکس یاگیری افراد تکثیر میها بر تصایمبرخی پاخادوکس      
 القزی شزود هوی، فباوخهای  از  یکی  با  یا  نظری،  دستگاه یا  نظری   هاا   دخ  شدهگنت   ه زی  هایگباخه  با  ک   شودمی  گنت 

برای ناون  فپاخادوکس اخزش  ب  شرایطی اشاخه داخد ک  اخزش برتر و بدیزی یک  .باشد تناهض دخ الاومی  باوخ یا
منظوخ دخک بزتر ایب پاخادوکس ب  فردی فکر کنید ک  باید با توج  کند. ب موضوع دخ یک شرایا خار ت ییر پیدا می
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گیری برای انتخاب تصایمگیری کند. دخ شرایا معاول ب  اخزش بیشتر فیک هطع  ایااس  یا فیک ییوا  آب  تصایم
گیری یابد؛ تصایمفهطع  ایااس  اسم. اما دخ شرایطی ک  فرد با یک ییوا  آب از خطر مرگ ناشی از تشنگی نجا  می

تواند فردی با انتخاب یک تصایم آخا  مینحو فپاخادوکس اتناقکند. ب  هایبب  ننع انتخاب فییوا  آب  ت ییر می
فتب دخ جاع ب  تصایم و انتخاب دیگری متکثر از فضای جاع هدایم کند. انسا  هوشاند گرمشخ  خا دخ شرایا هراخ

های شناخم های موجود دخ پیرامو  زندگی، باید خاهخطا و کنترل آثاخ پاخادوکسبرای نبدیک شد  ب  تصایاا  کم
 و آگاهی خا تشخی  دهد. 

 
   های شناخت و آگاهی در انسانراه .1-2

ها، النصر فشناخم و آگاهی  اسم. شناخم گیریتریب الامل دخ تاایب تصایمگیری  و مزمانسا  فتصایمتریب اهدام  مزم
خسد ک  از گیری کند. انسا  ب  نظر میو آگاهی هاواخه ب  انسا  کاک کرده اسم تا با ضریب خطای کاتری تصایم

ها نس م ب  یم باالث شده اسم تا انسا دن ال شناخم خود و پیرامونش بوده اسم. هایب ظرفابتدای خزقم خود ب 
های تاخیخی دخ کنترل محیا و دیگر اجبای حاکم بر ط یعم جزانی سایر موجودا  زنده بر خوی کره زمیب ب  پیشرفم

شود، س  مسیر ارزی شناسی پرداخت  میها یا معرفمگون  شناخممروخ تاخیخ بشریم دخ مسیر ایبدسم یابد. وهتی ب 
 گیرند.بیش از بقی  موخدتوج  هراخ می 2-1ب  شرم جدول 

 های شناخت در انسان . انواع راه2-1جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 های الازی دخ خصور یک موضوع شناخم بر اساس شزود و ایزام گرفتب از یک من ع بدو  تجرب  الرفا  1

 اتکاهابلشناخم بر اساس استدالل القزی و تحزیل اموخ با منط  مستدل و  فزسن  2

 ها دخ چاخچوبی مشخ  شناخم بر اساس تجرب  الزای یا آزمایش پدیده الزم 3

     
 گیریاثر سواد روی تصمیم.   1-3

کنندگا  ایب دانش مصراها شود و اغزب انسا هایی خار و پیشرو ایجاد میهای شناخم و آگاهی توسا انسا خاه
ها توا  با توج  ب  ایجاد و کاخبرد شناخم و آگاهیها خا میهای خود هستند. با ایب خویکرد انسا گیریدخ تصایم

 جای داد.  3-1گیری، دخ چزاخ گروه ب  شرم جدول برای تصایم
 . انواع رویکردها در تولید و مصرف شناخت و آگاهی  3-1جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
 مانند الایاا ، الاخفا ، دانشاندا  و فیزسوفا  دوخا    توییدکننده  1

 گیری  کنندگا  شناخم و آگاهی برای تصایمدن المانند اساتید و دانشجویا  و جویندگا  دانش یا  کننده فعال مصرا  2

 گیری  های متخص  برای تصایممانند گیرندگا  مشاوخه از گروه کننده مننعل مصرا  3

 های خود و بدو  تالش برای کسب دانش افراد متکی ب  تجاخب و دانست  هاکنندهغیرمصرا  4
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اتکا داخند. گاهی یک  4-1شده دخ جدول های خوزان  خود ب  یکی از منابع معرفیگیریها دخ تصایماغزب انسا      
 گیرند. من ع و گاهی از چند من ع از منابع موخداشاخه بزره می

 های روزانه  گیری. انواع منابع انسان در تصمیم4-1جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 داخای خطاهای متعدد فاز دل برود هر آنک  از دیده برفم ، فدوخی و دوستی  ایاثل و حکم کزی ضرب 1

  داخنگزسواد ها خا گرسن  و بیتجاخب تاخیخی مانند فبرای حکومم بر ایرانی، آ ب  استناد  تاخیخ 2

 ترسد!  می دیوسناهیسداخای خطا ب  مصداق فماخگبیده از خیساا   تجرب  شخصی  3

 فاج اخی بود  حجاب دخ برخی کشوخها  و فاختیاخی بود  آ  دخ برخی کشوخها  القاید الاومی  4

 یا تشخی  تجاخب با حداهل خطاها  محاس  هابلاستناد ب  اموخ با خطای  دانش موجود  5

بدیزی اسم ک  هر چ  هدخ بر اساس دانش موجود از فسایر منابع  بزره گرفت  شود، ضریب خطا کاهش خواهد      
شود. برای مثال فیک تجرب  شخصی دخ استناده از تاریناتی تری هدایم میگیری افراد دخ مسیر بزین یافم و تصایم

النوا  یک دانش جدید و با تواند ب تر از گ شت  ، اگر م نی بر دانش موجود باشد، مینتایج مطزوبجدید و خسید  ب   
کنندگا  فعال و غیرفعال دانش موجود هراخ گیرد. با توج  ب  میبا  استناده از خطای کاتر موخدتوج  دیگر مصرا
 جای داد.  5-1ا ب  شرم جدول هتوا  هر فرد خا دخ یکی از گروهدانش موجود برای اتخاذ تصایم، می
 گیری ها بر مبنای میزان استفاده از منابع تصمیم. انواع گروه5-1جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
 هاگیری و حداهل بود  نقش دانش موجود دخ تصایمها دخ تصایمغایب بود  هیجا  هیجانی 1

 ها گیرینقش دانش الینی شده و اسناد محرز دخ تصایم اسنادی 2

گیری )مانند اسرتناده دانشرجویا  کاخشرناسری و تالش برای اشرراا نظری بر دانش موجود برای هرگون  تصرایم نظری  3
 های خشت (اخشد الزوم وخزشی ازنظری کاخشناسی

 های جدید و کم نق  با توج  ب  جامعیم نظری بر موضروع )مانند اخائ  نظری  جدیدحلتالش برای اخائ  خاه فزسنی  4
 توسا دانشجویا  دکترای الزوم وخزشی(  

ای مشخ  ای ت  افراد زیادی هم وجود داخند ک  بدو  گ خ از مسیر نظام دانشگاهی و با تارکب و تالش دخ حوزه     
های افراد دخ زمین  موخدبحث، برخی اند. دخ ایب شرایا و با تشخی  ظرفیمآمدهب  دخجا  نظری و حتی فزسنی نائل

کنند. برای ناون  برخی ها اهدام ب  ردوخ دکترای افتخاخی دخ خابط  با تخص  موخدنظر ب  شخ  مربوط  میدانشگاه
دییل تجرب  و کسب دانش دخ حوزه مربیگری یک خشت  وخزشی و دخ کناخ آ  ناایش توفیقا  مکرخ ب  کاک افراد ب 

 ری  دخ آ  خشت  خا دخیافم کنند. شده، ماکب اسم فدکترای افتخاخی مربیگتجرب  و دانش کسب
شود. افراد برای باال برد  سواد یا شناخم و امروزه از فشناخم و آگاهی  با منزومی کزی با النوا  فسواد  یاد می      

دخ طول چند   1گیرند. سازما  یونسکوهای آموزشی بزره میها یا سازما های مختزف از انواع نظامآگاهی خود دخ زمین 
 اخائ  کرده اسم.  6-1چزاخ تعریف از منزوم سواد خا ب  شرم جدول ده  

 

 

1. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
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 . انواع تعریف سواد از دیدگاه یونسکو  6-1جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 توانایی خواند  و نوشتب ب  زبا  مادخی تعریف اول  1

 توانایی خواند  و نوشتب ب  زبا  دوم و کاخ با کامپیوتر اضاف ب توانایی ه ل  تعریف دوم  2

ای، ای، تربیتی، خایان هاچو  فالاطنی، اخت اطی، مایی، خسرران  گان   12سرروادهای   اضرراف ب های ه ل توانایی تعریف سوم  3
 ی، تحزیزی، انرژی و الزای  شناختبومهومی،  و سالمتی، نژادی

 ها دخ الال و زندگی خوزمره خت توانایی کاخبرد آمو تعریف چزاخم  4

 مروخ کرد.  7-1توا  دخ جدول گان  خا می 12انواع مناهیم مربوط ب  سوادهای       
 گانه   12. انواع مفهوم سوادهای 7-1جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
 دوستا  و خانواده با الاطنی خوابا برهراخی توانایی الاطنی سواد 1

 اجتااالی آداب دانستب و دیگرا  با مناسب اخت اط برهراخی توانایی اخت اطی سواد 2

 وخرمدخل تواز  و اندازپس هایخوش دانستب خانواده، مایی مدیریم توانایی مایی  سواد 3

 ها و محتواهای معت ر یا نامعت ر توانایی تشخی  خسان  ایخسان  سواد 4

 شایست  نحو ب  فرزندا  تربیم توانایی تربیتی سواد 5
 توانایی انجام کاخهای خوزمره با خایان  ایخایان  سواد 6
 هابیااخی کنترل و سایم ت  ی  دخباخه مزم توانایی استناده از اطالالا  سالمتی  سواد 7
 نگ اشتب ت عیض و احترام اساس بر هاهومیم و نژادها شناخم هومی  و نژادی سواد 8
 زیسممحیا از حناظم هایخاه دانستب شناختیبوم سواد 9
 فرض پیش و تعصب بدو  منطقی، هایفاستدالل ها بانظری  تحزیل و اخزیابی شناخم، توانایی تحزیزی سواد 10
 انرژی مصرا مدیریم توانایی انرژی  سواد 11
 مناسب القالنی و الزای کاخهایخاه با مسائل وفصلحل یا بحث توانایی الزای  سواد 12
های آموزشی ب  فسواد جساانی یا حرکتی  یکی دیگر از سوادهای موخدتوج  اسم. اغزب ایب سوادها دخ نظام     

آموزا  بدنی آموزش ایب سواد ب  دانششود. یکی از وظایف ارزی معزاا  تربیمآموزا  و دانشجویا  آموخت  میدانش
 اسم.  

 
 علمی شدن ورزش .1-4

های تخصصی نظری و کاخبردی توسا دانشاندا  و الا  پراکنده  ب  دانشهای تخصصی بسیاخی فاطالدخ حوزه
های دانشگاهی ها ب  خشت ها و حتی ت دیل آ ها ت دیل شد. ایب تالش زمین  الزای شد  بسیاخی از حوزهپیشروا  آ 

ساز ظزوخ فالزوم نظری زمین تریب م انی توا  ب  فالزوم وخزشی  اشاخه کرد. مزمها میخا فراهم کرد. ازجاز  ایب خشت 
بود. ایب م انی نظری هاچنا  دخ حال فخشد و توسع ، تخصصی  8-1وخزشی  اطالالا  برآمده از فزرسم جدول 

 شد   توسا دانشاندا  ایب الرر  اسم. 
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 علوم ورزشی دهندهشکل. انواع مبانی نظری 8-1جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 تعاخیف نظری و اجبای سازنده نظری  با خویکرد انتباالی  منزوم  1
 تر   تر و انتباالیهاا  منزوم با خویکردی کزی سازه 2
 یری و الینی گاندازههابلهاا  منزوم با خویکردی  مت یر 3
 ییدشده یا نشدهتکای ک  آزمو  شده و نتیج  آ   بخردانی هاحدس فرضی  4
 ت یینی باالتر از فرضی  باهدخ ییدشده دخ جوامع مختزف تکهای فرضی  نظری  5
 های خهیبنظری  خاهناای کاخها و اخائ  نظر دخ روخ  برتر بود  ازنظری  پاخادایم 6
 نظری  با خویکردی کزی و پاسخ مشخ  ب  اجبای فزسن  )بیشتر دخ فزسن ( مکتب 7
 ت ییب بسیاخ باال مانند هضی  حد مرکبی )بیشتر دخ خیاضی( باهدخ نظری   هضی  8
 تر مانند ارول اخالهی یا کاخ با وزن نظری  با پ یرش الاومی باال و کاخبردی ارول  9
 هاا  ارل با هدخ  تشریح نظم جزانی مانند هانو  جاذب  یا نیوتب هانو  10
 و اجرا فزمهابلچاخچوبی از م انی ه زی با خویکردی کاخبردی و  ایگو  11
 واهعیم یک اساسی هایساخم از منطقی یا خیاضی مادی، ایمجاوال  مدل  12
 سازی بر اساس م انی ه زی برای دخک و کاخبرد بزتری ش یا  استعاخه 13
 ظری  یا ایگوبیا  یک پدیده بر اساس یک یا دو ویژگی مزم ب  کاک ن ناا یا مد 14
 بیا  یک منزوم دخ هایب یک فرایند با شروع، مراحل و نتیج  مشخ  ایگوخیتم  15
 بیا  مناهیم دخ هایب اشکال دایره و خطوط ب  هم وابست  نقش  ذهنی 16

ای با توج  ب  گسترش دانش فالزوم وخزشی ، ایب حوزه از هایب فیک خشت  الزای و دانشگاهی الاومی  ب  فخشت      
 تقسیم شد.  9-1تری  ب  شرم جدول های تخصصیبا گرایش

 های تخصصی در رشته علوم ورزشی . انواع گرایش9-1جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 گیری وخزشی م تنی بر شناخم و آگاهی جساانی مفثر دخ تصایمم انی نظری  فیبیویوژی وخزشی  1

 گیری وخزشی م تنی بر شناخم و آگاهی اداخه مفثر اموخ م انی نظری مفثر دخ تصایم مدیریم وخزشی  2

 گیری وخزشی م تنی بر شناخم و آگاهی فرایندهای حرکتیم انی نظری مفثر دخ تصایم خفتاخحرکتی 3

 هاگیری وخزشی م تنی بر شناخم و آگاهی از آسیبم انی نظری مفثر دخ تصایم وخزشیشناسی آسیب 4

 گیری وخزشی م تنی بر شناخم و آگاهی از م انی مکانیکیم انی نظری مفثر دخ تصایم بیومکانیک وخزشی 5

 خفتاخهای فردیگیری وخزشی م تنی بر شناخم و آگاهی از م انی نظری مفثر دخ تصایم شناسی وخزشیخوا   6
 گیری وخزشی م تنی بر شناخم و آگاهی از خفتاخهای گروهی م انی نظری مفثر دخ تصایم شناسی وخزشیجامع  7
 گیری وخزشی م تنی بر شناخم و آگاهی از الزوم مزندسیم انی نظری مفثر دخ تصایم مزندسی وخزش  8
کننده فعال  و برخی دخ ایب حوزه الزای و دخ ایب دایره گسترده دانش نیب برخی فتوییدکننده ، برخی فمصرا     

تریب ارل برای هراخ گرفتب ب  شکل مناسب دخ هر یک کننده  هستند. مزمکننده مننعل  و برخی فغیرمصرافمصرا
 های موخداشاخه، اشراا بر مناهیم کزیدی و برخوخداخی از چاخچوب فزسنی و پاخادایم مناسب اسم. از گروه
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 علوم ورزشی »حرکت« عنصر مبنایی فعالیت بدنی در  .1-5

گیرد. م نای الزوم وخزشی مطایع  انواع فعاییم بدنی و آثاخ متعدد آ  اسم. هر فعاییم بدنی بر م نای فحرکم  شکل می
های تخصصی دخ الزوم گیری انواع گرایشو آثاخ آ  خوی الازکرد فرد، سازما  و جامع  زمین  شکلمطایع  فحرکم  

کند. شناسی  ب  الزوم وخزشی برای شناخم دهی  حرکم فرد کاک میوخزشی خا ایجاد کرده اسم. الزای بنام فحرکم
اسم. کینتیک معادل یونانی کزا  حرکم شناسی یا کینبیایوژی، الزم مطایع  حرکا  بدنی انسا  و غیر انسا  حرکم

النوا  پدخ ایب الزم با نام فکینبیایوژی  دخ زبا  انگزیسی معروا اسم. اسم ک  با توج  ب  نقش تاخیخی اخسطو ب 
 موخدبرخسی هراخداد. 10-1توا  از س  بعد ب  شرم جدول دخمجاوع حرکم خا می

 . انواع کلی در مطالعه حرکت 10-1جدول  
 توضیح  انواع  ردیف 

 اجرای یک حرکم  یا ایجاد برای ازیموخدناهداما   یا هامفین  مطایع  النارر، جبءنگر  1

 الازکردی  و شناختی حرکتی، فادخاکی، النارر نس ی و تعییب اهایم حرکتی هایمزاخ  بندی دخج دست  نگر مزاخ  2

 اجرای حرکم و باز یا بست  بود  محیا   با توج  ب  نیازهای محیطی مزاخ  بندیط ق  نگربافم 3

 
 . مطالعه جزءنگر حرکت1-5-1

شود. برای مطایع  حرکم  تککید می  یک  اجرای  یا  دخ ایجاد  نیازموخد  اهداما   یا  هامفین   دخ مطایع  جبءنگر بر فالنارر،
 بندی کرد. ط ق  11-1توا  دخ س  دست  ب  شرم جدول حرکم با خویکرد جبءنگر، فحرکا   خا می
 . انواع حرکت برای مطالعه جزءنگر  11-1جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
 فوت ال(  شو  یک با یک نقط  آغاز و پایا  )مانند  یتشخهابلحرکتی مستقل، اغزب کوتاه و  گسست   1

 شو  دخ فوت ال(مستقل، متوایی و منظم )مانند دخی ل و سپس  حرکم چند یا تر از ه زی و حارل دوطوالنی سریایی 2

 ادغام واحدهای حرکتی )مانند دوید  یا انجام شنای کرال دخ مسافم(  تکراخ آغازوپایا  و حرکتی بدو  پیوست  3

 
 نگر حرکت. مطالعه مهارت2-5-1

 شناختی   و  حرکتی  فادخاکی،  النارر  نس ی  اهایم  حرکتی با توج  ب  تعییب  هاینگر حرکم ، مزاخ دخ فمطایع  مزاخ 
 شوند. بندی میدست  12-1الازکردی ب  شرم جدول  هایدخ مفین 

 نگر حرکت   . انواع عناصر مطالعه مهارت12-1جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

با  دخ تشرخی  نقط  فرود مانند توانایی ادخاکی دخوازه  یاسری  یا شرنیداخی  فبصرری،  اطالالا   پردازش مزاخ  ادخاکی  1
 توپ شو  شده   

 جایی یک وزن  سنگیببرای جاب  برداخوزن  مانند توانایی یک حرکتی الازکرد کینیم مزاخ  حرکتی  2

های پیچیده م تنی بر انواع خاه ردها مانند توانایی تشرخی  تاکتیک حریف و انتخاب بزتریب گیریتصرایم مزاخ  شناختی 3
 مواجز  ماکب 
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 مختزف  انواع  ایب  از  یک  هر  الازکردها برای  ک   داشم  توج   باید  نگر،مروخی بر ایب س  خویکرد مطایع  مزاخ   با      
نیسم؛ بزک  باید با شناخم مفین  محوخی برای موفقیم  متکی واحد مفین  یا النصر یک ب  تنزا حرکتی، هایمزاخ 

 خوی آ  تارکب بیشتری داشم.
  

 نگر حرکت . مطالعه بافت3-5-1
توا  با توج  نگر حرکم  بر فحرکم دخ محیا اجرا  تککید داخد. شرایا محیطی اجرای هر حرکم خا میفمطایع  بافم

سو فشرایا های باز و بست ، از یکاز محیا های مختزف بست  یا باز  موخدبرخسی هراخ داد. دخ پیوستاخیب  فمحیا
و دخ حال ت ییر دائای یا محیا باز   بینیپیشدخ سوی دیگر فشرایا غیرهابلیا محیا بست   و  بینیپیش هابل و پایداخ

 دو موخدتوج  هراخ داد. هر حرکم بیب باز  یا بست  هایتوا  با النوا  فمزاخ خا می حرکا  اساس، ایب هراخ داخد. بر
 یا زمانی هایمحدودیم تکثیر تحمتواند می محیا ت ییرا  بینیپیش گیرد. میبا موخداشاخه پیوستاخ هراخ می هطب

 کاخ هایخواست  ک  جایی اسم، بست  مزاخ  یک از ایناون  داخ  بازی. خه ا باشد و هاتیای هم با میبا  تعامل
خار یا دخگیری  فشاخ بدو  گسست  کند. دخ ایب شرایا حرکمنای ت ییر محیا زمین  و هستند هم ب  ش ی  هایش 

بازی فوت ال یک مجاوال  حرکم دخ محیا کامالً باز اسم. برای ناون  فرد دخ یک  .شودمی انجام حریف با بدنی
شود. ایب دخ شرایطی اسم خو میشرایا ساده از حرکا  سریایی مانند فدخی ل و شو  ، با مقاومم شدید حریف خوب 

برای ت ییرا  فنی و تاکتیکی  های ادخاکی و حرکتی باید از ظرفیم مناس ی از ادخاک شناختیک  فرد الالوه بر مزاخ 
 مناسب حرکتی خا اتخاذ کند.  حریف برخوخداخ باشد تا بتواند تصایم

 
 علوم ورزشیانواع الگوهای فعالیت بدنی در  .1-6

کند. دخ الزوم وخزشی ایگوهای متعددی از فعاییم بدنی ها  انواع ایگوهای فعاییم بدنی خا ایجاد میفمجاوال  حرکم
ک  هر یک گیرند؛ دخروختیگیرد. بسیاخی از ایب ایگوها با منزوم کزی فوخزش  موخداشاخه هراخ میموخدبرخسی هراخ می

گیرندگا  حوزه الزوم وخزشی باید انواع از ایب ایگوهای فعاییم بدنی، تعریف و منزوم خار خود خا داخند. تصایم
خوبی شناسایی و دخک کنند. برخی از ه ب النوا  مناهیم پای  ایب حوزایگوهای فعاییم بدنی دخ الزوم وخزشی خا ب 

بدنی تریب ایگوهای فعاییم بدنی شامل فبازی بدو  ساختاخ، بازی هراخدادی، وخزش، تاریب، فعاییم بدنی، تربیممزم
 هستند.   13-1ب  شرم جدول  1جساانی و آمادگی

 
 
 
 
 

 

1. Play, Game, Sport, Exercise, Physical Activity, Physical Education and Physical Fitness  
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 . انواع الگوهای فعالیت بدنی در علوم ورزشی13-1جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 بازی، باالخفتب از دخخم و شیرج  دخ آب بدو  ساختاخ و وابست  ب  غرایب جساانی مانند سرسره ساختاخ بازی بدو  1

 کوچک یا معاویی خهابتی با هوانیب محزی یا جزانی ومحزی و آماتوخی مانند فوت ال گلهای بومیبازی بازی هراخدادی   2

 وباختی با هوانیب استانداخد جزانی مانند وایی ال، فوت ال و کشتی های خهابتی و بردبازی وخزش  3

 ای خار مانند فوت ال یا سالمم  های منظم با هدا باال خفتب توانایی و مزاخ  دخ حوزهفعاییم تاریب  4

 خفتب، باغ انی و از پز  باالخفتبهرگون  فعاییم داخای حرکم بدنی مانند خاه فعاییم بدنی  5

 های بدنی دخ نظام آموزشی  خویکرد پروخشی ب  حرکم با تککید بر خشد فرد از ابعاد مختزف با فعاییم بدنی تربیم 6
 ها جساانی برای انجام دیگر مزاخ جساانی الاومی؛ ب( مزاختی: آمادگیسالمتی: آمادگیایف(  جساانی  آمادگی 7
 استناده از الزوم مختزف دخ وخزش و تاامی مناهیم باال دخ ایب جدول   الزوم وخزشی  8
داخند. دخ طول های مشخصی با هم از دیدگاه الزای و دانشگاهی ایب مناهیم تناو  شودطوخ ک  دیده میهاا      

کاخخفت  اسم و اغزب ایب مناهیم با واژه کزی فوخزش  موخداشاخه هراخ جای هم ب چند ده  گ شت  ایب مناهیم باخها ب 
 حال برای توریف مناهیای خار هستند؛ باایب  جساانی  نیب ارطالحاتیو فآمادگی  بدنی   گیرند. فتاریب ، ففعاییممی

شوند. دخک فارطالحا  استانداخد  ب  شناخم بیشتر خابط  بیب ایب می جای هم استنادهو ب  اشت اه یکدیگر با اغزب
گیرندگا  تخصصی حوزه الزوم وخزشی باید تناو  ایب مناهیم خا کند. تصایمها کاک میمناهیم و کاخبرد مفثرتر آ 

 های الزای و الازی موخداستناده هراخ دهند.گیریخوبی دخک کنند و دخ تصایمب 
های ویژه وخزشکاخا  یا ظرفیمهدا ارزی الزوم وخزشی، حاایم الزای از وخزش با ها  الوامل وابست  ب  آ  و ب      

حضوخ دخ انواع ایگوهای فعاییم بدنی اسم. بز ود وخزشکاخا  و اختقاء سالمم و حضوخ گسترده و اثربخش دخ ایب 
 حوزه بدو  آموزش و پژوهش مناسب ماکب نیسم.    

 

 ساختار    بازی بدون .1-7
ساختاخ، بداه  یا بدو  روخ اغزب ب  و اسم انسا  خشدوتکامل مراحل با مواف  ک  بانشاط و غریبی هایفعاییم
پرش، بازی با اشکال، بویید  گل، از دخخم باال  هایی چو  فدوید ،انواع فعاییم .شودمی انجام بینیپیشغیرهابل

وخیب کودکان   یا دیگر آب، باالانداختب یک توپ، شو  زد  ب  آ ، جسمخفتب، سرخوخد  خوی برا، پرید  داخل  
یک  فمربی، ب  هاکنند. آ  بازی چگون  ک  دانندمی غریبی طوخب  هاتوا  دخ ایب نوع جای داد. بچ مواخد مشاب  خا می

دخ ذا  انسا  اسم و با فراهم ایب نوع فعاییم . نداخند و امثال آ   نیازی کنندهتشوی  یا امتیاز مدیر، مرکب مشخ ،
ها برای انجام طوخ خالهان  اهدام ب  طراحی و استناده از فررمویژه برای کودکا ، خودشا  ب شد  نخستیب فررم ب 

 کنند. بازی می
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 بازی قراردادی .1-8

 اسم  مند ب  فوت ال ماکبهای الاله جوا   .مربیگری  هستند  و  تجزیبا   فهوانیب،  حداهل  با  های هراخدادی فعاییتیبازی
ها گاهی چندیب برنده وجود دخ ایب نوع بازی .دهند کوچک یا زد  توپ ب  هدفی مشخ  خا انجامفوت ال گل بازی

وهتی دو گروه از جوانا  دخ هایب تواند برنده باشد. داخد. برای ناون  هرکس با فشو  توپ  و فزد  آ  ب  هدا  می
نوبم بازی فوت ال هستند یا گروهی از جوانا  دخ مقابل یک حزق  بسکت ال با پرتاب توپ ب دو تیم دخ پاخک دخ حال 

 دهند.دن ال شناسایی فرد با باالتریب امتیاز و برنده باشند؛ یک بازی هراخدادی و ساختاخیافت  انجام میو محاس   امتیاز ب 
 
 ورزش  .1-9

ایگوهررای فعاییررم برردنی موخداسررتناده هررراخ  النرروا  منزررومی الررام برررای پوشررش بسرریاخی ازوخزش اغزررب برر 
 و جسررای مزرراخ  اسرراس بررر کرر  کنرردافررراد اشرراخه مرری برریب خهررابتی فعاییررم نرروالیوخزش برر  گیرررد. منزرروممی

 و بررا انجررام تاررریب یافت  سررازما  فبررازی النرروا  نرروالیبرر  وخزش. اسررم بیرونرری و دخونرری پرراداش دخبرگیرنررد 
 خویکررد تربیتری ایرب شرود. دخمری اجررا مزراخ   فکسرب خوانری  و و فجسراانی هروای و برای تقویرم حرکا 

شرود. بررای ایجراد تارایب منزروم فوخزش  از سرایر منراهیم مری مطررم انگیربه النروا بر  خهابرم  و اغزب فمسابق 
 شده اسم.  معرفی 14-1های مختزنی ازجاز  مواخدی ب  شرم جدول بندیمرت ا، دست 

 بندی از مفهوم ورزش. انواع دسته14-1جدول 
 شامل   انواع  ردیف 

ساختاخ دخو   1
 وخزش 

 ایف( بازی بدو  ساختاخ، ب( بازی هراخدادی، م( وخزش، د( وخزش هزرمانی 

 ایف( وخزش هاگانی، ب( وخزش هزرمانی ماهیم وخزش  2

 ایتنریحی، م( وخزش هزرمانی، د( وخزش حرف -ایف( وخزش تربیتی، ب( وخزش هاگانی هدا وخزش  3

 ی ( آموزشیی، و( دخآمدزای، هحی تنر( ایف( سالمتی، ب( دفاالی، م( خهابتی، د کاخکرد وخزش  4
های  مفین   5

 اجتااالی
 وخزش(  ه  هزرمانی،  وخزش(  د  هاگانی،  و  تنریحی  وخزش مداخس، ب( وخزش دانشگاهی، م( وخزش(  ایف

( وخزش وخزش معزوییب، ی( ط نظرامی، وخزش کراخمنردا ، ز( وخزش کراخگرا ، م( وخزش (و ای،حرفر 
 آئینی

 
بندی م نای تاایب وخزش از سایر مناهیم، خالایم ساختاخ و میبا  دخ ایب دست . ساختار درون ورزش: 1-9-1

 ها،ها فتیمساختاخمندی آ  اسم. با ایب خویکرد فوخزش  نوالی فعاییم بدنی ساختاخیافت  اسم. دخ ایب نوع فعاییم
وخزشی با توج  ب  یک بازی هراخدادی خار و با خویکردی امتیازا   وجود داخد. فعاییم  جدول  و مسئوال  مربیا ،

بندی منزوم وخزش دخ امتداد مناهیم فبازی بدو  ساختاخ و بازی هراخدادی  و شود. دخ ایب دست استانداخد برگباخ می
تر با تککید بر فساختاخمندتر شد  اجرای فعاییم بر اساس خالایم استانداخدها دخ اجرای بازی  اسم. دخ سطح باال
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های وخزشی دخ باالتریب سطح گیرد ک  بر اجرای فعاییمساختاخمندی از وخزش، دست   فوخزش هزرمانی  هراخ می
 (.  1-1ساختاخی و الازکردی اشاخه داخد )شکل 

 
 های بدنی بر اساس ساختار . انواع الگوهای فعالیت1-1شکل 

 
ساختاخمند با ماهیم فتنریحی، آموزشی بدو  ساختاخ یا نیا بندی هر نوع وخزش  دخ ایب دست ورزش:    . ماهیت2-9-1

و سالمتی  دخ هایب فوخزش هاگانی  و هر نوع وخزش ساختاخمند با ماهیم فخهابتی، کسب هزرمانی دخ خهابم و 
 گیرد. هراخ می 15-1باالبود  سطح الازکرد  دخ هایب فوخزش هزرمانی  ب  شرم جدول 

 ها ازنظر ماهیت   . انواع ورزش15-1جدول  
 توضیح  انواع  ردیف 

 داخای ماهیم تنریحی، آموزشی و سالمتی وخزش هاگانی  1

 وباخم، اوم الازکرد و تالش برای کسب مقام داخای ماهیم خهابتی، برد وخزش هزرمانی 2

 
تنریحی، هزرمانی و های فپروخشی، دخ ایب ایگو وخزش بر اساس هدفی ک  داخد ب  مفین ورزش:  . هدف3-9-1

 شده اسم. های وخزش دخ اجتااع بر اساس هدا تشریح هر یک از مفین  16-1شود. دخ جدول ای  تقسیم میحرف 
 . انواع ورزش بر اساس هدف  16-1جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
 ها های وخزشی مربوط ب  مداخس و دانشگاهبا هدا آموزش و شامل فعاییم وخزش پروخشی  1

 با هدا سالمم و تنریح و شامل انواع فعاییم جساانی با هدا سالمم جساانی و خوانی  تنریحی  -وخزش هاگانی 2

 آوخی و شامل انواع خویدادهای ایاپیک، جزانی، مزی و محزی آوخی یا مقامبا هدا مدال وخزش هزرمانی 3

 داخیالنوا  ش ل و کسب دخآمد مانند باشگاههای وخزشی ب با هدا دخآمدزایی و شامل فعاییم ای  وخزش حرف  4

گیرند. کننده فمستقیم و غیرمستقیم  موخدتوج  هراخ میانواع وخزش بر اساس هدا، از ابعادی چو  میبا  مشاخکم     
اشاخه  2کننده غیرمستقیم  ب  فتااشاگر وخزشی کند  اما فمشاخکمب  فکسی ک  وخزش می 1کننده مستقیم فمشاخکم

کننده مستقیم )وخزشکاخ( و غیرمستقیم )تااشاگر( خا دخ چزاخ مفین  نشا  وضعیم میبا  مشاخکم 2-1داخند. شکل 
کننده مستقیم دخ فوخزش پروخشی  و فوخزش هاگانی  اسم. ایب وضعیم دهد. با ایب ایگو باالتریب میبا  مشاخکممی

کننده مستقیم کاهش و تعداد شود؛ یعنی تعداد مشاخکموس میای  معکهای فهزرمانی و حرف دخ خأس هرم و وخزش

 

1. Participant 
2. Spectator  

بازی بدو  ساختاخ
بازی هراخدادی
وخزش

وخزش هزرمانی
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کننده مستقیم و تنریح  و م نای افبایش مشاخکم ی  یابد. م نای افبایش تااشاگر تجرب  فتااشاگر آ  افبایش می
 تجرب  فسالمم و سرگرمی  اسم.    

 
 1( 2013کننده )مول و همکاران، شرکت های ورزش ازنظر مشارکت و . وضعیت انواع مؤلفه2-1شکل 

های وخزشی از دوخا  ابتدایی یا دخ مداخس و وخزش پروخشی یا تربیتی، ب  فعاییم. ورزش پرورشی: 1-3-9-1
ها  و برنام  دخو  مداخس و دانشگاهبدنی ، فخویدادهای فوقها اختصار داخد. دخ ایب زمین  فدخس تربیمدانشگاه

 گیرد.  ها  خا دخ بر میخاخم از مداخس و دانشگاه برنام فخویدادهای فوق
های جساانی و خوانی فبدو  محدودیم وخزش هاگانی و تنریحی ب  فعاییم. ورزش همگانی و تفریحی:  2-3-9-1

های های غیرساختاخی، غیرخسای و انواع باشگاهجسای، جنسی، مایی و زمانی  اختصار داخد. ایب حوزه وخزش
 دهد. پوشش میتنریحی خا 
ها اسم ک  با فخهابم، پیروزی و پیوند با تریب نوع وخزشوخزش هزرمانی از مح وب. ورزش قهرمانی: 3-3-9-1

شود. فخهابم  و فانواع مسابقا  و خویدادهای ج اب  جامع  از طری  مشاخکم مستقیم یا حضوخ تااشاگرا   محق  می
شده اسم. زیرا اغزب دخ وخزش هزرمانی بزتریب افراد دخ باالتریب   دخ وخزش هزرمانی باالث مح وبیم ایب نوع وخزش

های ایاززی ایاپیک  و ففدخاسیو های آماتوخی مانند فکایت  بیبهای هزرمانی توسا سازما کنند. وخزشسطح خهابم می
 شوند. ایاززی وخزشی  اداخه میبیب

ای های حرف ای و با دخیافم حقوقروخ  حرف کنندگا  ب مشاخکموخزشی ک  دخ آ  ای: . ورزش حرفه4-3-9-1
شود. خویدادهای ایب ها اداخه میها و اتحادی  باشگاهای مانند باشگاههای حرف حضوخ داخند. ایب وخزش توسا سازما 

 دییل باالبود  سطح خهابم از جاذب  و مخاطب زیادی برخوخداخ اسم. نوع وخزش نیب ب 
  

 

1. Mull et al.  
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کاخکردهای وخزش متناو  هستند و دخ بسیاخی مواهع افراد با توج  ب  ایب انواع ورزش بر اساس کارکرد: . 4-9-1
های وخزش دخ بندیالنوا  یکی از انواع دست کنند. انواع ایب کاخکردها ب کاخکردها یک وخزش خار خا انتخاب می

 شده اسم. اخائ  17-1جدول 
 . انواع ورزش بر اساس کارکرد 17-1جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
 های سالمم خا حنظ یا توسع  دهد.وخزشی ک  شاخ  سالمتی 1

 وخزشی ک  فرد خا برای دفاع یا م اخزه آماده کند.  دفاالی 2

 ها آماده کند. داد  یا شرکم دخ خهابموخزشی ک  فرد خا برای مسابق  خهابتی 3

 وخزشی برای ی   برد  و سرگرمی اسم.  تنریحی 4

 وخزشی ک  از آ  دخآمد حارل شود.  دخآمدزایی 5
 های خار انجام شود. وخزشی ک  با هدا آموزش برای افبایش تواناندی دخ حوزه آموزشی  6
تواند یک یا چند کاخکرد شود، یک وخزش میطوخ ک  دخ فزرسم انواع وخزش بر اساس کاخکردها دیده میهاا      

 خا با هم داشت  باشد. 
 

های اجتااالی انواع وخزش دخ ساختاخهای اجتااالی اسم ک  ب  منظوخ از مفین های اجتماعی ورزش:  . مؤلفه5-9-1
دهی شده باشد. ایب خویکرد تالش داخد تا وخزش خا بر اساس خویکرد و متوییا  های خسای یا غیرخسای سازما شکل

های کننده فعاییمکننده وخزش و تداخکدخ ساختاخهای اجتااالی معرفی کند. ازجاز  نزادهای ارزی اداخهارزی آ  
ها ، فمدیریم وخزش و تنریحا  شزروندی و های آموزشی مانند مداخس و دانشگاهتوا  ب  فنظاموخزشی، می

ایاززی، مزی و های بیبباشگاه ای و اتحادی حرف های ایاززی، مزی و محزی ، فباشگاههای بیبخوستایی ، ففدخاسیو 
های انواع وخزش بر اساس مفین  18-1های م ه ی  اشاخه کرد. دخ جدول های نظامی  و فسازما محزی ، فسازما 
 شده اسم. اجتااالی معرفی

 های ورزش در ساختارهای اجتماعی  . انواع مؤلفه18-1جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 وپروخش از ابتدایی تا دبیرستا با خویکردهای تربیتی دخ نظام آموزش مداخس  وخزش 1

 با خویکردهای تربیتی دخ نظام دانشگاهی  وخزش دانشگاهی  2

 با خویکرد سالمم و تنریح دخ انواع ساختاخهای خسای و غیرخسای   تنریحی  -وخزش هاگانی 3

 ها دخ انواع ساختاخهای کایت  مزی ایاپیک، فدخاسیو  و هیئم آوخیآوخی یا مقامبا خویکرد مدال وخزش هزرمانی 4

 با خویکرد دخآمدزایی دخ انواع ساختاخهای باشگاهی و بخش خصوری  ای  وخزش حرف  5
 وخی خدما  کاخکنا  دخ انواع اداخا  دویتی و خصوری   با خویکرد سالمم و بزره کاخمندا   وخزش 6
 و رنایع  هاکاخخان  انواع و تویید کاخگرا  دخ خدما  وخیبزره و سالمم خویکرد با کاخگرا   وخزش 7
 سازی برای جنگ یا دفاع دخ انواع ساختاخهای نظامیبا خویکرد آماده وخزش نظامی  8
  معزوییب ها دخ انواع ساختاخهای خسای و غیرخسایمشاخکم معزوییب دخ وخزشبا خویکرد  معزوییب  وخزش 9
 سازی معنوی دخ انواع ساختاخهای م ه ی و ایدئویوژی خسای و غیرخسای با خویکرد آماده وخزش آئینی 10
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بنابرایب، فقا مواخدی های ه زی تکراخ شده بود، اغزب مواخد ایب جدول دخ توضیحا  و دست  بندیک  با توج  ب  ایب
 کنیم.ک  ب  اندازه کافی تشریح نشده اسم خا دخ ادام  ایب النوا  مروخ می

شود. ایب نوع وخزش داخای ایب نوع وخزش دخ واحدهای نظامی و اختشی اجرا می  . ورزش نظامی:1-5-9-1
ایاززی نظامی اسم. تککید ایب خویدادهای بیبخویدادهای مربوط ب  داخل واحدهای نظامی، خویدادهای مزی نظامی و 

هایی ک  منجر ب  هایب دییل وخزشها بر آمادگی بدنی سربازا  و افراد نظامی برای دفاع و جنگ اسم. ب وخزش
-هوا  می و دخیا برای اهدام نظامی دخ فزمیب، ایحرف  مزاخ  و های جسایویژگی ها،مزاخ  خزمی، آمادگی بز ود

 .ج  بیشتری هراخ داخدشوند، موخدتو
 از ناشی فزسن  و اخالق یک از و بوده م ه ی مقاما  اهداا خدمم دخ ایب نوع وخزش  . ورزش آئینی:2-5-9-1

های خار مانند اند و برخی خشت گرفت های خزمی دخ معابد دینی شکلگیرد. برخی خشت می بزره م ه ی هایآموزه
 ها مانند یوگا، بر توسع  ذهنی بر م نای فزسن فرهنگ و دیب اسالم هستند. برخی خشت های باستانی آمیخت  با وخزش

 و آئینی خار تککید داخند. 
ها و با هدایم فدخاسیو  وخزش کاخگری ایب نوع وخزش توسا کاخخانجا  و شرکم. ورزش کارگری: 3-5-9-1

وانی کاخگرا  و ایجاد فررم برای کاخگرا  داخای تریب هدا آ  بز ود جساانی و خشود. مزمدخ سطح کشوخ دن ال می
 های وخزشی خار اسم. توانایی دخ خشت 
های دویتی و الاومی و با هدایم اموخ وخزش ایب نوع وخزش توسا انواع سازما . ورزش کارکنان: 4-5-9-1

فررم برای کاخمندا  داخای توانایی تریب هدا آ  بز ود جساانی و خوانی کاخکنا  و ایجاد  شود. مزمکاخکنا  دن ال می
 های وخزشی خار اسم.دخ خشت 

 
 تمرین  .1-10

جساانی اشاخه داخد. ها یا آمادگیبرای ایجاد، حنظ یا بز ود مزاخ  بدنی فعاییم نوع ب  هر بدنی تاریب یا تارینا 
 سیستم و الضال  تقویم ازجاز  مختزف دالیل ب  بدنی اند. تاریبالنوا  فنرمش  ترجا  کردهبرخی منابع آ  خا ب 

 تاریب. شودمی هم انجام تنریح هدا های مختزف وخزشی و حتی بابدنی دخ خشت  هایمزاخ  کسب الروهی، هز ی
 والروهی،هز ی  هایبیااخی  مانند  فراوانی  هایبیااخی  از  باالث جزوگیری  و  کندمی  تقویم  خا  بد   ایانی  سیستم  منظم  بدنی

 جزوگیری  خوانی ، فکاک ب   باالث فحنظ و بز ود سالمم  هاچنیب  بدنی  خواهد شد. تاریب  منرط  چاهی  و  2  نوع  دیابم
 یک کودکی، دخ چاهی. شودمی جاذب   افبایش و اندامیفخوش مث م  و ننساالتاادب  بز ود و فحنظ و افسردگی  از

 ساییببخگ و کودکی وخا د چاهی اثرا  از برخی کاهش ب  بدنی تاریب آنک حال  اسم، جزانی خشد حال  دخ نگرانی
 یا  آسامعجبهف داخوی خا آ  اغزب پبشکا  بدنی، تاریب شدهثابم مبایای گسترده طیف ب  توج  با. اسم مرت ا

 ساالم نیم خوزی سالمتی کاخ برای اند ک  بزتریباغزب کاخشناسا  بر ایب امر رح  گ اشت . نامندمی  آمیباالجابف
 گیرد. جای می 1-19های بدنی دخ س  دست  ب  شرم جدول بندی انواع تاریبدخ یک دست  .اسم بدنی تاریب
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 . انواع تمرین بدنی   19-1جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 زما   ب  بیشررتر بد  نسرر م  مصرررا اکسرریژ  ک  باالث  ببخگ الضررالنی هایگروه  با اسررتناده از بدنی  فعاییم هوازی   1
 سرواخی،توا  ب  دوچرخ های آ  میاسرم و از ناون  والروهیهز ی اسرتقامم افبایشآ     هدا.  باشرد  اسرتراحم

 خوی اشاخه کرد. پیاده هایقرانی و زد ، طناب تند، خویپیاده شنا،

 و  تعادل هو ،  هاچنیب و کند، نیرومند  و هوی سرررنم، الضرررال  خا  تواندمقاومتی ک  می یا  تارینا  هدختی هوازی بی 2
 توا  ب  تاریب با وزن ، حرکا  هدختی و سرالتی اشاخه کرد. می . ازجاز دهد بز ود خا استخوا  تناسب

  الضال  پ یریخاشو  منارل پ یریانعطاا برای بز ود کششی فعاییم هرگون  کششی  3

 
 اوها  باشد. گاهیسرالم   هدخ  و چابکی، فدهم، آموزش یا هدا باالبرد  تواند با خویکردتاریب بدنی می     

و نوالی  شود. تاریب زیرمجاوال برداخی  استناده میوزن  مانند دوثابم  و فایستا، مانند برای تاریب از ارطالم فپویا،
جساانی اسم. دخ شده ، فساختاخمند  و فداخای هدا  مانند بز ود الوامل آمادگیخیبیفبرنام با فعاییم بدنی  از

 بندی کرد. دست  20-1های موخداستناده ب  شرم جدول تارینا  خا بر اساس خوش توا  انواعخویکردی دیگر می
 

 . انواع تمرین ورزشی بر اساس روش مورداستفاده  20-1جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

اینتروال یا  1
 تناوبی 

 غیرفعال  مانند دوید های ففعال یا تکراخ  و با اسرتراحم و  سرم  اسرتراحم،  فتاریب،  چینش مراحل اسراس  بر
 . (فعال استراحم)آهست   متر 100 سریع، متر 100روخ  ب  متر 800

 سروئدی یا شرنا  باال ب   پرش پرش مانند و  جزش  انواع  رروخ و ب   الضرال   غیرهوازی توا  منید برای افبایش پالیومتریک 2
  شکل پرشیب 

 ررروخ ب  و اینتروال  و تا حدی مشرراب  تارینا  مختزف وخزشرری  هایفعاییم ایسررتگاه بنام  مرحز  چند دخ ایستگاهی 3
 .شودمی تعییب آ شد  ب  توج  با ایستگاه هر ب  مربوط اسم. استراحم متناوب استراحم و تاریب

رر  هز ی سیستم تقویم الاومی با تککید بر    تر و ب  دو شکل فاستقاممکم  شد  تر وطوالنی  با مد  استقامتی 4  تننسی رر
 الضرز  چند یا یک موضرعی با تککید بر تقویم  مد   و فاسرتقاممطوالنی  سرواخیشرنا و دوچرخ  مانند دو،

 .باال خوی سرشان   و تکراخ کم وزن  با تارینا  خار مانند
بود  باالث افبایش هدخ  و برالکس آ  باالث افبایش اسرتقامم اسرم. داخای   تکراخو کم دخ رروخ  سرنگیب وزن  با 5

الضرالنی  و برای الدم سرازگاخی الضرز  دخ پیشررفم هدخ  دخ تاریب  باخ یا یبوم افبایش شرد فاضراف   اررل دو
 مانند الضال  ببخگ ب  کوچک و امثال آ    حرکا  اجرای ترتیب و نظم یا تککید بر برنام  یمندفانظام

6 1PNF شود. دخ ایب حایم   احساسدخ الضز  هدا    کشش  ک   حایتی دخ پا یا و هراخداد  دسم  کشرشی تاریب نوالی
 منظوخ برگشرم ب ثانی  مانع از تالش فرد ب   15تا   10و برای   گرفت   خا وخزشرکاخ پای یا دسرم دیگری  شرخ 
 .شودمی اویی  حایم

وسرریع ، آخام  فدوید   رروخ ب  ط یعم و هاکوه  ها،تپ  ک  اغزب دخ با خویکرد اسرتقامتی یسررالت نوالی بازی فاختزک 7
 .منید اسم زدگیتاریب از جزوگیری و تارینی برای تنوع .شودمی انجام دوید   فدخجا و زد  فهدم

 

1.  Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) 
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 فعالیت بدنی  .1-11

 موخدنیاز انرژی .شودگنت  می مصرا انرژی ب  اسکزتی و منجر ناشی از الضال  بدنی حرکم هر بدنی  ب  ففعاییم
کرد. فمقداخ کایری مصرفی هر شخ  دخ واحد زما  ،  گیریاندازهبا کیزوکایری  توا می خا فعاییم بدنی انجام برای
انسا  ب  فمیبا  انرژی مشخصی  نیاز داخد. میبا    بدنی  هایدهنده فمیبا  انرژی مصرفی  اسم. هر یک از فعاییمنشا 

اهان ، فصزی یا های زمانی معیب مانند فخوزان ، هنتگی، متوا  دخ دوخههای بدنی خوزمره خا میمصرا کایری فعاییم
های بدنی ب  س  دوخه فخواب، کاخ و اوها  فراغم  تریب شکل فعاییمساالن   محاس   کرد. برای ایب منظوخ دخ ساده

ط ق  دخ طول خوز نشانگر فمیبا  انرژی مصرفی خوزان  فعاییم های مصرفی ایب س شود. مجاوع کایریبندی میط ق 
تواند ی دخ زما  خواب بسیاخ کم اسم. فعاییم بدنی دخ زما  اوها  فراغم میبدنی  خواهد بود. میبا  کایری مصرف

توا  ب  فکاخهای حیاط یا محوط  بیرو  از خان   داخی  باشد. برای ناون  میشامل انجام فوخزش، تاریب و اموخ خان 
طوم فس ک، متوسا و سنگیب ، توا  ب  سهای بدنی خا میازجاز  باغ انی و نظافم اشاخه کرد. انواع ایب نوع فعاییم

بود  گیریاندازهها فهابلبندیخوزه و آخر هنت   تقسیم کرد. نکت  مزم دخ تاامی ایب تقسیمفاختیاخی و اج اخی  یا فها 
های هدفاند اسم. وجوه تشاب  و تاایب دو منزوم ففعاییم بدنی  و فتاریب  دخ جدول خیبیانرژی مصرفی  برای برنام 

 شود. اخائ  می 21-1
 . عناصر فعالیت بدنی و تمرین 21-1جدول 

 تمرین  فعالیت بدنی 
 حرکم بدنی از طری  اسکزم استخوانی  حرکم بدنی از طری  اسکزم استخوانی 

 حارل مصرا انرژی   حارل مصرا انرژی  
 مصرا کایری یا انرژی دخ سطوم س ک تا سنگیب مصرا کایری یا انرژی دخ سطوم س ک تا سنگیب

 جساانی داخای خابط  مث م باال و مستقیم با آمادگی جساانی  داخای خابط  مث م و مستقیم با آمادگی
 شده، داخای ساختاخ و حرکم بدنی تکراخی خیبی برنام  
 جساانی یک هدا آ  بز ود یا نگزداخی الوامل آمادگی  

ایب نوع   هستند. دخ حال انجام طوخمعاولخوزمره  ب  و کاخهای داخیخان  انجام اموخ فش زی، مانند هاییفعاییم     
سب کاسپرشوند)جساانی  و برای فخسید  ب  اهداا خار خوزمره  انجام میها اغزب فبدو  توج  ب  آمادگیفعاییم

 (.  1985، 1و هاکاخا 
 

 جسمانیآمادگی .1-12

جساانی دخ اخت اط با سالمم های آمادگیجساانی داخای دو بعد دخ اخت اط با فسالمم و مزاخ   اسم. مفین آمادگی
 هستند.  22-1شامل مواخدی ب  شرم جدول 

 
 

 

1. Caspersen   et al 
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 جسمانی عمومی )در ارتباط با سالمت( های آمادگی. انواع مؤلفه22-1جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 میبا  فالضز ، چربی، استخوا  و دیگر اجبای حیاتی  با تککید بر بد  متناسب داشتب  ترکیب بدنی  1

-استقامم هز ی 2
 خیوی

های جسراانی  و فاز بیب برد  مواد های هز ی و تننسری برای فتکمیب سروخم فعاییمظرفیم سریسرتم
های اکسرریدکربب  اسررم. یکی از خاهدی ج ب اکسرریژ  و دفعزائد حارررل از مصرررا سرروخم با 

 بریده اسم. تشخی  ساده ایب ظرفیم، باالخفتب از تعدادی پز  و تپش هزب و تننس زیاد و بریده 

 های خوزان  دیرتر ناایا  شود.  یعنی ظرفیم الضال  ب  حدی ک  خستگی بد  دخ طول فعاییم استقامم الضالنی 3

ی انجام خوبب ظرفیم الضررال  دخ حدی ک  سرراختاخ اسررکزتی بد  ط یعی باشررد و کاخهای خوزمره   هدخ  الضالنی 4
جزو و گودی کار های نامتقاخ ، گرد  خوب شررود. برخی الواخض ناشرری از ضررعف ایب ویژگی شرران 

 اسم. 

 ها کشش منارل و الضال  با تککید بر آمادگی دخ برابراز دامن  حرکتی موجود دخ هر یک  پ یری انعطاا 5

هایی چو  فچابکی، تعادل، هااهنگی، سرالم، توا  و سرالم جساانی دخ اخت اط بامزاخ   شامل مفین فآمادگی      
 (. 1985کاسپرسب و هاکاخا ، ) هستند 23-1ایعال  ب  شرم جدول الکس

 جسمانی در ارتباط بامهارت های آمادگی. انواع مؤلفه23-1جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 دیگر با سرالم و دهم   نقط ب نقط جایی مکانی بد  از یک دخ اخت اط با جاب  چابکی 1
 برهراخی موازن  دخ شرایا ثابم یا متحرک  تعادل  2
توانرایی کراخبرد حواس بینرایی و شرررنوایی دخ اخت راط برا دیگر اجبای برد  برای اجرای حرکرم خوا  و  هااهنگی  3

 دهی 

 تریب زما  حرکم یا اجرای خار دخ کوتاهتوانایی انجام یک  سرالم 4

 توانایی یک فرد برای انجام یک کاخ  توا   5

 ایعال  بیب اخائ  محرک و واکنش نس م ب  آ  یا زما  الکس شدهیسپرزما   زما  واکنش   6
خوداخزیابی  استناده کرد. دخ خوش های فآزمایشگاهی و توا  از خوشجساانی میبرای اخزیابی انواع آمادگی     

گیرد اما دخ خوداخزیابی، ایب خبا روخ  میهای کنترل شده و حضوخ کاخشناسا  ذیآزمایشگاهی ایب کاخ دخ محیا
های مختزف موخد های اخزیابی، میبا  آمادگی جساانی خود خا دخ مفین خود فرد اسم ک  با شناخم انواع خوش

 دهد.    شناسایی هراخ می
   
 بدنیتربیت .1-13

شود. وپروخش  و فدانشگاه  شناخت  میالنوا  یک دخس دخ نظام آموزشی شامل فآموزشاغزب ب  1بدنیتربیم
ای الربی و معادل فپروخش  ب  زبا  فاخسی و بدنی تزنیقی از دو کزا  فتربیم  و فبدنی  اسم. تربیم کزا تربیم

اسم. هرچند تربیم و پروخش دخ اغزب مواخد و ترجا  متو  معادل آموزش گرفت    ب  زبا  انگزیسی Educationف
شود، اما با آ  تناو  داخد. تربیم و پروخش یک منزوم کزی و معرا فرایندی چندبعدی اسم ک  دخ آ  فرد از می

 

1. Physical Education or  Phys Ed. or PE 
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 پروخش، یا ربیمت  کند. دخمجاوع منزومابعاد مختزنی مانند جساانی، معنوی، فکری و دیگر مواخد توسع  پیدا می
 نقاشی، خیاضی، جساانی، مختزف ابعاد از فرد خشد طری  از انسا  ط یعی یا بایقوه استعدادهای شکوفایی و تحول 
آ  اسم. فآموزش  یک فرایند الازی و اجرایی اسم ک  بخشی از تربیم یا  امثال  و اجتااالی الزوم تجربی، الزوم

بد   اسم. منزوم  Physicalفبدنی  یا فجساانی  معادل انگزیسی فناپ یر از آ  اسم. منزوم پروخش و جبئی جدائی
 انسا  حیوانی دهنده هسامآدمی  یا هاا  تشکیل م ب و االصاب ها،سزول  ها،بافم حسی، فاندام از ایمجاوال  بر

مختزف بر اساس بدنی فخشد و آموزش فرد از ابعاد توا  نتیج  گرفم ک  منزوم تربیمتککید داخد. بر ایب اساس می
 ط یعی  یا  بایقوه  استعدادهای شکوفایی و  بدنی بر تحول تربیم  های بدنی و تارینا   اسم. دخواهع منزومانواع فعاییم

 و  تعزیم دخواهع. تککید داخد بدنی هایفعاییم کاک ب  مختزف ابعاد از فرد خشد و با بدنی هایفعاییم طری  از فرد
 اسم.  استناده از آ  و بد  شناخم طری  از تربیم

آموزا  و دانش تحصیزی الازکرد و خفتاخ فسالمتی، بدنی  برهای تربیماثر مث م فدخس یا کالس یا برنام      
هستند ویی  متناو  جزا  سراسر بدنی دختربیم هایبرنام  و فرایند آموزش بستگی داخد. برنام  نوع ب  دانشجویا  

های هراخدادی ، فوخزش ، فتاریب ، ففعاییم بدنی  های بدو  ساختاخ ، فبازیع فبازیاغزب محتوای آ  برگرفت  از انوا
بدنی دامن  جساانی  با هدا خشد فرد از ابعاد مختزف خواهند بود. دخمجاوع تنوع دخ محتوای تربیمو فآمادگی

دهد. اغزب دخ شروع خا پوشش میها ها و وخزشهای الزم برای انواع بازیهای بدنی و مزاخ ای از فعاییمگسترده
یی کرد ، پرتاب کرد ، گرفتب و امثال دبستانی بر خوی حرکا  پای  مانند فخاه خفتب، دوید ، ییمقاطع ابتدایی و پیش

تر خود. دخ سطح پیشرفت ها پیش میها و دخ ادام  وخزشسوی آموزش بازیشود. دخ سطوم باالتر برنام  ب آ   تککید می
 گیرد. بم و استعدادیابی موخدتوج  هراخ میشرایا خها

 فعل ب  هوه از برای یادگیرنده، آمادگی ب  توج  با مناسب محیا و امکانا  بدنی دخ نظام آموزشی بر تکمیبتربیم     
 توج  یادگیرنده سالمم و وجود کلب  دخواهع. تککید داخد او جسای توانایی شکوفایی و فطری استعدادهای دخآوخد 

های استعدادیابی و استعدادپروخی دخ دخو  نظام آموزشی و معرفی ب  نزادهای شود. ایب توج  ب  ایجاد ظرفیممی
 گیرد.  های وخزشی روخ  میها و فدخاسیو تر مانند باشگاهتخصصی

 
 ورزش و سن بیولوژیکی  .1-14

 گیرد. موخدتوج  هراخ می  24-1دول  دخ الزوم وخزشی سب انسا  از دو بعد فسب واهعی  و فسب بیویوژیکی   ب  شرم ج
 . تفاوت سن واقعی با سن بیولوژیکی 24-1جدول 

 توضیح  نوع سن  ردیف 
 یا هاا  سب زمانی از زما  تاخیخ تویید تا یحظ  محاس     واهعی 1
 سب زیستی و بر اساس ایگوهای موخداستناده دخ س ک زندگی و شرایا جساانی فرد دخ زما  محاس    یا بیویوژیکی   2
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 موضوع  ایب.  باشد  کاتر  یا  تواند از سب واهعی بیشترزندگی می  س ک  جساانی و  شرایا  ب   توج   انسا  با  بد   سب     
 برای دهیقی اگرچ  معیاخ. باشد داشت  فرق زیستی  فسب تواند بایا واهعی انسا   می زمانی فسب ک  معناسم ایب ب 

ازجاز  ایب الوامل . کرد توا  آ  خا محاس  اما با الوامل مزم و اثرگ اخی می نداخد، وجود بدنی یا زیستی  فسب
های تشخی  برخی از خاه 25-1زندگی  اشاخه داشم. دخ جدول  س ک و جساانیتوا  ب  فآمادگیبرخسی میهابل

های موخد ها، میانگیبهای مربوط ب  ایب شاخ شده اسم. دخ اغزب آزمو ویوژیکی یا زیستی معرفیوضعیم سب بی
توا  ها یا نبدیک بود  ب  شرایا مطزوب خا میانتظاخی برای افراد معاویی وجود داخد ک  باالتر بود  از آ  میانگیب
 ظر گرفم. امتیازی برای تعییب شرایا سب بیویوژیکی نس م ب  سب واهعی دخ ن

 هایی برای ارزیابی سن بیولوژیکی یا بدنی یا زیستی . روش25-1جدول 
 توضیح  روش ردیف 

 جسمانی  آمادگی 
 با توج  ب  ضربا  هزب استراحم دخ یک دهیق   آمادگی هز ی  1
 ها ب  جزو  هایی مانند نشستب و کشید  دسمپ یری بدنی با آزمو برخسی میبا  انعطاا پ یری  انعطاا 2
 با انجام حرکاتی مانند شنا خوی زمیب و دخازونشسم   هدخ  الضالنی  3
 های مختزف  با برخسی میبا  دخرد چربی بد  از خوش ترکیب بدنی   4

 سبک زندگی 
 خوزبرخسی میبا  و چگونگی خواب دخ ش ان  خواب  1
 موخدنیاز بد  ها بر اساس کایری و مواد میبا  مصرا خوخاکی  وضعیم ت  ی   2
 آثاخ مننی مصرا ایکل دخ اجبای حیاتی بد    مصرا ایکل  3
 میبا  مصرا دخانیا  یا دخ محیا مصرا دخانیا  هراخ داشتب  مصرا دخانیا  4
توا  از دو خوش فآزمایشگاهی و خوداخزیابی  استناده ها میطوخ ک  گنت  شد برای اخزیابی انواع شاخ هاا      

شود. ایب های اثرگ اخ دخ سب بیویوژیکی معرفی میهای خایج دخ شناسایی وضعیم شاخ ادام  برخی ناون کرد. دخ  
تواند ها میها ب  یک متخص  الزوم وخزشی نیاز داخد. اما مروخی بر آ تر تنسیر آ ها و نحوه اجرا و از ها  مزمآزمو 

 م کند.    ای خا برای دخک مناهیم ایب حوزه فراهفضای ذهنی اویی 
 

ضربا  هزب دخ حایم الادی  .سما سالمتی دخ مفثر نقشی با بد  هایاندام تریبمزم از زبه قلبی: آمادگی .1-14-1
کاتر   60ضربا  هزب ن اید از  و حایم نشست  یا خوابیده، تعداد    زما  استراحمدخ  اسم.    100  –  60دخ یک دهیق  بیب  

 اسم. 50زیر دییل توانایی باالی هزب خشت  استقامتی ایب الدد ب  وخزشکاخا رخی دخ ب. ای ت  بیشتر باشد 100از یا 
گیری ضربا  هزب دخ ها باید ب  فالادی یا وخزشکاخ بود  فرد  توج  داشم. برای اندازهبنابرایب دخ کاخبرد ایب شاخ 

های یکی از خگ  چپ و  مچ دسمهسام داخزی  خوی    3-1مانند شکل  دو انگشم دسم خاسم خا  توا   شکل ساده می
آ  دخ تعداد و سپس  هثانی  شارد 15خ دتعداد ضربا  هزب دخ ادام  . شودن ض احساس ک  نحویارزی گ اشم ب 

دخ حایم الادی دخ افراد شود. خطاتر از ابباخهای ایکترونیک استناده میتر و کمدخ شکل مطائبشود. میضرب  چزاخ
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دخ پاپاژ خو   هزب  فهدخ     از  نشا ای مشخ (  از میانگیب معاول )تا محدودهتر  پائیبامتی الدد  وخزشکاخ خشت  استق
 بود  فسب زیستی  نس م ب  فسب واهعی  داخد. و احتاااًل پائیب

 
 . نحوه محاسبه ضربان قلب 3-1شکل 

ویژه داخد. اغزب با افبایش سب و ب ایب شاخ  نیب دخ سالمم و شادابی بدنی نقش مزای  پذیری:  . انعطاف1-14-2
گیری آ  ساده برای اندازه خاهکیابد. یپ یری  کاهش میتارینی فمیبا  انعطااوخد ب  دوخا  سایاندی یا دخ اثر بی

دهد ک  فرد تا شد  ب  جزو دخ حایم نشست  با پاهای کشیده اسم. تخت  مدخم نشا  میو حایم خم 4-1مانند شکل 
پ یری با توج  ب  سب و جنس متناو  اسم. اما انعطاا  ه ولهابلتواند بد  خود خا ب  جزو خم کند. میانگیب  چ  حد می

 تر بود  سب بیویوژیکی از سب واهعی باشد.  پائیب منبی ب تواند با خالایم مالحظا  می رشیپ  هابلبیشتر از میانگیب 

   
 پذیری تعیین انعطاف جلو خم شدن برای  . آزمون نشستن و به4-1شکل 

 ک   االتقادداخند  کاخشناسا  و  اسم  انسا   سالمم تعییب  دخ  مزم  هایشاخ   از  نیب  الضالنی  هدخ   :قدرت  .1-14-3
و دخ روخ  نداشتب  جیتدخب ، ازآ پسخسند و میبدنی ب  اوم هدخ  سایگی  30 حدود افراد تا الادی شرایا دخ

گیری ایب فاکتوخ فحرکم باالوپائیب های اندازهدهند. یکی از خاههای متناوتی آ  خا از دسم میتاریب مناسب با سرالم
بد  خا دخ یک خا راا اسم. برای ایب منظوخ باید  5-1شکل ها بدو  توهف  ب برد  بد  و شنا خوی دسم

تکراخ شود و توا  انجام تعداد توا  حد تا باید . ایب کاخ آوخدیب ئزمیب پامتری سانتی 10سین  خا تا و هنس شم دانگ 
ت ییر   اسم. میانگیب تعداد موخدپ یرش اجرای ایب حرکم نیب با توج  ب  سب و جنس هابلهدخ  بیشتربیشتر نشا  از ف

 باشد.  میبیویوژیکی تعداد بیشتر از میانگیب موخد انتظاخ شاخصی دخ بز ود وضعیم سب  وجودبیباااسم. 

 
 . آزمون قدرت  5-1شکل 



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

31 
 علمی شدن ورزش

 بزک  الغر ن  و چاق ن  فرد یعنی ؛اسم اندامتناسب داشتب انسا ، سالمم هاینشان  از یکی بدنی: ترکیب .1-14-4
 یاخیبس اندامتناسب منظوخ هایب ب  و کندمی پیدا میل وز  افبایش سام ب  بد  سب، باالخفتب با باشد. تناسب داخای

 بدنی ترکیب وضعیم برخسی برای داخند. گرایش چاهی ب  اغزب جوانی دوخه از بعد کنند،نای تاریب ک  کسانی از
 فآناییب و  WHR یا یگب دوخ ب  دوخکار نس م گیریفاندازه  ، BMI یا بدنی توده فشاخ  ازجاز  مختزنی هایخاه

   .داخد وجود چربی 

برای محاس   شود. میهد ب  متر تقسیم مج وخ وز  ب  کیزوگرم بر  خوش ایب دخ :BMI شاخ  توده بدنی یا ( 
شود. دخ ادام  الدد فهد ب  متر  باید ب  توا  دو خسانده شود نخسم فوز  ب  کیزوگرم  و سپس فهد ب  متر  محاس   می

 آمدهدسمب از هد تقسیم خواهد شد و الدد  شدهمحاس  بر الدد  شدهمحاس   وز  میدخنزایا دخ خودش ضرب شود. 
میانگیب موخد انتظاخ ایب الدد نیب ب  سب و جنس بستگی داخد و االداد . (7-1)شکل  سما  بدنیتوده شاخ  ف

 توا  نشان  سالمم و شرایا مناسب برای سب بیویوژیکی باشد. موخدپ یرش دخ محدوده سایم می

 
 BMIشاخص توده بدنی یا . آزمون  6-1شکل 

 از کار دوخ ابتدا نواخی متر یک با آزمو  ایب اجرای برای :1WHR یا لگن دور به کمر دور نسبت محاسبه الف(
 مترسانتی  اساس  بر  7-1  شکل  اساس  بر  خا  باسب  و  یگب  بخش  تریب  الریض  از  یگب  دوخ  سپس  و  یاس  هابل  دنده  آخریب
  کنید. محاس  

 
   گیریاندازه برای لگن دور و کمر دور .7-1 شکل

 

1.  Waist-Hip  Ratio 

http://delbaraneh.com/wedlock/calculate-age-body/
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 و جنم روخ ب  پاها و پا دو خوی متواز  طوخب  وز  و ایستاده حایم دخ گیریاندازه هنگام دخ ک  کنید دهم     
 االالم اساس بر آمده دسمب  الدد شود.می تقسیم یگب دوخ الدد بر کار دوخ از آمده دسمب  الدد حاال  .باشد هم کناخ

 و اسم. هنجاخ شرایا دخ زنا  برای  85/0ف و مردا  برای  9/0ف از از بود  کاتر روخ  دخ جزانی بزداشم سازما 
 با مرت ا هایبیااخی انواع ب  ابتال خطر یک از باالتر نس م شود.می خاخم مطزوب شرایا از هاآ  از ببخگتر االداد
 اگر و شکل  فسی ی بد  حایم باشد کار ناحی  اطراا دخ بیشتر وز  اگر چاق افراد دخ داشم. خواهد خا وز اضاف 

 معرض دخ شکل  فسی ی افراد بود. خواهد 8-1 شکل شرم ب  شکل  فگالبی بد  حایم باشد باسب و خا  ناحی  دخ
  شود. ایجاد بیشتری دهم تا باشد خوش ایب با BMI خوش تحزیل ک  اسم بزتر بنابرایب هستند. بیشتری خطر

 
   چربی پراکندگی اساس  بر بدن  هایحالت .8-1 شکل

و غیرهابل احساس جریا  ایکتریکی ضعیف و از طری   ترکیب بدنی اسمتشخی  تریب خاه دهی  :چربی آنالیز ج(
بیشتر از زنا  چربی برای  رشیپ  هابل(. دخرد 9-1شود )شکل الضال   محاس   میاستخوا  و ، چربیفدهی  میبا  
 توا  وضعیم فرد خا دخ محدوده سالمتی و سب بیویوژیکی شناسایی کرد. اسم. با ایب مالحظ  و شرایا سنی میمردا   

 
 . آزمون آنالیز چربی الکترونیک 9-1شکل 

دهد، خواب ب  م ب و بد  شاا فررتی برای استراحم و بازسازی می.  نیاز ب  خواب داخدبد  انسا     :خوا   .1-14-5
دهد. کا ود خواب باال، بیااخی کزیوی، سکت  و چاهی هراخ می فشاخخو خا دخ معرض فرد کا ود خواب  ک یدخحای

 ساالم خواب نیاز داخد. 8تا  7طوخ میانگیب ب  ب  سال ببخگر فرد کند. ههاچنیب فعاییم م بی خا دچاخ اختالل می
 ای داخد.  کنندهداشتب خواب منظم و مرتب دخ ساالا  موخدنیاز بد ، دخ سب بیویوژیکی فرد نقش تعییب

ب  حنظ و سالمم سایم و مناسب    غ ایی  برنام   اسم.  مزم  بسیاخ  آ   مصرا  میبا   و  غ ا  بود   سایم  :تغذیه   .1-14-6
غ اهای  ،هایکردنسرخفکند. یک خژیم متعادل و خوب باید مصرا یکاک م  ها، استخوا ، دندا  و اندامفالضال 

ترکی ا  موخدنیاز بد  حاوی  . خژیم مناسب باید  خا محدود کند   شدهاش اعهای  سنگیب، شکرها، سدیم و ناک و چربی
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ی یا خوخد  بدو  توج  ب  نیازهای بدنی  نقش مفثری دخ پرخوخخوخی، دخ طول خوز باشد. بدخوخی ب  معنای فکم
 باالخفتب سب بیویوژیکی نس م ب  سب واهعی داخد. 

ویژه پیری زودخس ایکل آثاخ مخربی بر اجبای حیاتی بد  و ب  ازحدشیبمصرا . کنترل مصرف الکل: 7-14-1
  خواهد داشم. 

. دهدیقیب سب زیستی خا افبایش میب انواع مواد مخدخ کشید  یا مصرا سیگاخ دخانیات: مصرف کنترل .1-14-8
های فراوا  آ  بر گیرند از آسیبکشند اما دخ معرض دود سیگاخ سایر افراد هراخ میحتی کسانی ک  خود سیگاخ نای

  بد  دخ اما  نخواهند بود. 

 
 خالصه

گیری معرفی شود. با توج  ب  اینک  دانشجویا  دخ ایب فصل تالش شد تا فرایند الزای شد  وخزش با محوخیم تصایم
ای دخ حوزه های حرف گیری و بز ود تصایمآموختگا  الزوم وخزشی، دخ تالش برای کاهش خطای تصایمو دانش

ویژه مناهیم پای  دخ آ  آشنا باشند. شناخم و تسزا کافی بر انواع وخزش هستند؛ باید با م انی نظری کاخ خود و ب 
ها ازنظر کاخبرد و اجرا سزم و نقش بسیاخ مفثری دخ گنتاا  الزای اهایی مناهیم پای  دخ الزوم وخزشی و تناو  آ 

 ها خواهد داشم. الزوم وخزشی و مراجعیب آ 
 

 هایی برای یادگیریفعالیت
بدنی  خا برای شاا تعریف کنند. ایب شناسید بخواهید تا مناهیم فوخزش، بازی و تربیماز افرادی ک  می •

 های احتاایی آ  خا شناسایی کنید. تعاخیف خا با تعریف ایب فصل انط اق دهید و دالیل تناو 

شده خ دهید و بر اساس فرایندهای معرفیهای یک فرد موف  وخزشی خا موخدبرخسی هراگیریفرایند تصایم •
 دخ ایب فصل آ  خا تحزیل کنید. 
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  فلسفه

ورزشی علوم     
2 

     ورزشی علوم در فلسفی مبانی با آشناییهدف کلی: 

 :یادگیریاهداف 

 ورزشی علوم در فلسفه مفهوم  با آشنایی •

 ورزشی علوم در فلسفی مکاتب با آشنایی •

   ورزشی علوم در اخالق کاربرد با آشنایی •
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 مقدمه
دخ الزوم وخزشی  اسم. هر فرد برای وخود  گیریهای فشناخم و آگاهی اثرگ اخ  بر ففرایند تصایمفزسن  یکی از خاه

بینی و دیدگاه فزسنی  خود خا دخ ایب حوزه مشخ  کند. دخ ایب فصل ب  معرفی فزسن ، ب  فالزوم وخزشی  باید فجزا 
 شود. اهایم و کاخبرد آ  دخ الزوم وخزشی پرداخت  می

 
 . اهمیت فلسفه1-2

های اثربخش و مفثری از فالزوم وخزشی  دخ زندگی شخصی نادهتوانند استبدو  فزیرساخم فزسنی مناسب  افراد نای
بدنی  خا مسئول کتاب، ب  یاد داخد ک  باید دخسی با النوا  فارول و فزسن  تربیمای خود داشت  باشند. مفیفو حرف 

جاد نگرش دییل فقدا  توانایی مدخس دخ فانتقال مناهیم و ایکرد. ب بدنی سپری میاخشد تربیمدخ مقطع کاخشناسی
مث م  و فضعف دانشجویا  دخ شناخم منابع مناسب و مطایع  و یادگیری الزم  دخ اغزب دانشجویا  فاحساس 

شد ک  ایب دخس غیرضروخی بود  ایب دخس برای مطایع   ایجادشده بود. ایب باوخ دخ میا  اغزب دانشجویا  زمبم  می
مناهیم دشواخ و بدو  کاخبرد چیبی برای دانشجو نخواهد هیچ خبطی ب  خشت  فالزوم وخزشی  نداخد و جب یک خشت  

داشم. اما دخ مقطع دکتری و ب  مدد یک مدخس مسزا و آشنا ب  حوزه مربوط ، اهایم آ  دخس تا بدانجا بر مب 
های الزای، هویدا شد ک  هر کس و دخ هر خشت  بدو  داشتب فم انی فزسنی  و دیدگاهی مشخ  دخ وخود ب  خشت 

تر ایب حوزه ب  ایب باوخ خسیدم ک  فدخس فزسن   باید های فراوانی خواهد شد. بامطایع  الای فم انرژیخ دچاخ هدخ
ها موخدتوج  و تککید هراخ گیرد. وپروخش  و برای تاامی خشت با خویکردی کاخبردی و زبانی آسا  از دوخا  فآموزش

بینی  خود خا با فخویکردی هدفاند ابتدا بیاموزند ک  چگون  فجزا کند تا از هاا   ایب خویکرد ب  یادگیرندگا  کاک می
 ای  کاک کنند.  گیری خود دخ زندگی فشخصی، اجتااالی و حرف و منطقی  شکل دهند و ب  کاهش خطای تصایم

 
 فلسفه . مفهوم2-2
ارزی فالرفا ، فزسن  و  خاهس از  خود اطراا و خود شناخم برای طوخ ک  دخ فصل نخسم اشاخه شد، انسا هاا 

باالث  ک  اسم هایی ذوق و دخونی هایتجرب  ها،فوخودی از ایشامل مجاوال  الرفانی کند. آگاهیالزم  استناده می
 روخ  دل  خاه از شناخم و نداخد الرفا  جایی دخ القل دخواهع(. 71: 1367استیس،)شود یا ایزام می هز ی  فشناخم

 مستان   حاز   کند فیکدخ بیتی اظزاخ می  یکی از الاخفا  برجست  و با دخجا  باالیی از شناخم  النوا ب   موالنا.  گیردمی
 فزسنی  از فمسیر القالنی  و فاستدالل، خسیدیم . اما برخالا الرفا  دخ فشناخم معزوم ب  و بدادیم الزم تا  بکردیم،
 پ یریآزمو  و حسی فتجرب  الزای  نیب بر خاه فشناخم (.1: 1382 خاکی،)شود استناده می برها   و القزی استن اط
غزا معادل فالزم  هراخ منزوم فدانش  ب   مواخدی  دخ.  داندمی  غیرالزای  ناپ یر  خاچیب فآزمو   ها  تککید داخد و هرفرضی 

 دخ.  شودمی  گنت   نیب  ناپ یر فآزمو   حتی  هایدانستنی  ها   ب   و  اسم  ندانستب   برابر  دخ فدانستب  دانش  گیرد. منزوممی
 خاکی،)هستند  الزم از تروسیع منزومی یا دانش هاا  غیره  و زبا  دستوخ فق ، خیاضیا ، مدیریم، فاخالق، معنا ایب

 بندیروخ  و نظم کشف فتوریف، اهدام الاده با س  آدمی اطراا دنیای شناسایی الزوم، تاام . هدا(1: 1382
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. دخآمدهاسم آزمایش بوت  از ک  اسم شناختی الزای، شناخم دخواهع(. 3 :1374 دالوخ،)اسم  هوانیب  و هانظری 
 . نداخد وجود پردازیخیال و سزیق  شخصی، القاید برای محزی الزم، دخ اسم و تجرب  و حارل مشاهده الزای نظری 
امروزی خا پوشش  اکثر الزوم پیش هر  چند با توج  ب  محدود بود  الزوم دخگ شت ، فزسن  از ابتدای ظزوخ تا     
دانش وسیع ک  با فخویکردی کزی . شدداد و ب  هایب دییل ففیزسوا  ب  فرد فبا حکام و داخای دانش  گنت  میمی

پردازد.  ها  می  ب  معرفی انواع فالقاید، مناهیم و گرایشهانس م ب  حقای   و فدخکی واحد از مجاوال  الزوم و دانش
 خوش با اسم. الزم منزوم الزم هایی باحال تناو داخای هاپوشانی و دخالیب و الزم دوستداخ معنی ب  فزسن  کزا 

 شناخم فحقیقم دن ال  ب   ترکزی  دیدی  با  فواهعیم  اسم اما فزسن   شناخم  و  ومعزولالزم  دن ال ب   تجرب  ،  و  فمشاهده
 خا فردی هایگرایش و مناهیم القاید، تریبفزسن  کزی. اسم ادخاکی  فاز کثر  ب  وحد  اموخ ذا  یا خسید  ب 

هایب دییل فپژوهش  خا کاخی الزای و تالشی برای پیدا کرد  فواهعیم  و فتحقی   خا کاخی فزسنی و کند. ب  خوشب
توا  دخ جدول انواع تعریف فزسن  از دیدگاه ببخگا  ایب حوزه خا می تالشی برای پیدا کرد  فحقیقم  معرفی کنند.

 مروخ کرد.  2-1
 . انواع تعریف فلسفه از دیدگاه بزرگان 1-2جدول 

 توضیح  کننده  تعریف  ردیف 
  تاخیکی  ب  برد  یا فپناه فسنسط   مقابل دخ خوشنایی ب  خسید  برای کوششی افالطو   1
 هاالزم و هاارل نخستیب جستجوی دانش اخسطو  2
  خرد  ذاتی مقارد خابط  و فحدود و دخک  ماهیم و فخاستگاه شناخم برای کوششی کانم 3

 نو هایاخزش آفرینش نیچ  4
 انسانی تاایال  مجاوالة ب  شناختی هایاخزش وخود و هااخزش هااهنگی منظوخب  کوششی ژا  پیاژه 5
 ها و نظرا  برای هااهنگی تجرب  زندگی اساسی یهاهدا برای انسا  کوشش دیویی جا  6
 جزا  با مشکال  مرت ا و مسائل ب  پاسخ و القالنی ایگویی ب  خسید  برای جزا  فزم و دخک ب  تاایل استو   کاپل 7
پاخکب و   8

 هاکاخا  
 و  هااخزش  شررخصرری،  باوخهای ، فمفثر دخ ایجاد زندگی از  سرر کیف و   خرد ب   الشرر ف  ، اندیشرر   فرایندف

  ها کنش
  فیزسوا زندگی دخ خار بینیجزا  یا معیب بینش نوع یک برخوخد، طرز زندگی، خاهکی  شریعتاداخی  9
شرناسری و شرناسری، اخالق، زی اییشرناسری، اخزشط یعم، معرفممنزومی با شرش جبء کزیدی فماوخای هاسای 10

 منط   
 مزم هایپرسش با فزسن . اسم افراد ها  ب  متعز  بزک  نیسم، جامع  خوشننکرا  یا نخ گا  ب  فزسن  منحصر     

 کاک  فزسن ،  اهداا  از  یکی.  اسم  الزم  وخزش  کاخشناسا   ازجاز   ها   برای  آ   مطایع   و  داخد  سروکاخ  خوزان   زندگی
 اسم.  معقول  و منطقی خویکردی خطا باهای کمگیریتصایم ب 
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  فلسفه . اجزای3-2
هایب منظوخ برای  توا  آ  خا دخک یا الازیاتی کرد. ب گیرد. بزتر میوهتی فزسن  با اجبای آ  موخدبرخسی هراخ می

اجبای فزسن  با خویکردی  2-2توا  آ  خا با اجبای فزسن  موخدبرخسی هراخ داد.  جدول شناخم ففزسن  هر فرد  می
 دهد. نشا  میکزی خا 

 . اجزای فلسفه با رویکردی کلی 2-2جدول 
 توضیح  اجزا  ردیف 

  شناسی  و غیرهابل پاسخ با خویکرد الزای شناسی، خداشناسی و جزا تککید بر سفاال  فهستی ط یعمماوخای  1
 های مختزفدخ حوزه و معرفم دانش کسب هایتککید بر خوش شناسیمعرفم 2
 جامع  یوبدهایا خوب اجتااالی برای تشخی  معیاخهای حقیقم از استناده دخ الزم هایتککید بر خاه شناسیاخزش 3

 فردی اخالق هاییا ویژگی شخصی و وبدها از بعد فردیشناسی با تککید بر خوبزیرمجاوال  اخزش اخالق  4

  هنری و حسی تککید بر موضوالا با  زی ایی دخک معیاخهای شناسی و تعییبزیرمجاوال  اخزش شناسیزی ایی 5

 گیری مناسب و تصایم هااندیش رحم منظوخ و تنکر نقادان   ب  فتنکر های الزم دخگام تککید بر منط   6
 داخد.  3-2شناسی فزسنی منابع مختزنی ب  شرم جدول معرفم     

 شناسی فلسفی  . انواع منابع برای معرفت3-2جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 آشکاخ شد  از طری  ایزام یا شزود ابداالی یک متخص  دخ زمین  خار الرفا  1
 معت ر هایهضاو  و استدالل طری  آشکاخ شد  از القزی 2
 های الزای حواس یا آزمو  توسا مشاهده طری  آشکاخ شد  از الزای 3

 انسا  کند. دخک یا ادخاکشده، زمین  دخک فزسنی خا فراهم میهای فزسنی بر اساس اجبای کزیدی معرفیبرخسی     
 اسم.  4-2از بعد فزسنی داخای س  سطح ب  شرم جدول  خاخم دنیای از

 . انواع درک فلسفی  4-2جدول  
 توضیح  انواع  ردیف 

  منظره یک مانند دید  ها دخ ذهبتصویر ایجادشده از آ  وگان  پنج حواس از یکی از استناده حس  مرت   1

الادی ، فبدو  نیاز ب    حایم چو  فنداشررتب وضرروم دخ هاییبا تناو  حسرری،  ررروخ   محو از ایجاد پس خیال  مرت   2
 خاخجی  های واهعی  و فبدو  نیاز ب  تااسمحرک

  کزی خیایی برای ایجاد معنایمرت   حسی و  از پس اهدام ذهب تعقل  مرت   3

 . کرد اشاخه 5-2ب  شرم جدول  ذهب از خاخم هایواهعیم ب  توا می انسا ، ادخاک با خابط  دخ     
 های خارج از ذهن   . انواع واقعیت5-2جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
  هم با ننر مانند تشکیل یک فوم از هباخا  خاخم، مناهیم با مصداق واهعی دخ حقای  1

  برای الش  توسا القل شدهییشناسادخ خاخم، مانند مصداق  واهعی مناهیم بدو  مصداق االت اخا  2

 سیارغ یا غول تصوخ مثل نداخد، خاخجی معت ر مصداق هیچ ک  ادخاکی وهایا   3
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 بدنی و علوم ورزشیدر تربیت فلسفه . اجزای4-2
برر حروزه تخصصری و وظرایف  شرناخم  هرایفخاه برا ترا اسرم بدنی و الزروم وخزشری الزمتربیم کاخشناس یک

بردنی و الزروم وخزشری برا ابعرادی چندگانر ، ازجازر  فسرالمم، تربیم کر ازآنجایی. شرود موخد انتظراخ از او آشرنا
 مزرراخ ، اخررالق و تجرراخ   و سررطوحی چررو  ففررردی، خررانوادگی، سررازمانی و اجتارراالی  برخرروخداخ اسررم؛

بر  کاخشرناس  باشرند. فزسرن  آشرنا خرود کراخ دخ الزرم  و و م رانی ففزسرن  مبااهایر  کاخشناسا  ایرب حروزه بایرد
 اخررالق، شناسرری،اخزش شناسرری،معرفررم ط یعررم،دخبرراخه فماوخای هررای کزیرردیوخزش برررای پاسررخ برر  پرسررش

 کند.  کاک می 6-2منط   دخ حوزه وخزش و ب  شرم جدول  و شناسیزی ایی
 شی . اجزای فلسفه با رویکرد علوم ورز6-2جدول 

 توضیح  اجزا  ردیف 
 کرچااخ،)تنیس   خاکم  چو  جا بی  ءیشر  با یا اخت اط  ماهیم اموخی مانند ماهیم وخزش تحزیزی  تورریف ط یعمماوخای  1

1994) 
آ   حقرای  بردنی وتربیرم مراننرد دانش  دانیم؟ می فچگونر  و دانیم؟ می چو  فچر  و مقوالتی ترککیرد بر آگراهی شناسیمعرفم 2

 فعاییتی خار دخ وخزش   یا سرپرستی الزم برای فآموزش، مزاختی هایشناسایی نیازمندییا 
هرایی تعییب مالک افراد  و الازکرد چگونگی کینیرم، فضررریزرم، چیبهرا، ازجازر  فحقیقرم، ترککیرد بر اخزش شناسیاخزش 3

 بود  دخ اموخی چو  فمدیر، مربی یا وخزشکاخ بود   برای چگون 

 نیکو و خفتراخ منصرررنرانر ، کر  بر اموخی چو  فهزرمرانی هاراه برا برازی شرررنراسررریاخزش  هرایزیرمجاوالر  از اخالق  4
 . وکاخ وخزشی با خالایم حقوق افراد  تککید داخدیا فکسب یی گوخاسم

 زی ا، چیبی  هنری چ   ازنظرچو  ف هاییو پرسش  هنری با تککید بر کینیم شناسیهای اخزشاز زیرمجاوال  شناسیزی ایی 5
 ت دیل. هسرتند  حوزه ایب دخ  موزو   حرکا  و شریرج  ژیاناسرتیک،  دخباخه  داوخی  اسرم؟ . نیکو خوشرایند و

 شناسی اسم. و م تنی بر زی ایی دشواخ کاخی االداد، بر م تنی هضاوتی ب  هنری هایکینیم

  تصایم بزتریب برای اتخاذ وخزش مدیریم مانند حوزه انتقادی فزسن  با تحزیزی پرسش تککید بر طرم منط   6
مسئوییم   ایجاد  منافع،  بز ود  وخزشی،  هایانواع برنام   دخباخه اخزش  هاییپرسش  تواند زمین  طرممی  فزسنی  کاوش     

و وخود ب   مطایع  برای ایجاد کند. دخمجاوع فزسن اخالق و امثال آ   وخزشکاخا ، و تااشاگرا  حقوق اجتااالی،
معرفم   و  دانش  کسب  و نیازمند  توسع  و تحول دخحال   وخزش فرایندی  زیرا  داخد؛  حیاتی  جن    وخزش و الزوم وخزشی،

 . (1382 کواخترمب، و زنگر آخکی پاخکب،) برای مواجز  مناسب و خفع مشکال  دخ آ  اسم هاراه با تنکر انتقادی
 از برگرفت  هستند. فارول فزسنی  هایفداوخی یا الزای  هایفواهعیم ایجادشده براساس کزی مناهیم فارول      

النوا  فحقیقم  دخ نظر گرفت  ها ب ت ییر پیدا نکرد  دخ پژوهش  زما   تا  و  هستند  حقیقم  الزای  نبدیک ب   هایواهعیم
و شکزی  انکاخ ظرفیتی فغیرهابل زما  طی دخ فارول  برخی اما دانشده دچاخ ت ییر ارول  از شوند. هرچند بسیاخیمی

کزی و  ایگباخه فزسنی  حارل از داوخی فارول . اندجاذب  با پ یرش الاومی پیداکرده هانو  مانند ط یعی  از فهانو 
هایی کزی و محوخ گباخه اخالهی   برای ناون  فارول.  خفتاخها هستند  و گاه  هااندیش   بنیاد  ها یابرای دیگر گباخه  بنیادی
 فافراد. اسم آگاهان  و شکزی هوشیاخان ب  خاهناای االاال و دستوخایعال النوا ب  های دیگر هستند. فارول گباخه
 ارول  منرد  النوا ب   دهد. فارل خود خا شکل می  حرف   ایب ارول زیربنای  گرفتب  نظر  دخ  ای دخ الزوم وخزشی  باحرف 
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 و ایخیش  االتقادا  و باوخها کنند مشخ  ارول  طوخکزیب . اسم فعاییم  یک آغاز و بنیاد پای ، فخیش ، معنیب 
بدنی خویکردی تربیتی داخد، کاخشناس ک  تربیمازآنجایی .ارویی داخند خود برای الزوم از شاخ  هر. هستند بنیادی
 ا باشد. آشن 7-2تربیتی ب  شرم جدول  اهداا بدنی باید با ارول تربیم

 ترین اصول اهداف تربیتی   . برخی از مهم7-2جدول  
 توضیح  ردیف 

  تککید بر خشد 1
 فرد االاال و تاایال  الادا ، بندی اهداا آموزشی بر اساس القاید،دست  2
 اجتااالی هایآخما  با مواف  3

 پشتی انی اهداا تربیتی از یکدیگر  4

 اجرا بود هابل 5

 بود پ یر جامع  6
 دخک بود  و فزمهابل 7
 ت ییر بود  مت یر یا هابل 8
 شده اسم. معرفی 8-2دخ جدول  الزای حقای  پای  بدنی برتربیم ارول  از برخی خاستا ایب دخ      

 بدنی   ترین اصول تربیت . برخی از مهم8-2جدول 
 توضیح  ردیف 

 شناسی هر فرد خوا  و فیبیویوژیکی آناتومیکی، هایهای سنی و دادهتککید بر برنام  تارینی و وخزشی با توج  ب  خده 1
 بدنی تککید بر انتخاب مکتب فزسنی مناسب برای اهداما  مناسب کاخشناس تربیم 2
 تککید بر انتخاب مکتب فزسنی مناسب برای وخزشکاخ، مدیر یا مربی  3

 و بزتریب براساس باید ارل یک. داخد بستگی آ  کاخبرد و تکیید دخ الزوم وخزشی، ب  ارل یک آزمایش معیاخ     
 منابع شناسایی ارول تریب مزم. باشد توا  کنترل االاال و هم هم داخای کاخبرد فزسنی و الزای شواهد تریبمستحکم

 (. 1385 زخندی، پوخسزطانی و مظنری)هستند  9-2دخ الزوم وخزشی شامل فحقای  الزای  و ففزسن   ب  شرم جدول 
 . منابع شناسایی اصول در علوم ورزشی  9-2جدول 

 توضیح  منبع  ردیف 
با حداهل   وخطا فآزمایش  و  فتجرب  م تنی بر    مدیریم  شررناسرری وخوا  فیبیویوژی،  مانند ارررول فآناتومی، الزای حقای  1

 وخزش   مدیریم فارول تاریب  یا از ه ل بد  کرد گرم احتاال ت ییر پ یرش هاچو  فارل
اجتاراالی  دخ انواع مکراترب فزسرررنی مراننرد فمکترب  انسرررانی و اخزش منبیرم فزم، تجربر ، ترککیرد بر فبینش، فزسن  2

 با تککید بر ت ییرپ یری ارول   فمکتب خئاییسم ت ییرناپ یری ارول  وبا تککید بر  ایدئاییسم
 

 بدنی و علوم ورزشی. کاربرد فلسفه در تربیت5-2
 برریب اخت رراط تشررخی . اسررم انسررانی هررایاخزش برر  توجرر  بررا فرررد شخصرریم تحکرریم برردنی،تربیم اهررداا از

ترردخیس  مناسررب  مررواخدی چررو  فخوش برردنی دخمناسررب معزررم تربیم تصررایم هررا برر  تشررخی اخزش و نیازهررا
بیررنش  ،فگررایش دخ خا وسرریعی دیردگاه بردنی،تربیم دخ فزسررنی انررواع مکاترب کنررد. بنرابرایب شرناخمکارک مری
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کنررد. برررای ناونرر  دخ بسرریاخی از مکاتررب فزسررنی دخ مرری و اتخرراذ تصررایم  افررراد فعررال دخ ایررب حرروزه فررراهم
شرود. تککیرد مری اخرالق  و فتکامرل انسرا  برا توجر  بر  ط یعرم بردنی بررتربیم سری فزسرن شنامعیاخهای اخزش

برخری از . کنرد هردایم هرای فررد خا دخ ایرب حروزهتصرایم توانردمری بردنی ،تربیم فزسرن  و دخمجاوع فاررول 
 مروخ شده اسم.   10-2بدنی ب  شرم جدول تربیم دخ فزسن  و ارول  تریب کاخبردهایمزم

 بدنی و علوم ورزشی  ترین کاربردهای فلسفه در تربیت . برخی از مهم10-2جدول 
 توضیح  کاربرد  ردیف 

 آموزا دانش بر  یبرازبیزم یرا دخس کالس دخ خواهردمی دخبراخه اخائر  خردمرا  بزتر و آنچر  گیریتصرررایم تصایم معزم  1
 بیاموزد.

 هابرنام  دخ آ  از استناده و شد  اجتااالی و خوابا تقویم دخ بازی نقش ب  توج  مثالً خیبی برنام  2
 هایانصافیب اجتااالی مانند خفع مشکال  حل برای اجتااالی هایاخزش تنسیر تنکر نقادان  3
 وم انی با ایجاد زبا  و دخک مشترک از ارول یکدیگر ب  الزای و الازیازنظر  حرف  نبدیک کرد  افراد زبا  مشترک  4
 وپروخشآموزش بدنی وتربیم بیب مانند بیا  اخت اط پیوند مناهیم 5
  کاخبردی هاینظری  الزای و بدنی برای تکامل انسا  با حقای جزب حاایم از نقش تربیم جزب حاایم  6
 با تککید بر فسالمم جسم و خوا ، کاهش خنج، امنیم الاطنی، ی   و پیشرفم   گرایی ارول 7

اسم.  موخدتوج  هراخگرفت  11-2خویکردهای فزسنی ب  بد  متنوع اسم. برخی از ایب خویکردها دخ جدول 
 . رویکردهای فلسفی نسبت به بدن11-2جدول  

 توضیح  رویکرد ردیف 
 دهنده انسا  یعنی فالقل یا خوم  و فبد   با تککید بر دو بعد یا ماده تشکیل سمیدواییا  گراییدوگان  1
 های متعاخض  دهنده انسا  با ویژگییا پزوخاییسم با تککید بر چند بعد یا ماده تشکیل گرایی کثر  2
 خوانی دخ انسا   -یا هوییسم با تککید بر بعد یکپاخچ  از واحد جسای نگری کل 3
 نگران  و تککید بر توریف بد  بر م نای ماده یا ماتریاییسم با خویکردی کل گراییماده 4
 بررد   و فالقررل هسررام دو از گرایررا  ازجازرر  دخ مکاتررب دینرری ماننررد فاسررالم ، انسررا دیرردگاه دوگانرر  ط رر      

 و تککیرد داخد و فتنکرر پرروخش دخ برد  ن رود  ماشرینی و ایرب خویکررد برر ایزری برود  القرل .اسرم شدهتشکیل
 تنکررر هررا،وخزش هاررة بنررابرایب دخ. دانردمرری جسرراانی  هررایفعاییررم و فبرد  تررر ازذهنرری  خا مزررم هررایفعاییرم
 و غیرمررادی  هررا مراهیتیایردهدخ ایرب دیرردگاه فالقرل برا تککیررد برر افکرراخ و  .اسررم بردنی هررایفعاییرم از هسراتی

 بگویررد پررا برر  توانرردمی القررل. اثررر متقابررل داخنررد هررم بررر جرربء دو ایررب. داخد مررادی  و جسرراانی فبررد  مرراهیتی
 جرداکرد  هرم خیخرتب تارکرب فررد  برر القرل اثرر بگر اخد. ایرببرا فبر  توانرددیرده مریآسریب بد  و کب  فشو 

 بررد   و فالقررل کرررد  جرردا تصرروخ کرر  اسررم ایررب آ  الیررب تررریبببخگ. داخد مبایررایی و فالقررل از بررد   معایررب
کنرد. مری کارک هراآ  بزترر شرناخم و دخک بر  منزروم دو ایرب اسرم، امرا برخسری مسرتقل بسریاخ دشرواخی کاخ

گررا بر  بریش از دو بعرد و انرواع مرواد تشرکیل دهنرده انسرا  و نقرش مزرم ایب دخ حایی اسم ک  دیردگاه کثرر 
 تککید داخد.هر بعد دخ پروخش او 
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هر انسا   جساانی جن   نگرا  انسا  موجودی واحد از ابعاد فجسای و خوانی  اسم. دخواهعط   دیدگاه کل     
 سایم  بد  دخ سایم نااد ایب دیدگاه ال اخ  فالقل. و متکثر از یکدیگر هستند شده او یکی افکاخ با ایپیچیده طوخب 

 پدید سایم و خوب القل یک هدایم تحم حدی تا سایم بد  یک و اسم سایم بد  ب  وابست  سایم اسم. یعنی القل
دیگر ال اخ نداخند. ب   خوا   بر دیگری برتری  و  القل  ساز یعنی فبد ،گان  کلیک از ابعاد س آید. دخ ایب خویکرد هیچمی
 .کنند  کاخ  آ   خوی  ب   و  کرده  جدا  خا  خایصی  جسای  النصر  هیچ  توانندنای  معزایب  ک   اسم  واحدی  موجود  شخ   هر

 هایجن   از فعاییم با بنابرایب. اسم تکثیر ابعاد وجودی فرد تحم جساانی، تاام حرکم و فعاییم الضو دخ هنگام
زندگی الازکردهایی با تکثر از انواع  از جن   هر دخ فبیویوژیکی  النوا  واحدیآموزد. هر انسا  ب می مختزف

 دهد.می نشا  خا بصیر  یا هوش از و دخجاتی بیویوژیکی خصوریا 
خاه بیا   ها تنزادهنده بنام فماده  تککید داخند. از دید آ نگران  اما بر یک جبء تشکیلگرایا  نیب خویکردی کلماده     

 هر  و  شدهتشکیل  ماده  از  چیبهم جسم یا بد  اسم. با ایب خویکرد جوهر اساسی ها و آ   ماده  وجود انسا    فواهعیم
 گراوحد   شناسیدخ الزوم وخزشی با تککید بر هستی  گراییاسم. ماده  ت ییر دخ ماده  محصول   هشیاخی  ازجاز   ایپدیده

 داخد.  هراخ مکتب ایدئاییسم مقابل دخ
بدنی و الزوم وخزشی باید با انواع مکاتب فزسنی آشنا شد و برای پیدا کرد  یک دید مناسب فزسنی ب  تربیم     

نگر مناسب هر یک دخ پاسخ ب  سفاال  کزیدی دخ ایب حوزه خا برخسی کرد و دخنزایم ب  یک دید جامعهای ل استدال
تواند تر شد  بیشتر، مییافم. بدیزی اسم هر فرد با مطایعا  و الای فزسنی دخ ایب خشت  و حوزه کاخی دسم

  های فزسنی خود خا با خویکردهای ارالحی و تکایزی، ت ییر دهد.  چاخچوب
 

 . انواع مکاتب فلسفی6-2
 کاخ زندگی و فزسنة دخ خا هاخوش و هاهدا ک  اسم جزا  و هستی دخباخ  بینش و گرایش نوالی داخای مکتب هر

وخزشی باید با فشناخم انواع مکاتب بدنی و الزوم طوخ ک  پیشتر اشاخه شد، کاخشناس تربیمهاا . دهدمی نشا 
ها خا برای ایجاد بزتریب هر مکتب ب  سفاال  کزیدی دخ حوزه مرت ا ، بزتریب انتخاب فزسنی  و فشناسایی پاسخ

چاخچوب فزسنی داشت  باشد. ایب چاخچوب فزسنی هدایتگر تصایاا  فرد با آگاهی و شناخم مناسب و باالخفتب 
 پردازد. تریب مکاتب فزسنی میب  معرفی مزم 12-2گیری خواهد بود. جدول احتاال دخ کاهش خطای تصایم

 . برخی مکاتب فلسفی 12-2جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 ارایم داد  ب  ط یعم نچراییسم   1

 ها  ارایم داد  ب  ایده و مُثُل یا آخما  ایدئاییسم  2

 تجرب  یا مشاهده هابلشده یا روخ  ارایم داد  ب  واهعیم تجرب  خئاییسم  3

 ارایم داد  ب  الال و تجرب  پراگااتیسم  4

 ارایم داد  ب  انسا   اومانیسم  5

 ارایم داد  ب  موجودیم  اگبیستانسیاییسم 6



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

43 
ورزشی  علوم  فلسفه     

گرایی اویی   و اسم ک  ب  دو دست  فط یعم غرب فزسن  تریبهدیاینچرالیسم:  یا گرایی. مکتب طبیعت1-6-2
ذهنی یا ظاهر اشیاء برای  هایگیری روخ گرایا  اویی   بر شکلشود. فط یعممی انتقادی  تقسیمگرایی فط یعم

پژوهش  تککید داخند. خویکردهای کزیدی  و فالزم طری  از دنیا گرایا  انتقادی  بر شناخمشناخم دخ ذهب و فط یعم
 اسم.  13-2گرایی دخ شش جبء فزسن  ب  شرم جدول مکتب ط یعم

 گرایی   . اجزای فلسفه با رویکردهای مکتب طبیعت13-2جدول 
 توضیح  اجزا  ردیف 

 دخ ط یعم کلالنوا  جوهر یا رنمانرژی ب  ط یعمماوخای  1
  معرفم کسب حقیقی خاه تنزا الزم شناسیمعرفم  2
 حوادث و ط یعی نظم با حیاتی اخت اط طری  از سعاد  و رزح ب  دستیابی و ط یعی نظم دخ هااخزش شناسیاخزش  3

  ابدی آ  برای پیدا کرد  شکزی با تککید بر پاالیش ی   و خوشی طرفداخ اخالق  4

  ها با دهم ب  هر چیب پرجاذب ناشناخت  م تنی بر تربیم حواس و تجرب  شناسیزی ایی 5

  آزمایش با هاآ  بیب اخت اط و ط یعی هوانیب کشف یا استقرایی با تککید بر استدالل منط   6
ط یعی  جزا  دخ جامع  از ها فردنامعزوم تککید داخند. برای آ  جای آیندهب  حال  زما  دخ زندگی گرایا  برط یعم     
اخزش بیشتری داخد. از دیدگاه نامنظم   از فجامعة ط یعی  م تنی بر نظم هااهنگ و منظم فجامع  اسم و ای ت  ترمزم

 النوا  انعکاسی از نیازهایش کودک ب  فشناسایی غرایب و انسانی  ط یعم هوانیب فآموزش تربیم گرایا  اساسط یعم
 هدایم حیوانا  شود اماسایی  شناخت  میببخگ تا جنیب فخشد زما  از کنندهط یعی و هدایم جریانی اسم. یادگیری

بر یادگیری م تنی بر هدایم جریا  ط یعی و محوخهایی   گرا،ط یعم  وخزش  گیرد. مربیا روخ  می  غریبی  ایگوهای  با
 های آموزشی تککید داخند.  دخ نظام 14-2ب  شرم جدول 

 گرا به امور تربیتی   . دیدگاه برخی دانشمندان طبیعت14-2جدول 
 توضیح  دانشمند ردیف 

هربر    1
 1اسپنسر 

 ب  سرراده از  آموزشفخودخه ری  با نظم منطقی هاچو    و  اخالهی  مسررئوییم فتکامل فرد با ایجادتککید بر  
 و فرهنرگ بر  توجر ف ، ذهنی اموخ بعرد و الینی اموخ ابترداف ، شرررروع برای آمرادگی میبا  بر  توجر ف،  پیچیرده
   خودآموزی بر تککیدف و  یادگیرنده تاخیخ

 فرینگ جسی 2
 2ویزیامب

 بدنی فردی و هوانیب ط یعی و فرایند پیشرفم م تنی بر آ  دخ حوزه تربیم هایتناو  ب  توج 

 هایخوش  و وسرایل از ، فاسرتناده محتوا از بیش  وپروخش ، فخوشآموزش دخ ط یعی  هایففعاییم  بر  تککید 3کزوی  مک 3
مطزوب ، فاسرررتناده از  غریبی  هایبا مکانیسرررم  تاریب  فرررررم غیرتصرررنعی ، فایجاد و ط یعی تدخیس
 وخزشی  هایمزاخ  پویایی بد   و فتوسعة و ط یعی ، فدینامیک بد  بر اساس وظایف مختزف هایبخش

 دخ آموزش و یادگیری هاراه با ی   مانند فماهیگیری، باغ انی و اخدو دخ ط یعم   ط یعم تککید بر مبایای 4بیل  برایم 4

 

1.  Herbert Spencer 
2.  Jesse Fering Villiams 
3.  McKelvey 
4.  Bright Bill 
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 باید دخ  امر ایب و  های زندگی آمادگی و مقاومم داشت  باشدسختی مقابل  دخ  ک  انسا  باید  معتقدند گرایا ط یعم     
سایم   خوا  جسم و داخای زنا  و فمردا وجود  فحکم ط یعم  ارل ایب براساس. گیرد هراخ بدنی موخدتوج تربیم

 دبستا   دوخ   دخ  ساده   و  بنیادی  هایفمزاخ   آموزش  هایبرنام   حرکم  طری   از  اسم. دخ تربیم  آینده  نسل  برای خفاه
 از و دهندمی انجام نشاط و شادی با خا مختزف حرکا  آزادان  ها کودکا گیرد. دخ ایب نوع برنام موخدتوج  هراخ می

 خسند. نشاط بیشتری می و شادی ب  خشدوتکامل ضاب هرخوز و شناسندبزتر می خا خود بد  طری  ایب
شده ب  سفاال  متافیبیکی اسم. های اخائ آزمایش ن ود  برخی پاسخگرایی هابلط یعم مکتب ضعف از نقاط     

نیستند. گروهی دخ آ  با  خوشب و چسبهای ط یعم برای انسا  دل النوا  ویژگیهاچنیب فسیل، زیبی  و طوفا   ب 
 .و تککید بر ففرضی  و خویکردهای الزای  ب  ایجاد مکتب فپراگااتیسم  پرداختند  متافیبیک  ب   مربوط  هایپرسش  گ خ از

 
النوا  دخ ادام  افالطو  ب  و توسا سقراط باستا  دخ دوخا  ایب مکتب با خیش  ایدئالیسم: یا گرایی. آرمان2-6-2
توسع  پیدا  جدید دخ ادام  توسا فیزسوفا  و یافم خاه یزود و مسیحیم دخ بعدها. شودشناخت  می ارزی آ مفسس 

 زائیده مادی بشر  گ اشم؛ با ایب منزوم ک  دنیای تککید خا بر خوی فذهب گرایی فاندیش  با طرم منزوم افالطو  .کرد
گیرد. فحقیقم، زی ایی و خیرهای  دمیده شده از سوی خای  شکل میالقیده افالطو  فذهب بشر  از  بشر  اسم. ب   فذهب

 اشاخه داخد. اساس هستی الایم فزم و منظوخ دخکفعال  و ففرایند تنکر  ب و ذهب آگاهی مکتب ایدئاییسم بر فمعرفم،
اسم.  معنوی خسید  ب  دخکی از جزا  شده و حس فدیایکتیک یا م احث  و مناظره  پیرامو  آنچ  منزوم فزسن  ایب

توا  ها میهای کزیدی آ شوند. از دانشاندا  برجست  ایب مکتب و دیدگاهمی دائای  و ت ییرهابل فغیر آ  دخ اهداا
 اشاخه کرد.  15-2ب  مواخدی ب  شرم جدول 

 گرا    . دیدگاه برخی دانشمندان ایدئال15-2جدول 
 توضیح  دانشمند ردیف 

 سقراط  1
 ( م.ق  469-339)

هانو   و استناده از    دیب و  هاراه با خالایم فاخالق،  تجرب   و آزمایش  با زندگی و  تککید بر شناخم خود
 هازی ایی دخک و میزب از دفاع برای وخزش  بدنی وفتربیم

 افالطو   2
 .( م .ق  427-347)

 بدنی  برایفتربیمگیری فجزا  واهعی  بر اسرراس فجزا  القزی یا ذهنی  و اسررتناده از تککید بر شررکل
 فتنکر   خوب  و میزب ، فپیشرفم ، فزندگی از فدفاع

 1برکزی  جرم 3
 ( م. 1685-1753)

النوا  هدی  ایزی برای خسررید  ب  کاال ب   برای هر شرریء بود  ذهبگرایی یا نقش خای تککید بر ذهب
  آزمایش تجرب  و مانند فبازی منصنان   دخ هایب یک کینیم ذهنی هابل اخزیابی با

 2کانم  امانوئل 4
 ( م. 1724-1804)

گرایی م تنی بر دو دنیرای فانتباالی مراننرد خردا و خوم  و فالینی مراننرد برازی برا توپ کودک  ترککیرد بر ذهب
  کودکا  ط یعی هایسرکشی از دخ جزوگیری و هاچنیب نقش تربیم

 3دکاخ   5

 م.( 1596-1650)
 القل خاه  از تنزا بزک   داشررم،  کامل اطاینا  توا نای  دهندمی  اخائ  انسررا   حواس  آنچ  ب تککید بر آنک  

کنم، پس هسرتم  جاز  معروا او فمب فکر می  .گیردمی  رروخ  آوخیقیب و حقیقی شرناخم  ک  اسرم
 اسم. 

 

1.  George Berkeley 
2.  Immanuel Kant 
3.  René Descartes 
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 1هگل  فردخیک 6

 ( م1831  – 1770)
 محوخ القالنیمم تنی بر  انسانی تجربة و ط یعم با شناخم گراییشد  ذهبتککید بر کامل

 2فروبل  فردخیک 7
(1782 –  

 ( م. 1852

اجتااالی  و تککید بر پروخش   هاکاخی و فعاییم  ط یعی شررامل فبازی، پیشرررفم گان اخائ  نظری  سرر 
برای تشرررخی   کودک بر  وخزش بردنی  مراننرد کارک معزم و خوحی محوخ فالقزی، دخ سررر  انسرررا 

 خدادادی استعدادهای
 وخسم زندگی و آموزش خاه تربیتی دمکراسی نظام سایم و نقش آ  دخ تنریحا تککید بر  3ناشبی جیاب 8
 4فر  اوبرتای 9

 م.( 1981-1901)
  زی ایی و بدنی  برای خسید  ب  حقیقم خوم و تکامل تککید بر یبوم یکپاخچگی فالقل،

 هرا ،اخزش و اخالهی اسرررترانرداخدهرای بود  فدائای و برد   از  یرا جردایی ذهب گراییترککیرد بر فدوگرانر  5بوخک  10
 ط یعم،استدالل  و فانسا  دخ ماوخای بز ود تنکر و و ذهنی  -فکری دخ هوای انضر اط و  با نظم  فپروخش

 خدا بود   از بیوشیای و پرتویی ابعاد از فراتر
 دهد.  پاسخ می 16-2جدول فزسن   ب  شرم  نیب مانند دیگر مکاتب ب  فسفاال  کزیدی اجباء مکتب ایدئاییسم     

 . اجزای فلسفه با رویکردهای مکتب ایدئالیسم   16-2جدول 
 توضیح  اجزا  ردیف 

 و خودآگاهی هااندیش  از خاه تکثیرمتقابل خدا النوا  واهعیتی برای اخت اط بشر باب  ط یعم ط یعمماوخای  1
 حواس، القل یا شزود ایجادشده ازتککید بر شناخم با ترکی ی از دانش  شناسیمعرفم  2
 هرایی چو  فسرررالمرمبرای اخزش نزرایی من ع منبیر بر  خردا بر  االتقراد از دینی ثرابرم و نراشررری هرایاخزش شناسیاخزش  3

 م هب  و دانش الش ، هنر، مزاخ ، الدایم، شخصیم، جسای،

 هااخزش نزایی من ع کاک ب  فرد بدها توسا و شناسایی خوب اخالق  4

 هاپدیده دنیای ماوخای هایو متکثر از ایده انسانی با هنر، زی اییدستیابی ب  تجاخب فوق شناسیزی ایی 5

  رحیح تنکر با نادخسم از دخسم استدالل با استدالل هیاسی و استقرایی و تشخی  منط   6
ها  دهنده اخزشفانتقال  نظام آموزشیمنظوخ دستیابی ب  تکامل انسانی باید از یک مکتب ایدئاییسم ب  دیدگاه از     

 شوندگا تربیم دخ خا خوحی هایاخزش و اخالهی هایفایجاد، بز ود و حنظ  دانش استناده شود. ایب نظام مسئوییم
اخالهی با شرکم   خصوریا   دوستی ، فپروخشگرایی ، فنوعفانسا   بر  بدنی با تککیدداخد. دخ ایب دیدگاه نگاه ب  تربیم

 گرایی ، فبد  سایم برای القل سایم ،های وخزشی و تنریحی ، فخودانض اطی ، فخودشناسی ، فکاال فعاییم خد آزادان 
 دخ  مطزوب ، فشرکم  شخصی  هایویژگی  تکامل  خهابتی برای  هایهای اجتااالی ، فاستناده از بازیفتوج  ب  مسئوییم

شوندگا  ، النوا  ایگوهای شخصیتی تربیمب  وخزش معزمهدا ، فاستناده از  ن  النوا  وسیز ب  وخزشی هایفعاییم
 انسا   خواهد بود.  خدا ب  خاه دخ خدمم فوخزش برای

 
1.  Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
2.  Frederick Froebel 
3.  James B. Nash 
4. Delbert Oberteuffer 
5. Burke 
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و  وجود هوانیب موجود دخ ط یعم ب  ط یعم تاخیخ با کشف هوانیب طول دخ بشررئالیسم:  یا گرایی. واقع3-6-2
 ط یعم ماهیم دخباخه وجود هوانینی حاکم بر بشر دخ دخو خویکرد گاا  انسا  خا  مرت ا با حیا  خود پی برد. ایب

تریب نظرا  دانشاندا  و مزم. شودمی شناخت  خئاییسم  فمکتب تقویم کرد. بر ایب اساس فاخسطو  بنیانگباخ و پدخ
 مروخ کرد.  17-2توا  دخ جدول پیشروا  مکتب خئاییسم خا می

 گرا    واقع. دیدگاه برخی دانشمندان رئالیسم یا 17-2جدول 
 توضیح  دانشمند ردیف 

   اخسطو 1
 ( م. ق322  – 384)

جای خوب ، فاالتدال ب   با فخفتاخ  و خسررید  ب  سررعاد  تککید بر دنیای مادی و ننی مواخد غیرمادی
 بدنی  افراط  و فاستناده از تربیم

 آکوئیناس  2
 ( م  1274 – 1225)

   اشیاء با استناده از استدالل  ظاهر شد  فحقیقم  دخیا  دینی القاید با اخسطو فزسن  تککید بر تزنی 

 مونتنی 3
 ( م1592 – 1533)

 و سرررایم بردنی دخ تنکرو نقش تربیرم خوحی  و القالنی فبردنی، هرایترککیرد بر اخت راط نبدیرک جن ر 
 فردی اخالق

   تعصب و داوخیاستقرایی دخ خهایی ذهب از پیش استدالل تجربی و تککید بر خوش بیکب فرانسیس 4

  هر ) کاینوس جا  5
 ( هیجدهم 

برا  نزنتر   بردنی و القالنی فاخالهی، نیروهرای متعرال و داخای تارام النوا  مخزوقترککیرد بر انسرررا  بر 
 هابزیم شناخم و استناده 

 میزتو  جا  6
 ( م.1761 – 1608)

های توسرررع  ویژگیبدنی برای دفاع و باسرررتانی و اسرررتناده از تربیم ادبیا  و  زبا  اخزش  تککید بر
 شخصی 

 پستایوزی  7
 ( م.1828 – 1746)

حیوانی ،  فنیروی جسرراانی م تنی بر ط یعم تککید بر اسررتناده از بازی برای خودشررناسرری و بز ود
برای  دخونی هرایفنیروی اخالهی م تنی بر کوشرررش و فنیروی اجتاراالی م تنی بر اخت راط برا دیگرا  

 اخالهی  هنرهای
 کودکا  با آمادگی بدنی کودکا   دخ پروخش و ایانی ذا  رررریانم و توج  ب  تککید بر نئوخئاییسرررم اسپنسر  هربر  8

  مشکال  با منظوخ مقابز ب  القزی هوای الالوه بر تقویم
 و استناده دخ زندگی واهعی هنر یا مزاخ  کسب برای وپروخشتککید بر بز ود سواد بدنی دخ آموزش وایتزد  9
   الک جا  10

 ( م.1704 – 1632)
 هایبا تجرب   تدخیجب   انسرا   دهی فیوم سرنید ذهبحسری و شرکل  ادخاک با تککید بر کسرب دانش

 سایم   بد  دخ سایم زندگی و باوخ وجود فالقل
 بدنی برای خشد کودک انسا  و باوخ ب  اهایم تربیم بود  فطریو شایست  احساسا  تککید بر خوسو  ژاک ژا  11

کزاا    یا فمقوال  برای آکوئیناس و فروخ   مُثُل ، برای اخسطو و فایده مناهیم محوخی دخ گنتاخ افالطو     
کاال  و برای  فتالش وتنریا ،افراط از خوا  ، فاجتناب و وابستگی فتب ب  بدنی فاخسطو  دخ معرفی فتربیم .هستند

منید   اخالق   فخالایم  و وپروخش بدنی  خا برای فآموزشفتربیم  مانند افالطو ،  سایم  تککید داخد. اوفاالتدال دخ تربیم
 داند. ازنظر او بایدالزم می  سایگی  14  تا  7  شروع آ  خا بیب  و  القالنی   فتربیم  بر  مقدم  بدنی  خاداند. اخسطو فتربیممی

ها آموزش دهد. های ژیاناستیک خا ب  آ مزاخ  ژیاناستیک گ اشم تا گام دخ اختیاخ مربینخستیب  دخ خا کودکا 
 بدنی خوی کودکا  انجام دهند. کاخی ک  امروزه هراخ اسم معزاا  تربیم
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 سایر افراد، خانواده، ازآ  ففرشتگا ،غایی دخ خأس  و پس النوا  واهعیمب  فخداوند آکوئیناس، مراتبسزسز  دخ     
 هوای بدنی  بر فآمادگی الاومی ، فهزرمانی ، فپروخشاز دید آکوئیناس فتربیم. گیرندمی هراخ جاادا   و یوانا ح

 دانش  تکثیر داخد.  و برای وخود ب  الزم حسی فتکامل تجاخب و ها ها ، فدخک زی اییبد  ، فتوسع  مزاخ 
شود. با کاک می با کنترل تجرب  ب  ادخاک. ها خا تربیم کردآ  باید حواس خطای امکا  دییلاز دیدگاه فبیکب  ب      

 استقرایی  ازنظر  استدالل   فتنکر.  شودمی  پیوند برهراخ  القالنی   و  تجربی  فاستدالل استقرایی  بیب فاموخ  ایب معنا از طری 
 .  داخد خوا   تککید و بد  منظوخ کسب بزداشمبدنی ب حقای  دخباخه تربیم آوخیجاع و او بر فمشاهده

شناخم. دخ ایب خزقم میل ب  بازی و  النوا  خزقم خداوندباید فط یعم انسا   خا ب  فکاینوس  باوخ داخد ک       
کاک  طوخ غریبی وجود داخد. بازی با دخگیر کرد  فذهب و بد   ب  اموخ مختزف و فعال کرد  استعدادهاسرگرمی ب 

 آموزا   فراهم شود. خش زمین  فبازی  و مشاخکم فدانشوپروبرای ایب منظوخ باید دخ آموزش. کندمی
 ایانافعمشترک کشوخهای وخزش النوا  مسئول ب  او بود. هائل بد   و فذهب پروخش برای خاری فمیزتو   اهایم    
ازنظر  .ایثاخگر  تککید داشم و جوانارد منظم، شجاع، هوی، چابک، فسایم، جوانا  بدنی  برای داشتبتربیم فاموخ ب 

 او داشتب نسل هوی برای دفاع امری مزم بود. 
 خا با شناخم خود خدا وتربیم  بر ایب نکت  تککید داخد ک  فانسا فپستایوزی  معروا ب  فپدخ خردمند تعزیم     
بد  ،  فپروخش او بر. بیند می ببخگ خا خدا های خود، آنگاهو ب  هایب ترتیب فبا دید  ببخگی و ظرفیم شناسد می

  ها ، فافبایش نیرو  و فبازی  برای زندگی بزتر و موفقیم دخ مشاغل تککید داشم. مزاخ  فبز ود
بدنی تربیم  کرد. اواو  تککید می  ذاتی  الالی   و  با تاایال   منط    با شکل ط یعی  و  آزادی  دخ  کودک  فخوسو  بر فخشد     

فخوسو  باوخ . دانسمکودک  و فپروخش حواس  الزم می وفاییشک و برای فخشد اویی  آموزش  سال  فچزاخ خا دخ
 .یاد نگیرند بزتر اسم ک  کودکا  فدوخویی و دخوغ  خا دخستی  و داشم ک  برای یادگیری فخاستی

پاسخ  18-2فزسن  ب  شرم جدول  اجباء اساس نیب مانند دیگر مکاتب ب  سفاال  کزیدی بر فمکتب خئاییسم      
 دهد. می

 . اجزای فلسفه با رویکردهای مکتب رئالیسم   18-2جدول 
 توضیح  اجزا  ردیف 

 خدا وجود دخ مواخدی ننی و ای ت   گیری جزا شکل واهعی النوا  جوهرتککید بر فوجود خدا  ب  ط یعمماوخای  1
  ظاهری و دید  آ  دخ دنیای خاخم باشعوخدخک شیء  شناسیمعرفم  2
 ط یعی  های وابست  ب  فتجرب  و شناخم فرد  و فهانو اخزش شناسیاخزش  3

 با توج  ب  هوانیب و نظم ط یعم   هابرآوخده شد  شایست  خواست  اخالق  4

 ط یعم   نظم و فوجود هااهنگی با هانو و  فدخک و شناخم از زی ایی   جزا  ، با اخت اطش  و تککید بر ففرد شناسیزی ایی 5
مسرئز ،   طی مراحل فتعریف  تجربی الزم یا  رروخی  با توسرع  منط ( نتیج   ،رر را  ،)ک را هیاسری  اسرتدالل منط   6

 با آزمایش  اسم.  فرضی  فرضی  و اخزشیابی مسئز ، تعییب مرت ا با الوامل تاام مشاهد 
خوب   اجتااع و خوب فرد خوب، زندگی اهداا، و هام تنی بر فآخما  وپروخشآموزشبر  کالسیک  فخئاییسم     

. کندتککید می گراالقل انسا  آموزش و تربیم برای خداشناسان   شزود و کشف بر فوحی، دینی  فخئاییسم. تککید داخد
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نقش آ  دخ خسید  ب  فسالمم ها  و دانشگاه و مداخس بدنی دخ فوخزشتوج  ب  تربیم دخمجاوع خویکرد فخئاییسم 
پ یری  اسم. از ایب منظر فبازی  نقش مندی از استعدادها ، فخودانض اطی  و فمسئوییمبدنی و خوانی ، فکشف و بزره

 . مدخس   خواهد داشم از خاخم دخ یا مزای دخ خسید  ب  اهداا موخداشاخه دخ ساالا  فتنریح
 

آ   وسیع معنی دخ آزمایشی با تککید بر فتجرب  یا تجربی آمریکایی، ایفزسن پراگماتیسم:  یا عمل. اصالت4-6-2
توریف    مقایس  و  داوخی،  تنکر،  مواخدی چو  فاحساس، ادخاک،  تجرب   هاپراگااتیسم  ازنظر.  شناسی  اسمبرای جزا 

 خواهد تجرب  از یافتب  برای فرد جبئیواهعیمفدخک شد  و  فوجود اشیاء  با ک  ها االتقادداخندآ  گیرد.خا دخ بر می
 شده اسم. معرفی 19-2های دانشاندا  و پیشروا  ایب مکتب دخ جدول برخی از دیدگاه. شد

 گرا    . دیدگاه برخی دانشمندان پراگماتیسم یا تجربه19-2جدول 
 توضیح  دانشمند ردیف 

سندخز   چاخیب 1
 پیرس 

 م.( 1849-1914)

بدنی و تارینا   با فاخائ  فرضری  و آزمو  آ  با الزای و شرناخم خود از طری  فتربیم تککید بر خوش
 نتایج   استقراء  و فاستدالل با هیاس و تعایم

جیاب  ویزیام 2
 ( م. 1842-1910)

حقیقم  و   و م انی نظری ، فنسرر ی بود  اخالق  از فکر ، فاسررتناده تککید بر فنقش تجرب  دخ آگاهی و
 برای هر فرد   خضایم و کاخایی تناسب، بزتریبفزندگی بر اساس 

 دیویی جا  3
 ( م. 1859-1952)

 بشررر، بیب  متقابل  الال م تنی بر فرایند  ی ، فتجرب نگرندهی آدخ ت ییر جزا  ، فیبوم   تککید بر فنقش دانش
دخسری محوخی  برنام ی جاب وپروخش  آموز محوخی دخ آموزشدانش  فیبیکی ، فاررول محیا و  اجتااع
 آموز دانش سازگاخی و توانائی الاله ، مسئز ، حل فرایند و فنیاز،

 کسب  ب   برای  فتجرب   و  فرضی    گرایی  داخد و با تککید بر فپژوهش الزای ، فآزمایشخیش  دخ فط یعم  مکتب ایب     
 منطقی، فتنکرا  بر مشتال الزای، خوشبا ایب خویکرد ب   تحزیل. شودواهعی  از سایر مکاتب متاایب می دانش

 از بسیاخی دییل هایبکند. ب تککید می تصایم  برای نتیج  اخ   از ه ل تجرب  و آزمایش طوالنی، مشاهدا  ها،فرضی 
مکتب پراگااتیسم نیب مانند   های الزای خود هستند.حارل از فعاییم دانش و دن ال تویید الزمب  حاضر الصر فالسن 
 دهد. پاسخ می 20-2فزسن  ب  شرم جدول  اجباء اساس مکاتب ب  سفاال  کزیدی بردیگر 
 

 گرا   . اجزای فلسفه با رویکردهای مکتب پراگماتیسم یا عمل20-2جدول 
 توضیح  اجزا  ردیف 

 ط یعمماوخای حقای  تجرب  و آزمایش دن الب  ط یعمماوخای  1
حراررررل از تجربر  ،  ث را  ، فنیراز بر  دانشبی و دائای جزرا  ، فایجراد شررررایا پیچیردهترککیرد بر فت ییرا    شناسیمعرفم  2

 آزمایش  الازی نتایج النوا  دانش حارل ازب  فحقیقم
 زندگی ، فنس ی بود   و فمتکثر از تجرب  بود    فسودمندی برای ها م تنی بر فواهعیم ،اخزش شناسیاخزش  3

 ها و متکثر از تجرب  نس ی امری اخالق  4

 ناایش و امثال آ   سازی،مجسا  های فنقاشی،انسانی دخ الرر  اخضای م تنی بر تجرب  و شناسیزی ایی 5

 تجربی آزمایش م تنی بر خوش منط   6
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هایی چو  هدایم دخ اخزش داخای زندگی هدفاند دخ فتجرب  از های دینی، االاال حارلاز دیدگاه پراگااتیسم     
برای خسید  ب   حلخاه تریبالازی مسیر حقیقم، دخستی و خستگاخی  خواهد بود. دخ ایب مکتب، فدموکراسی 

 کند. خا فراهم می فرهنگی  -اجتااالی مشاخکم و آزادی فخشد، برای الزم امکانا  زیرا های اجتااالی اسماخزش
 هایاثربخشی برنام  آموزا  ، فاخزشیابیها توسا دانشفعاییم ها بر فامکا  انتخابتککید پراگااتیسم     

 مسئز  فحل خوش با آموزش باید بزک  وجود نداخد دخسی کتب از آمران  دخ ایب ایگو استناد . اسم وپروخش آموزش
 خا  خود  استعدادهای بتواند  ک   کندمی آموز  خا طوخی خاهنااییفدانش  پراگااتیسم  تجربی  باشد. معزم وخزش و مربی

آموز  اسم و معیاخ یا ننوذ دخ دانش بدنی فخه ریتربیم معزم گیرد. نقش کاخب  وخزشی هایمزاخ  یادگیری دخ
 کنندهو تکایل ها  باید هااهنگدید معزم وخزش ففعاییم اش خواهد بود. ازالازکرد او اثربخشی خوش موخداستناده

برنام  مانند های فوقحارل از فعاییم باشند. تجاخب آموزا شخصی  دانش فزندگی و مدخس   دخسی دخ فدیگر مواد
مربیا  و دخ امر آموزش مفثر هستند.  سایم  تنریحا  هایفعاییم اخدوها، انواع خویدادها و الازی، فبازدیدهای

اخت اط  دخوس دیگر و فتاخیخ  فبزداشم ، فخیاضی ، بدنی ،فتربیم ه یل های مختزف ازآموزا  باید بیب دخسدانش
 جستجوی دخ فتجرب   آموز و دانشجو باید بابرهراخ کنند و استعدادهای خود خا دخ هر حیط  شناسایی ناایند. دانش

 زمین  فتجاخب باید وخزش معزم هایب منظوخ یکباکینیم بزتر باشد. ب  ش ل منظوخ خسید  ب  زندگی وب  هاخاه ایب
 کند.  خا فراهم تالش  ی   و دخسی  هاراه با فتجرب  هایبا برنام  اساسی

 
 مداخی ،فانسا  گرایی ،فانسا  انسا  ، اومانیسم بر فارایم یا هومانیسم مکتباومانیسم:  یا انسان . اصالت5-6-2

وجود آمده اسم. توسا فبشر  ب   هسم  آنچ   بر اساس ایب مکتب، جزا  و هر  تککید داخد.  فخودسازی   و  دوستی فنوع
 ال اختیشود. ب می داده او خواسم و اداخه ب  ک  ارایم اسم هااخزش تاام محوخ و دخ ایب معنا فانسا   مرکبثقل

 بیب پیوند هانداخد. اومانیسم وجود انسا  از برتر حقیقتی هیچ و شودمی ختم انسا  ب  و شروع انسا  از چیبها 
ای  اندیش  و ها از هر فهوم، مزمدانند بزک  معتقدند ک  تاام انسا نای خونی هم و فهادینی اساس خا بر هاانسا 

ها  نژادها  و بود  خواستگاه دو دییل فیکسا  ب  هابود   با هم داخند. بر ایب اساس انسا  پیوندی بر م نای فبشر
 فانسا  یونا ، فرهنگ و دخ میالد از ه ل هر  گوناگو   با هم برابر هستند. چند نژادهای استعدادها دخ سطحیفهم

های بیب فانسا  و خدا  دخ ای دخ خهابمهای اسطوخهشد. دخ ایب فرهنگ و دخ داستا معرفی می خدا  النوا  خهیبب 
 الزی  و ط یا  خنسانس ها از مکتب فاومانیسم  بود. دخ دوخا شود و ایب اوییب نشان مواخدی ارایم ب  انسا  داده می

فخویکردهای زمینی با محوخیم  ب  فخویکردهای آساانی  ایب منزوم برجست  شد و تککید انسا  از م هب  و فکزیسا
و نقش  بشر د خا ب  فهامجای خو حقیقم  ب  و نیل های فنجا ، خستگاخیانسا   ت ییر پیدا کرد. بنابرایب بحث

  از. بود ط یعم  بر بزتر و بشر برای تسزا بیشتر هدخ  فکسب الزم حقیقی تصایم او  داده شد. دخ ایب خویکرد هدا
سفاال  دن ال پاسخ ب خاجرز و دیگر کسانی  اشاخه کرد ک  ب  توا  ب  فمازیو،ایب مکتب می اندیشاندا  تریبمعروا

 بودند.  21-2فزسن  ب  شرم جدول  اجباء اساس کزیدی بر
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 . اجزای فلسفه با رویکردهای مکتب اومانیسم21-2جدول 
 توضیح  اجزا  ردیف 

 - ط یعمماوخای  1
  بشری آگاهی و تجرب  طری  از کسب دانش شناسیمعرفم  2
  جاعی ها و الامزی دخ ایجاد وجدا اخزش ها  سرچشا  و محوخ آدمی وجدا  شناسیاخزش  3

 نیکی و از خیر تککید بر اخالق الازی و میبا  پ یرش وجدا  اخالق  4

 تککید بر نظر انسا  دخ تشخی  زی ایی  شناسیزی ایی 5

 تجربی تحقی  و آزمایش منط   6
-ها و تناو فنیازها، احساسا ، الالی ، توانایی  اساس  بر  ها کالس  ها و اداخهدخ خویکرد اومانیسم فطراحی برنام      

 وجودی  ابعادی  تاام  کند تا ب  تکاملمی  طوخی هدایم  خا  هاطرم  آموز،دانش  با  هاراه  اسم. معزم  شاگردا   های فردی 
 و مداخخالهیم هایمحوخی ، ففعاییم بدنی دخ ایب مکتب بر اساس فشاگردهای تربیمبرسد. برنام  آموزدانش

 تر دخ مقاطع باالتر  هستند. متنوعو  تیای هایففعاییم ابتدایی  و مقطع جستجوگران  دخ
 

 هستی فارایم و وجودی  ففزسن  وجود ،فارایم معنایب  ایب مکتب اگزیستانسیالیسم: یا وجود. اصالت6-6-2
 فمسئوییم و انتخاب  توضیح ، فآزادی امری غیرهابل النوا ب  بشر فردی ، فوجود فتجرب  دخ ایب خویکرد بر. اسم

دیدگاه برخی دانشاندا  و پیشروا  ایب مکتب  22-2دخ جدول . شودتککید می االاال  ه ال نتایجداشتب انسا  دخ 
 موخدتوج  هراخگرفت  اسم. 

 وجودگرا     . دیدگاه برخی دانشمندان اگزیستانسیالیسم یا اصالت 22-2جدول 
 توضیح  دانشمند ردیف 

  گاخد کی سوخ  1
 ( م.1813 – 1818)

 یک انسررا   و فمحدود نشررد  انسررا  دخ  تککیدکننده بر فخویکرد دیب مسرریحیم ب  هسررتیو  گ اخپای 
 خار  سیستم

 ساختر  پل ژا  2
 ( م.1889 – 1976)

 بود  بشری دخونگرایی یک و محیا یک متضاب الازی، و حقیقم هر

  کرد  زندگی ساخم فزسن  برای تندخستی و فردخیک نیچ   3
ساختر  تقسیم  مانند ایوجودواجب فمنکر و خدا  یا ایوجودواجب ب  فمعتقد گروه دو ب  هااگبسیتانسیاییسم      

 اهایم انسا   وجود و هستی از ه ل آ  پیدایش چگونگی و فمعرفم ه یل از مسائزی ب  گ شت  هایفزسن  شوند.می
یعنی  بنابرایب فوجود انسا   بر ماهیم آ  اخجحیم پیدا کرد.. نداشتندانسا   توج   ایب منظر ب  فخود از و دادندمی

دخ مواجز  با هر چیب ساخت  دسم بشر، باید ب  سازنده آ  و تصویر ذهنی ایجادکننده آ  توج  داشم. دخ ایب مکتب 
دهد، ی ک  انجام میکاخهای با زندگی، جریا  دخ و فوجودیافتب  از اسم اما پس هیچ ناپ یر اسم و ابتداتعریف فبشر 

با ایب . کرد تعریف پیش هیچ انسانی خا پیش از کاخهایش و از توا نای کند. بنابرایبسازد و معرفی میخود خا می
 نیب مانند دیگر مکاتب ب  برخی سفاال  کزیدی بر سازد. مکتب اگبیستانسیاییسممنزوم هر فانسا   خودش خا می

 دهد. پاسخ می 23-2فزسن  ب  شرم جدول  اجباء اساس
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 وجودگرا . اجزای فلسفه با رویکردهای مکتب اگزیستانسیالیسم یا اصالت 23-2جدول 
 توضیح  اجزا  ردیف 

 - ط یعمماوخای  1
  سازد. دانش بشری ک  انسا  خود خا با آ  می شناسیمعرفم  2
  فنس ی بود  فمتکثر بود  از شرایا  و  فردی ، و شخصی هایتککید بر فجن   شناسیاخزش  3

  نس ی و وابست  ب  شرایا هر انسا   اخالق  4

 نس ی و بر اساس شرایا هر فرد  شناسیزی ایی 5

 تجربی تحقی  و آزمایش منط   6
 و خودخه ری و فبز ود آگاهی از هستی  برای فخودیابی، انسانی  وپروخش بر فجن ةدخ ایب مکتب آموزش     

 وجودی هایب  ویژگی بر اساس توج  معزم و موخدتوج  دخ آ  ففردمداخی  تدخیس ایگوی تککید داخد. خودفعاییتی 
یافتب   فموجودیم  باالث  حرکا   و  بشناسد  فحرکم   با  خا  باید خود  بدنی، انسا های تربیمآموزا  اسم. دخ برنام دانش
خالهیم، کسب تجرب  و نشاط  استعدادها،  بدنی باالث فتوانایی، پروخشوخزشی و تربیم هایشود. فعاییمفرد  

 های اننرادی بیشتر اسم. خواهند شد. دخ ایب مسیر توج  ب  بازی
 

 بدنی تربیت و ادیان . فلسفه7-2
 مسیر سعاد  دخ های ایدئاییسم ففزسن  دینی  اسم. فدیب خویکردهای فزسنی دخ انط اق بیشتر با دیدگاه از یکی 

بدنی و مانند فاسالم، مسیحی، یزود و زختشم  برای خسید  ب  سعاد  با فتربیمدهد. ادیا  ایزی نشا  می خا زندگی
 کنند. خا مطرم می 24-2وخزش  خویکردهایی ب  شرم جدول 
 بدنی  های دینی به ورزش و تربیت . رویکرد فلسفه24-2جدول 

 توضیح  دین   ردیف 
بزتر ،   دفاالی ، فسرررالمم ، فتنریح ، فزندگی فآمادگیمزی ،   و دینی فاتحاد  ها سرررتگی ، تککید بر فایجاد یزود 1

 و شررایسررتگی جواناردی،  وخزش ، فتوسررعة یک یا وخزشرری مختزف هایخشررت  مزاخ  دخ  فکسررب
 خای    بزتر بزداشم ، فتقویم ذهب  و فپرستش ب  ی ، فتوج ازخودگ شتگ

خوی یی ، فپیادهگوخاسررم و  تیراندازی  سررواخکاخی،پنداخنیک ، فآموزش   خفتاخنیک و تککید بر فگنتاخنیک، زختشم  2
دخختکاخی ،  فکشرراوخزی و  دزدا  ،  های سرررکش ، فشررنا ، فشررکاخ ، فتعقیبکرد  اسرربطوالنی ، فخام

 ی از خدا  برداخفرما و فپرستش و  مداخس  مراسم دخ جوایب توزیع و فخهابم
جسرم ، فیادگیری بزتر ، فنیکوکاخی ،   و خوم  خود، خانواده و جامع  ، فسرالممتککید بر فمنیدبود  برای   مسیح  3

خودگ شرتگی ، فبزداشرم ،  نشراط ، فجواناردی و از و  برای انجام فرایض دینی ، فشرادی  فسرالمم جسرم
 هانوع  ب  فکاک و دوستی خستگاخی ، فمیزب و خدا ، فخاستی ب  فایاا 

دوسرتی ، فسرالمم جسرم و خدا ، فنوع ب   فایاا   فمعنویم ،  فدموکراسری ، اجتااالی ،  فالدایم تککید بر   اسالم  4
انواع  خوم ، فجواناردی و ایثراخ ،  فتقویرم جسرررم برای انجرام فرایض ، فنیکوکراخی ، فتکرامرل اخالق  برا

 شرکاخ نیبه،پرتاب شراشریربازی، چوگا ، سرواخکاخی، شرنا، پیاایی،خاه ،تیراندازی چو  فکشرتی، هاییوخزش
  ماهیگیری   و
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ها  برای تشوی  مسزاانا  ب  پروخش تریب نعامالنوا  یکی از بااخزشپیام ر اسالم )ر( ضاب فمعرفی سالمم ب      
تر از مفمب ناتوا  اسم . ایشا  دخ فرازی فبد   خا شخصیتی مستقل و فرماید فمفمب نیرومند بزتر و مح وبتب می

فرمایند فبد  بر تو حقی داخد ک  باید آ  خا ادا کنی . حضر  الزی )ع( نیب هنگام دهند و میراحب ح  هراخ می
 خواهد تا االضای بدنش خا برای خدمتگباخی ب  خای ، نیرومند گرداند.       خازونیاز با خدا، از او می

کند. ب  بدنی  تککید می یمالنوا  یکی از دانشاندا  برجست  اسالمی بر فخشد اخالهی  متکثر از فتقوسینا  ب فابب     
تعادل  از او و معنوی  مادی دخ ایب شرایا فنیروی وا داشم؛ زیرا نوشتب  و فخواند  القیده او ن اید کودک خا فقا ب 

سینا دخ ابب. اسم مبام  بزتریب چیب فوخزش  برای مواجز  مناسب با ایب مسئز  و خسید  ب  فتعادل . شودخاخم می
 هاییونوجوانا   و فانجام انواع فعاییمکودکا  بزداشم بدنی وتربیم فوخزش، بر هانو  اخزنده کتاب از فصل چزاخ

 .شنا  تککید داخد و شاشیربازی سواخکاخی، کشتی، دو، بازی،توپ پرش، چو  خاهپیاایی،

  از دوخه کودکا   و فتربیم فرزندا  وپروخشیبوم فآموزش ب  ناررری اخالق کتاب دخ طوسری  نصریر فخواج      
فموفقیم ، فبرخوخداخی از   تربیم برای فخسررتگاخی ، طنوییم ایام دخ کند. ازنظر او بایدونوجوانی اشرراخه میکودکی
وخزش   بدنی وجامع   موخدتوج  هراخ گیرد. دخ ایب مسیر فتربیم و خانواده  و فمنیدبود  برای خود، اخالهی  فضرائل

 سالمم  اسم.   و جسم فخوم،پروخش  برای مزم یکی از اخکا 
نرد، شطرنج، شکاخ و چوگا   برای های وخزشی مانند فتخت فکیکاوس  دخ فهابوسنام   بر استناده از برخی خشت      

وخسوم زندگی الزای اشاخه داخد. او بر یبوم جامعیم دخ آموزش و ضروخ  یادگیری از هر الال ب  یادگیری آداب
جاز  مواخد الزم برای آموزش ب  فهرآ ، اخالق، ادب، دانش، هنر، فب، کاخبرد سالم و شنا  کند. ازمقداخ الزم تککید می

کند و هر بخش بخش تقسیم می 25کند. ب  هایب نحو فغبایی  از دیگر دانشاندا  مسزاا ، کاخ جزا  خا بر اشاخه می
 دهد.  فدبیری، وخزش و سواخکاخی  هراخ میداند. او بخش فجزد وکوشش  خا وابست  ب  الزم  خا ب  یکی از الزل وابست  می

برداخی از پروخدگاخ   بدنی برای پرسررتش و فرما دخ مروخ انواع ففزسررن  دینی  محوخهای مشررترکی چو  فتربیم     
بدنی و الزوم وخزشری  باید ب  ایب نکت   موخدتوج  هراخ داخد. بنابرایب برای تربیم نیروهای متخصر  دخ زمین  فتربیم

الطا فرموده اسرم و نقش   م ک  پروخدگاخ دخ سراختاخ بد  انسرا  فتوانایی فعاییم، حرکم، کاخ و تالش  خاتوج  داشر 
انکاخ اسرم. ایب خویکرد فتکامل  تحرکی  دخ زوال انسرا  و انسرانیم ازنظر فجسرای و خوانی  غیرهابلتحرکی و کمفبی

یوه زندگی سرایم  با فوخزش منظم و مداوم  برای  داند. بر ایب اسراس فشر انسرا   خا وابسرت  ب  فحرکم و پویایی  می
زندگی سرایم فردی و اجتااالی ضرروخ  داخد. فسرالمم بد  و وخزیدگی  از بسریاخی جزا  خوی فسرالمم خوا   اثر  

دهرد. بنرابرایب هر جرامعر  بر  تربیرم فنیروی متخصررر   گر اخد و ظرفیرم انجرام کراخ و کینیرم زنردگی خا بز ود میمی
 د اسم.   بدنی  نیازمنتربیم

ها میا  وخزشکاخا  و مربیا  اثر داخد. برای ناون  بسیاخی از الالوه برایب خویکردهای دینی دخ انتخاب اخزش     
های زیاد، ها حتی دخ ه ال پول مداخ  دخ ت زی ا  محصوال  غیراخالهی یا مضر برای انسا های وخزشی فدیبشخصیم

 کنند.     شرکم نای
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گرایی دینی با تککید بر فزندگی پس از مرگ  نیب ب  فوخزشکاخا  و مربیا   دخ خالایم خفتاخهای خویکرد تکامل     
کند. برای ناون  از دیدگاه یکی از دانشاندا  مسزاا  انسا  دخ هر اخالهی دخ فمحیا وخزش و خاخم از آ   کاک می

 شود. می 25-2شرم جدول تری ب  یافت مرحز  از فزندگی  با فمرگ  واخد زندگی جدید و تکامل
 گرایی در مراحل مختلف زندگی بشر  . رویکرد تکامل25-2جدول 

 توضیح  مرحله ردیف 
زندگی  1

 اسپرمی 
شود و  متری  واخد تخاک میاز جاع هباخا  اسپرم، تنزا یک اسپرم دخ فارز  فچندساالت  و چندسانتی

گیری جنیب برای یک زندگی جدید  تخاک مقدم  شکلمیرد اما آ  اسپرم از طری  شاید از دید بقی ، او می
 شود. می

ماه  دخ شکم مادخ و مایع آمنیو ، هصد خروم از ایب محیا و وخود ب    9جنیب با گ خا  زندگی حدود   زندگی جنینی 2
اما دخ  شود )تع یر مرگ( اش او از آ  دنیا خاخم میماه   9کند. از دیدگاه هابیستا   دنیای جدید خا پیدا می

 گیرد.  الال واخد دنیای جدید و دخ جریا  تکامل هراخ می
های چند رد  انسا  از بدو توید تا زندگی چندیب سای  بر خوی کره خاکی فررم حرکم دخ مسافم  زندگی زمینی 3

ی ها، خفتاخ و االاال او دخنزایم او خا برای وخود ب  دنیای دیگرتری داخد. تجرب کیزومتری و زندگی طوالنی
کند ک  بازهم از دید بقی  برای او مرگ اسم ویی ایب فمرحز  تکامزی  زمین  وخود ب  زندگی  آماده می

 تری خواهد بود.  جدیدی با امکا  تجرب  فزما  و مکا   وسیع
بینی ک  زندگی زمینی فررتی برای تکامل انسانی و معنوی و آمادگی برای ایب خویکرد و پیدا کرد  ایب جزا      

کند تا اسیر غروخ و ننسانیا  احتاایی دخ دنیای تر اسم، ب  وخزشکاخ کاک میخود ب  زندگی و دنیایی ببخگو
ننس ایب دوخا  خا سپری کند. دخ ایب مسیر یکی از موضوالا  ننس و الب وبرق وخزش نشود و با االتاادب پرزخق

 بسیاخ مزم فاخالق وخزشی  اسم.
 . اخالق ورزشی8-2 

اخالق  جاع واژه فخُز   و ب  معنای های مزم دخ ففزسن  وخزش  اسم. فهای کزیدی و مفین فاخالق  یکی از بحث
ها و خفتاخهای آدمی با توج  ب  دو بعد ب  شرم جدول بر خوی  گ اخیاخزشها  و فالزم اخالق  دانش برخسی و  فخوی
 هستند.  2-26

  . ابعاد موردبررسی در علم اخالق26-2جدول 
 توضیح  ابعاد  ردیف 

منظوخ هضاو  و  وبد  از دیدگاه اخزش و ب کننده خفتاخهای فخوبهواالد و ارول تعییب Moralوجدا  اخالهی یا  1
 داوخی 

 ای و کاخی هواالد توافقی برای خفتاخهای حرف  Ethicsاخالق الازی یا  2
کنند و فاخالق  خا برای شناسایی فمعیاخهای خفتاخ نیک  برخی پژوهشگرا  فارول اخالهی  خا از فاخالق  جدا می     

شناسی . فاخالقبرندیمو فارول اخالهی  خا برای خویکردهای فخردگرا، الزای و توجیزی دخباخه هواالد خفتاخی  ب  کاخ  
های هطعی هر کشوخ یا سازما  هستند فهوانیب  دستوخایعال بیب فاخالق  و فحقوق  هراخ داخد. حدفارلای  دخ حرف 

شود. نیروهای ها فتن ی   دخ نظر گرفت  میآ   شکست  شد ها هابل پیگردهای حقوهی اسم و اغزب برای  ک  تخطی از آ 
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کنند. محاکم هضایی ر  و خوان  محاکم هضایی میها خا فمتوهف یا دستگیشکنا   آ انتظامی با واکنش دخ مقابل فهانو 
دهند. ایب دخ حایی اسم ک  شده دخ هانو ، موخد هضاو  و جریا  هراخ میشکنا  خا بر اساس مواخد تعییبنیب هانو 

وبدهای موخدپ یرش دخ جامع  شود. دخواهع خوبدخونی داخد و با معیاخ فوجدا   کنترل می جن  فاخالق  بیشتر 
 مجازا دهد.  ها ابتدا فوجدا  فرد  و سپس جامع  ب  او هشداخ میتوجزی ب  آ د دخونی شده و دخ روخ  بیتوسا فر

ب را ، خانیکی و )  هستند باطب ریضاهانونی شامل مواخد فمادی و زندا   اما مجازا  اخالهی م تنی بر فوجدا  یا 
 (.1394آطاهریا ، 

کاخی ک  باالث   و اخالهی  اسم. با ایب خویکرد خفتاخ فوخزشکاخ کمهوانیب وخزش امروز، خواها  بازی فرادهان
کننده نتیج  تالش دیگرا   و فوخزشکاخ بدو  انصاا و الدایم  اخالهی نیسم شود ، فوخزشکاخ ت اهشکسم تیاش 
 هاانسا  ها مرت ا دانسم زیرا    انسانی  فمسئوییم  خا با  فاخالق   ارطالم(  1994)  کرچااخ(.  2009،  1)مستر آیکسیس

 برخوخداخ معنوی  و فاخالهی سطح باالی ها ازانسا  اگرچ  ها . کنندمی داوخی های الاومی فاخزش ه ول  اساس بر
 ایجاد حساسیم و ایب مسیر شناسایی گیری م تنی بر اخالق  دخ محیا فراهم شود. دخنیستند اما باید زمین  فتصایم

مشاخکم الاومی بسیاخ مزم و یک مسئوییم اجتااالی برای هاگا  اسم. ایب جزب  و اخالق  فارول  ب  نس م
شرایا مواجز  . دیگرا   خواهد بود و خویشتب ه ال  دخ افراد هانونی و اخالهی دخبرداخنده فتعزد مسئوییم اجتااالی،

 دخ ایب هی اخال توجزی ب  ارول اخالهی اسم.  فارول با وخزش دخ شرایا تجاخی و تککید بر فدخآمد و سود  بی
ن اشد.   جامع   افراد  دیگر  برای  ضرخ  یا  آسیب  باالث  سودگرایی،  و  طز ان مننعم  هایتالش  ک   باشد  ایگون حوزه باید ب 

 مسئوییم ایب. اسم اجتااالی مسئوییم یک مشتریا   و جامع  ب  نس م هاباشگاه مدیرا  و راح ا  هاچنیب فتعزد
 زما  دخ خدما  الازکرد، اخزیابی مناسب، تجزیبا  حائبشرایا، مربیا  الی ، کاخکنا  سایم، شامل فمحیا تواندمی

 سازما  هر فزسن   و ک  فخسایمباشد. باید پ یرفم آ   امثال  و مناسب خسانیاطالع منصنان ، الضویم ح  مناسب،
 هاگیریتصایم ها  دخ فارول اخالهی  ب  هستند. بنابرایب باید کننده خفتاخ معاول افرادتعییب مسئوالنش و وخزشی

دخ اخت اط با  و فزسن  دخ خیش  گیری خا دخ ها  سطوم سازما  وخزشی نزادین  کرد. هرگون  فتصایم کرد و آ  توج 
 اخالق  دخ میا  فمدیرا   بر  م تنی  گیریفتصایم  ب   مواخد  ایب  از  آگاهی  اسم.  معنوی   داوخی  و  اخالق  استدالل،  فمنط ،

دن ال م تنی بر ارول اخالهی ب   تصایاا  برخی  توجی  برای  کند. ب  ایب نحو ک  شخ می کاک  کاخکنا  وخزشی و  
اخالهی  مانند فدزدی نکرد   دخ چاخچوب   ها خواهد بود. ای ت  بسیاخی از فارول کزی  هاسو با آ   ارول   یا  فمقرخا 

م تنی بر فارول اخالهی  دخ مواج  با مسئز  باید ب   یگیرتصایم حال برایمطز  هوانیب و مقرخا  هستند. باایب
های ماکب اخالهی  پرداخم. مالک فاخالهی بود  حل یا تصایممرت ا  و فشناسایی انواع خاه آوخی اطالالا فجاع

 تعییب کرد.  27-2توا  با توج  ب  س  سفال کزیدی ب  شرم جدول حل  خا میتصایم یا خاه
 
 
 

 
1. Masteralexis 
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 حل   بودن یک تصمیم یا راهمحورهای تشخیص اخالقی. 27-2جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 اسم؟ هاگا  سود ب  تصایم ایب آیا سودمندی  1
 اسم؟ تصایم منصنان  ایب آیا الدایم  2
 شود؟می گ اشت  احترام دیگرا  حقوق تصایم ب  ایب با آیا حقوق دیگرا  3

ایب احتاال  مننی پاسخ کند و برالکس هرتر میبود   تصایم مطائبفاخالهیهر سفال ما خا از  ب  مث م هر پاسخ     
 مایی بحرا  و اویی  مواد هیام افبایش الزم ب  وخزشی، پوشاک توییدکننده یک ناون  اگر دهد. برایخا کاهش می

 باید تصایم ایب  بوداخالهی دخباخه هضاو  هرگون  داشت  باشد؛ برای پائیب باکینیم مواد استناده از هصد شرکم،
 مواد، کینیم کننده،مصرا و توییدکننده دخباخه تواندمی اطالالا  ایب. کرد آوخیجاع خا کامزی اطالالا  و حقای 
 بود  ه ول هابل توا می پس. باشد آ  امثال  و توییدی کاالی کینیتیبی یا مرغوبیم میبا  شرکم، مایی مشکل شد 

 باید مرحز  ایب دخ. کرد وتحزیلتجبی  آ  بود  منصنان  و افراد حقوق ب  احترام و سودمندی اساس بر خا تصایم
 برد،می سود طرایک برند؟  و فاگرمی سود کاخ ایب از کنندهمصرا هم و توییدکننده هم اطالالا  تکایزی چو  فآیا

 کواخترمب، و زنگر آخکی پاخکب،)آوخی کرد دیگر مواخد مزم خا جاع و افتد؟ می خطر ب  حد چ  تا دیگر طرا منافع
 شده اسم. معرفی 28-2نیب دخ جدول  وخزشی اخالق دخ الدایم ارل محوخهای تریب. مزم(119-120 :1382

 . محورهای عدالت در اخالق ورزشی 28-2جدول  
 توضیح  محورها  ردیف 

 مختزف ابعاد افراد هاسا  از با یکسا  برخوخد منصنان  خفتاخ 1
 طرفان   بی و منصنان  فوجدا ، خوی از اجرای هانو  مقرخا   و هانو  اجرای منصنان  2
  مسئول فرد توسا دیده،ب  افراد خساخ  باانصااپرداخم غرامم  منصنان  ج را  3

 های با خطای الاد و آگاهان توبیخ افراد برای خویدادها و تصایم منصنان  توبیخ 4

 شناسی،معرفم شناسی،فوظین  زمین  دخ باید وخزش مدیرا  ک  اسم خوشب بحث، ایب مجاوال  توج  با     
 و  وخزش. کنند الال خویش خوزان  هایمسئوییم ب  بتوانند تا باشند داشت  فزسنی مطایعا  اخالق  و شناسیاخزش

 مدیر اینک  ویژهب . دهدمی تشکیل خا پژوهش مزم هایحوزه از یکی وخزش، مدیریم دخ فزسن  از استناده مناس م
 داشتب. مواج  اسم فمحیا کاخ  و جامع   ب  فخدمم و دخ اخت اط با م تنی بر فارول اخالهی  هایپرسش با وخزش

 . (123. ر ،1382 کواخترمب، و زنگر آخکی پاخکب،)اسم  مفثر اندیشاندان  دخ ایب مسیر بسیاخ و منتقدان  تنکر
مکاتب فزسنی مختزف، ضاب مشترکا  فخویکردهای خاری ب  موضوع اخالق  داخند. شناخم ایب خویکردهای      

کند. برای ناون  برای بازداخی از برخی خفتاخهای غیراخالهی، کاخبردی ب  فخالایم و اجرای ارول اخالهی  کاک می
های تواند دخ اتخاذ فتصایمبا اموخ دنیوی داخد ک  میدخ مواجز     29-2ای ب  شرم جدول  گان ففزسن  دینی  خویکرد س 

 م تنی بر اخالق  مفثر باشد.  
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 . رویکردهای فلسفه دینی در مواجهه با مسائل دنیوی برای بازداری از رفتار غیراخالقی  29-2جدول 
 توضیح  رویکرد ردیف 

 سپاسی از خداوند برخوخداخی از یک نعام و یبوم ح  کسب توفی  دنیایی 1
 سپاسی از خداوند  دخ ح  تداومیبوم دخک یک حکام ایزی و  ناکامی دخ نتایج دنیایی 2
 سپاسی از خداوندیبوم دخک یک آزمایش ایزی، ضروخ  ر ر و تداوم دخ ح  از دسم داد  چیبی  3

       
 ای در ورزش. اخالق حرفه1-8-2

کند. ها کاک مییی از اخزشنزار اساس فزم ایجادشده از فاخالق معنوی یا وجدا   ب  برداشم بای  فاخالق حرف 
شود. دخ معنوی  باشد؛ فرد دچاخ چایش و تضاد دخونی می اخالقف باای  دخ تعاخض اگر فالنارر نظام اخالق حرف 

اخالهی چو  فاحترام ب  کرامم انسانی،   ایب شرایا فتوجی  منطقی خفتاخها و کرداخها  بر م نای ارول الاومی و پایداخ
 (.1388کند )خانیکی، های جاعی و اجتااالی  ب  خفع ایب تضاد کاک میبیا  حقیقم، شنافیم و ایتبام ب  اخزش

النوا  های اخالهی بوده اسم. پززوا  ب اخالهی  و از اخزش -منزوم پززوانی دخ ایرا  هاواخه رنتی فوخزشی     
خز ، النم، هوشاندی، ذکاو  و هایی چو  فحسبق، سزحشوخی و جواناردی  باید از ویژگیای از فاخالاسطوخه

شود. هایی معرفی میالنوا  نااد پززوانی با چنیب ویژگیبود. دخ شاهنام  شخصیم خستم ب تنومندی جسم  برخوخداخ می
حضر  الزی )ع( موخدتوج  هراخ گرفتند.   ویژهپس از ظزوخ اسالم برای مرام پززوانی ایگوهایی چو  اماما  معصوم و ب 

توا  یکی خا بدو  و خوم  اسم و با ایب خویکرد نایبدنی اسالمی توج  ب  هر دو بعد فجسم اساس فزسن  تربیم
دیگری تقویم کرد. با ایب خویکرد از اواسا هر  ظزوخ اسالم دخ کناخ پززوانا ، گروهی بنام فالیاخ  و با هاا  خوی و 

-شزر  یافتند. الیاخا  مردانی فهوی، چابک و معتقد ب  خصایل فتو  و جواناردی یا هاا  اخالق خصزم پززوانی
ها  ها خود خا فبرای گرفتب ح  مظزوم از ظایاا  و پس داد  ب  آ ها دخ ایب بود ک  آ مداخی  بودند. ویژگی خار آ 

 انداختند.  خطر میب 
قدس و وخزشی، محزی برای تربیم و معرفی پززوانا  ب  جامع  بوده اسم. النوا  یک مکا  مزوخخان  دخ ایرا  ب      

خا   فتو  دیباالنوا  ستو  ارزی ایب مکتب اسم. او  توج  دخ زوخخان ، وجود یک مربی یا مرشد ب یکی از نکا  هابل
توا  ب  مواخدی ب  می ویژه جوانا  و نوجوانا  بیاموزد. ازجاز  معیاخهای پززوانی دخ ظاهر افرادب  وخزشکاخا  و ب 

 اشاخه کرد. 30-2شرم جدول 
 . شش مقام ظاهر پهلوانان یا فتیان  30-2جدول 

 توضیح  نوع مقام  ردیف 
 تککید بر حنظ الوخ  و دوخی از زنا بندشزواخ 1

 تککید بر حنظ شکم از یقا  حرام  بند شکم  2

 تککید بر حنظ زبا  از غی م و بزتا    بند زبا   3
 ن اید بشنود یا ب یند.   ازآنچ تککید بر حنظ گوش و چشم   وبصر بند ساع 4
 چینی تککید بر پرهیب از خنجاند  دیگرا  و سخب وهدم بند دسم 5
 دوخی از حرر و یادآوخی مرگ و دنیای دیگر  وامل حرر 6
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توا  ب  فپوخیای ویی  اشاخه کرد ک  با از خودگ شتگی نام خود خا از ایگوهای برجست  معارر دخ تاخیخ ایرا  می      
تختی  نیب  پززوا جزا ای ث م کرده اسم. پس از او فالنوا  یک پززوا  اسطوخهها دخ تاخیخ ایرا  ب فراتر از هزرمانی

دوخه وخزشکاخا  هم هرچندالنوا  یک پززوا  دخ تاخیخ ایرا  ماندگاخ شد. ب  پسند دییل خفتاخهای فاخالهی و مردمب 
 ها مانند تختی موخدتوج  نیسم.  های زیاد اما نام آ کسب مدال   باوجودهای بعد از او و تا ب  امروز  یا شاخ  دخ دوخه

 
     . اخالق ارتباطی در ورزش2-8-2

های مختزنی توا  تالشی میفرافردجاعی و حتی اخت اط  فردی تا اخت اطدخ یک ایگوی اخت اطی از سطح اخت اط دخو   
شود تا دخ تاامی انواع اخت اطا ، خا برای فخالایم و بز ود خفتاخ اخالهی  دخ پیش گرفم. دخ ایب ایگو ب  فرد توری  می

 شده اسم.اخائ  1-2خ دهد. ایب ایگو دخ شکل سطح مطزوب اخت اط خا دخ دستوخ کاخ خود هرا
 

 سطوح ارتباطات  ردیف 
 انواع ارتباطات 

 سطح نامطلو   سطح مطلو   سطح نامطلو  

ی مننی/  خودپنداخ ننسننس/ الب االتاادب  خودشینتگی فردی درون 1
 مازوخیسم 

سکو    /کرد  غزومداهن / فردیبین  2
بدو  توج  ب  نیاز   /جاب  نا

 مخاطب

ی منطقی و م تنی بر  وگوگنم
 محوخ  ازیناستدالل برتر/ 

توهیب/ مسخره کرد /  
-فررم نداد  برای پاسخ 

گویی/ بدو  توج  ب  نیاز 
 مخاطب/ سادیسم

زبا  تخصصی/ پیچیده/  گروهی یا عمومی 3
 /رج ابیغفزم/ غیرهابل

 مخاطب  ازینبدو  توج  ب  

ج اب/ با توج   /فزمهابلزبا  
 مخاطبب  نیاز 

  /میاهایبزبا  ساده و 
بدو  توج  ب    /رج ابیغ

 نیاز مخاطب
زبا  تخصصی/ پیچیده/  جمعی 4

 /رج ابیغفزم/ غیرهابل
 /مخاطب ازینبدو  توج  ب  

 وخزان  سوگیران  و غرض

ج اب/ با توج   /فزمهابلزبا  
ب  نیاز مخاطب/ خویکردی 
 آگاهان ، منصنان  و مستدل 

  /میاهایبزبا  ساده و 
بدو  توج  ب    /رج ابیغ

نیاز مخاطب/ االالم نظر  
 بدو  آگاهی و شناخم

حیوا  آزاخی/ گیاه آزاخی/  یفرد فرا 5
ماشیب ساالخی یا ماشیب 

 یی معنویگراجبم زدگی/ 

 بیآممسایام اخت اط منطقی و 
با حیوانا  و گیاها / استناده 
مفثر از ماشیب/ هوش معنوی  

مناسب /با تککید بر بز ود  
 کینیم زندگی

وابستگی ب  حیوا /  
ی/ وابستگی ب   هراسوا یح

گیاه/ گیاه هراسی/ وابستگی 
ب  ماشیب/ ماشیب هراسی/ 
بیگانگی با ماشیب/ معنویم 

 گریبی
 (1394) ی قاسم. الگوی سطوح مطلو  و نامطلو  ارتباطات حمید 1-2شکل 
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 ایب کسرآ  وجود داخد. دخ ی ان یمفردی، سطح مطزوبی دخ دخ پیوستاخ اخت اط دخو فردی: ارتباط درون .1-2-8-2
دانای کل هستند. دخ سر کنند از ها  باالتر و برتر و ک  خودشینت  هستند و اغزب فکر می پیوستاخ، افرادی هراخ داخند

ها اغزب بدو  شزامم الزم برای مواج  و اغزب تسزیم مطز  دخ برابر ها  نظرا   هستند. آ   بیبخودکمدیگر افرادی ف
مث م،  خودپنداخهایب پیوستاخ سطح فاطاینا  و مطزوب  با افرادی داخای ف ان یمداخند. دخ با حقیقم گام بر می

ها کاک میتصاها دخ اتخاذ دخ ایب سطح ب  حنظ اخزش ننسالب ود داخد. شاخ    وجننسالب و  ننساالتاادب 
 کند.می

توا  شاهد مداهن  )م ای   می طراکیازدخ ایب نوع اخت اط و دخ شکل نامطزوب فردی: . ارتباط بین2-2-8-2
وگوی دیگرا  بود. سطح مطزوب ایب نوع اخت اط گنم ریتحقغیرواهعی( و از سوی دیگر، شاهد توهیب، مسخره یا 

وگوی منطقی، پ یرش استدالل برتر اسم. دخ مواخدی افراد منطقی و م تنی بر نیاز مخاطب اسم. ارل م نایی دخ گنم
کند ک  کنند و گاهی فرد طوخی رح م میاز موهعیم یا ش ل خود سکو  میدییل ترس دخ حضوخ فرد مقابل ب 

و مسخره کرد  ی    انداختب دسمدخ ایب پیوستاخ افرادی ک  از  کند.خا از طرا مقابل سزب می اظزاخنظرامکا  
 ی داخند.گرآزاخیدز نوالی سادیسم یا ی   اگ اخند، احتاال ابتال ب برند و با ایب خویکرد گام ب  میادیب وخزشی میمی

داخند و دخ حضوخ دخ   فزمهابلی شیوا و انیبابوخزشکاخا  یا مربیانی ک  توانایی اخائ   ی:گروه ارتباط .3-2-8-2
 برند دخ سطح مطزوب ایب نوع اخت اط هراخ داخند.گویی خا دخ افراد مختزف باال میهای مختزف، انگیبه پاسخجاع

هایی خا با خویکردهای اطالالی از موضوع، مطایب پیاموخزشکاخا  یا مربیانی ک  با بیجمعی: . ارتباط4-2-8-2
گیرد، خسانی وخزشی روخ  میکنند؛ حتی مواخدی ک  با کسب منافع شخصی اطالعیا غیرواهعی مطرم می  ان یگراآخما 

یا مطزوب ایب  نا یاطاهابلهای انسانی اسم. سطح اخت اط دخ دو سر پیوستاخ و از نوع نامطزوب و دوخ از اخزش
کنند با هزم، دوخبیب و کالم خود سعی میو مزاخ  مناسب،  ننسالب پیوستاخ، افرادی هستند ک  با شناخم واهعی، 

-گیریها خا خوشب و با انتقادا  سازنده و خاهگشا، زمین  توسع  وخزش خا بدو  نتیج ک  دخ بیب افکاخ الاومی واهعیم
 (.1391وخزان  فراهم کنند )هاسای و کشکر، های غیرواهع گرایان  و غرض

بیانی  ک  حتی دخ اخت اط با موجوداتی غیر از انسا  مانند فماوخای دخ ایب سطح فوخزشکاخا  یا مری:  فرافرد.  5-2-8-2
کنند، نقش مفثرتری شده پیروی میهای انسانی و شناخت ط یعم، گیاها ، حیوانا  و یوازم وخزشی  از ارول و اخزش

 دخ جزم بز ود کینیم زندگی انسانی و اجتااالی داخند.
 
 ورزشی. اخالق در آموزش و پژوهش 2-8-3

دبستانی های آموزشی و پژوهشی دخ وخزش اسم. ایب مزم از دوخا  پیشیکی از موضوالا  مزم توج  اخالق دخ نظام
وپروخش و سطوم مختزف دانشگاهی ادام  خواهد داشم. یکی از ناادهای شروع و دخ طول تحصیل دخ آموزش

ساز فساد دخ نظام آموزشی تریب کنشگرا  زمین زمهای موخد اشاخه اسم. متوجزی ب  ایب مزم وجود فساد دخ نظامبی
 آموز یا دانشجو ، فمعزم یا استاد ، فکاخکنا   و فمدیریم  هستند. و پژوهشی چزاخ خکب ارزی فدانش
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فاحساس فساد  برداشتی اسم ک  مخاط ا  یک دستگاه از وجود فساد دخ آ  داخند و ای ت  ب  منبی  تکیید هطعی       
االتاادی نس م ب  آ  دستگاه آ  دستگاه نیسم اما یک نشان  بر احتاال باالی وجود فساد و ایجاد بیوجود فساد دخ 

ها وپروخش و دانشگاهی ایرا  از بقی  دستگاههای آموزشاسم. دخ تحقیقی نشا  داده شد ک  فاحساس فساد  دخ نظام
تواند بسیاخ دستگاه داخد اما آثاخ مخرب آ  می کاتر و حدود پنجاه دخرد بود! ایب مقداخ اگرچ  سطحی کاتر از بقی 

های مختزف هستند. بیشتر باشد، زیرا دخ ایب نظام افراد دخ حال تربیم و آماده سازی برای وخود ب  جامع  دخ نقش مزم
معرفی شده اسم  31-2های دانشگاهی دخ جدول های مزم فساد توسا کنشگرا  نس م ب  هم دخ نظاماز جاز  گون 

 (. 1398زاده، ی هاشم)حسین
 های فساد در نظام آموزش عالی . برخی نمونه31-2جدول   

 ها  نمونه کنشگران  ردیف 
فواداخ کرد  دانشجو ب  نوشتب مقای  و کتاب مشترک بدو  اینای نقش الزم ، فدخسم کرد    استاد ب  دانشجو 1

بازی دخ  غیرمادی ، فپاختیخزوم  جعزی برای دانشجودخ ه ال دخیافم انواع خدما  مادی و 
با دانشجو برای ج ب ، فاستثااخ اهتصادی  نام ، تکیید رالحیم یا مصاح  داد  معرفی

 گ اشتب دخ وظین  آموزشی ، فناره داد  ناالادالن ( و...   دانشجویا  دخ طرم پژوهشی ، فکم

ناایی یا استناده از واسط  دخ برابر  فتطایع استاد ، فب  چایش کشید ، فشاخ، تزدید، مظزوم دانشجو ب  استاد 2
 سازی اخالهی برای استاد  و...  استاد  و فپرونده

 فدخخواسم خشوه دخ ازای اخائ  خدما  ، فجعل اسناد دخ ازای گرفتب خدما   و...   کاخکنا  ب  استاد یا دانشجو 3
ام خا دخ  ای یا تو مقای بستا  مقای فاالاال ننوذ دخ داوخی و تکیید مقای  یا چاپ کتاب ، فبده استاد ب  استاد 4

سای  ،  نام  و خکنم ، فت انی دخ توزیع پایا ا  چاپ کب و مب مال تو خا چاپ مینشری 
 سازی و تخریب هاکاخا  خهیب یا خاخم از باند  و ...  فپرونده

جای هم  های الزای بدو  مشاخکم الزم ، فتقزب و ب فاضاف  کرد  نام هاکالسی دخ فعاییم دانشجو ب  دانشجو  5
 امتحا  داد  ، فسواستناده جنسی دخ ه ال انجام وظایف دیگرا   و...  

مدیریم ب  دانشجو، استاد  6
 و کاخکنا 

بازی دخ انتصابا  ،  بازی دخ ج ب هیئم الزای، کاخکنا  یا دانشجو ، فپاختیفپاختی
 فاختالس ، فسوء استناده از موهعیم برای گرفتب امتیازهای ناح   و... 

 
آموزا  دخ حوزه وخزش هر جا ک  از طری  الدایم دوخ و احسرراس  های معزاا  وخزشرری و دانشهایب فعاییمب      

گیرد. ایب امر حتی دخ النوا  مصداهی از الدم خالایم فاخالق دخ نظام آموزشی  موخد توج  هراخ میفساد ایجاد کند، ب 
 پردازند نیب رادق اسم.  کودکا ، نوجوانا  و حتی ببخگساال  میهای وخزشی و دخباخه مربیانی ک  ب  آموزش باشگاه

 
 . نقد اخالقی در ورزش2-8-4

های داخد. آشنایی با ارول نقد و انجام نقد سازنده دخ خسان  یکی از شاخ ای نقد جایگاه بسیاخ مزای  دخ گنتاا  خسان 
 ایساده کاخ دیگرا از خرده گرفتب . یعنی اسم ماتنع و سزل کاخی نقد، دخمجاوعای اسم. مزم دخ اخالق خسان 

 نقاطک  باید دخ آ  ف  اسم   دهی ی  سنجشف  نقد.  بود  خواهد  مشکل  کاخی  ، فباهل  رشیموخدپ    و  ارویی  نقداما ف  اسم
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با   نقد.  دانسم  نادخسم  از دخسم  تشخی   برای  یتالش  خا  نقد  توا می  کزی  تع یریدخ   .شود دیدهباهم     وضعفهو 
و  نظراختالانقدها ف دخدهد. خا تشکیل می بشری دانش از مزای بخشنسانی  االزومفحوزه  دخجایگاه ویژه خود 

 انتظاخ. اما نکت  مزم آ  اسم ک  هر نظر یا دیدگاه باید فاستدالل مناس ی  داشت  باشد.  اسم  ناپ یراجتناب  امری   دیدگاه
و اطالالا   اخائ  دهند. انتقادهای   اخ اخ  خود خا بدو  فهرگون  سوگیری  و با فبرخسی جامع  نقدخ رنگاخا  ف  ک   خودمی

های پژوهشی  باشند. های دانشگاهی باید با توج  ب  پشتی انی فم انی نظری و پیشین ویژه دخ محیاتر و ب الزای
 کرد. بندیدست  32-2توا  دخ جدول می خا  نقداویی   ارول دخمجاوع ف

 . اصول اولیه نقد 32-2ول جد
 توضیح  اصول  ردیف 

 مناسب   مدخک  و سند ،استدالل با مستند بود  مستدل و  1

 ررا   جوییالیببا پرهیب از  ضعف  نقاطو سپس ف  هو   نقاطتککید بر ف وضعف نقاط هو  2

 بود   دخکهابل یا  الاومی فزم یا متعاخا شعوخبود  نقد ب   متکی فزم بود  هابل 3
 الاطنی تعص ا  و  شخصی هضاو  ،تعص ا  از دوخی سنجیده و رادهان  4
   میتعاهابل نقد با معیاخهایی کزی، خوشب و  مناسب معیاخداشتب  5
 های پژوهشی  متکی بود  هر نقد ب  م انی نظری و پیشین  نظری جستجوی م انی  6
 فروشی نقدکننده  مراه م از تحقیر نشد  نقدشونده و فضل پرهیب از تحقیر  7

 حل اخائ  کرد  تا حد ماکب خاه حل خاهاخائ    8
 کننده ب  بز ود اموخ  کاک اموخ  بز ود ب   معطوا 9
 نقدشوندهایجاد حس خوب کاک شد  یا کاک گرفتب دخ  حس کاک شد   10
 شزامم منتقد دخ پ یرش اشت اه و نقدشد  نقد خودش  خوداخزیابی 11

  گرا ی د بود  نقد برای و تجرب  مشاهده هابل ی ری پ آزمو  12
      
 . انتخا  فلسفه در ورزش9-2

اش  بستگی داخد. هرچند هر انسانی بدو  مطایع  ایب انتخاب فزسن  مناسب ب  ففرد، خویکرد منطقی و تنکر نقادان 
کند ها کاک میمنط  حاکم بر آ ها و  مناهیم نیب داخای فچاخچوب فزسنی  خار خود اسم اما آشنایی با انواع فزسن 

-گنت  دخباخه فرایند تصایمگیری مزم انتخاب بزتری انجام شود. بدیزی اسم ک  هاچو  مراحل پیشتا دخ ایب تصایم
تواند مندی هوشاندان  از بازخوخدهای حارل از نتایج تصایم  میگیری، فرد بر اساس فتوسع  آگاهی، شناخم و بزره

چاخچوب فزسنی خود بپردازد. برای ایب منظوخ هر فرد باید ابتدا برای فزندگی شخصی و سپس زندگی ب  اختقای 
تریب ای خود  با تنکر نقادان  ب  مطایع  فانواع مکاتب فزسنی  بپردازد. دخ ایب گ اخ فاهداا فرد  مزماجتااالی و حرف 
زندگی الامل ارزی دخ فایجاد امید، تالش و  ها دخدهی ب  تنکر و مطایعا  خواهد داشم. هدانقش خا دخ جزم

های حرکم  هستند. بنابرایب انتخاب اهداا رحیح و مناسب از خاه ردهای کزیدی برای شناسایی و انتخاب فزسن 
هایی هستند ک  فرد باید از تریب مزاخ گبینی  دخ کناخ مزاخ  فحل مسئز   از مزمهایب دییل فهدامناسب اسم. ب 



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

61 
ورزشی  علوم  فلسفه     

تشریح  33-2ها بپردازد. ایب دو منزوم کزیدی دخ جدول انایی تنکر ب  تاریب و تالش برای بز ود آ زما  شروع تو
 اند. شده

 دهی به مسیر زندگی و انتخا  فلسفه برتر . دو مهارت کلیدی برای جهت33-2جدول 
 توضیح  مهارت  ردیف 

 منابع و امکانا  موجودگونگی انتخاب بزتریب هدا بر اساس چ ادگرفتبی  گبینیهدا 1
 سوی هدادخ مسیر حرکم ب ها گونگی گ خ از موانع و چایشیادگرفتب چ حل مسئز   2
های آموزشی دو خویکرد ارزی آموزشی، تککید بر آموزش ایب دو مزاخ  با انواع خویکردهای آموزشی دخ نظام      

مناسب دخ فانتخاب هدا  و فحل مسئز   الالوه بر کاک ب  انتخاب ففزسن  مناسب  از ففزسن  مفثر اسم. مزاخ  
ها و تکامل ها، انتخابوخطا  دخ فیادگیریپ یرند. اغزب دخ مراحل اول زندگی خوش فآزمو شده  هم اثر میانتخاب

های تنکر و انتخاب افبایش فظرفیممسئز   بیشتر اسم اما با گبینی  و فحلتنکر  سزم بیشتری داخد. نقش فهدا
های فزسنی ها  بیشتر متکثر از فدیدگاهگیریهای حل مسئز  و تصایمآگاهان  چاخچوب فزسنی  شرایا فاهداا، خوش

 و تنکر م تنی بر آ   خواهند شد. 
ی و اجتااالی  ب  انسا  باهوش دخ تالش برای انتخاب فش زی  اسم ک  الالوه بر تکمیب نیازهای ففیبیویوژی، ایان    

دست  ب   5ننس و خودیابی  نیب توج  داشت  باشد. دانشاندی بنام مازیو سطوم نیازهای انسانی خا ب  نیازهای فالب 
 کند. تقسیم می 34-2شرم جدول 

 ترتیب از پائین به باال(. انواع نیازهای انسانی از دیدگاه مازلو )به 34-2جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 نیازهای اویی  انسانی مانند خواب، خوخاک، جنسی و امثال آ  فیبیویوژی  1
 نیازهای ایانی و امنیم با تککید بر دوخی از فهرگون  تزدید سالمم و جایگاه  یا فخطر  ایانی 2
 نیازهای ب  موخدتوج  هراخ گرفتب، دوسم داشتب و دوسم داشت  شد  اجتااالی 3
 ا دخ مسیر خسید  ب  دیگر نیازهای مزم زندگیهنیاز ب  حنظ اخزش ننسالب   4
 نیاز ب  شناختب و شکوفاکرد  خود خودیابی 5
ننس و خودیابی  توج  داخند، ب  سطوم باالی نیازهای انسانی دسم افرادی ک  ب  سطوم باالی نیازها یعنی فالب      
اند و ایب جب با دیدگاه فزسنی الای  و ایجاد شناخم و آگاهی گسترده از مسائل فانسا  و پیرامو  او  حارل یافت 
بدنی ، فالزوم وخزشی  یا ففعاییم دخ انواع مشاغل وابست  ب  فتربیمشود. ب  هایب نحو افرادی ک  واخد حرف  نای

سوی اهداا خود گام بر داخ دخ سطوم باال، باانگیبه و امید بیشتری ب شوند، با داشتب نیازهای اویویموخزش  می
سید  ب  اهداا برآوخدکننده ها خا از تالش برای ختواند آ گون  افراد برآوخده نشد  نیازهای اویی ، نایداخند. دخ ایبمی

خوانی بیشتری داخند و اغزب میراث ماندگاختری دخ ننس و خودیابی  متوهف کند. ایب افراد بزداشمفنیازهای الب 
های فزسنی اتخاذشده های ببخگ و انواع دیدگاهگ اخند. مروخی بر تاخیخ و زندگی انسا یادگاخ می  ایب جزا  از خود ب 

هایب دییل مطایع  تاخیخ دخ کناخ فزسن  موخدتوج  و تککید ها خاهگشا باشد. ب گون  انتخابد دخ ایبتوانها، میتوسا آ 
 گیرد.     هراخ می
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 خالصه

ای افراد فعال دخ الزوم وخزشی دخ ایب فصل ب  اهایم فزسن  دخ ایجاد چاخچوبی مشخ  دخ زندگی شخصی و حرف 
شود تا فرد بتواند بدنی ایب امکا  فراهم میها ب  وخزش و تربیمویکردها آ پرداخت  شد. با مروخی بر انواع مکاتب و خ

تر و کاهش خطای های مناسبطوخ اثربخشی آ  خا بز ود دهد. ایب امر ب  انتخابهم ففزسن   خود خا بشناسد و هم ب 
 کند.گیری فرد دخ حوزه الزوم وخزشی کاک میتصایم
 هایی برای یادگیریفعالیت

یک مقای  مرت ا با ففزسن  وخزش ، انتخاب و با  از اینترنم، یاPhilosophy of Sport انگزیسی  پژوهشی نشری از  •
 توج  ب  محتوای ایب فصل آ  خا تحزیل کنید و نتایج تحزیل خود خا بنویسید.  

 هر یک از اجبای با یک فرد دخ وخزش برای تشخی  دید فزسنی او مصاح   کنید. دید او خا دخ موخد وخزش دخباخه •
 بپرسید.  فزسن 
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 ورزشی علوم و ورزش تاریخ با آشناییهدف کلی: 

 :یادگیریاهداف 

 ایران و جهان در تاریخ ماقبل دوره در ورزش وضعیت با آشنایی •

 ایران و جهان در معاصر تا باستان تاریخ دوره در ورزش وضعیت با آشنایی •

 ایران جدید تاریخ دوره در ورزش وضعیت با آشنایی •
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 مقدمه
النوا  اسم. وخزش ب ها دخ اموخ مختزف، منید و خاهگشا بودهتاخیخ هاواخه برای دخس گرفتب از اشت اها  و تجرب 

تاخیخ خاری دخ هر کشوخ برخوخداخ اسم. دخ ایب خاستا مروخی بر تاخیخ وخزش جزا  و ای مزم و اجتااالی از  پدیده
کند. ایب فصل با مروخی کوتاه ب  تاخیخ وخزش های وخزشی برای حال حاضر و آینده کاک میگیریایرا  ب  تصایم

 جزا  و ایرا  دخ تالش برای ایجاد شناخم کزی از م انی ایب حوزه اسم.  
 
 ای تاریخیه. دوره3-1

ای مزم و النوا  پدیدهها اسم. وخزش ب گیریها و کاهش خطا دخ انواع تصایممطایع  تاخیخ خاهی برای مروخ تجرب 
های تاخیخی وخزش اجتااالی دخ هر دوخه زمانی و مکانی داخای تاخیخ خار خود اسم. دخ ایب خاستا مروخی بر دوخه

 کند. های مناسب برای آینده خا فراهم مییا  ایب حوزه و انتخاب گامتر متصددخ جزا  و ایرا ، فررم شناخم الای 
ازتاخیخ و مربوط ب  دوخه پیش از  توا  آ  خا ب  دو دوخه فماه ل تاخیخ یا پیشبندی از تاخیخ میتریب دسرت دخ کزی     

توا  با کرد. ایب دو دوخه خا میاختراع خا  و دوخه فتاخیخ با اشرراخه ب  دوخه پس اختراع خا و ث م تاخیخ  تقسرریم 
 بندی کرد.نیب دست  1-3های تاخیخی ب  شرم جدول تری مانند سزسز خویکردهای جبئی

 بندی تاریخ جهان . دسته1-3جدول  
 توضیح  زیرگروه  بندی دسته 

ماه ل 
 تاخیخ

ایررف( الصرررررر 
ی یرا  سرررنگنر ی پراخ

الصرر سرنگی کزب 
)الصررررر حررجررر 

 هدیای( 

هایی از جانوخا  هومو تا النوا  گون های اویی  ب میزیو  سرال پیش با ظزوخ انسرا   5/2( ابتدایی: از 1
 های اویی  مانند شکاخ های نس تاً ماهر دخ برخی فعاییمظزوخ انسا 

امروزی و توانایی  نبدیک ب  آناتومی( میان : از حدود سرریصرردهباخ سررال پیش و ظزوخ انسررانی 2
ها از حدود سراخم ابباخ سرنگی تا ظزوخ انسرا  هوشراند اویی  )هومو سراپینس( و حرکم تدخیجی آ 

 دیگر نقاط  ب  آفریقا از پیش هباخ سالیکصدهباخ تا سیبده
 های اویی  از تاد  تر و نشان ظزوخ ابباخهای متنوع و با پیش هباخ سال 40 ( پایانی: از حدود3

 غاخها  از هباخ سال ه ل و خروم بشر( میان  سنگی: یا مبوییتیک از حدود دوازده تا ده1 ب( الصر حجر
 حیوانا  و ساخم بنا   سازیاهزی فکشاوخزی، هباخ سال پیش و با شروعی: از ده( نوسنگ2

  هزع   و توانایی بشر ب  ساخم ابباخها از فزب فمسو مصادا با  منرغ الصر ( الصر برنب: یا1 فزب الصر م(
 ها و انواع فزبکاخی با آهب   ( الصر آهب: با توانایی بشر ب  توسع  هایب2

 میالدی( 6 سال پیش )هر  3600حدود  هباخ سال پیش تا 5000التی   از حدود  یا فالزد ایف( تاخیخ باستا  تاخیخ
 میالدی 15 هر  تا 6 هر  از یوسطهرو ب( 

نویب یرا  ( دوخا م
 مدخ 

 میالدی 1750 سال حدود تا 15 هر  از و اخوپا دخ خنسانس : شاملت یشامدخنی( پ1
 ت یمدخنپسمو  تاکنو  1750 هایسال دخ اخوپا رنعتی انقالب و خوشنگری الصر ( مدخنیت : از2

باالث شد تا بشر فوهایع،  فاختراع خا . اسمانسا  دخ اخت اط با  زمیب کره خوی وهایع مجاوال  جزا  تاخیخ     
 داستا  از توسع  پیوست   شامل یک  بشر  تاخیخ  .کند  ث م  نوالی فتاخیخ  خود خاو ب   حال   و  خاطرا  و تجربیا   گ شت 

 اسم.  2-3هایی  ب  شرم جدول جزش ها وها  و فانقالباختراع ها،نوآوخی بشر با انواع فاکتشافا ، تدخیجی و
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 آفرین در زندگی بشر  های تحول. انواع انقال 2-3ول جد
 توضیح  انقال   ردیف 

حیوانا  ، فپدیده زندگی خوسرتایی و  و مند گیاها نظام  و شرامل فتوانایی پروخش پیش  هباخ سرالاز حدود ده کشاوخزی   1
 ونقل ، فظزوخ تاد   و فاختراع خا  اخت اطی ، فتجاخ  ، فحال هایشزری ، فتوسع  خاه

 و فظزوخ خنسانس   چاپ  ویژه رنعمو شامل فانواع اختراالا  ب  یوسطهرو  آغاز و باستا  دوخه دخ پایا  الزای 2
 رنعتی  باخون هاراه  اخوپا دخ فناوخی و و با ان اشم دانش 18 هر  دخ رنعتی 3
بندی  تاخیخ جزا  اما هر کشروخ با توج  ب  تحوال  و تاخیخ خار خود از دسرت شرده از بندی اخائ باوجود دسرت      
 مروخ کرد.   3-3جدول  های تاخیخ ایرا  خا دختوا  دوخهمی بندیای برخوخداخ اسم. بر ایب اساس دخ یک دست ویژه

 های تاریخ ایران . دوره3-3جدول 
 بندی تقسیم های تاریخیدوره ردیف 

 ازتاخیخپیش 1
و   )از آغاز زندگی دخ ایرا  تا پادشاهی منسجم مادها

بدیزی   -م تنی بر اسناد ن  چندا  دهیقی چو  شاهنام 
ها مستند  اسم ک  از دوخه اختراع خا و تاخیخی، دوخه

 ( شوند.و معت ر می 

پیشدادیا  )کیومرث، هوشنگ، طزاوخث، جاشید، ضحاک،  
 طزااسب و گرشاسب(فریدو ، منوچزر، نوذخ، 

مزراب، گشتاسب، بزاب،  کیانیا  )کیق اد، کیکاوس، کیخسرو، کی
 هاای، داخاب اول و داخاب دوم( 

 تاخیخ 2
ایف( دوخه باستا  )مادها، هخامنشی، سزوکیا ، اشکانیا  

 و ساسانیا (
ب( دوخه اسالمی )دوخه خزنای خاشدیب، امویا ، 

غبنوی، سزجوهی و های ایرانی ال اسیا ، حکومم
 خواخزمشاهی( 

ایطواینی،  م( تاخیخ میان  )ایزخانا  م ول، مزوک
 تیاوخیا ، آق هویونزو و هراهویونزو(

 د( تاخیخ جدید )رنوی ، اف ا ، افشاخی  و زندی (
 ه( تاخیخ معارر )هاجاخی (

 و( تاخیخ کنونی )پززوی و جازوخی اسالمی( 

 سال پیش(  2700مادها )حدود  
 هخامنشیا 

 حاز  اسکندخ و سزوکیا  
 اشکانیا 
 ساسانیا 

 امویا 
 ال اسیا 

 حاز  چنگیب و ایزخانا  
 حاز  تیاوخ و تیاوخیا 

 رنوی  
 حاز  اشرا اف ا  و اف انیا 

 افشاخی 
 زندی 

 هاجاخی 
 پززوی 

 جازوخی اسالمی  
ها اشررراخه و دخ ادام  وخزش ایرا  دخ بنابرایب دخ ایب کتاب با توج  خویدادهای مزم وخزشررری دخ هر دوخه ب  آ      
 های مختزف تاخیخی مروخ خواهد شد.  دوخه
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 . ورزش در دوران ماقبل تاریخ  3-1-1
 زندگی  گردآوخنده -جوامع فشکاخچی  النوا ب   طوخکزیب   هاسنگی  یا فالصر حجر کزب  انسا فپاخین   دوخا   سراسر  دخ
 منابع کسب  با  گاه  هرچند. داشتند  هاانسا  کامل تساوی و  کوچک  هایگروه  ب  زندگی دخ  تاایل ایب جوامع  .کردندمی

 تریپیچیده  جوامع  و  یافممی  گسترش  هاآ    جاعیم  غ ایی  منابع  سازیذخیره  هایشیوه  ب   یابیدسم  یا  غ ایی  گستره
ب   ماند  و امراخمعاش مج وخاویی  برای زنده گرفم. انسا می شکل اجتااالی  فط قا  ای  وه یز  فخیاسم نظیر

خوی و پیاایی، پیادهخودخان  ، فپرید  از موانع ط یعی ، فکوه الرض دخنده ، فگ شتب از حیوا  مقابل فگریختب از
بود. ایب نوع فس ک زندگی  و شرایا فپرتحرک و پرخطر  و  دخخم  های مختزف  و فباالخفتب ازدوید  دخ مسافم

 کرد. سام وخزیدگی و آمادگی بدنی هدایم می طوخ ط یعی ب ها خا ب فدائم دخحرکم بود  و ساکب ن ود   انسا 
ی مرکبی هاوبزوچستا  و بخشاز ایرا  مانند فآذخبایجا  غربی، سیستا   دخ مناطقی  سنگی  هایی مانند ابباخهاینشان      

های مانند یرستا   نشا  از فعال بود  زندگی دخ ایرا  دخ دوخا  ماه ل تاخیخ داخد. اطالالا  دخباخه وضعیم انواع فعاییم
 بدنی برای آمادگی یا تنریح مرت ا با ایب دوخا  محدود اسم.    

های طرا پیکرهاخسال ه ل ب  ایبیعنی از حدود دوازده هب  مبوییتیکفیا  سنگیحجر و دوخه میان  از تاخیخ الصر     
 ویژه دخ منطق اخوپا و ب  مدیتران  سواحل دخ دوخه ایب باهیاانده از آثاخ بیشتر آمده اسم.دسمب  انسا  بیشتری از

 بر خا خود هاینقاشی و کردند النوا  پناهگاه موهم استنادهب  از غاخها هاانسا  دوخا  ایب دخ. اسم ایتاییا سیسیل
های پر رحن  دخ ها  اغزب ناا فانسا زنده و کوچک هاینقاشی گ اشتند. دخ ایب جای بر غاخ الا کم دیواخهای

 دخ ادام  فالصر حجر  و فبا ظزوخ دوخا  نوسنگی ، انسا  شروع ب  فکشاوخزی،.   هستندخه  و فشکاخ تحرکی چو 
 چنیبهای   پرداخم. هم و فچرخ ا خالهیم ب  اختراعدخ ایب دوخا  انسا  ب .سازی حیوانا  و ساخم بنا  کرداهزی

 باغداخی، فکشاوخزی، خاه از خوستاها ایب دخ هاانسا . داد خخ دوخه ایب دخ خوستاها نخستیب پیدایش و یکجانشینی
 کشاوخزی ها  وساختاا  فتوسع  نیازمند یکجانشینی. کردندسنایگری  زندگی می و بافندگی پروخی، خیسندگی،دام

 بیشتر فجاعیم  خشد دخنتیج  و خفاه کشاوخزی زمین  توییدا  افبایش با. بود خسانی آب و توسع  فآبیاخی نیازمند
بسیاخی از خویدادهای  شد. ها مزاجر  و برخوخدها ها،زمین  فتنش تدخیجب  جاعیم از سوی دیگر تراکم. فراهم شد

 سین  تا خسید  ب  دوخا  فاختراع خا  ادام  داشت  اسم.  ب ایب دوخا  با نقل سین 
النوا  پدخ و مادخ انسا  امروزی دخ چ  زمانی از دوخه اینک  با توج  ب  متو  دینی، زما  حضوخ فآدم و حوا  ب      

اهم کرده خا فر 4-3هایی ب  شرم جدول النوا  بخشی م زم و ناشناخت  زمین  پیدایش نظری فماه ل تاخیخ  اسم، ب 
 اسم. 
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 های موجود درباره حضور »آدم و هوا« در زمین . نظریه4-3جدول 
 نظریه  ردیف 

 . شدند خز  مستقل  طوخب  و دفع ایشا  یک و نداشت  وجود  آدمش   یا آدم از  موجودی  هیچ فآدم و حوا ، از پیش 1
 . داخند  وجود هم هنوز یا اندخفت  بیب از ک  یا  اندبوده آدمش   موجوداتی حوا  فآدم و از پیش 2
 بود.   شدهمنقرض و خفت ازمیا  دییل هر وجود داشم ک  ب  نایافت  تکامل انسانی فآدم و حوا ، از پیش 3
  ،(ع)  آدم و حضر   خسیده انسانیم  مرحز  ب  تکامل  بستر وجود داشم ک  دخ نایافت  انسانی تکامل فآدم و حوا ، از پیش 4

 . اسم  نشده خز  باخهیک و بوده  هاآ  نسل از پیام ر نخستیب
 اسم.   پیش از فآدم و حوا  انسانی دخ خوند تکامل وجود داشم ک  دخ ادام  حیا  زمینی با نسل آدم مرت ا و مابوم شده 5
خدیف سوم تککید آمزی  بر نظری  مطرم شده دخ  جوادی اهللاهلل ط اط ایی  و فآیمبرخی الایاا  شیعی چو  فآیم     

 ابوای شر پ یرند؛ یعنی آدمفآدم و حوا  نظری  سوم خا می دفعی و آنی خزقم و  انواع ث و ف ب  داخند. دخواهع معتقدا 
 مواف  هستند ک  براساس  چزاخم  با نظری   تکامل پیروا  نظری   اما. اسم  انسا  امروزی  نوع  از شدهخز   فرد و نخستیب
 نوع  از  شدهخز   فرد  نخستیب(  ع)  آدم  حضر   ک ایب  دییلب   چزاخم  ه ول داخند. بنابرنظری تدخیجی انسا  خا    آ  تکامل

 انسا  فآدم نخستیب مظزر سا زیک طوخب ( ع) آدم حضر  بزک  داد؛ یقب  ابوای شرف خا او توا نای ی ا نیسم، آدم
 و مسئول  فآگاه، آدمیا  ظزوخ آغازگر و شده دخونی انقالب و کینی تحول دچاخ طوالنی گ اخ طول  دخ ک  شده 
 اند. دخنامیده  ابواالنسا ف خا( ع) آدم خدیف چزاخم نظری  طرفداخا  بنابرایب. اسم انسانی  اجتااالی تکامل گ اخبنیا 
 ایب دخ شدیدی اختالا دخ دسترس نیسم و دهیقی اطالع گ خد،می آدم حضر  هدمم از سال  چند تاکنو  ک ایب

 پس  سال  6163  حدود  و  میالدی  571  سال  دخ  اکرم )ر(  پیام ر  ک   شود آ  اسممی  نقل  بیشتر  داخد. آنچ   وجود  زمین 
النوا  م نای تاخیخ اسالم دخ نظر گرفت  سایگی ب   53اسم. هجر  پیام ر اسالم )ر( دخ سب    آمده  دنیا  ب   آدم  ه وط  از

 از سال  7657ف حدود ک  گنم توا خوخشیدی( می 1399) هاری -هجری1442 دخ سال  حساب ایب شود و بامی
 (. اگر ایب تاخیخ موخدتوج  هراخ گیرد، دخ الال فآدم و حوا  دخ1391گ خد )پرساا ،  می  حضوخ حضر  آدم دخ زمیب

 اند. شده واخد زمیب کشاوخزی الصر و نوسنگی دوخه
تری مانند کشاوخزی  و دخ ادام  کنترل هابل هایدخ دوخا  نوسنگی زندگی انسا  از فخویکرد شکاخ  ب  ففعاییم      

های آماده و وخزیده نیاز داشم. برخی های زندگی دخ ایب دوخا  ب  انسا فخام کرد  حیوانا   کشیده شد. انواع فعاییم
 تب از حیوانا  گرفت  شد. ب ها برای آمادگی و حتی م اخزه تبایده
توانایی بشر دخ ساخم انواع ابباخهای فزبی موخدنیاز بود. ایب الصر ابتدا با فزب  با  پس از الصر سنگی، فالصر     

بعد زمین  ظزوخ شود. از ایب دوخا  ب  معرفی می آهب  فالصر برنب  و استناده از فزب مس و برنب و سپس با فالصر
بود.  دائای و ببخگ اًنس ت هایالنوا  سکونتگاهگیری شزرها و تجاخ   فراهم شد. منزوم فشزر  ب ها، شکلفتاد 

تاخیخی ،  و اداخی سیاسی، فمرکبیم جاعیم ، باالی فتراکم با مکانی فشزر  متحد مزل امروزه از دید سازما 
ها، تجاخ  نقش کزیدی داشم و محزی  اسم. دخ ظزوخ تاد  غیرکشاوخزی  و فمدیریم دویتی ارزی هایففعاییم

 چیبی دخیافم ازای ب  دیگری ب  نزاد یا شخ  یک از خدما  و کاال  مایکیم یا دادوستد  ب  انتقال منزوم فتجاخ 
شود. مندان  کاال یا خدمتی اطالق میگیری مادی  با م ادی  خضایمسنجش و اندازهیا فهرگون  الال هابل خریداخ از
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های جساانی هدفاندتر ففعاییمها  خا فراهم کرد. از ایب دوخا  ب  بعد  دخواهع فشزرنشینی و تجاخ   زمین  ظزوخ فتاد 
جاعی، های دست   زیادی از ناایش فعاییمشود. فنقاشی و سنالبا خویکردهای آمادگی یا تنریحی  دخ تاخیخ دیده می

جاعی تصاویری از حرکا  دست  1-3برای ناون  دخ شکل  گروهی و دخ هایب فخه  و حرکا  موزو   وجود داخد.  
ها ( ک  هدمم آ 1396شود )سزحشوخ، های باهیاانده از تاخیخ آ  دوخا  مشاهده میمانند خه  بر خوی برخی سنال 

 گردد. هباخ سال ه ل بازمیهباخ تا ششب  حدود هشم
 

  

 

 هزار سال قبل  هزار تا ششجمعی از هشت. انواع سفال تاریخی با نقوش رقص و حرکات موزون دسته 1-3شکل 
      
  باستان. تاریخ 3-1-2

 هایحناخی  دخ الزد باستا  تککید داخد. ط     هند  و  چیب  مدیتران ،  دخیای  حوض   خاوخمیان ،فهایی از  ایب دوخا  بر تاد 
شکل هباخ سال پیش ب شکل خوستا و پس از حدود ششهباخسای  دخ ابتدا ب با سابق  سکونم ده  فشوش   شناسا باستا 

 مرکب شوش باستانی شود. شزرشناخت  می جزا  شزرهای تریبهدیای از النوا  یکیفشزر  و وجود آ  تا امروز، ب 
 آشنایی زمین  اخت اط و تجاخ  ، فتسزیل و امنیم  فبرهراخی شزری ،های بیبو دوخانی بود ک  فتوسع  خاه ایالم تاد 
دخ .  شد  ها بیب مزم  دینی  باوخهای  و  فزسنی ها، نظرا باالث م ادی  ففرهنگ  امر  ایب  گوناگو  خا فراهم کرد.  هایمزم

ها و اسنادی از فخویدادهای هایی دخ فچیب، هند، مصر و آمریکای جنوبی  شکل گرفم. گباخشهایب دوخا  تاد 
توا  ب  انواع فآثاخ ها وجود داخد. برای ناون  میهای م ه ی و تشریناتی  دخ برخی از ایب تاد وخزشی با جن  

ها  یا های وخزشی  مانند فسینی اخجا  با نقوشی حاکی از برگباخی از انواع وخزشخویدادها و فستیوال جامانده از ب 
 جامانده از ایاپیک باستا   و یا فخویدادهای باستانی وخزش یزودیا   اشاخه کرد.فآثاخ ب 

(. ایب 2-3شده اسم )شکل  شفهباخسای  دخ جنوب ایرا  و منطق  بز زا  فعزی کسینی اخجا  با هدمتی حدود پنج     
برداخی با حیوانا ، تارینا  خزمی، هاکی، حال مشعل  نگاخه انواع حرکا  وخزشی مانند فژیاناستیک، کشتی، وزن 

تر از مستنداتی اسم دهد. ایب تاخیخ ه لهاراه با فبرگباخی موسیقی و دیگر ناادهای یک فستیوال وخزشی  خا نشا  می
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ک  اطالالا  و مستندا  بیشتری از ایب خویداد دخ دسم نیسم، جامانده اسم؛ اما ازآنجاییونا  ب ک  از ایاپیک باستا  ی
شود تریب نقط  آغاز خویدادهای وخزشی  دخ الصر باستا  معرفی میالنوا  فارزیهاواخه فایاپیک باستا  یونا   ب 

 (. 1391)هاسای و کشکر، 

 

 
 هزار سال پیش در ایران  نمادی از برگزاری فستیوال ورزشی در پنجعنوان  . سینی ارجان به2-3شکل 

سال پیش اسم ک  دخ منطق  نقده کنونی کشف شد   3500از دیگر مستندا  فجام طالیی حسنزو  مربوط ب  حدود       
ر های خوی جام، حکایم از باوخهای م ه ی و زندگی آ  خوز مردم داخد اما تککید ب(. هرچند نگاخه3-3)شکل 

 (. 1391توج  دخ ایب تصاویر اسم )هاسای، کشکر،اندام  از نکا  هابلزنی و تناسبخانی، تیراندازی با کاا ، مشمفاخاب 

 
 . جام زرین حسنلو 3-3شکل 

 یشکرهای  حاز   هنگام  ایرا  دخ  مکتوب  آثاخ  سوزاند   و  ایرا ، غاخ   بدنی مکتوبتربیم  تاخیخ  نق   ارزی  الزل  از     
و ب  آتش کشید   مقدونی توا  ب  حاز  اسکندخهای باخز آ  میب  ایرا  بوده اسم ک  از ناون  تاخیخ طول  دخ مزاجم
اشاخه کرد. ایب امر باالث شد تا امروز، ایاپیک باستا  با مستندا  متعدد  سال پیش 2350حدود  دخ جاشید تخم

 ج  هراخ گیرد. النوا  نقط  الطف تاخیخ وخزش دخ دوخا  باستا  موخدتوب 
بود. ایب خویداد دخ  یونا  خدایا  یا پادشاه زئوس ب  احترام ادای برای و م ه ی جن ة جشنی با باستا ،ایاپیک     

 . شدمی واهع دخ یونا  برگباخ محل مع دی دخ منطق  ایاپیا
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 . زئوس پادشاه خدایان یونان و آذرخش در دستانش  4-3شکل 

 افسانه زئوس 
 و  فکرونوس فرزند  تریبکوچک  او. اسررم  ایاپ  کوه دخ واهع هایزیاختگاه  تاام فرمانروای  و خدایا  پادشرراه یونانی، اسرراطیر دخ  زئوس

. اسرم    دخخشرا ف و خیشر  آ  از معنای  فویخانوس  کرتیا  دیب دخ و  فژوپیتر   خومی  هایاسرطوخه دخ  آ   معادل.  بود هاتایتا   نژاد از  خئا 
شکنی  او پیاا  و  فدخوغ.  کردمی پرتاب گناهکاخا   سام ب   خا  آ  ک   بود  فآذخخش   با سرالم  و توفا   و  خخشرا   خدای فآسراا   زئوس

 زئوس،  پدخ  کرونوس،  .اسرم  مقدس بب   پوسرم سرپری از و  القاب بزوط، سرزطنتی،  فالصرای او هاینشران  دیگر  از.  کردخا خشراگیب می
 بود  شرشرم فرزند  ک   زئوس اما.  بزعیدمی خا  خود  فرزندا  دییل  هایبب .  شرد  خواهد سررنگو   فرزندانش از یکی توسرا  ک  بود شرنیده
 فزئوس  خا  خئا.  بزعید  زئوس جایب   خاآ  کرونوس  گ اشرم و جای او دخ هنداقب  خا  ببخگی سرنگ  خئا. یافم نجا  گایا   و  فخئا توسرا

 هاتایتا  دیگر و  پدخش کرونوس با  فزئوس  کرد. سرررپس  ببخگ شررریر داد و  خا  زئوس  آمایتئا   مقدس  فبب آنجا دخ.  کرد  مخنی دخ غاخی
 ابد تا  خا  فکرونوس   و آوخد  بیرو   کرونوس  شرکم از  شرراب و مس  از با معجونی  خا  شردهبزعیده  هایبچ   داد.  شرکسرم خا  هاآ  و جنگید
 زمیب، و  آسررراا  فرمانروای  فزئوس .  کردند  تقسررریم خود میا   خا الایم فرمانروایی  هرال ،  براسررراس برادخانش با  سرررپس.  کرد زندانی

  .شد زیرزمینی فهادس  فرمانروای جزا  و دخیاها فرمانروای فپوزئیدو  
ایاپیا یا محل   دخ  میالد  از  ه ل    776  سال  باخ، ازیک  سال   چزاخ  باستا  برای احترام ب  زئوس و هر  ایاپیک  مسابقا      

 : ایاپیک باستا  وجود داخد، ازجاز   مسابقا   دیگری هم دخباخه پیدایش  هایای ت  افسان   .شدمی  برگباخ  استقراخ فزئوس 
 .  آوخد وجودب  نظیر خودبی فتوحا  از تجزیل جزم خا آ ( یونانی اساطیر نیا  خدایی دخ) هرکول  •

 مسابقا   پس از پیروزی،  جنگیدند و زئوس  ایاپیا  فرمانروایی  سر  باستا  بر  یونا   ایخد  دو  کرونوس،  و  زئوس •
 .ایجاد کرد پیروزی ایب خا برای یادبود ایاپیک

شده هایی گباخشهرچند سوابقی از برگباخی خویدادهای وخزشی دخ نقاط مختزف یونا  و حتی دخ هایب افسان      
های ایاپیک تا سال پیش دخ منطق  ایاپیای ایب کشوخ بازی 2800دهد ک  حدود اسم اما دخمجاوع تاخیخ نشا  می

نظیر بود و با توج  ب  خویداد دخ زما  خود بی دهی و برگباخی ایباسم. سازما  سال پیوست  برگباخشده 1200
های تریب ویژگیکردند. مزمهای م ه ی و اهتصادی ایب خویداد، تاامی اخکا  هدخ  از آ  حاایم میساخمزیر

 مروخ کرد.  5-3توا  دخ جدول ایاپیک باستا  خا می
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 های المپیک باستان  ترین ویژگی. مهم5-3جدول 
 توضیحات  موضوع  ردیف 

  مزل و دیگر هاسال پیش با حضوخ خومی 2100  حدود ازو مردان  و برای یونانیا    ابتدا خویداد کنندگا شرکم  1
 یا شزر از ناایندگیب   ن  و شخصی روخ ب  تاریب  وهم و فثرو   افراد داخای .برگباخ شد 

  خا  مسابقا  دخ شرکم  امکا  غیربرده و آزاد یونانی مردا  تنزا . کردندخار شرکم می ایناحی 
زئوس نیب دخ تاخیخ دیگری مجوز خهابم پیدا   هاسر   هراف  احترام بعدها فقا زنا  مجرد ب  .داشتند

 ها مرگ بود. های متکهل ح  شرکم نداشتند و مجازا  شرکم آ  کردند. ز 
  معنیب  یونانی کزا   از امروزی  ژیاناستیکف  کزا  و بودند برهن  مسابقا  دخ کنندگا شرکم  برهن  بود    

 . بود  م ه ی  مراسم از بخشی و خودکنتریی داشتب نشانگر الاوم بیب دخ برهن  حضوخ. اسم   برهن  ف
 . هباخ تااشاگر ایجاد شد  بیسم تا ادام   دخ چزاخهباخ و ظرفیم با هاییوخزشگاه دخ خوندی تکامزی تااشاگرا  2
  هایسال دخ. شدمی آغاز  نو ماه طزوع با( تیرماه-جوالی  اواسا)  تابستا  اوم دخ هرسای  هابازی برگباخی  زما  3

 . خسید خوز پنج یعنی مد  بیشتریب ب  بعدها و  انجامیدمی  طول ب  خوز یک نخسم
 پنج خشت  وخزشی 4

 ایاپیک باستا 
ترکیب  ) خانی، پانکریشباخاب   بوکس، بود اما دخ مرحز  بعد کشتی،  دو مسابق ف  شامل تنزا ابتدا

نیبه، پرتاب  متر، پرش طول، پرتاب200باستانی یا پنتاتزو  )شامل: دو  گان بوکس و کشتی( و پنج 
  هایمسابق   ایاپیک حاشی  شد. دخدیسک و کشتی( اضاف  شد و الاالً دخ پنج خشت  برگباخ می

 . وجود داشم هم موسیقی    و سخنوخی شاالری، فشعر،
 شد.  متوهف می یونا  هایایایم دخ هاها  جنگ  ایام ایب چیریا  دخیا فاِک  ترک مخارا  دوخه  5
اندازه  النوا  نااد امید و رزح بود و شزر  هزرمانی ب ب  زیتو   برگ از فتاجی تنزا جایبه ابتدا دخ نوع جایبه  6

اخزش مایی پیدا کرد   هاجایبه بعد ب  اسکندخ دوخه از ویی کرد.کافی برای هزرمانا  منبیم ایجاد می
 های مایی آ  دوخا  خسید.  باالتریب خهم  ب   خوم اهتداخ دوخه دخ و

 باخیک  سال   چزاخ  هرو    بود  برخوخداخ  زیادی  اهایم  از  هایونانی  بیب  النوا  خویدادی م ه ی دخب   ایاپیک  مسابقا      
 پززوانا    و  جوانا   و دخ سطوم جداگان  فنوباوگا ،  فایاپیا   نام  ب   محزی  و دخ  باستا   یونا   هاراه با تشرینا  م ه ی دخ

 از یونانیا  معنای فدوخه چزاخسای   تککید داشم وبر واحدی زمانی ب   ایاپیادف یک . (5-3)شکل شد برگباخ می
 .کردندمی استناده هاسال  شااخش برای خوشی النوا ب  ایاپیادها

  
 . رویدادهای المپیک باستان 5-3شکل 
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دسرتوخ تئودوسریوس  النوا  دیب خسرای امپراتوخی خوم  تعییب شرد؛ ب ازاینک  فمسریحیم ب میالدی پس 393دخ سرال      
دسرتوخ تئودوسریوس دوم، بناهای ایاپیا  میالدی ب  426ها متوهف شرد و دخ سرال اول )امپراتوخ مسریحی خوم( ایب بازی

های ایاپیک  ناادی از کنر  ویرا  و مجسرا  زئوس ب  هسرطنطنی  منتقل و ب  آتش کشریده شرد. دخواهع بازیالنوا  فب 
  4های منطق  ایاپیا دخ هر  نوزدهم از زیر بیش از سرال  برگباخی، دخنزایم متوهف شرد. خراب  1200باسرتا  پس از ف

 شود.  امروزی با النوا  فایاپیک تابستانی  شناخت  میمتر خاک بیرو  کشیده شد. فایاپیک باستانی یا ایاپیاد  دخ شکل 
النوا  کرد. الالوه بر فسینی اخجا   ب مقاخ  با ایب ایام دخ ایرا  سزسز  حکومتی با النوا  هخامنشیا  حکومم می     

 ه ی و های فمهایی از انواع جشنواخههای مشاب  با ایاپیک دخ ایرا  باستا ، گباخشناادی از برگباخی جشنواخه
های ها فآموزششود ک  دخ آ تشریناتی  از ایب دوخا  وجود داخد. از ایب دوخه معابد و مداخسی بنام فایویتر  گباخش می

های دخ ایب مداخس های سنی مختزف  وجود داشت  اسم. ازجاز  خشت وخزشی، خزمی، الزای و امثال آ   دخ فخده
(. با 1391تب و زندگی دخ شرایا سخم  اشاخه کرد )هاسای و کشکر، ب توا  ب  فسواخکاخی، شنا، شکاخ، خزم تبمی

حاز  اسکندخ مقدونی ب  ایرا  و براندازی سزسز  حکومم هخامنشیا  و ایجاد سزسز  جدید حکومتی بنام سزوکیا  
خویکردهای  های بدنی  بادخ ایرا ، متکسنان  بسیاخی از اسناد نابود شد و شرایا کسب اطالالا  دهی  از ففعاییم

ای از ابزام باهی ماند. پادشاها  اشکانی موف  شدند تا فسزسز  فتربیتی، نظامی، خهابتی و تنریحی  دخ ایب دوخا  دخ های 
سزوکیا   خا دخ ایرا  براندازی کنند و برای چندیب سال با النوا  فسزسز  اشکانیا   بر ایرا  حکومم کنند. از دالیل 

ها دخ فسواخکاخی، تیراندازی و فنو  خزم  بود. آنچ  از متو  وهم، توانایی باالی آ  پیروزی اشکانیا  بر حکومم
ای ویژه دخ میا  نظامیا   تککید ویژههای بدنی ب آید آ  اسم ک  اشکانیا  بر فآموزش و باالبرد  ظرفیمتاخیخی برمی

های فسواخکاخی، تیراندازی، کشتی و امثال زمین داشتند. بنابرایب هدا آمادگی بدنی با خویکرد نظامی، مسابقاتی دخ 
تر و با گرفم و ب  فضاهای الاومیهای خهابتی  موخدتوج  الام هراخ مروخ و با توج  ب  فجاذب شد ک  ب آ   برگباخ می

 شد. حضوخ تااشاچیا  بیشتر کشیده 
القیده آنا  جسم و خوم وابستگی ی بود. ب از دیدگاه ایرانیا  باستا  فتقویم خوم و جسم  یک تکزیف دینی و مدن     

دهد. پس باید سعی کرد تا هر دو سایم و هوی باشند متقابل داشتند و ضعف دخ هر یک، دیگری خا تحم تکثیر هراخ می
و دخ نیرومندی تب برای کاک ب  ضعینا ، دفاع از مرزها و حنظ ایاا  استناده کرد. دخ شاهنام  اغزب پززوانا  پیش 

بر هایب خویکرد،  کنند. بناب  میدا  و زوخآزمایی با حریف، با نیایش ب  دخگاه پروخدگاخ طزب پیروزی میاز وخود 
ها خا ب  فرزندا  ایرانیا  برای پروخش فجسم و خوم  جوانا  و توسع  خوحی  سزحشوخی و جواناردی، انواع وخزش

رهنگ و مدنیم  تککید داشتند )هاسای، کشکر، ها اغزب بر تناسب فجسم و خوم  و ففآموختند. ایب وخزشخود می
سایگی نام   کودکا  ایرانی از خردسایی تا هندهنویسا  غیرایرانی دخ فکوخوشبر اظزاخا  فگبننو   از تاخیخ  (. بنا1391

د خا پرداختند. ب  القیده او جوانا  ایرانی با فکاخ و وخزش  خوب  یادگیری فسواخکاخی، تیراندازی و پرتاب نیبه  می
کردند. فهرودو   از دیگر تب  استق ال میب دییل الاله  ب  فکشتی و نیرومندی  از فجنگ تبداشتند و ب سایم نگ  می

ها دخ سایگی اشاخه داخد ک  آ سایگی تا بیسمنویسا  غیرایرانی نیب دخباخه پروخش جوانا  دخ ایرا  باستا  از پنجتاخیخ
بینند. او نیب تککید داخد ک  ایرانیا  فرزندا  خود گویی یا اخالق  آموزش میی و خاسمسواخی، تیراندازس  زمین  فاسب
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دهند سواخی  و فشنا  آموزش میخا پیش از هر کاخ برای یادگیری فخاستی یا اخالق  و سپس برای فتیراندازی ، فاسب
 وجود  پززوا    و  فهزرما   مناهیم  با  اخت اط دخ  ی م  30  از بیش  باستا ،  ایرا  فاخسی  زبا   (. دخ1391)هاسای و کشکر، 

ب  دوخا  ماه ل تاخیخ   ایرا   دخ  خشت  فکشتی   هرچند سابق  پیدایش.  آنا  اسم  ب   ایرانیا   وافر  دهنده الاله نشا   ک   داخد
 برای پززوانا  و دالا خواند  هنگام زختشتیا  ک  شده گرفت نام هایبب  کاربندی از فکشتی  گردد اما نامبازمی
  . بستندمی دوخ خوی کار س  آ  خا گرفتبکشتی
 باستا  ن ود،  هاییونانی  مانند  یزودیا    های خار خود خا داشتند. فایاپیکهوم یزود نیب دخ الصر باستا ، جشنواخه     
خا با   اجتااالی   و  م ه ی  فتربیتی،  هایفستیوال   و  هاجشب  هاآ .  گرفممی  انجام  خومیا ،  سروخ  جشب و  روخ ب   بزک 

  کشاوخزی، محصوال  هاچنیب دخ زما  برداشم. کردندمی برگباخ موزو   حرکا  فبرگباخی مسابق ، پایکوبی و
 فکودکا ، مداخس وخزش معزاا . شکرگباخی  داشتند و مراسم دالا و موزو  پایکوبی، حرکا  وخزشی، هایفبرنام 

از اهایم   یزود  دخ دیب  شنا   فآموزش.  کردندمی  ویدادها آمادهایب خ  منظم برای  یزود  خا با تارینا   جوانا   و  نوجوانا 
 .شدآموزش داده می ونوجوانا  فکودکا  ب  هایب دییل پیوست ویژه برخوخداخ بود و ب 

مروخ فخوم و ایتاییای فعزی  های ایاپیک باستا  متوهف شد اما ب دخ دوخه اهتداخ حکومم خومیا ، هرچند بازی     
های ماندگاخ باهیاانده از ایب دوخا  خویدادهای تنریحی و وخزشی دیگری خا جایگبیب کردند. یکی از معااخی

. میالدی ساخت  شد 80تا  69های اسم ک  بیب سال  ایتاییا دخ خوم شزر ببخگ دخ تااشاخان  النوا  یکب  1فکویوسئوم 
از شاهکاخهای معااخی تاخیخی اسم. هرچند از  وخودی دخب 80 ایب محل با گنجایش تا هشتادهباخ ننر تااشاگر و

ویژه مسابقا  مختزف وخزشی و ب   با  خا  آ   بیشتر  شود اما امروزهیاد می  خوم  دخ  دائای  تئاترسایب آمنی  النوا  اوییبآ  ب 
 وحشی حیوانا  با یا یکدیگر با ایب مکا  گالدیاتوخها شناسند. دخیا جنگ با حیوانا  می خونیب گالدیاتوخها ن رد
 . (6-3کردند )شکل می ویژه اشراا خا فراهمب  تااشاچیا  سرگرمی اس اب و جنگیدندمی

 
 خانه کولوسئوم . نمایی از نمایش 6-3شکل 

 وسطی. قرون3-1-3
 اسررتناده اخوپررا ترراخیخ بندیتقسرریم برررای کرر  اسررم ایدوخه چزرراخ از یکرری نررام میانرر ، هایسررده یررا وسررطیهرو 

 و( خنسررانس) نرروزائی الصررر وسررطی،هرو  باسررتا ، کالسرریک دوخا  از بودنررد ال رراخ  دوخه چزرراخ ایررب. شررودمی
 

1.  Colosseum 
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 از خا وسررطیهرو  معاررواًل. شررودمی خوخشرریدی شررروع 978یررا  مرریالدی 1600 از کرر  مرردخ  یررا جدیررد دوخا 
 امپراترروخی پایررا  و الثاررانی دویررم توسررا هسررطنطنی  سررقوط تررا مرریالدی پررنجم هررر  دخ خوم امپراترروخی پایررا 

 ترراخیخ دخ طوخمعاول گیرنررد. برر می نظررر دخخوخشرریدی  831مرریالدی یررا  1453 دخ بیرربانس یررا شرررهی خوم
 کنند.  می تقسیم 6-3ب  شرم جدول  اساسی دوخه س  ب  خا وسطیهرو  زمیب م رب

 وسطی. سه دوره اصلی قرون 6-3جدول 
 توضیح  دوره ردیف 

 میالدی )هر  سوم تا ششم(   550  تا  350  از اول هر  شامل س  اویی   1
 هر  ششم تا سیبدهم میالدی  و شامل از یا ثانوی  میانی 2
 هر  چزاخدهم تا شانبدهم میالدی   و شامل از یا الایی متکخر  3
ش ایب ایام دخ ایرا  مصادا با سزسز  پادشاهی ساسانیا  و سپس براندازی آ  توسا االراب مسزاا  بود. وخز     

ای ایرا  داخای مستنداتی از پدیدآیی آ  دخ دوخا  ساسانی داخد، هرچند امروزه سواب  آ  ب  دوخه پس از زوخخان 
 زمانی مقطع دخ آمده ک  چنیب 1هاوس فبروک دانشنام  گردد. دخهای اسالمی بازمیاسالم و آدابی من عث از آموزه

 های فگرز،با ت دیل سالم  ایرانی  جنگجویا   بود؛  فرماحکم  ایرا  بر  نس ی  رزح  ک   پیش  سال  1200 از  بیش  دخ  خاری
 خود دخ هایب وخزش استناده کردند.   بدنی سازیها برای آمادهوسایل وخزشی مشاب  از آ  ب  سپر  و کاا 

های مختزنی از دوخا  فایرا  پس از اسالم  و دخ دوخهامیه در ایران: حکومت بنی . شروع اسالم تا پایان3-1-3-1 
از حکومم االراب هاچو  فالار، الثاا ، الزی )ع(، امویا  و ال اسیا  ، بیشتر ایرا  تحم سیطره حکومم اسالمی 

های وخزشی آ  زما  یعنی فتیراندازی، سواخکاخی و شنا  تککید وهم هراخ داشم. پیام ر اکرم )ر( بر انجام مزاخ 
های الث شد ک  پس از فتح ایرا  توسا مسزاانا ، ایرانیا  وخزشداشتند.  توج  خار فاسالم  ب  جسم و تندخستی با

هایی تحم نظر مجاز بر اساس ففق  اسالمی  مانند فسواخکاخی، تیراندازی و شنا  خا از سر گرفتند. دخ کناخ آ  وخزش
واهعی خون   هایی ب  ابباخهایسنگ  و با مشابزماستادا  فنو  جنگی و پززوانی و با ابباخهایی چو  فمیل و تخت 

سواخ  گنتند و ب  استادا  و مربیا  آ  فکزن ها خا فبیم  و بعدها فپاتوق  و فینگرگاه  میگون  وخزشگرفم. جایگاه ایب
ها، مراکب فعال دخ آ  زما  خا امی   با آگاهی از ایب آموزششد. حکومم فبنیگیرندگا  فنوخاست   اطالق میو آموزش

ها فعال شد. از ایب زما  بود ک  پززوانا  طوخ پنزانی و اغزب دخ زیرزمیبهایی ب یل وخزشگاههایب دیتعطیل کردند. ب 
ال اس  دخ امی  و بنیگیرا ، الیاخا  و شاطرا   تقسیم شدند. با ایب اوراا خزنای فبنیهایی چو  فکشتیب  شخصیم

ها استناده کردند. برای ناون  موختند و از آ های مختزف خا از ایرانیا  آدوخه تسزا خود بر ایرا  بسیاخی از وخزش
هجری دخ خراسا  دخ  204شده ک  نخستیب مسابق  مشزوخ شطرنج دخ سال دخباخه توج  خزنا ب  بازی شطرنج، گنت 

نرد  خا دخ دخباخ خود خایج کرد و برای ایرشید بازی فشطرنج و تخت حضوخ فمکمو   خزین  ال اسی انجام گرفم. هاخو 
  وخود  هایب نحو فبازی چوگا   نیب دخ آ  ایام موخدتوج  هراخ گرفم و خایج شد. باهزرمانا  آ  حقوق تعییب کرد. ب 

 

 سال از ک  اسم زبا آیاانی هایدانشنام  تریبهدیای  از  Brockhaus Enzyklopädieآیاانی بروکزاوس ب  دانشنام  یا هاوسبروک دانشنام  .1
 . شودمی منتشر تاکنو  1805
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 برخی. شد واهع مردم و اندیشاندا  بیشتر موخدتوج  و گرفم خود ب  تریم ه ی خنگ پززوانی آییب ایرا ، ب  اسالم
 .اسم بازاخیکوچ  و الامیان  تصوا نوالی فتو  و جواناردی آییب معتقدند

بوی  و غبنویا   ب  وخزش دخ هر  سوم و چزاخم هجری پادشاها  فآل بویه و غزنویان: های آل. حکومت3-1-3-2 
نرد و سواخکاخی  برداخی، تیراندازی، تخت نیبه، وزن هایی چو  فکشتی، شنا، دو، شاشیربازی، پرتابو خون  آ  دخ خشت 

 شد.  ها برگباخ میخویدادهایی هم برای آ توج  داشتند و 
 هجری ششم تا پنجم هایسده دخ ک  بودند فسنی  غب دودما  یک سزجوق دودما . حکومت سلجوقیان: 3-1-3-3

و  و سوخی  اف انستا ، ایرا ، نظیر ر یر آسیای و غربی آسیای دخ باستا  ایرا  هزارو از پزناوخی هایبخش بر هاری،
 بر نیشابوخ دخ غبنوی  مسعود فسزطا  شکسم با بیک فط رل  سزسز  ایب مفسس. خاندندمی فرما  امروزی اخمنستا 

 خسای  زبا   خا  فاخسی  زبا   سزجوهیا .  خسید  اهتداخ  اوم  ب   ایب هزارو  سزجوهی   مزکشاه  فسزطا   زما   نشسم. دخ  تخم
الارانی و آموزشی مزای داشتند. دخ ایب زما  نیب الیاخی و پززوانی آ  توسع   برخی وزیرا  و دادند هراخ دخباخی و

 م ه ا   بنام اسااالیزیا  اشاخه کرد. ایب فره توا  ب  فعاییم گروهی از فشیع موخدتوج  هراخ داشم. دخ ایب میا  می
 با زما هم اینا . شودمی رادق )ع( ختم جعنر امام فرزند با امام هنتم بنام فاسااالیل ، امامم ک  االتقادداخند شیعی

دخ دوخه سزجوهی  ایب فره   .پرداختند خویش اندیش  پراکند  ب  بسیاخ توا  با هاسده و برآوخدند سر سامانیا  خوزگاخ
های ایاو  دخ هبویب توسع  داد. دخ فره  فاسااالیزی  یا م اخزا  خود خا ب  خه ری فحسب ر ام  با مرکبیم کوه

ها واجب بود. باطنیا  پس از نااز ر ح و هاانند فنااز و خوزه  پس از خسید  مردا  ب  بزوغ بر آ باطنی   وخزش 
هایی مانند فشاشیر، گرز و کاا   دخ  کردند. وخزشکاخا  با سالماغزب زیر نظر داالی ببخگ یا هاا  مربی وخزش می

می و برای آمادگی خزمی بود و دخ حیب وخزش، ها با خویکرد نظاپرداختند. ایب تاریبمعینی ب  تاریب می میادیب
شد. با فرما  فداالی ببخگ  ابب ابیطایب )ع( با خویکرد حااسی خوانده می اشعاخی دخ مدم پیام ر اکرم )ر( و الزی

خوی  خا های منظای چو  فنرمش ، فحرکا  با گرز ، فشاشیربازی ، فتیراندازی ، فکشتی  و دخ ادام  فپیادهفعاییم
روخ  روخ  اج اخی ادام  داشم و بعدازظزرها ب دادند. برنام  فوخزش و تارینا  نظامی  اغزب تا ظزر ب انجام می

 (.  24-22: 1375شدند )آمیر، نیبه و امثال آ   مش ول میزنی، پرتاباختیاخی افراد ب  فنشان 
های   دخ هر  هنتم هجری، زیا حاز  م ول و فتح ایرا  توسا فچنگیبهای مغول و تیموریان:  . حکومت3-1-3-4 

هر  دخ ناپ یری برای ایرا  دخ پی داشم و شاید تا ایجاد حکومم ایزخانا  دخ ایرا  توسا فهالکو  حدود نیمج را 
وجود آمد. هنوز آثاخ حاال  م ول بر جای بود ک  فتیاوخ  ایرا  خا موخد های فرهنگی دخ ایرا  خکود ب ها  جن  

تریب منابع تاخیخ م ول اسم، از توج  م وال  ویرا  کرد. دخ تاخیخ فجزانگشای جوینی  ک  از مزمهجوم هراخ داد و 
شود. ایب گباخش ب  برگباخی خویدادهای کشتی و جوایبی اخزنده برای هزرمانا  آ  اشاخه ب  وخزش کشتی گباخش می

خ منابع دوخه تیاوخیا  نیب بر توج  تیاوخ داخد. هاچنیب فچنگیب  بر آموزش تیراندازی و شکاخ تککید داشت  اسم. د
شده ک  دخ دوخه شود. دخ برخی منابع اشاخههای مربوط ب  خزم ب  بازی فشطرنج و کشتی  اشاخه میالالوه بر وخزش

تیاوخیا  فوخزش زنا   و تککید بر هدخ  و زوخمندی آنا  موخدتوج  بوده اسم و دخ یشکر تیاوخ نیب زنا  زیادی 
های خاری مانند فپززوانا ، جنگیدند. دخ ایب ایام نیب گروههای باالی نظامی میدخ کناخ مردا  با مزاخ اند ک  بوده
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ستیبی و مقابز  با حکام م ول و تیاوخی بودند. یکی دن ال تقویم هدخ  و مزاخ  خزم برای ظزمالیاخا  و شاطرا   ب 
-ویژه فکشتی   با محوخیم فپززوانا   بود. نقش فپززوانا   و ب ها الزی  ظزم ایزخانا ، فنزضم سربداخاتریب هیاماز مزم

سیاسی ایرا  و جایگاه ویژه آنا  دخ نبد مردم باالث شد تا برخی نویسندگا  دخ هر  هنتم –گیرا   دخ اوضاع اجتااالی  
  یکی از ایب نام  سزطانی  اثر فمالحسیب واالظ کاشنیگیری بنویسند. ففتو هایی دخباخه آداب کشتیتا دهم کتاب

توا  ب  مسائزی دخباخه وخزش کشتی شده مینام   ک  دخ ایب هرو  نوشت های ففتو ها اسم. دخ تاام کتابکتاب
 خوخشیدی  هر  هنتم  حدود  دخ  زوخخان   تاخیخ،  پای   شود. برهای ففتیا  یا جواناردا   پرداخت  میالنوا  یکی از حرف ب 
. اسم شده دهیسازما  امروزی روخ ب  بوده خواخزم مردم از ظاهراً ک  ویی پوخیای ب  معروا محاود وسیز ب 

 تریکزب  بسیاخ  تاخیخ  ایرا ،  دخ  کمدسم  تواندمی  زوخخان   ایرا ،  هایاسطوخه  و  تاخیخی  منش  و  خفتاخ  پای   بر  حالباایب
      . باشد داشت 

م هب فرنوی   بر ایرا  حاکم شد. ایب حکومم شیع دخ هر  دهم هجری حکومم . حکومت صفویه: 3-1-3-5 
توانسم دخ سای  م هب تشیع، وحد  مزی و سیاسی خا دخ ایرا  ایجاد کند و زمین  خا برای خشد و ترهی فرهنگ 

های خزم با سالم، جنگ اغزب مردم باید مزاخ  7-3فراهم نااید. تا ایب دوخا  بنا ب  س  دییل ارزی ب  شرم جدول 
 آموختند. و دفاع خا می تبب تب

 های جنگی و دفاعی تا دوران صفویه . دالیل رواج آموزش مهارت7-3جدول 
 توضیح  دالیل  ردیف 

 های گرم و دوخز  س ک و سنگیب کشف نشده بود.  هنوز سالم ن ود سالم گرم  1
 احتاال باالی جنگ و تجاوز دخ هریحظ  و یبوم برخوخداخی هر فرد از حداهل توا  دفاالی   ناامنی 2
 اغزب افراد هدختاند و شاشیرز  یا ماهر دخ خزم امکا  پیشرفم دخ ساختاخهای آ  زما  خا داشتند.   پیشرفم 3
و انواع خویدادهای ج اب دخ توجزی از خون  وخزش دخ الصر رنوی  سیاحا  مختزف غیرایرانی، تورینا  هابل     

ها و خویدادها جزا  ارنزا   زمیب چوگانی بود ک  برای دیگر انواع وخزشایب دوخا  داخند. دخ ایب دوخا  فمیدا  نقش
شد. دخ ایب دوخا  فپززوانا ، الیاخا  و شاطرا   الالوه بر مح وبیم دخ میا  ازجاز  تیراندازی با کاا  هم استناده می

 خود پرخون  و طالیی دوخا  پززوانی کشتی ایب دوخا  ای شدند. دخحکومتی نیب داخای جایگاه برجست مردم دخ نگاه 
. بودند مش ول  پززوانی آییب و فنو  آموختب و گرفتب کشتی ب  نوخاست  و پززوا  ردها شزر هر دخ و کرد سپری خا

ها و تارینا  آنا  توسع  یافم. دخ ایب آموزشتری پیدا کرد و تر و خسایخویدادهای مربوط ب  آنا ، جزوه مردمی
 های  ج ابی نوشت  شد.نام  فتو  و هازمیب خاه یافم و فمرامنام ایرا  شعر و ادبیا  ب  پززوانا  دوخا  داستا 

خوخشرریدی بررر ایرررا  حکومررم کرررد. ایررب دوخا  مقرراخ  بررا سررال  1114تررا  880حکومررم رررنوی  از سررال      
خسررد و واخد دوخا  فنررویب یررا پایررا  مرریوسررطی  برر خوخشرریدی اسررم کرر  دوخا  فهرو  1008مرریالدی یررا  1630

ررد سرال از ایرب حکومرم مقراخ  برا ایرب تراخیخ برود امرا اهرداما  شرویم. هرچنرد حردود یکمدخ   تاخیخ می
هررای بعرردی برررای توسررع  فرررنعتی، اهتصررادی، فرهنگرری و وخزشرری  حاکاررا  ایرانرری دخ ایررب ایررام و حکومررم

 های فرهنگی کافی ن ود. جزا  غرب و ای ت  با حنظ اخزش هاگام با
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 . دوران نوین یا مدرن3-1-4 
 هایسال  از تاخیخ و بیب ایدوخه مدخنیت . شودمی اطالق جدید یا مدخ   فجامع  ب  مدخنیت  یا نویب یا مدخ  دوخا 

. اسم القالنی  و فرهنگی متعدد هایفجن شخوخشیدی  و شامل  1318تا  1008میالدی و مقاخ  با  1940 تا 1630ف
 دوخا  تاخیخی، ازنظر. هنوز ادام  داخد تاخیخ مدخنیت  ک  اسم باوخ ایب بر مدخنیت  مدافع فیزسوا هابرماس  فیوخگب

 فاالالمی آمریکا ،  استقالل  آمریکا ، فاالالمی  فرانس  و معرفی خویدادهای فانقالب با و آغاز خنسانس  فدوخه با مدخ 
فردی ،  هایآیاانی ، فآزادی فایدئاییسم خوشنگری ، فرانس   و مناهیای چو  فالصر 1789 شزروند و بشر حقوق

ب  شرم  ارزی معنای چزاخ ک  گنم توا ابباخی  و فالقل انتقادی  هاراه شده اسم. میجزا  ، فالقل از زداییفافسو 
 داخد.  وجود مدخنیت  از 8-3جدول 

 . محورهای مورد تأکید در دوران نوین یا مدرن8-3جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

   شزروندی حقوق و  دموکراسی از مدخ   منزوم هایب دخ سیاسی مدخنیت  1
 فناوخی نویب و رنعتی  انقالب جدید، الزم ایجاد اخسطویی، شناسیکیزا   با معرفتی گسسم و فناوخی الزای مدخنیت  2
 سزیق  و ذوق جدید  منزوم و زی ایی با انسا  جدید خابط  ناشی از شناختیزی ایی مدخنیت  3
 اندیش   و محوخیم آ  برای تنکر و خود سرنوشم و ط یعم از  فرد تککید بر آگاهی فزسنی مدخنیت  4
تریب تحوال  ایب  گیرد. مزمدخ ایب کتراب خویکرد ترداوم دوخه نویب یرا مردخ  ترا هر  حراضرررر موخدتوجر  هراخ می     

 ویکم  موخدتوج  هراخ داد.      های فنوزدهم، بیستم و بیسمطوخکزی دخ س  هر  اخیر یعنی هر توا  ب دوخا  خا می
  تا 1179 بیب هایسرال  با برابر 1900 تا 1801ف هایو سرال  نوزدهم میالدیدخ هر  . قرن نوزدهم میالدی: 3-1-4-1

  از پس بریتانیا  خوم  از بیب خفتند. فامپراتوخی  و پرت ال، م ول  اسرررپانیا، فالثاانی، هایامپراتوخی خوخشررریدی  1278
ز ابباخهای جنگی  ب  گسررترش مرزها و خویکرد اسررتعااخی خود پرداخم. با اسررتناده ا ناپزئو  فرانسرروی، هایجنگ

 و چزاخم جاعیم از فیکشررده فبریتانیا  با مدیریم بیشحارررل از تحوال  رررنعتی، و خاه ردهای الزای شررناخت 
  فررررزح ، تقویم دخ ظاهر باالث امر ایب. هر  ت دیل شرررد ایب ابرهدخ  تریبببخگ جزا  ب  دخ ها زمیب سرررومفیک

دخ محدوده مدیریتی ایب کشرروخ اسررتعااخگر شررد.   دخیایی  دزدی داخی  و فکاهشفکاهش برده تجاخ  ، فپیشرر رد
  داخی دخ ادام  ایب خوند فبرده.  کرد متوهف خا  برده  فتجاخ  دخ ادام  هرگون   بربر  دخیایی  با شکسم فدزدا  فبریتانیا 

  ررنعتی  انقالب زمین  ظزوخ فدومیب ننم  و فوالد با کشرف فایکتریسریت ،. شرد مانوع برزیل  هم و آمریکا فخوسری ، دخ
  ایب با نتوانسرتند چیب  و فراهم شرد. کشروخهای فخوسری  متحده ایاال  و ژاپب  های جدیدی چو  فآیاا ،و امپراتوخی

ایجاد شرد. دخ کناخ ها   امپراتوخی دو ایب دخ وسریعی  اجتااالی هایفآشروب دخنتیج  و ررنعتی هاراه شروند انقالب
های نویب فراهم شود. باالخفتب ساالا  اوها  فراغم  ظزوخ و توسع  بسیاخی از وخزشایب اتناها  دخ ایب هر  زمین  

های فردی و گروهی، خوند خو ب  خشرد و با دییل زندگی ماشرینی و فرررم بیشرتر برای ایجاد یا توسرع  انواع بازیب 
خی و ننوذ فرهنگی دخ ها با خویکردهای اسررتعااکند. هرچند دخ برخی مواخد از وخزشسرررالم بیشررتری خا پیدا می

 کند.  های پایانی ایب هر  ایاپیک نویب ظزوخ پیدا میشود اما دخ سال برخی جوامع استناده می
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  تا 1279 هایسرال  با میالدی برابر 2000 تا 1901های فدخ هر  بیسرتم میالدی و سرال . قرن بیساتم میالدی: 3-1-4-2 
تداوم فانقالب ررنعتی و خشرد سرریع اخوپا  باالث شرده بود، برخی خوخشریدی  نیب اتناها  ببخگی خوی داد.   1379

های هراخدادی  و هانوناند  کشروخهای پیشررفت  غربی ازجاز  ففرانسر ، انگزیس و آمریکا  با سراماندهی بسریاخی از فبازی
می و هراخدادی   های بوها فبازیهای وخزشری متنوالی خا بنام خود ایجاد کنند. بسریاخی از ایب وخزشها، خشرت کرد  آ 

های مفثر  کشروخهای مختزف و دخ مواخدی مربوط ب  مسرتعارا  کشروخهای اسرتعااخگر بودند ک  با سراماندهی و خوش
 شدند.های هانوناند ج اب  ت دیل و ب  جزا  معرفی میب  فوخزش

ی فآیاا   از  با خه ر میا  کشرروخهای اخوپا دخ الظیای خوخشرریدی  جنگ 1292میالدی برابر  1914سررال ف دخ     
  جنگ. النوا  فجنگ جزانی اول  دخگرفماز سروی دیگر ب  بریتانیا  و ففرانسر  خه ری ب  متنقیب  سرو و فنیروهاییک

  هایخیابا  اخوپا دخ مردم از تب هامیزیو  جنگ هنگام االالم. کشرید و دخنزایم متنقیب پیروز شردند طول  سرال  چزاخ
  ک  مردا  طوخی. کردند حاایم شرروع جنگ برای حاکاا  پرداختند و از تصرایمشرادی  و خه   ب  مزم شرزرهای

  خوخشررریردی  1298میالدی یرا  1918سرررال ف ترا پرایرا  ایب جنرگ دخ. آوخدنردمی هجوم جنگیرد ، برای داوطزرب جوا 
بسریاخی از مردم دخ وخو  کشریده شرد  توأم با ب  خاک انگیبوحشرم هایررحن  شردند و کشرت  ننر  حدود فده میزیو 

فآیاا ، اتریش، مجاخسرتا  و الثاانی  از هم گسریختند. فنظام   امپراتوخی چزاخ اول  جزانی تاخیخ ث م شرد. با فجنگ
افتاد. هنوز خیزی از   بزشرویک هایانقالبی دسرمب  خوسری   فامپراتوخی فامپراتوخی آیاا   شرد و جایگبیب جازوخی 

  شروند. فحبباز خویکرد فدموکراسری  خاخم می اخوپایی کشروخهای از سریاخیایب تجرب  تاخیخی نگ شرت  بود ک  ب
  ابتدا. خسرندفایتاییا  ب  هدخ  می  دخ فموسرویینی  خه ری ب  ها ففاشریسرم و فآیاا   دخ هیتزر  فآدویف خه ری ب  نازی 

  1317میالدی یرا  1939ف سرررال از  امرا بودنرد طزربهرای جنرگدن رال سرررازش برا ایب دیکتراتوخیفرانسررر   بر  و فبریترانیرا
  مطز   دن ال خسید  ب  فهدخ هیتزر  ب   آدویفشود. فخوخشیدی  دامن  جنگ گسترش و فجنگ جزانی دوم  آغاز می

  هوای خوخشریدی  1321میالدی یا  1943ف سرال  از پس اما جنگ ب  توفیقاتی دسرم پیدا کرد آغاز بود و دخ اخوپا دخ
میالدی   1945سرال ف  دخ آیاا  سررانجام،. یافتند برتری آیاا  بر انگزسرتا  ،  و شروخوی فآمریکا، متنقیب شرامل نیروهای

فجنگ   میزیو  ننر  دخبیسرم از باخ فبیش ایب. شرد تسرزیم فهیتزر  خودکشری از پس  خوز ن  خوخشریدی  و 1323یا 
های کشرتاخجاعی، اما  های خونیب با سرالمشردند. دخ ایب هر  باوجود کشرتاخ مردمی وسریع و جنگ کشرت  جزانی دوم 

های وخزشری و ای نزاد. با مروخی بر تاخیخچ  خشرت خویدادهای وخزشری دخ سرراسرر جزا  خو ب  خشرد و خون  گسرترده
کنیم. دخ بسریاخی از خویدادهای وخزشری  هایی دخ ایب ایام برخوخد میایاززی ب  تاخیخهای بیبویژه تکسریس فدخاسریو ب 

ها یا نژادها ب  سرراسرر جزا  رروخ  گرفم.  های متعددی برای االالم االتراض برخی گروهبا مخاط یب گسرترده، تالش
های  ایاززی و ایجاد خابط  بیب حکوممهای بیبهایی برای دیپزااسررریالنوا  فرررررمدخ مواخدی هم ایب خویدادها ب 

 مختزف ت دیل شد.  
  1379میالدی و  2001ول ژانوی  سرررال فاز ا ک  ویکم میالدیهر  بیسرررمویکم میالدی: . قرن بیساات3-1-4-3 

سررالم  با توج  ب  .خسرید خواهد پایا  خوخشریدی  ب  1478میالدی و   2100خوخشریدی  آغازشرده اسرم دخ سرال ف
های باهیاانده آ ، فبشرر  تحوال  ببخگ و شراید  خسرد دخ طول سرال نظر می تحوال  ایجادشرده دخ ابتدای ایب هر ، ب 
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ها اسرم. برای ناون   دوخ از انتظاخی خا تجرب  خواهد کرد. ایب امر متکثر از خشرد سرریع و خوزافبو  دخ دانش و فناوخی
برخی کاخشرناسرا  از تحوال  احتاایی چو  فزندگی دخ دیگر سریاخا  ، فافبایش طول الار انسرا   و فهوشراندشرد   

شررده و پیش خو دخ ایب هر  چ  آثاخی بر  ک  تحوال  انجامگویند. ایبعاد زندگی خوزمره بشررر  سررخب میتاامی اب
های  بدنی  خواهد داشرم، کاتر موخدبحث هراخگرفت  اسرم. اما آنچ  ناگنت  پیداسرم، توسرع  بازیفوخزش و تربیم

دنیای مجازی ابعاد دوخ از ذهنی خا دخ پیش  خود ک  وخزش دخ چنا  پیش میشرده آ سرازیهای شر ی ای و محیاخایان 
  خو خواهد داشم.  

 

 تاریخچه المپیک نوین  .3-2
با ایده احیای  . کرد کشرررف آثاخ ایاپیک باسرررتا  خا  ایاپیافکاوش منطق   دخ  کوختیوسف بنام آیاانی شرررناسباسرررتا 

سال   و چندتب از هاکاخانش دخ فرانسر از   دوکوبرتب باخو  یرپیف بنام های ایاپیک باسرتا   پژوهشرگر و معزایفبازی
پنج سرال  ها آ  .گ اشرتند خا ایاپیک  جدید هایبنیا  فبازی پاخیس دخ نشرسرم خوخشریدی  1267میالدی و  1889ف

طوخ خسرای فکایت   ای دخ فدانشرگاه سروخبو  پاخیس  ب خوخشریدی  طی جزسر  1272میالدی و  1894بعد و دخ سرال ف
تکسریس کردند. خویکرد فتربیتی و فرهنگی  ب  ایاپیک دخ هایب مکتب فزسرنی بنام فایاپیبم  و با ایاززی ایاپیک  خا بیب

دخ سرندی بنام فمنشروخ ایاپیک  منتشرر شرد. اهدافی ک  فراتر   9-3ایجاد اهدافی برای فنزضرم ایاپیک  ب  شررم جدول  
 هنگی  بر توسع  اخالق تککید داخد.از فمسابق   یا فبردوباخم  دخ هایب یک فزسن  با خویکردی فتربیتی و فر

 . اهداف نهضت المپیک در منشور المپیک 9-3جدول 
 اهداف  ردیف 

 های اخالهی و جساانی با وخزش  ترویج و توسع  ویژگی 1
 آمیبتر  منظوخ ساختب دنیایی بزتر و رزحپروخش جوانا  با وخزش و برای اخت اط بیشتر باهم ب  2
 ایاپیک دخ جزا  با خویکردی خیرخواهان انتشاخ و ترویج ارول  3
 های ایاپیک  باخ دخ بازیگردآوخد  وخزشکاخا  جزا  دخ یک جشنواخه الظیم هر چزاخ سال یک 4
میالدی   1896سال ف از ایاپیک نویب هایایاززی ایاپیک ، نخستیب دوخه بازیپس از دو سال از تکسیس فکایت  بیب     

  1399میالدی و  2020تا سررال ف هر چزاخ سررال دخ یک کشرروخ برگباخشررد.شررروع و  خوخشرریدی  دخ آتب 1274و 
  ه ل سرال  10ایی  7 از خویداد محل های جزانی اول و دوم  برگباخ نشرد. انتخابخوخشریدی  تنزا سر  دوخه دخ فجنگ

  برای  ،خودشرزر  از ناایش اخائ  و با فالبی میببانی  فمتقاضریا د. شرومشرخ  می ایاپیکهر  از بعد الاومی مجاع دخ
ها با آخای االضررای مجاع برای هر دوخه کم یا  مواد آ   وخزشرری و هایند. خشررت نکمیتالش  مجاع مث م یگرفتب خأ

تا   گیردشرکل می ها بازی برگباخی دوخه  یک سراختاخ اجرایی بنام فکایت  میببا  هر فشرزر انتخاب د. باوشر اضراف  می
مروخ شرده اسرم.  ابتدا های ایاپیک از تاخیخچ  میببانی بازی 10-3شررایا برگباخی خویداد خا فراهم کند. دخ جدول 

بود   برای شررکم وجود یا آماتوخ  ایغیرحرف  شررط فوخزشرکاخ میالدی،  بیسرتم هر  هنتاد ده  ها تادخ شرروع بازی
  سرایگی دخگ شرم و بنا 74دخ  1937کوبرتب دخ سرال  .شرد باز هم ای حرف   پای فوخزشرکاخا هشرتاد داشرم اما از ده 

 .بودوخزش الاش  بر اظزاخا  هاسرش  بنااو بر وریتش فپیکر او دخ یوزا   و فهز ش دخ ایاپیا  دفب شد. 
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 های تابستانی المپیک نوین  . تاریخچه میزبانی بازی10-3جدول 
  تعداد  سال  شهر/ کشور  دوره

 روز 
 تعداد 
 کشور 

 تعداد 
 کننده شرکت 

تعداد رشته/  
 ماده مسابقه 

 رئیس وقت  
 کمیته 

 پیر دو کوبرتب  43/ 9 311 13 9 1896 آتب/ یونا   1
 پیر دو کوبرتب  16/78 1330 23 8 1900 پاخیس/ فرانس  2
 پیر دو کوبرتب  14/85 687 12 53 1904 سنم یوئیس/ آمریکا  3
 پیر دو کوبرتب  21/98 2035 23 34 1908 یند / بریتانیا  4
 پیر دو کوبرتب  13/102 2545 28 47 1912 استکززم/ سوئد 5
 پیر دو کوبرتب  - جنگ جزانی اول  -برگباخ نشد - - 1916 برییب/ آیاا  6
 پیر دو کوبرتب  21/150 2669 29 22 1920 آنتوخپ/ بزژیک 7
 پیر دو کوبرتب  18/124 ز (136و  مرد2956) 3092 44 53 1924 پاخیس/ فرانس  8
 هنری دوبایزم کانم 14/109 ز (290مرد و 2724) 3014 46 26 1928 آمستردام/ هزند 9
 هنری دوبایزم کانم  14/117 ز (  127مرد و  1281) 1408 37 44 1932 آنجزس/ آمریکایس 10
 دوبایزم هنری کانم 19/128 ز ( 338مرد و  3738) 4076 49 16 1936 برییب/ آیاا  11
 هنری دوبایزم کانم - جنگ جزانی دوم -برگباخ نشد - - 1940 توکیو/ ژاپب  12

 زیگنرید ادستروم  - جنگ جزانی دوم -برگباخ نشد - - 1944 یند / بریتانیا  13

 زیگنرید ادستروم  17/136 ز ( 385مرد و 3714) 4099 59 16 1948 یند / بریتانیا  14
 اوخی براندم 17/149 ز ( 518مرد و  4407) 4925 69 16 1952 هزسینکی/ فنالند  15
 مز وخ / استراییا  16

 استکززم/ سوئد
 اوخی براندم 17/151 ز ( 384مرد و  2958) 3342 67 16 1956

 اوخی براندم 17/150 ز ( 610مرد و  4738) 5348 83 16 1960 خوم/  ایتاییا  17
 اوخی براندم 19/163 ز ( 683مرد و  4457) 5140 93 14 1964 توکیو/ ژاپب  18
 اوخی براندم 18/172 ز ( 711مرد و  4750) 5461 112 17 1968 مکبیکوسیتی/ مکبیک  19
 اوخی براندم 21/195 ز ( 1058مرد و  6065) 7123  122 16 1972 مونیخ/ آیاا  20
 یرد کیالنیب   21/198 ز ( 1247مرد و  4751) 5998 92 18 1976 مونترال/ کانادا 21
 یرد کیالنیب  21/203 ز (  1125مرد و  4092) 5217  81 16 1980 مسکو/ شوخوی 22
 خوا  آنتونیو ساماخانژ  21/221 ز ( 1567مرد و  5230) 6797  141 14 1984 آنجزس/ آمریکایس 23
 آنتونیو ساماخانژ خوا   23/237 ز ( 2186مرد و  6279) 8465 159 15 1988 جنوبیسئول/ کره 24
 خوا  آنتونیو ساماخانژ  25/258 ز ( 2708مرد و  6659) 9367 169 13 1992 باخسزو / اسپانیا  25
 خوا  آنتونیو ساماخانژ  26/271 ز ( 3648مرد و  7060) 10744 197 15 1996 آتالنتا/ آمریکا  26
 آنتونیو ساماخانژ خوا   28/304 11000 200 16 2000 سیدنی/ استراییا  27
 ژاک خوک   28/304 11000 202 16 2004 آتب/ یونا   28
 ژاک خوک 28/304 11000 203 16 2008 پکب/ چیب  29
 1توماس باخ 28/304 11000 204 16 2012 یند / بریتانیا  30
 توماس باخ 30/304 10820 204 16 2016 خیودوژانیرو/ برزیل  31
 توماس باخ     2021 توکیو / ژاپب  32

      

 

1.Thomas Bach 
مونترال کانادا بود. باخ از  1976ای اسم. او مرد طالیی خشت  شاشیربازی برای آیاا  دخ ایاپیک دخ آیاا  و یک حقوهدا  حرف  1953باخ متوید سال 

  انتخاب شد.   IOCالنوا  نزایب خئیس ب  2013شد و دخ سال  IOCالضو  1991سال 
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توکیو دخ ژاپب با توج  ب  فراگیر شد  بیااخی خطرناک و هابل انتقال فکرونا  ب  دخخواسم اکثر  2020ایایپیک      
دییل خطر یک بیااخی ایب برای نخستیب باخ دخ تاخیخ ایاپیک نویب بود ک  ب منتقل شد.    2021کشوخهای جزا  ب  سال  

 شود. ب شده خود برگباخ نایفراگیر، ایاپیک دخ تاخیخ تعیی
ایاپیک زمستانی هم با برگباخی ایب خویداد دخ فشامونی فرانس   ب  خویدادهای ایاپیک اضاف  شد.  1924از سال      

بزتر شد.   مروخزما  دخ هر دوخه استق ال خو نشد، اما ب های مزی خوب ها دخ ابتدا با استق ال الاومی کایت گرچ  ایب بازی
 زمستانی  ایاپیک  دخ  اسم؛  تابستانی  ایاپیک  دخ  کنندگا شرکم  از  کاتر  بسیاخ  زمستانی  ایاپیک  دخ  کنندگا شرکم  شااخ
  .کردند خهابم یکدیگر با وخزشی خویداد 78 دخ جزا  کشوخ 77 از وخزشکاخ  2400سیتی ف ییکسایم دخ 2002
ها فتقابل تریب آ اسم ک  برخی از مزم کرده های متعددی خا تاکنو  تجرب فنزضم ایاپیک  مسائل و چایش      

ها  و فتوزیع های احتاایی دخ انتخاب میببانیای ، فدوپینگ ، فمداخز  سیاسی ، ففساد مایی ، فسوگیریآماتوخ با حرف 
 ها  بوده اسم. بندیها و خت  مدال 

بودند.  فآماتوخ  نیاز، وخزشکاخانیزادگا  بیاشراا و نجیب کوبرتب نظر ب ای: . تاریخ تقابل آماتور با حرفه1-2-3
ای مربیا  حرف . ها خا نداشتندو خهابم با آ  ایاپیک هایبازی حضوخ دخ اجازه ای،حرف  هایب دییل، وخزشکاخا ب 

 معزوم ک هایی خا فراهم کرد. هنگامیشد   زمین  جنجال هائل شدند و هایب فاستثنا مستثنا هاالده ایب شاشیربازی از
 اسم، داشت   دخ فبیس ال  ایحرف   فعاییم  1912  ایاپیک  گان ده  و  مدخ   گان توخپی  ه ل از هزرمانی دخ فپنج  شد فجیم

 اشهزرمانی  النوا   انسانی  مالحظا   خوی  از  ایاپیک   یاززیابیب  فکایت   1983  سال   دخ  اما  شد،  گرفت   اشهزرمانی  الناویب
دییل فکسب دخآمد از ای محروم شده ب حرف  مربیا  از حاایم دخ اتریشی  و فسوئیسی بازا اسکی. داد پس او ب  خا

وخزشکاخ از  دو آنجزسیس 1932 ایاپیک دخ حتی .کردند   خا تحریم1936خاه آموزش اسکی   مسابقا  فایاپیک 
 ایاززیبیب  کایت   وهم  خئیس  کیالنیب   باالخره فیرد.  دخ وخزش اخرام شدند  پول   سابق  دخیافم  دییلب   فنالند   و  ففرانس 
میالدی  هنتاد دخ ادام  و ده  .توسا وخزشکاخا  خا از مجاع الاومی دخیافم کرد پول  فامکا  دخیافم مجوز ایاپیک
 ب  وخزشی، خشت  هر دخ هاایحرف  حضوخ موخد دخ گیریتصایم و شد ح ا ایاپیک منشوخ از آماتوخیسم شرایا

ای و حرف  ستاخگا  با بسکت ال آمریکا خؤیایی تیم ت ییر، با ایب. شد ایاززی  مربوط  واگ اخ محول بیب ففدخاسیو 
 سال 23 باالی بازیکنا  تعداد مردا  فوت ال دخ. شد ایاپیک هزرما  1992 سال دخ بسکت ال  مزی فاتحادی  هیامگرا 

 ب  هزرمانا  پیروزی ه ال دخ کشوخها از بسیاخی ایاپیک مزی هایکایت  امروزه .باشد بیشتر ننر ن اید 3از  تیم هر دخ
 .دهندمی ایاخزنده جوایب هاآ 

  11-3تریب خویدادها و آثاخ جنگ و سریاسرم بر ایاپیک دخ جدول از مزم. آثار سایاسات و جنب بر المپیک: 2-2-3
 مروخ شده اسم.  
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 ترین آثار سیاست و جنب بر المپیک نوین . مهم11-3 جدول
 سوابق  ردیف 

   دوم جزانیفجنگ  دییل  ب 1944 و  1940و ف  اول جزانیفجنگ خاطرب   1916 های ایاپیکبرگباخنشد  بازی 1
   1920 ایاپیک دخ  م زوب کشوخهای  حضوخ از اول جزانی جنگ پیروز کشوخهایماانعم  2
 مونیخ(  کشتاخ)  های اسرائیزیو کشت  شد  گروگا   (غربیآیاا  ) مونیخ دخ 1972 تابستانی ایاپیک هایبازی گیری دخگروگا  3
 ننر  رد از بیش شد  زخای و ننر 2  شد آتالنتا و کشت  1996 گ اخی دخ ایاپیکباب 4
    برییب  1936 های بازی ها دخاستناده ت زی اتی نازی 5
 پوسم دخ االتراض ب  سیاسم ت عیض نژادی دخ آمریکا کرده مردا  طالیی سیاههای گره مشم 6
 ایب کشوخ   1آپاختاید سیاسم با کشوخها  برخی مخاینم دییلب   1992 تا  1964 از جنوبیمحرومیم آفریقای 7
 دییل حکومم تروخیستی طای ا  ب   2002 تا 1999 اف انستا  ازتعزی   8
 ها توسا پیاا  وخشو   دییل فسرکوب شوخش مجاخستانیسویس  ب  اسپانیا و مز وخ  توسا فهزند، 1956تحریم ایاپیک  9
   سوئب کانال بحرا  دییلب   ی نا    و الراق مصر، مز وخ  توسا فکام وم، 1956تحریم ایاپیک  10
 های ت عیض نژادی   دییل سیاسمب  1972محروم کرد  آفریقای جنوبی دخ ایاپیک  11
  چیب  خز  جازوخی فشاخهای دییلمونترال ب  1976 هایخروم تایوا  از بازی  12
)ایب  اف انستا  ب  شوخوی حاز  دییلایرا  ب   ازجاز   دیگر کشوخ 64 متحده باتوسا ایاال   مسکو 1980 تحریم ایاپیک 13

 برگباخ شد(.  2020تا ایاپیک  ایاپیک دخ حاضر  کشوخ  تعداد کاتریب  دخ کشوخ  80  و فقا غربی کشوخ 16ایاپیک با 
 دییل مشکل امنیمب ( خومانی جب) شرق  بزوک کشوخ الضو 14  و آنجزس توسا شوخوییس  1984تحریم ایاپیک  14

 کرد(.   تحریم ها خاایرا ، بازی   انقالب برای آنجزسیس   ب  تزرا  از مسابقا   مکا  ت ییر دییلب  وخزشکاخا  )ایرا 
 اتیوپی، کوبا،  کشوخ میببا  مشترک نشد  دو کره  و فس  ب  االتراض  دخ شااییجنوبی توسا فکرهکره  1988تحریم ایاپیک  15

   IOC خودشا  توسا االالم تحریم کرد  برای تحریم نشد   و اهتصادی  مشکال   دییلب  نیکاخاگوئ 
نداد  وخزشکاخا  ایرا  بعد از انقالب اسالمی با وخزشکاخا  اسرائیزی با هدا حاایم از کشوخ فزسطیب )ای ت  ایب  مسابق  16

بیااخی و امثال آ  بوده   وز ، اظزاخ کاخهای هابل توجی  مانند اضاف نشد  کاخوا  ایرا  با استناده از خاهکاخ برای محروم
 اسم( 

 و استوایی هایجنگل  از مترمربع هباخ 800دییل خرید  پکب ب  2008 زیسم نس م ب  ایاپیکهای طرفداخ محیا تحریم گروه 17
 دالخ میزیاخد یک هیامب   2008 ایاپیک هایبازی  توسا چیب برای اندونبی پاپوآی استا  انقراض معرض دخ

 از تا شودمی االاال  ایاپیک هایبازی خوی بر سختی امنیتی شرایا حاضردییل مواخد موخداشاخه، دخ حال ب      
 .شود جزوگیری احتاایی تروخیستی هایفعاییم
 12-3خوند تاخیخی ظزوخ داخوهای دوپینگی دخ ایاپیک نویب دخ جدول  . تاریخچه دوپینب در المپیک نوین:  3-2-3

 مروخ شده اسم. 

 
 

 

1.  Apartheid 
شوند. ایب منزوم از تری برخوخداخ میامکانا  و شرایا ویژهالنوا  نژاد برتر از بقی  جدا و از های نژادپرستان  ک  طی آ  گروهی ب نوالی از سیاسم

 ها شروع شد. پوستا  و برتری امکاناتی برای آ آفریقای جنوبی و اهدام ب  جداسازی سنیدپوستا  از سیاه
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 . تاریخچه دوپینب در المپیک نوین  12-3 جدول
 سوابق  ردیف 

 کنیاک   و فاستریکنیب  از 1904 تابستانی ایاپیک دخ ماخاتب دو استناده برنده 1
   1960دییل استناده از فآمنتامیب  دخ ایاپیک ب  سواخ دانااخکیماخک  دوچرخ ان   مرگ فکنم 2
   1967ایاپیک   ایاززیبیب  سپس، کایت  و وخزشی هایابتدا فدخاسیو  ،60  ده  اواسا مانوالیم استناده از دوپینگ دخ 3
  برنب مدال فایکل   استعاال   دییلک  ب  بود مدخ  گان پنج  خشت  دخ سوئدی  ییزینوال گوناخ فهانس نتیج  مث م دوپینگ اوییب 4

های  و برنده مدال طالی بازی کانادا سرالم دو  دونده جانسو    دوپینگی ایاپیک فبب مشزوختریب.  داد دسم  از خا خود
 . شد مث م فاستانوزویول  او آزمایش بود ک  جواب متر  رد دخ دو 1988

  دویم  هایسیاسم  از بخشی النوا ب  شرهی آیاا  ز  وخزشکاخا  از بسیاخی داد نشا  ک  شد فاش اسنادی ،1990 دخ سال 5
 . کرده بودند استناده استروید  فآنابوییک  از خود مربیا  دستوخب  کشوخشا 

 . دوپینگ  خا تکسیس کرد با م اخزه جزانی با مقابز  با دوپینگ فآژانس ایاپیک  ایاززیبیب  فکایت  1999سال  دخ 6
 دییل دوپینگ خد رالحیم شدند.  برداخی و اسکی ب آوخا  وزن ، برخی مدال2002و زمستانی  2000تابستانی دخ ایاپیک  7
آوخ و گرفتب مدال بود  وخزشکاخا  مدال ها، اخ اخی م نی بر دوپینگیهنوز هم، بعد از مدتی از سپری شد  ایاپیک     
 شود. ها ب  ننر بعدی شنیده میها و داد  آ آ 

ها دخ آ  اسم ها دخ ایاپیکشده ب  توزیع مدال یکی از نقدهای مطرمها در المپیک:  بندی. توزیع مدال و رتبه4-2-3
تواند چندیب مدال خا برای کشوخش ب  اخم ا  آوخد اما یک وخزش ومیدانی میک  یک فرد دخ یک خشت  مانند شنا یا دو
های شاخ  دخ آ ، تنزا منجر ب  یک مدال خواهد شد. انواع ستاخگا  و چزره  تیای مانند بسکت ال یا فوت ال با حضوخ

ب  شرم    شدههای کسباغزب با تعداد مدال   ب  اکنو   تا  1896  ایاپیک  ها  ازاز ایب منظر فهزرمانا  برتر ایاپیک یا ایاپیب
 شوند. معرفی می 13-3جدول 

 ها . قهرمانان برتر المپیک یا المپین13-3جدول 
 ها مقام عنوان قهرمان  ردیف 

1 Michael Phelps  مرد از آمریکا –مدال دخ خشت  شنا   28برنب و مجاوع  2نقره و   3طال،  23با 
2 Larisa Latynina  ز  از شوخی ساب    -مدال دخ خشت  ژیاناستیک 18برنب و مجاوع   8نقره و  4طال،   9با 
3 Paavo Nurmi  مرد از فنالند  –مدال دخ خشت  دوومیدانی  12نقره و مجاوع  3طال و   9با 
4 Mark Spitz  مرد از آمریکا   -مدال دخ خشت  شنا 11برنب و مجاوع   1نقره و 1طال،   9با 
5 Carl Lewis  مرد از آمریکا   -مدال دخ خشت  دوومیدانی 10نقره و مجاوع  1طال و   9با 
د ک  ها از خشت  فشنا، دوومیدانی و ژیاناستیک  هستندهد ک  اغزب وخزشکاخا  پرافتخاخ دخ ایاپیکنتایج نشا  می     

کند. ایب دخ داخای مواد مختزف و امکا  کسب بیش از یک مدال دخ یک بازی خا برای وخزشکاخا  آ  خشت  فراهم می
 حایی اسم ک  برخی وخزشکاخا  دخ یک خشت  تیای یا دخ یک وز  خار تنزا فررم یک مدال خا داخند. 

شود و ایب یعنی یک کشوخ با یک مدال طال تعییب میهای ایاپیک بر اساس اخزش خنگ مدال بندیهاچنیب خت        
تر نقره یا برنب هراخ خواهد گرفم. ایب دخ حایی اسم اخزیابی الازکرد دهی  10باالتر از دیگر کشوخها با بیش از 

 های اول تا دهم از سوی هر کشوخ باشد. تواند بر اساس میبا  کسب جایگاهمی
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شده های ایاپیک  معرفیموضوالا  ایجادشده برای نخستیب باخ دخ فبازی  14-3  دخ جدول ها در المپیک:  . اولین5-2-3
های ایاپیکی ها دخ طول تاخیخ نزضم ایاپیک، خوند تکامزی اسم. یعنی بازیتکمل دخ مروخ ایب اوییباسم. نکت  هابل

 خسیده اسم.  ک  ما امروز شاهد آ  هستیم، پس از مراحل تکامزی دخ طول حدود یکصدسال ب  نقط  امروز 
 های نهضت المپیک . اولین14-3جدول 

 توضیح  موضوع  ردیف 
 سای  آمریکایی بنام جیاب کنویی دخ خشت  پرش جنم   27دانشجوی  اوییب مدال  1
 یند  برای هزرمانا  اول هر خشت   1908از ایاپیک  توزیع مدال طال  2
 دخ جشنواخه پاخیس هاراه با پنج حزق   IOCمناس م بیستایب سال تکسیس ب  1914دخ ژوئب   پرچم ایاپیک   3
 انتوخپ   1920های بازی پنج حزق  4
 انتوخپ  1920های بازی سوگند ایاپیک  5
 آمستردام  1928های بازی مشعل ایاپیک  6
 آمستردام  1928های بازی متر 400پیسم دوی  7
 آنجزسیس 1932های بازییا فوتو فینیش دخ  برداخی دخ دو الکس 8
 آنجزس برای هزرمانا  اول تا سوم  یس 1932های  از بازی پز  سکوی هزرمانی س  9
 آمستردام  1928های اوییب مشعل ایاپیک دخ استادیوم بازی مشعل ایاپیک استادیومی  10
 ایاپیاد تا برییب روخ  امدادی از محل دونده ب  3000برییب توسا   1936های بازی حال مشعل دستی 11
 روخ  ض ا و پخش پس از خویداد برییب ب  1936های  از بازی پخش توییدی تزویبیونی   12
 زما  با خویدادروخ  پخش هم فاسکواویی  ب  1960های ایاپیک زمستانی از بازی پخش زنده تزویبیونی 13
 فاینس وخک     1964های زمستانی از بازی استناده از کامپیوتر  14
 آنجزسیس  1932های  از بازی دهکده اختصاری ایاپیک 15

 
 ورزش ایران در دوران نوین یا مدرن   .3-3

وسطی دهد. دخ تاخیخ هرو خوخشیدی تا الصر حاضر خا موخدتوج  هراخ می 1008دوخا  مدخ  دخ ایرا  یعنی از سال 
دوخه اشاخه شد. حدود یکصدسال از آ  سزسز  حکومتی دخ فدوخا  ب  حکومم رنوی  و خویکردهای وخزشی آ  

های کوتاه فاشرا اف ا  ، فافشاخی  ، ازآ  ایب دوخا  ب  حکوممنویب و تحوال  خنسانس  دخ غرب بود. اما پس
 فزندی  ، فهاجاخی  ، فپززوی  و فجازوخی اسالمی  مقاخ  شده اسم.    

ز دوخه کوتاه غز   فاشرا اف ا   و براندازی حکومم رنوی ، با هیام فنادخ  پس ا. حکومت افشاریه و زندیه:  3-3-1
های خزم و جنگ دخ میا  گ اخ سزسز  افشاخی بر توسع  مزاخ النوا  بنیا بازهم ایرا  یکپاخچ  شد. فنادخشاه  ب 

تری از وخزش دخ ایب جوانا  و سپاهیا  تککید داشم. خوحی  کشوخگشایی او باالث شد تا آثاخ تربیتی و فرهنگی کا
توا  از حکومم بعد از افشاخی یعنی فزندی   اطالالاتی دخباخه وخزش و دوخا  دیده شود. دخ منابع و کتب تاخیخی می

ایتواخیخ  ب  خویدادهای کشتی پززوانی اشاخه داخد ک  دسم آوخد. فمحاد هاشم آرف  دخ کتاب فخستموخزشکاخا  ب 
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شد ک  گاهی منجر ب  از بیب حدی خشب میطز یدند. ایب مسابقا  ب فت  و م اخز میب  دیگر مناط  یا حتی کشوخها خ
 شد. خفتب یکی از طرفیب می

گ اخ ایب حکومم خوخشیدی بر ایرا  حاکم شدند. بنیا  1174خاندا  هاجاخ دخ سال . حکومت قاجاریه: 3-3-2
خوخشیدی  1304کرد. ایب سزسز  حکومتی تا سال  النوا  پایتخم انتخابیعنی آهامحادخا  هاجاخ، شزر تزرا  خا ب 

و ظزوخ حکومم پززوی مقاخ  دوخه معارر ادام  داشم. فدکتر یاکوب ادواخد پوالک  آیاانی، پبشک مخصور 
ها حضوخ دخ ایرا  مشاهدا  خود دخباخه وخزش ایرا  دخ آ  دوخا  خا ث م کرده شاه هاجاخ  پس از سال فناررایدیب

وخزش دخ ایرا  با خویکردهای فتنریحی و دخمانی  حتی توسا مراکب الاومی و خصوری خایج اسم. ب  نوشت  او 
ضزعی و متری و ب  شکل هشم2های الاومی یا زوخخان ، ففضایی با یک گودی حدود بوده اسم. ازنظر او وخزشگاه

رای تااشاگرا  و هایی بکف پرشده با ساه  برنج خشک و پوشیده با فرش نادی  اسم ک  دوختادوخ آ  نیاکم 
گیرد. وخود ب  آ  دخ ه ال اند. هاچنیب محزی نیب برای مرشد وجود داخد ک  دخ آنجا ضرب میتعویض ی اس چیده

گیر مجرب پیری اسم ک  ب  او فپززوا   الزده کشتیای برای هر کس مجاز اسم. تعزیم ب پرداخم مختصر وخودی 
و خجال کشوخ نیب دخ ایب حوزه فعال بودند و هرکدام یک فزوخخان   گویند. الالوه بر ط قا  پائیب جامع ، شاهمی

 مکموخ خا ایدوی  فراحب بنام شخصی شاه سرخان   و پززوانی اختصاری برای آ  داشتند. دخ ایب ایام فناررایدیب
 ها،خهابم برگباخی با هرسال . داد خوام شزر مختزف میادیب دخ خا پززوانا  خهابم و کرد کشتی توسع  و گسترش
 اختیاخ دخ سال  یک برای امانم روخ ب  خا پززوانی بازوبند و شدمی معرفی مسابقا  ایب دل  از ایرانی  فپززوا 

دخ ایب دوخا   .شدمی پززوانی  دائای بازوبند فراحب پیاپی سال س  دخ هزرمانی ایب تکراخ روخ  دخ ک  گرفممی
شاشیربازی و سواخکاخی  خوام داشم. هاچنیب بیااخانی ک  نیاز ب  فماساژ  داشتند های تیراندازی با کاا ، فوخزش

 کردند. ها مراجع  میب  زوخخان 
ای، اما هنوز توفیقا  اثربخشی برای توسع  آ  هایی برای توسع  وخزش زوخخان تاخیخ وخزش با وجود تالشدخ       

 ها  اسم. های وخزشی جدید و گرایش بیشتر ب  آ های خشت فجاذب تواند ب  دالیزی چو  شود. ایب امر میدیده نای
اوییب باشگاه وخزشی خا سناخ  انگزیس دهد ک  ی وخزشی دخ ایرا ، مداخک تاخیخی نشا  میهاباشگاهدخ حوزه      
 تکسیس کرددخ میدا  مش  تزرا  منظوخ فراهم کرد  امکانا  خفاهی و وخزشی برای کاخمندا  خود ، ب 1282 سال  دخ

، سواخیدوچرخ فوت ال، مانند فهای وخزشی فعاییم ها بود. دخ ایب باشگاهو مدیریم آ  نیب بر الزده خود انگزیسی
جدید آشنا و ب  آ    هایوخزشبا  تدخیجب  های وخزش انگزیسیبا تااشاایرانیا  . شد  اخائ  میپرواز با بایو  و هواپیاا

خو ب  فراموشی   1 و چزتوب  دویکفایکسنتی نظیر    هایهای وخزشی نویب، متکسنان  بازی. با خشد خشت شدند  مندالاله 
وخزشی دخ ایرا  شکل گرفم و با  هایباشگاه مروخب جدید،  هایوخزشپس از آشنایی اوییّة ایرانیا  با گ اشم. 

 پس از. ایب باشگاه  تکسیس شد   کزوب ایرا فبنام    1298کوشش برخی از بازیکنا  فوت ال، نخستیب باشگاه وخزشی دخ  
  دخ و ایب شکل از مدیریم وخزشی با تقزید از فایگوی انگزیسی ب  فعاییم ادام  داد  کزوب تزرا فبا نام  1302 سال 

نداشتب  آ  و شرط تکسیس شدهانونی  1309 سال  دخ  مصوّبة هیئم دویمفبا  هاباشگاهفعاییم  کشوخ توسع  یافم.
 

 اند.  و تنریحی معرفی شده های هاگانیومحزی دخ فصل شانبدهم مربوط ب  وخزشهای بومی. ایب بازی1



 

  Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

 86 مبانی علوم ورزشی

و  مدیره فهیئم اساسنام توانسم ط   هر باشگاه می. بر ایب اساس، بود النم های منافی فعاییمفو   اهداا سیاسیف
های نویب یا مدخ  دخ ایرا  آ  زما  ظزوخ بسیاخی از وخزشاز الوامل  د.کنفعاییم شروع ب   نظای  تحم نظاخ  ف

 بودند.  15-3مواخدی ب  شرم جدول 
 های نوین در دوران قاجار و پهلوی به ایران   های ظهور ورزشترین زمینه. مهم15-3جدول 

 توضیح  موضوع  ردیف 
 هایی مانند انگزیسانتقال از طری  امکانا  ایجادشده توسا سناختخان  هاسناختخان  1
 ها ننم و آشنایی ایرانیا  با ایب وخزشایجاد امکانا  تنریحی و وخزشی برای کاخکنا  انگزیسی رنعم ننم رنعم 2
 ها مانند فوت ال و امثال آ   اندازی برخی بازی ویژه از سوی مسیحیا  و خاهدایر کرد  مراکب م ه ی ب  م ز ا  م ه ی  3
 ها ب  ایرا  ها و انتقال آ های جزا  و آشنایی با انواع وخزشدانشگاه حضوخ دانشجویا  ایرانی دخ  دانشجویا  4
 ها ب  کشوخ  تجرب  وخزشی دخباخیا  دخ سنرهای خاخجی و انتقال آ  دخباخیا  5
 ها و انتقال آ  ب  ایرا    های نظامی و آشنایی با وخزشافراد نظامی االبامی ب  خاخم برای گ خاند  دوخه نظامیا  6
 دیده دخ آ  خشت  هایی توسا افراد مزاجر ب  کشوخهای دیگر و آموزش کرد  وخزشمعرفی و فعال مزاجرا   7
 فانقالب از  ه ل  سال  شش  مزکم ،  میرزا فریدو دخمجاوع ظزوخ وخزش مدخ  دخ ایرا  از اواخر دوخه هاجاخ بود. ف     

 1900 ایاپیک دخ ایرانی وخزشکاخ اوییب النوا ب  شاه هاجاخ  مظنرایدیب سزطنم سال  فچزاخمیب دخ و مشروطیم 
 از نقلشد. ب  ح ا اول  دوخ دخ و کرد شرکم شاشیربازی اننرادی اپ  دخ خوخشیدی( 1279پاخیس )مصادا با 

شد. نام  ث م  پرشیا کشوخ از مزکم میرزا فریدو  پرنسف مسابقا ، جدول  دخ فرد ایب نام ، اتناهی  وهایعف خوزنام 
 دخ میرزا فریدو  شرکم اینک  فخ رت ییر کرد. با توج  ب  فایرا   و دخ زما  خضاشاه پززوی ب  1314 سال  فپرشیا  از

توا  نتیج  گرفم ک  دخ آ  زما  فوخزش  موخدتوج  فمردم اسم؛ می  نشده  آ  زما   دخم  های ایرانی پرمخاطبفخسان 
خوخشیدی  با میببانی شزر پاخیس فاحادشاه  1301میالدی یا  1924ایاپیک سال ف مسابقا  اخ  ن وده اسم. دخو دخب

پاخیس دخ  شزر هایب دخ 1308 سال حضوخ داشم. او سال  30و دخ سب حدود  سزطنتش های پایا هاجاخ  دخ سال
 مرد و بر اساس وریتش دخ کربال و کناخ آخامگاه پدخش دفب شد.  جوانی دخ هز ی  سکت  و الزم فچاهیسایگی ب  33

های جدید مانند فوت ال دخ اواخر دوخه هاجاخ تحوال  مزای دخ وخزش ایرا  ایجاد شد. دخ ایب دوخه برخی وخزش     
تزرا ،  های ساکب دخ بنادخ جنوبی وو غیره توسا اخوپائیا  ساکب دخ شزرهای مختزف ایرا  خوام یافم. انگزیسی

ای از معزایب وخزش، انجانی بنام شاسی الده 1300ها دخ سال های مختزنی خا خوام دادند. دخ اثر اهدام آ وخزش
یک دوخه مسابقا  وخزشی دخ فمیدا  مش   1302فانجاب ترهی و ترویج فوت ال  خا دخ ایرا  تکسیس کردند. دخ سال 

ها موخد ها برندگا  مسابق ای آزاد انجام شد و دخ پایا  ایب بازیهتزرا   بیب سربازا  و واحدهای اختش با باشگاه
و ب  دستوخ فخضاخا  سرداخ سپ    1303تشوی  هراخ گرفتند. دخ آخریب سال حکومم فاحادشاه هاجاخ  دخ سال 

دخ کناخ  های نظامی آغاز شد. ایب مراکب نظامی دخ ادام  وهای منظم وخزشی  دخ پادگا النوا  وزیر جنگ فمسابق ب 
دخ شزر خشم نیب  1303های ارزی برای ترویج وخزش دخ ایرا  ت دیل شدند. دخ خرداد سال النوا  کانو مداخس ب 

های ففوت ال، های نویب خخ داد. باشگاه فاسپوختیف خشم  برای توسع  وخزشتحوال  ببخگی دخ زمین  توسع  وخزش
 تنیس و سواخکاخی  اهدام کرد.   
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فمیرمزدی وخزنده  ک  پس از پایا  تحصیال  با تخص  وخزش از اخوپا ب  ایرا  بازگشت  بود، با  1302دخ سال      
های فرهنگی تریب موانع دخ کاخ او فچایشهای اخوپایی دخ ایرا  پرداخم. از مزمناپ یر ب  ترویج وخزشتالشی خستگی

های نویب خا امری فه یح و نادخسم  ویژه وخزشهای وخزشی ب و اجتااالی  آ  زما  بود ک  بسیاخی از مردم فعاییم
کردند. او از هاا  ایام ایب مشکل خا دخک کرد و با نوشتب مقاال  وخزشی و دخ ادام  انتشاخ یک نشری  تزقی می

تخصصی وخزشی سعی کرد ک  تا حد ماکب ایب موانع خا برطرا کند. فمیرمزدی وخزنده  از زما  حضوخش دخ ایرا  
خوخشیدی  باخها ب  اداخا  و مراکب مختزف مراجع  کرد و با نشا  داد  مداخک تخصصی و توضیح  1393ب  سال ف

های نظامی و اداخی دن ال فررم برای توسع  و ترویج وخزش بود. بعد از حضوخ دخ بخشدخباخه اهایم وخزش ب 
آموزا  دخ معزم و دانشربیموپروخش آ  زما  جای گرفم و ب  ت های مکرخ، باالخره دخ آموزشمختزف و ناکامی

هایب دییل بسیاخی او خا با النوا  های نویب دخ ایرا  پرداخم. ب الرر  وخزش و معرفی و هدایم بسیاخی از وخزش
 کنند. فپدخ وخزش نویب ایرا   معرفی می

شزریوخ وجود آمد. وی تا خوخشیدی توسا خضاشاه ب  1304حکومم پززوی دخ سال . حکومت پهلوی: 3-3-3
حکومم خا دخ دسم  1357شاسی دخ ایرا  حکومم کرد و پس از او پسرش محادخضاشاه پززوی تا سال  1329

داشم. با تحوال  ایجادشده از اواخر دوخه هاجاخ، و شروع دوخه پززوی نزضم جدیدی دخ وخزش ایرا  آغاز شد. 
های وخزشی ایرا  زش، زمین  تحول دخ سازما افبایش مداخس و مراکب آموزشی و استق ال نوجوانا  و جوانا  ب  وخ

های نظامی و مداخس نویب  امکا  آموزش مستقیم و متارکب وخزش و ترویج خا فراهم کرد. دو نزاد اجتااالی فپادگا 
 خا فراهم کردند.  آ 

وخزش دخ و با تصویب هانو  اج اخی شد   1306زما  تشکیل اوییب سازما  خسای متویی وخزش ایرا  دخ سال      
سو های اج اخی آ   از یکبدنی دخ برنام شد  وخزش و تربیموظین   و فگنجاندهبا تصویب هانو  فنظام مداخس بود.

های کشوخ  توسا وزاخ  معاخا از سوی دیگر مقدم  تحوال  دخ و فاج اخی شد  وخزش دخ مداخس و آموزشگاه
وخزشکاخا  و هزرمانا  از ایب دو مرکب ب  جامع  وخزش ایرا    قاتناب های بعد هریب  توسع  وخزش فراهم شد. دخ سال 

تدخیج هر یک از مراکب نظامی و آموزشی راحب یک یا چند تیم وخزشی شدند پیوستند. با ادام  ایب برنام  وخزشی ب 
 ها نیازمند تشکیالتی مستقل بود. دهی آ ک  اداخه و سازما 

آموزا  و وهن  او باالث گرایش خوزافبو  دانشش مداخس و تالش بیحضوخ فمیرمزدی وخزنده  دخ خأس وخز     
بیشتر  خوزخوزب شد. دخ کناخ آ  اماکب و تکسیسا  وخزشی ها ب  وخزش میافبایی معزاا  و توج  بیشتر خانوادهتوا 

وماس گی سب  از یک مشاوخ وخزشی بنام فدکتر ت   1312از گ شت  و با هدفاندی و کینیم بیشتری ساخت  شد. دخ سال  
بدنی  دخ وزاخ  معاخا آ  برای سروساما  داد  ب  وخزش ایرا  بزره گرفت  شد. با مشاوخه ایب شخ  فاداخه تربیم

الایی فعزی( شکل گرفم تا ب  امر توسع  وخزش دخ مداخس و وپروخش و آموزشهای آموزشزما  )معادل وزاختخان 
شد. هباختوما   بود ک  از محل بودج  فوزاخ  معاخا  پرداخم میاداخه فدهها بپردازد. بودج  اویی  ایب آموزشگاه

ها گنجاند و برای مداخس های دخسی مداخس و آموزشگاهبدنی خا دخ برنام طوخ خسای تربیمبدنی  ب فاداخه تربیم
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کیال  دخ ادام  ای دو ساالم وخزش خا اج اخی کرد. ایب تشابتدایی خوزی یک ساالم و برای مداخس متوسط  هنت 
 دهی کرد. ها خا سازما های وخزش مداخس و آموزشگاهها و مسابق تاامی برنام 

ها سازما  دیگری بنام دخ ادام  و برای مدیریم وخزش دخ خاخم از مداخس و مسابقا  بیب مداخس و آموزشگاه     
ها با با ایجاد شعب مختزف دخ شزرستا  تشکیل شد. ایب انجاب 1313بدنی و پیشاهنگی  دخ سال فانجاب مزی تربیم

های وخزشی مانند فوت ال، تنیس، وایی ال و امثال آ  ، فاحداث اماکب دهی وخزش با اموخی چو  فتشکیل کالسسازما 
دخ ادام  و هاا  سال فانجاب پرداخم. های اجرایی مسابقا  وخزشی  مینام وخزشی  و فتنظیم و تصویب آئیب

ساز تشکیل فانجاب مزی تریب خویدادهای وخزشی زمین برخی از مزم ش و پیشاهنگی  تشکیل شد.مربیا  وخزتربیم
 شده اسم. اخائ  16-3بدنی و پیشاهنگی  دخ جدول تربیم

 بدنی و پیشاهنگی ایران گیری انجمن تربیتساز برای شکلترین رویدادهای زمینه. مهم16-3جدول 
 رویداد  ردیف 

 1296 دخسال  وخزنده میرمزدی توسا تزرا  دخ وخزشی باشگاه نخستیب تکسیس 1
 1299 دخسال ایرا  فوت ال مجاع تکسیس 2
  ستاد اختش خئیس جزان انی تیاساخ پیشنزاد ب   تزرا  مش  میدا  دخ 1303دخ سال  وخزشی  مختزف های مسابق  برگباخی 3
 هیئم خئیس النوا ب  مخ رایسزطن  خیاسم دخ دوخا  1306سال   دخ ها آموزشگاه  دخ  وخزش شد  فاج اخی هانو  تصویب 4

 وهم  دویم فرهنگ وزیر ار رحکامالزی  هام و ب  دویم
 1312  دخ سال پیشاهنگی مفسس  تکسیس 5
  معاخا وزاخ  کنیل  ار رحکام الزی پیشنزاد بدنی  ب اندازی فتربیمب  ایرا  برای خاه آمریکایی گی سب توماس وخود 6

(1312 ) 
مروخ توج  مردم و مط والا  ب  وخزش افبایش چشاگیری یافم و نخستیب مجز  وخزشی ایرا  بنام فآئیب ب      

برای تواناندسازی معزاا  وخزش سراسر   خوزهچزلمنتشر شد. دخ هایب سال اخدوی آموزشی    1314وخزش  دخ سال  
 نر بود.   ن 62کشوخ دخ تزرا  برگباخ شد. دخ آ  زما  تعداد معزاا  وخزش سراسر کشوخ 

خوخشیدی، ادام  ت ییرا  و تحوال   1313گیری ساختاخ خسای متویی وخزش دخ ایرا  از سال با توج  ب  شکل     
 وخزش خا دخ ذیل مسئوییم هر یک از متوییا  وخزش از ایب تاخیخ ب  بعد، خا موخدبرخسی هراخ خواهد گرفم.     

 
   تحوالت ساختار رسمی ورزش ایران   .3-4

 بوده اسم.  17-3شرم جدول تا ب  اکنو  دچاخ ت ییرا  متعددی ب  1313ای وخزشی ایرا  از سال ساختاخ خس
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   1313. انواع تغییر ساختار ورزش ایران از سال 17-3جدول 
 تغییرات ساختار ورزش ایران  ردیف 

بدنی و پیشاهنگی  دخ  ادام  فانجاب تربیمو دخ  1312وپروخش )وزاخ  معاخا( دخ سال  بدنی آموزش تشکیل اداخه تربیم 1
 تر    ها دخ سطحی وسیعبرای مدیریم وخزش مداخس و آموزشگاه 1313سال 

)دخ ایب سال انجاب  1320بدنی و پیشاهنگی  و انتصاب فحسیب االالء  ب  خیاسم آ  دخ سال  تشکیل فسازما  تربیم 2
 وپروخش منتقل و از وخزش الاومی جدا شد.(  بدنی ب  آموزش تربیم

   1337ایرا   دخ شزریوخ   بدنیتربیم و جوانا  و تندخستی ت ییرنام ب  فسازما  3
و تحم مسئوییم یک معاو    وپروخشآموزش  و انتقال ب  وزاخ    سایم  تنریحا  و  بدنیتربیم مزی سازما فب   ت ییر نام 4

 1343وخزش دخ سال  
 1350مجزس  دخ سال   تصویب وزیر و بامستقل با اداخا  کل استانی و زیرنظر مستقیم نخسم  بدنیتشکیل فسازما  تربیم  5
دییل نتایج ضعیف دخ ایاپیک  وپروخش ب خ وزاخ  آموزش و هراخگیری موهم آ  د 1355بدنی دخ سال انحالل سازما  تربیم  6

 )دخ هایب معاونم وخزش دخ آ  وزاخ (  1356و تصویب خسای آ  توسا مجزس دخ سال  1976مونترال کانادا 
 و بعد از انقالب  1358وزیر دخ سال طوخ مستقل و هراخ گرفتب زیر نظر مستقیم نخسم بدنی  ب تشکیل مجدد فسازما  تربیم 7
 جازوخ وزیری و ایجاد خیاسم جازوخی، انتقال ایب سازما  ب  زیر نظر مستقیم خئیس با ح ا نخسم  1368دخ سال  8
   1389و فمزی جوانا   دخ سال    بدنیوجوانا  با ادغام دو سازما  فتربیم تشکیل وزاخ  وخزش  9
و دخ  (فرهنگ) معاخا وزاخ  نظر تحم سایعی حسیب خیاسم ب  ایرا   یشاهنگیو پ بدنیتربیم مزی فانجاب     

 ایب انجاب جزس  دویم تشکیل شد. اوییب هیئم خئیس النوا ب  فروغی  فمحادالزیدخ دوخا    28/1/1313تاخیخ ف
 کنیل  ار رحکام  الزی  گی سب،  شاس،   تربیم،  اسدی،  االظم،  دکترردی   ایاک،حکیمف  یا حضوخ آها  چند خوز بعد با

برگباخ شد. دخ   آبادیشاس ابراهیم ردی ، الیسی جزان انی، اهللاما  الالء، حسیب حکیای، ابراهیم فرهنگ، وزاخ 
 خیاسم النوا ب  پززوی  فمحادخضا و انجاب خیاسم النوا ب  الالء  انجاب  تصویب و فحسیب ایب جزس  فاساسنام 

 .حاایتی  معرفی شدند و فتشریناتی و خویکردی انجاب الایی 
های چند کاخشناس و تیم وخزشی خاخجی خا ب  کشوخ دالو  کرد. با مشاوخه و برخسی  1320حسیب الالء دخ سال       
 سایم ، تنریحا  بدنی وتربیم فسازما  یعنی مجبا بخش س  دخ ایرا  دخ وخزش اموخ بعد هایسال  دخ شدهانجام

ایاززی ایاپیک  ایرا  ب  الضویم فکایت  بیب 1326سال دخ . شد متارکب  بانوا  وخزش فشوخای و ایاپیک  مزی فکایت 
یند  حضوخ یافتند. ایب اوییب  1948های ایاپیک ازآ  وخزشکاخا  ایرانی دخ بازیدخ آمد و ب  فارز  یک سال پس

برداخی حضوخ خسای فکایت  مزی ایاپیک ایرا   دخ یک خویداد ایاپیکی و با نتیج  کسب یک مدال برنب دخ خشت  وزن 
ساختاخ خسای وخزش  1343(. وهتی دخ اخدی زشم 1382بدنی و وخزش کشوخ،بود )سند خاه ردی نظام جامع تربیم

های دیگر وپروخش  هراخ گرفم؛ سازما یرپوشش فوزاخ  آموزشزبدنی و تنریحا  سایم   با نام فسازما  مزی تربیم
های مستقل ی ، و فنیروهای مسزح  داخای بخشازجاز  فوزاخ  کاخ و اموخ اجتااالی ، فکشاوخزی و تعاو  خوستای

ها، دیوا  و بدنی مستقل ، کزی  فداخاییبا تصویب مجزس و تشکیل فسازما  تربیم 1350بدنی شدند. دخ سال تربیم
وزیر هراخ گرفم و مطای ا  و تعزدا  تشکیال  ه زی  ب  ایب سازما  منتقل شد. ایب سازما  زیر نظر مستقیم نخسم

های وخزشی دخ سطح هر استا  زیر نظر فاداخه بدنی  شدند. کزی  فعاییمهای کشوخ داخای فاداخا  کل تربیماستا تاام  
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های وخزشی  الالوه بر اخت اط با اداخه کل شد. فهیئمهای وخزشی  انجام میبدنی استا   و توسا فهیئمکل تربیم
 هایبازی  دوخه  هنتایب  1353  سال  دخوط نیب دخ اخت اط بودند.  های وخزشی  خشت  مرببدنی استا ، با ففدخاسیو تربیم
 بدنی  شکلتربیم  هایدانشکده  و  فمداخس  تدخیجب   آزادی  وخزشی  مجاوال   گشایش  با  و  شد  برگباخ  تزرا   دخ  آسیایی
ها، اهدام ب  ساخم مجاوال  وخزشی آزادی فعزی بدنی  چند سال ه ل از برگباخی ایب بازیسازما  تربیمف. گرفتند

موجب مصوب  هانونی، انحالل سازما  م کوخ ی و و ب  1358سال  خردادماهکرد. پس از پیروزی انقالب اسالمی دخ 
سال وزیری  دخ آمد. پس از دهبدنی  تحم نظر فنخسمروخ  تشکیال  مستقزی تحم النوا  فسازما  تربیممجدداً ب 

وزیر ب  وزیری  و واگ اخی کزی  وظایف و اختیاخا  نخسمبا توج  ب  فح ا پسم نخسم 1368و دخ سال 
های وابست  ب  نزاد خیاسم جازوخی هراخ گرفم. خیاسم ایب بدنی دخ زمره سازما جازوخ ، سازما  تربیمفخئیس

. دخ سال (1386)سجادی،  جازوخ بودجازوخ  و با انتصاب مستقیم خئیسسازما  بر الزده یکی از فمعاونا  خئیس
وجوانا   تشکیل شد. با ایب بدنی  و فمزی جوانا   ادغام و فوزاخ  وخزشبا تصویب مجزس دو سازما  فتربیم  1389

 جازوخ، از فناایندگا  مجزس شوخای اسالمی  خأی االتااد دخیافم کند.شکل وزیر وخزش باید با معرفی خئیس
 
 سرود ملی ایران در ورزش  .3-5

 کشوخ خسای و مزی سرود النوا ب  هادویم توسا ک  اسم سرود یا موسیقی ایهطع  میزنی  فسرود یا مزی  فسرود
 یا آوازها مزی سرودهای. داخد خا خود ب  مخصور مزی سرود کشوخی هر جزا ، شود. دخمی شناخت  خسایمب 

خویدادهای مزم وخزشی و دخ هنگام خژه یا کسب مدال مخصور ازجاز  دخ    هایموهعیم  دخ  ک   هستند،  هاییموسیقی
 ب  برای احترام ک  هستند یاپرستان وطب آوازهای سرودها ایب. شدندمی ایاززی نواخت هزرمانی دخ خویدادهای بیب

شوند. می  خوانده  مردم  دخ  پرستیوطب  احساس  تحریک  جزم  آوازها  ایب.  شوندمی  نواخت   کشوخی  هر  تعزقا   و  الالی 
دخ جزا  وجود نداخد اما اغزب کشوخهای پیشرو از هر  هجدهم و  از تاخیخ شروع ایب سرودها معت ری مدخک چهی

بسیاخ دیرتر نس م  وخوخشیدی  1313اند. فسرود مزی ایرا   از سال نوزدهم سرودهای خود خا ب  جزا  معرفی کرده
 آیاا   دانشجویا   از  نیشابوخی   گنجی  معتاد  فساالخ  فرزند  گنجی   جالل   کشوخهای آ  زما  ساخت  شد. فدکترب  اغزب  

 نویسید ک : دخ خاطرا  خود می هیتزر دخ حدود یکصد سال پیش، از ه ل
 امپراتوخ  مقابل باید گنم دانشرگاه  خئیس خوزی  کردیم.می  تحصریل  احادشراه  الزد و دخ  آیاا  دخ  ک  بودیم ایرانی  دانشرجوی  هشرم ما

! بودنرد  بزرد  هار  کر  افترادیم فروش یالاو سررر ببرازاخی فآهنرگ کوچر  فکر بر  براالخره نکردنرد. هم ه ول هرای مرا خابزرانر  برویرد، خژه  آیارا 
 کردیم! چنیب خژه مراسم دخ دانسم،نای خا ما مزی سرود کسی چو  و بخوانیم گ اشتیم هراخ

 تاریب باخ چند  خا  بز ... ...    داخی؟  خوب خیزی /بز ...    داخی؟  خوب سر بی /بز ! ...  فروشکم سر بی /بز ! ...  فروشسر بی  شرعر فالاو
 دانشرجویا  ما سرر پشرم.  خفتیم خژه خوانا فروشسر بی  الاو  آیاا ،  امپراتوخ  مقابل از یکرنگ و شرکلیک یونینوخم با خژه  خوز.  کردیم

 شرد اندازطنیب اسرتادیوم دخ بز   رردای  ک یطوخب  شردند،رردا  هم ما با خا  بز  و  آمدند هیجا   ب  ما گنتب بز  از.  بودند  حرکم دخ  ایریندی
 گ شم! خیر ب  داستا  و فرمودند تنقد ابراز ما ب  هم امپراتوخ و
برای خژه ایرانیا  دخ افتتاحی    فهیتزر نام   دالو   1315و تابستا  سال   1936برای شرکم دخ ایاپیک برییب دخ سال      

دخ پاخیس   بوخسی  تحصیزی ایرا   دانشجویا   خسید. برای ایب منظوخ از  پززوی   فخضا  ب   هاا  سال بزاخ    ها دخایب بازی
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توا  ب  افرادی خژه می ایب کننده دخکنند. از هجده دانشجوی شرکم ایاپیک شرکم خژه مراسم دخ ک  شد خواست 
فروغی   ذکاءایازک فرزند فروغی ودفمسع الالیی ، فامیر فرهنگ ، بعدی وزیر مرآ  فاسااالیل چزرازی ، فدکتر چو 

 وخزشی  دسم یافتند. هنگام خژه دانشجویا  و دانشگاهی ب  مقاما  باالیی دخ اموخ ففرهنگی، بعدها ک  اشاخه کرد
خا  وزیری  فهارایازوک از گرامی هاراها  رنح  از یکی مزی ، دییل دخ دسترس نداشتب فسرودب  دخ ایاپیک ایرانی

بود و دانشجویا  با ایب  ! نداخد خ ر البیبم، نگاخم، مب زفبند با ترجیع دهد! ایب آهنگتحویل میجای سرود مزی ب 
 مزی سرود آهنگ خوخشیدی 1354تا  1326میالدی یا 1976 تا 1948آهنگ دخ مقابل هیتزر خژه خفتند. از ایاپیک ف

 هایمدال  دخیافم زما  دخ خژه، مراسم بجب  آهنگ بود. ایب 1313 و ساخت  سال  شاهنشاهی  مزی فسرود ایرا  هاا 
نواخت  شد. ایرا  دخ ایاپیک سئول دخ سال  نصیری  و موحد تختی، ح ی ی، فامامعزی طالی یعنی دوخا  ایب طالی

دییل نگرفتب طال، ب   سال   ایب  دخ  شرکم کرد.   پاب   اسالمی  جازوخی  شدف  سرود  با  خوخشیدی   1366میالدی و    1988ف
النوا  ب    خاوخا   مزر  اف   ازفسر زد    آهنگ  خوخشیدی   1370میالدی و    1992ایاپیک سال ف  نشد. از  نواخت   سرود  ایب

 (. 1395های طال نواخت  شده اسم )ایسنا، باخها دخ انواع میادیب وخزشی و با کسب مدال  حالتاب فسرود مزی ایرا  ، 
 
 رؤسای ساختارهای رسمی ورزش ایران  .3-6

 37 خود، الار سال  80 از بیش طول  دخ وجوانا  ،بدنی  یا فوزاخ  وخزشتربیم ازما ساختاخهای خسای چو  فس
 کودتاچی، مداخ،فسیاسم تا گرفت   ایرا  ایهست  فیبیک دکترای نخستیب و حسابی دکتر شاگرد ففیبیکدا  از خئیس
 مروخی بر ایب خؤسا روخ  گرفت  اسم.  18-3دخ جدول . اسم دیده خود ب  استاد دانشگاه انقالبی و  ادیب،

 . رؤسای ورزش ایران از ابتدا تا اکنون  18-3جدول 
 توضیح  تا  از  رؤسا ردیف 

 خیاسم تشریناتی با النوا  خیاسم الایی   - 1313 پززوی   محادخضا 1
 ماه   4 1313مرداد    1313اخدی زشم   حسیب الالء   2
 سال  5   1318تیر    1313مزر   حسیب سایعی   3
 ماه   4 1318دی    1318شزریوخ  محادالزی تربیم  4
 ماه   6  1319تیر    1318دی  ای  یاخ رایح   5
 ماه   4سال و   1   1320آذخ    1319مرداد  ابوایحسب ابتزام  6
 ماه  7سال و   3 1324تیر     1320آذخ  حسیب الالء   7
 ماه  2سال و   1 1325شزریوخ    1324تیر  حسیب سایعی   8
 ماه  6   1325اسنند    1325مزر   غالمعزی شایگا  مویی  9
 ماه   6  1326شزریوخ    1325اسنند  حسیب سایعی   10
 ماه   4 1326تا آذخ    1326شزریوخ  اهلل جزان انی اما  11
 ماه   3 1326بزاب     1326آذخ  محاد بدخ   12
 سال  4 1331دی     1326بزاب   اهلل جزان انیاما  13
 ماه  4   1332اخدی زشم     1331دی  نادخ باتاانقزیچ 14
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 ماه  3 1332مرداد    1332خرداد  کاایدیب جناب  15
 سال   5 1337شزریوخ    1332مرداد  ال اس ایبدپناه  16
 ماه  4سال و   2 1339دی    1337شزریوخ  محاد دفتری   17
 سال  2حدود  1341آبا     1339دی  محادحسیب الایدی  18
 سال  4حدود  1345دی    1341آبا   ال اس ایبدپناه  19
 ماه  1سال و  1 1346بزاب     1345دی  منوچزر هراگبیو  20
 ماه  8سال و   3  1350شزریوخ    1346بزاب   پرویب خسروانی   21
 ماه   8  1351اخدی زشم     1350شزریوخ  مصطنی امجدی   22
 سال   4 1355مرداد      1351شزریوخ  الزی حجم کاشانی  23
 سال   2 1357بزاب   1355 نادخ جزان انی  24
 ماه  7سال  1 1359شزریوخ    1357بزاب   حسینی حسیب شاه 25
 ماه  7سال  2 1362فروخدیب  1359شزریوخ  مصطنی داودی   26
 ماه  10سال  2 1364بزاب   1362فروخدیب  اسااالیل داودی شاسی   27
 ماه   8سال  3 1368شزریوخ  1364بزاب   احاد دخگاهی   28
 ماه   5سال  3 1372بزاب   1368شزریوخ  فرد  حسب غنوخی 29
 ماه  9سال و   7 1380آبا   1372بزاب   ط ا سید مصطنی هاشای 30
 ماه   11سال  3 4/7/1384 1380آبا   محسب مزرالزیباده   31
 سال  4 1388/ 24/6 1384مزر   آبادی  محادالزی 32
 ماه  11سال  1 5/5/1390 1388/ 24/6 الزی سعیدیو  33
 سال  2 1392/ 26/5 5/5/1390 محاد ال اسی   34
 خوز  70 1392مزر   1392/ 26/5 امیری  خضا رایحی 35
 سال  3 1395 1392 محاود گودخزی  36
   1395 فر مسعود سزطانی 37
 ، الظیایحام اهللنصر ف،  ابوایحسب ابتزامف،  تیاساخ مزدی هزی الزوی مقدمف،  ایدیب پازاخگاددکتر بزاءفضاناً      

هر یک مد  کوتاهی سرپرستی یا کنایم   دکتر محادحسب خهنوخدیف شادما   و بیاءایدیضفابواینضل ردخی ، ف
فراد نیاز ب  مداخک و مستند دهی  تاخیخ و مد  حضوخ هر یک از ایب ا اند.خا بر الزده داشت  ی مربوط سازما  وخزش

خود مفیف دخ آینده با اسناد معت ری ب  هر یک از ایب مواخد اشاخه داشت  باشد. دخ بیب ایب اسامی داخد ک  امید می
اند ک  دخ مستندا  مختزنی ب  حضوخ موهم های اثرگ اخ دخ تاخیخ وخزش بودهفردخی، شادما  و خهنوخدی  از چزره

 شده اسم. زش اشاخهها دخ خأس وخآ 
ایازک( توسا دکتر ابراهیم حکیای )حکیم  1313دخ فروخدیب     بدنی و پیشاهنگی ایرا انجاب تربیمفهست  مرکبی       

 .(7-3)شکل  بنانزاده شدشخصی او ای دخ خان  طی جزس 
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 ایران بدنی و پیشاهنگی اندازی انجمن تربیت . ابراهیم حکیمی از بانیان راه7-3شکل 

ایاززی ایاپیک ، ساختاخ مزم دیگری برای اندازی فکایت  مزی ایاپیک  و الضویم دخ فکایت  بیبدخ ادام  خاه و با خاه
ایاززی وخزش  شکل گرفم. ایب ویژه دخ اخت اط با فباالتریب ساختاخ بیبایازل ب هدایم وخزش و توسع  خوابا بیب

ری محل چایش بیب خؤسای وخزش و مسئوییب کایت  مزی ایاپیک بوده اسم. های زمانی خاساختاخ دخ ادام  و دخ بره 
 اند.بوده 19-3خؤسای کایت  مزی ایاپیک ایرا  نیب از ابتدا تا ب  اکنو  ب  شرم جدول 

 . رؤسای کمیته ملی المپیک ایران از ابتدا تا اکنون  19-3جدول  
 عکس توضیح  تا  از  رؤسا ردیف 

  ( 1325تکسیس کایت  مزی ایاپیک دخ ایرا  )  1326 1325 دکتر هدختعزی کنی   1
   1326 1326 ابواینضل ردخی  
الضویم کایت  مزی ایاپیک ایرا  دخ کایت  دخ کایت    1333 1326 الزیرضا پززوی 2

 ( 1326ایاززی ایاپیک )بیب

 
النوا  یکی از االضای کایت  الضویم غالمرضا پززوی ب  1358 1333 غالمرضا پززوی   3

 ایاززی ایاپیک بیب

  
 سوخی  انتخابا  واسط ب   IOC سوی از انحالل 1359 1358 حسینیشاه حسیب 4

  
  1363 1359 داودی  مصطنی 5

 
  1365 1363 فرد  غنوخی حسب 6

 
  سیدمصطنی 7

 ط اهاشای
1365 1367  
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  1371 1367 الیسی کالنتری  

 
  1375 1371 محزوجی حسیب  8

 
  سیدمصطنی 9

 ط اهاشای
1375 1379  

 
  سیدمصطنی 10

 ط اهاشای
-النوا  یکی از االضای کایت  بیبط ا ب الضویم هاشای 1383 1379

 ایاززی ایاپیک

 
ایاززی  ط ا از االضای کایت  بیبی و الضویم هاشای 1387 1383 خضا هراخانزو 11

    کرسی مزم بیب ایاززیو از دسم داد  یک ایاپیک 

 
  1392 1387 آبادی محادالزی 12

 
  1396 1392 هاشای   کیومرث 13

 
خضا  یدس 14

 امیری رایحی
1396   

 
تعز  داخد.   پززوی  غالمرضا  ب  مدیریم  سال   25  با حدود  ایرا ،  دخ  ایاپیک  کایت   مدیریمزما   مد   طول   بزندتریب    
نخستیب  دخ کنی. داشم الزده بر خا مسئوییم ایب کنی هدختعزی دکتر  ابتدا ایرا  دخ ایاپیک کایت  مزی تکسیس از بعد
 فدخاسیو  تکسیس از بعد 1325 سال  دخ و بود تیم ایب هاراه 1305 سال  دخ تزرا  ، منتخب فوت ال  فتیم خاخجی سنر

 مرگ  از  واگ اخ شد و بعد  پززوی  الزیرضاب     مزی ایاپیک  مسئوییم کایت   سپس.  شد  فدخاسیو   ایب  خئیس  اوییب  فوت ال،
پززوی )شاه وهم   ناتنی محادخضا  برادخ  پززوی ،  ایب مسئوییم دخ اختیاخ فغالمرضا  1333  سانح  هوایی دخ سال   دخ  او

اسالمی  انقالب پیروزی آستان  امیرسزیاانی هراخ گرفم و ایب مسئوییم تا توخا  یعنیخضاشاه  دیگر هاسر ایرا ( از
 و  بود مزی ایاپیک کایت  بودج  از متزم ب  سوءاستناده تزرا ، 1974 آسیایی هایبازی اختیاخ او هراخ داشم. او دخدخ 
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اما  شد منتقل شاه هاراه با اخائ  گباخشی از الازکرد ضعینش دخ ایب مسئوییم ب  اشپرونده شاهنشاهی، بازخسی با
-داتی م نی بر فخودکشی غالمرضا تختی  اما برخی مرگ ایب جزا خغم وجود مستن(. الزی1395اتناهی نیافتاد )ایسنا،  

 شوخوی  و  ایرا   دوستان   هایبازی  برگباخی  جریا   دخ  ک   شودمی  دهند. گنت ززوا  خا ب  فغالمرضا پززوی  نس م میپ
حال تختی دخ شرایطی یبباا.  نداخد  خا  سایب  ب   وخود  اجازه  ک   بودشده  گنت   تختی  ب   زهرابوییب  زیبی   از  بعد  و  تزرا   دخ

اسم. مردم با دید  او واکنش نشا  داده و با فرستاد    حضوخداشت   سایب  هم دخ  پززوی  شود ک  غالمرضاواخد سایب می
. شود خاخم سایب ازباخشم  پززوی غالمرضا تا شوندمی باالث و داد  شعاخهایی برای ایشا  و ننی پززوی رزوا 
پززوی  خا  فغالمرضا دستوخ ب  شد  اونداخند، سناخیوی کشت  باوخ خا او خودکشی ک  تختی دوستداخا  از بسیاخی

 دخ پاخیس اسم.  1396دخ تزرا  و تاخیخ فو   1302کنند. فغالمرضا پززوی  متوید سال مطرم می
بدنی تربیم مزی نجاببا ساختاخی بنام فا 1313 سال  تشریناتی وخزش دخ خئیس نخستیب: پهلویمحمدرضا . 3-6-1

برای مد  کوتاهی ایب مسئوییم تشریناتی خا بر الزده داشم  پززوی  النوا  وییعزد فخضابود. او ب  و پیشاهنگی 
 (. 8-3)شکل 

 
 1315تا  1313های بدنی در سالی انجمن ملی تربیت . محمدرضا پهلوی رئیس تشریفات8-3شکل 

توپ اسم ک  تحصیال  خود خا دخ مداخس  داخندهنگ تصویر سام چپ،  8-3فمحادخضا پززوی  دخ شکل      
هایی چو  ففوت ال، اسکی، سواخکاخی سوئیس گ خاند و با وخزش نویب آشنا شد. سواب  او حکایم از فعاییم دخ وخزش

 های موخدتوج  او بود.  و تنیس  داخد. خشت  وخزشی کشتی هم از خشت 
ماه دخ زما    4برای    1313تا مرداد    2/2/1313الء از  امیرحسیب الالیی معروا ب  حسیب ال  حسین عالء:. دکتر  3-6-2

خئیس انجاب النوا  نخستیب او ب بدنی و پیشاهنگی  بود. وزیری محادالزی فروغی خئیس فانجاب مزی تربیمنخسم
اتناق دکتر الیسی جالیی )ردی  االزم( از کشوخ ب با توج  ب  تجاخب خود دخ خاخم بدنی و پیشاهنگی ایرا  تربیم

. ایب امر دخ زما  وزاخ  اسااالیل مرا  خخ داد و خوز دوم اخدی زشم هاا  سال گ اشمبنا خا شوخ وخزش ک
  . (1390)هیداخ ،  ای ساده و مشتال بر چند ماده و ت صره خا تنظیم کردنداساسنام 

دیگر برای چزاخ سال باخ  1324پیشاهنگی  تا تیر  و بدنیتربیم سازما فو با ت ییر نام انجاب ب   1320آذخ از      
ایسزطن ، محادساالد، مرتضی هزی بیا ، ابراهیم های فمحادالزی فروغی، الزی سزیزی، هوامخیاسم آ  خا دخ دویم

خسد مد  کوتاهی بعد از ایشا  پازاخگاد، ایب مسئوییم نظر می(. ب 9-3حکیای و محسب ردخ  بر الزده گرفم )شکل  
تریب اهداما  او دخ ایب ایام توسع  ساختاخ زیر نظر ایشا  بوده اسم. از مزم خا بر الزده داشت  اسم یا اموخ مربوط ،

  .بود خوی شزرستا  و غربیاز آذخبایجا  وی شد، زاده تزرا  دخ 1262 سال  دخ الالء حسیب های وخزشی بود.باشگاه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Fotbalpahlavi.jpg
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 )سه سال و هفت ماه(   1320)چهارماه( و  1313بدنی در دو دوره . حسین عالء رئیس انجمن ملی تربیت 9-3شکل 

 فخیاسم مجزس ، آمریکا و فرانس  ، فناایندگی اسپانیا، فواید ، فسنیر ایرا  دخ و تجاخ  او سوابقی چو  فوزیر
مزی ، فوزیر دخباخ  و  بانک فمدیرکل انی ،بازخگ فوزیر تجاخ  ، کل اداخه مزی ، فخئیس بانک مدیرههیئم

 . دخگ شم تزرا  دخ 1343 سال  دخ الالء وخزشی دخ کاخنام  داخد، حسیب خا الالوه بر مسئوییم وزیری فنخسم
مشکال  مایی و اهتصادی ناشی از جنگ بر توسع  وخزش نقش مننی گ اشت   1322دخ زما  تصدی الالء دخ سال      

بود. دخ ایب سال مجز  وخزشی فنیرو و خاستی  توسا فمنوچزر مزرا  و هاسرش مزیح  مزرا   دخ شرایا دشواخ 
 اندازی شد. اهتصادی خاه

وزیری محادالزی فروغی و سال و دخ زما  نخسم5برای  31/4/1318تا  1/7/1313از  حسین سمیعی:. 3-6-3
تریب اهداما  حسیب سایعی دخ دوخا  نخسم از مزم بدنی و پیشاهنگی  بود.محاودجم خئیس فانجاب مزی تربیم

 اشاخه کرد.  20-3توا  ب  مواخدی ب  شرم جدول مسئوییم او دخ وخزش می
 ترین اقدامات حسین سمیعی در دوران نخست مسئولیت ورزش. از مهم20-3جدول 

 اقدام  تاریخ  ردیف 
 یشاهنگیو پبدنی تربیم  اداخه اساسنام  تصویب 3/9/1315 1
 آمریکاییگی سب  توماس جایب  پازاخگاد ایدیببزاء انتصاب 1317/ 6/10 2
 برییب 1936  ایاپیک ب  دانشجویا  االبام 1315 3
 بدنی تربیم  دانشسرای اساسنام  تصویب 1317/ 15/6 4
  هاآموزشگاه جزم  معاخا وزاخ   زیرنظر تب  پروخش کشوخ و ایجاد اداخه وخزش تشکیال  انشعاب 1320 5
 وخزشی  هایباشگاه توسع  1321 6
از اخوپا با تحصیال  وخزش و  1316تحوال  ایب دوخا  بازگشم فحسیب ردهیانی  دخ سال تریب از مزم      

النوا  الزده گرفم و دخ کناخ آ  ب تخص  فوت ال بود. او پس از بازگشم، مسئوییم اداخه و آموزش فوت ال خا ب 
بدنی  دخ فشوخای ایی تربیماساسنام  فدانشسرای ال 1317کاخ شد؛ هاچنیب دخ شزریوخ سال فمربی فوت ال  مش ول ب 

خسید و دخ مزرماه هاا  سال برای تربیم فمربیا  و معزاا  وخزش  افتتام شد. از سوی  بیب  تصوالایی فرهنگ  
بدنی  دخ سراسر کشوخ، مسابقا  کشوخی بنام فایاپیک داخزی  دخ دیگر با گسترش شعب مختزف فانجاب تربیم

نام  مسابقا  هزرمانی فوت ال کشوخ دخ خردادماه، نخستیب دوخه با تصویب آئیب  1318دستوخ کاخ هراخ گرفم. دخ سال  
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اختصار یک ستو  مخصور فوخزش  دخ فخوزنام    1318توج  دخ سال  ایب مسابقا  برگباخ شد. از دیگر نکا  هابل
 ایرا   بود. دخ هایب سال ساخم وخزشگاه فامجدی   آغاز شد.       

وزیری و دو ماه  و دخ زما  نخسم سال  کب  مد  ی 1325تا شزریوخ  1324از تیر  حسیب سایعی برای باخ دوم 
بدنی و پیشاهنگی  خا بر الزده گرفم. سایعی سازما  تربیمف  میمسئویفمحسب ردخ، ابراهیم حکیای و هوام ایسزطن    

ایسزطن  و ابراهیم حکیای وزیری هوامماه دخ زما  نخسم 7مد  و ب  1326تا شزریوخ  1325برای باخ سوم از اسنند 
هاراه  21-3پیشاهنگی  شد. ایب دوخه کوتاه نیب با اهداما  ثاربخشی ب  شرم جدول  و بدنیتربیم خئیس فسازما 

 بود.  
 ترین اقدامات حسین سمیعی در دوران سوم مسئولیت ورزش. از مهم21-3جدول 

 اقدام  تاریخ  ردیف 
 خ ی دخ تاخ هافدخاسیو  کاخ خسای ب و آغاز  انجاب جدید اساسنام  تصویب 12/12/1325 1
 ایاپیک  مزی کایت  اساسنام  تصویب 5/5/1326 2
 ایاپیک  مزی کایت  پیدایش 2/9/1326 3
نقط  الطنی دخ تاخیخ وخزش ایرا  اسم. دخ ایب سال مجامع تخصصی ک  از چند سال پیش برای هر  1325سال      

گیری فدخاسیو ، اداخه اموخ خشت  وخزشی ایجادشده بود با النوا  جدید ففدخاسیو   تجدید سازما  شدند. با شکل
ها محول شد. آهنگی  هراخ داشم، ب  فدخاسیو پیش بدنی ووخزش ک  تا آ  زما  یکجا دخ اختیاخ فانجاب مزی تربیم

یند    1948های ایاپیک گیری فکایت  مزی ایاپیک  و حضوخ دخ بازیهای ارزی برای ایب ساختاخ، شکلیکی از انگیبه
ایاززی دخ های بیبگیری فکایت  مزی ایاپیک  باید تعداد مشخصی فدخاسیو  مزی ب  الضویم فدخاسیو بود. برای شکل

، اساسنام  جدید فانجاب 1325های مزی، دخ زمستا  سال  آمد. برای ارالم ایب ساختاخ و هویم بخشی ب  فدخاسیو یم
ننره  با النوا  فشوخای الایی وپنجبدنی و پیشاهنگی  تدویب شد. دخ ایب اساسنام  یک شوخای فسیمزی تربیم

ایی ، فوزیر فرهنگ ، فوزیر جنگ ، فوزیر بزداخی ، وزیر ، فوزیر داخبدنی  با الضویم افرادی نظیر فنخسمتربیم
شده بود. ایب اساسنام  بینیهای وخزشی  پیشفخئیس دانشگاه تزرا  ، فشزرداخ تزرا  ، فکایت  مزی ایاپیک  و ففدخاسیو 

از طوخ خسای کاخشا  خا آغهای وخزشی ب تصویب هیئم دویم خسید و از آ  تاخیخ فدخاسیو ب  1325اسنند  25دخ 
 کردند. 

ایاززی دانسم. دخ اوایل ایب سال ففدخاسیو  فوت ال  ایرا  توا  سال پ یرش ایرا  دخ مجامع بیبخا می  1326سال        
ایاززی فوت ال  فرستاد و دخ مد  کوتاهی تکیید شد. دخ ایب سال تعداد تقاضای الضویم خود خا برای ففدخاسیو  بیب

میب ایرا   ب  یازده فدخاسیو  شامل فبوکس ، فبسکت ال و وایی ال باهم ، فتنیس و تنیس خویهای وخزشی ففدخاسیو 
های سواخی ، فدوومیدانی ، فسواخکاخی، تیراندازی و چوگا  باهم ، فشنا ، ففوت ال ، فکشتی ، فوخزشباهم ، فدوچرخ 

 برداخی  خسید.          با اس اب  و فوزن 
غیرهاجواخ،  دول  اداخه توا  ب  فخیاسماز سواب  او می. (10-3بود )شکل  خشم دخ 1253زاده سال  سایعی حسیب 

 فواید و  تجاخ   وزیر، وزیرنخسم  ادبی، معاونم  انجاب و معاو  دخ وزاخ  خاخج ، نااینده مجزس، تشکیل  مدیرکل
کشوخ و  فرهنگستا ، وزیر یاسمآذخبایجا ، سنیر دخ اف انستا ، خ الدیی ، استانداخ داخز ، وزاخ  وزاخ  الام ، کنایم
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 مق ره دخ و دخگ شم سایگی 79 سب دخ 1332 سال  دخ گیال  سناتوخی تشرینا   اشاخه کرد. او دخ سام خیاسم
 . شد سپرده خاک ب  تزرا  بابوی ابب گوخستا  دخ خانوادگی

 
 ماه( )شش 1325دوماه( و سال و  )یک 1324سال(، 5) 1313. حسین سمیعی رئیس ورزش در سه دوره 10-3شکل 
وزیری محاود جم برای چزاخ ماه خئیس و دخ زما  نخسم  27/10/1318تا    21/6/1318از  . محمدعلی تربیت:  4-6-3

و طب  مطایع  داشم.   نجوم  های فخیاضی،او زاده ت ریب بود و دخ زمین پیشاهنگی  ایرا  شد.    و  بدنیفانجاب مزی تربیم
نگاخی ، فایجاد مدخس  ، ففعاییم سیاسی  اندازی نشری  و خوزنام توا  ب  فخاهماه  وخزش میاز سواب  ایب خئیس چزاخ  

 (.  11-3دخ تزرا  دخگ شم )شکل  1318فناایندگی مجزس  اشاخه کرد. او دخ سال 

 
 1318بدنی و پیشاهنگی در سال . محمدعلی تربیت رئیس انجمن ملی تربیت 11-3شکل 

  بدنی و پیشاهنگیاداخه تربیمفب  خیاسم   ایدیب پازاخگادبزاء  بود ک  فمحادالزی تربیمفدخ زما  مسئوییم       
ار ر حکام و سپس اسااالیل وی طرم برگباخی نخستیب دوخه مسابقا  هزرمانی ایرا  خا ب  تکیید الزی.  منصوب شد

توا  ب  دوخا  تصدی مسئوییم وخزش میتریب اهداما  تربیم دخ . از مزممرا ، وزخای فرهنگ آ  خوز ایرا  خساند
 اشاخه کرد.  22-3مواخدی ب  شرم جدول 

 ترین اقدامات محمدعلی تربیت در دوران مسئولیت ورزش. از مهم22-3جدول 
 اقدام  تاریخ  ردیف 

  کشوخ  هزرمانی مسابقا  دوخه نخستیب برگباخی 1318 سال 1
 ( فعزی شیرودی شزید) امجدی  استادیوم افتتام 1318سال  2

انجاب مزی فوزیری احاد متیب دفتری خیاسم و دخ زما  نخسم 1319تا تیر  27/10/1318از  یار صالح:. اهلل5-6-3
 دنیاب  بیدگل و آخا  دخ 1276دخ سال  آخانی رایحایرا  خا برای شش ماه بر الزده داشم.   پیشاهنگی و بدنیتربیم

های سیاسی ، فخئیس دخانیا  ، فخئیس گارک ، فسنیر ایرا  دخ آمریکا ، فخئیس ففعاییمتوا  ب  از سواب  او می. آمد
(. او از فعاال  12-3بانک خهنی ، فوزیر دادگستری ، فنااینده مجزس ، فوزیر داخایی  و فوزیر کشوخ  اشاخه کرد )شکل  

 محاود اهللآیم  بازخگا ، فمزندس ازجاز   آزادی نزضمف و  مزی ج ز ف سرا  از تب چند ج ز  مزی بود و هاراه با
 ب  و شد حاضر ایرا  دخ اسالمی جازوخی نظام پرسیها  دخ رایح یاخاهلل. شد زندانی سحابی  یداهلل دکتر و طایقانی
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 ب  مرد  از ه ل ک  خوشوهتم: فگنم تزویبیونی هایدوخبیب مقابل و داد خأی ایرا  دخ اسالمی جازوخی نظام برهراخی
 ایرا  دخ 1360 سال  دخ و کرد سپری سیاسی فعاییم دوخازب  خا الار آخر های. او سال  دهممی خأی اسالمی جازوخی
 . دخگ شم

 
 1319تا   1318بدنی و پیشاهنگی در سال یار صالح رئیس سازمان انجمن ملی تربیت. اهلل 12-3شکل 

وزیری فمنصوخایازک برای یکسال و چزاخماه دخ زما  نخسم  1320آذخ  تا    1319از مرداد   . ابوالحسن ابتهاج:6-6-3
ی ایرا   خا بر الزده داشم. دخ پایا  دوخا  ایشا  شاهنگیو پبدنی و محادالزی فروغی  خیاسم فانجاب مزی تربیم

ت ییرنام داد و حسیب الالء خئیس آ  شد. پیشاهنگی   و بدنیتربیم بدنی و پیشاهنگی  ب  فسازما فانجاب مزی تربیم
 خیبیفبرنام   ارزی گ اخدخ یند  دخگ شم. او پای   1377بود و دخ سال    دخ خشم  1278ابتزام  متوید سال   فابوایحسب

 دخ ایرا  مزی ، فسنیر بانک خهنی ، فمدیرالامل بانک توا  ب  فمدیرالاملبود. ازجاز  سواب  او می ایرا  دخ توسع  
 (.13-3برنام   اشاخه کرد )شکل  سازما  پول  و فمدیرالامل ایاززیبیب رندوق فمشاوخ فرانس  ،

 
 1320تا  1319بدنی و پیشاهنگی از سال . ابوالحسن ابتهاج رئیس سازمان تربیت 13-3شکل 

فوزاخ  فرهنگ  ابتدا های وخزشی  برداشت  شد و زیر نظر های اویی  برای تشکیل ففدخاسیو گام 1319دخ سال      
وجود آمد. الزم ارزی برداخی  ب مجامعی برای اداخه هر خشت  وخزشی ازجاز  ففوت ال، دوومیدانی، شنا، کشتی و وزن 
شد  دخ مجامع ایاززی و پ یرفت تشکیل ایب مجامع، تالش برای هااهنگی تشکیال  وخزشی ایرا  با مقرخا  بیب

های وخزشی  با ی ایاپیک بود. دخ اول مزرماه ایب سال، نخستیب جزس  فانجابهاشرکم دخ بازی ج یدخنتجزانی و 
 بدنی تشکیل شد. ای از دبیرا  کاخآزموده دخ اداخه تربیمحضوخ آهای فمرآ   وزیر فرهنگ و الده

  های متنقیب ازجازایرا  نیب توسا اختش 1320آتش جنگ جزانی دوم باال گرفم و از شزریوخ  1320دخ سال      
فشوخوی، انگزیس و آمریکا  اش ال شد. انتظاخ بر ایب بود ک  با اش ال ایرا ، وخزش متوهف شود اما مسابقاتی با 

برای اینک  وخزش دخ مداخس و خاخم از آ  بزتر مدیریم شود،   1320های خاخجی دخ ایرا  برگباخ شد. دخ آبا   اختش
فاداخه پروخش تب  با مدیریم فوزاخ    دو هسامبدنی  آ  خا ب   دخ ساختاخ فاداخه تربیم  دنظریتجدفوزاخ  فرهنگ  با  

بدنی کشوخ  با ی فاداخه تربیمگریو دفرهنگ  و تککید بر فآموزش وخزش، تعییب معزم و توسع  وخزش آموزشگاهی  
 بدنی  تقسیم کرد.       مدیریم فانجاب مزی تربیم
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ایسزطن  وزیری هوامماه و دخ زما  نخسمبرای شش 1325تا اسنند  1325از مزر  . دکتر غالمعلی شایگان:7-6-3
 (. 14-3بدنی و پیشاهنگی  خا بر الزده داشم )شکل مسئوییم فسازما  تربیم

 
 1325بدنی و پیشاهنگی در سال . غالمعلی شایگان رئیس سازمان تربیت 14-3شکل 

شایگا  دخ سال . بودند مصدق دویم چپ جنام برجست  هایاز چزره فاطای و دکتر شایگا   سید الزی فدکتر     
فاستاد دانشگاه دخ خشت  حقوق  و فدبیر ج ز  مزی  اشاخه   و  نگاخی دنیا آمد و سوابقی چو  فخوزنام شیراز ب   دخ   1280

با . بود زندا  دخ 1334 سال  تا و شد زندا  ب محکوم پززوی حکومم توسا 1332 مرداد 28 کودتای از کرد. او پس
 او دخ. کرد سقوط دوخا  آ  متخصصا  و کردگا تحصیل حجم دویم مصدق با بیشتریب مرداد، 28 پیروزی کودتای

 ب  او جنازه مرگ، از پس. دخگ شم آمریکا نیوجرسی بیااخستا  دخ م بی سکت  الزم ب  1360 اخدی زشم 23 تاخیخ
 . دفب شد زهرابزشم و دخ منتقل ایرا 

وزیری ابراهیم برای مد  چزاخماه دخ نخسم 1326تا آذخ  1326از شزریوخ  اهلل جهانبانی:. تیمسار امان8-6-3
باخ دیگر از بزاب  ماه س بدنی پیشاهنگی  خا بر الزده داشم. او پس از یک وهن  حکیای، خیاسم فسازما  تربیم

حسیب هژیر، محاد ساالد، الزی وزیری فابراهیم حکیای، ال دایو برای چزاخسال و دخ دوخا  نخسم  1331تا دی    1326
آخا، حسیب الالء، دکتر محاد مصدق و هوام ایسزطن   خیاسم ایب انجاب خا بر منصوخ، حاجعزی منصوخ، حاجعزی خزم

وزیر وهم یعنی ابراهیم فردی بنام فمحاد بدخ  از سوی نخسم 1326ماه  از آذخ تا بزاب الزده گرفم. دخ فارز  س 
اهلل تریب اهداما  اما بود. برخی از مزم شدهمنصوببدنی و پیشاهنگی  ا  تربیمالنوا  مسئول فسازمحکیای ب 

 مروخ کرد.  23-3توا  ب  شرم جدول جزان انی دخ دوخا  مسئوییم وخزش خا می
 اهلل جهانبانی در دوران مسئولیت ورزشترین اقدامات امان . از مهم23-3جدول 

 اقدام  تاریخ  ردیف 
برداخی )شروالی  با یک برنب جعنر سزااسی دخ وزن  36  خدهو کسب  یند  1948 کیدخ ایاپ شرکم 1327 1

 ه ول(  هابل
 30 خده و کسب  هزسینکی 1952 کیدخ ایاپ شرکم 1331 2
 سوم  مقام  و کسب  دخ هند 1951 دخسال آسیایی هایبازی  دوخه بیدخ نخست شرکم 1330 3
توا  ب  سواب  او می سایگی دخگ شم. از 83دخ  1353بود ک  دخ سال  1274متوید سال جزان انی  اهللاما  سپز د     

معاد  ، فخئیس دانشگاه جنگ ، فوزیر کشوخ ،  و رنایع سنا ، فمدیرکل ففرماندهی دخ اختش ، فناایندگی دخ مجزس
  .(15-3اشاخه کرد )شکل  فوزیر خاه  و فوزیر جنگ 
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 1331تا   1326بدنی و پیشاهنگی در سال انبانی رئیس سازمان تربیت اهلل جه . تیمسار امان 15-3شکل 

وزیری محاد مصدق برای چزاخماه دخ زما  نخسم 24/2/1332تا  24/10/1331از . تیمسار نادر باتمانقلیچ: 9-6-3
مرداد،  28اختش پس از کودتای  ستاد توا  ب  فخیاسماز سواب  او میبدنی و پیشاهنگی  بود. خئیس فسازما  تربیم

 28 کودتای دخ ممشاخک خاطرب  ازانقالبخضوی  اشاخه کرد. پس هدس آستا  توییم نیابم و خراسا  استانداخی
 آمریکا ب  و شد آزاد خاینی اهللآیم دستوخ چندی بعد ب . شد محکوم ابد سپس ح س و االدام ب  و دستگیر مرداد

 .سایگی دخگ شم 88دخ سب  1370 ب  سال  وبود  1282باتاانقزیچ متوید سال خفم. 

 
 1332تا  1331پیشاهنگی از بدنی و باتمانقلیچ، رئیس سازمان تربیت  . تیمسار نادر16-3شکل 

وزیری محاد مصدق برای س  ماه دخ دوخه نخسم 1332تا مرداد  1332از خرداد  . دکتر کماالدین جنا :10-6-3
بود. از سواب  او  ایرا   دخ ایهست  فیبیک پیشگام و دانشگاه بدنی و پیشاهنگی  بود. او فاستادخئیس فسازما  تربیم

فرهنگ  اشاخه  اتای  و فمعاونم وزیر فیبیک آزمایشگاه تزرا  ، فتکسیس دانشگاه الزوم توا  ب  فخئیس دانشکدهمی
 . فروبسم جزا  از چشم 1385 معرفی شد و دخ سال  فیبیک ماندگاخ چزره النوا ب  1383 سال  کرد. دخ

 
 1332بدنی و پیشاهنگی در سال رئیس سازمان تربیت جنا   کمالدین دکتر . 17-3شکل 

وزیری سال و دخ دوخا  نخسمبرای پنج 1337تا شزریوخ   1332از مرداد  سرلشکر دکتر عباس ایزدپناه:. 11-6-3
بدنی و پیشاهنگی  بود. دخ انتزای ایب دوخا  با اه ال  خئیس فسازما  تربیم منوچزر و الالء حسیب زاهدی، اهللففضل

تریب از مزم  بدنی  ت ییر داد.تربیم  و  جوانا   و  تندخستی   بدنی و پیشاهنگی  خا ب  فسازماپیگیری، النوا  فسازما  تربیم
 اشاخه کرد.  24-3توا  ب  مواخدی ب  شرم جدول اهداما  زما  او دخ دوخ نخسم مسئوییتش می
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 ترین اقدامات عباس ایزدپناه در دور اول مسئولیت ورزش. از مهم24-3جدول 
 اقدام  تاریخ  ردیف 

 14 پرافتخاخ خده کسب  و مز وخ  1956 کیدخ ایاپ شرکم 1335 1
 دخ ایتاییا 1956 سال دخ زمستانی دخ ایاپیک ایرا  حضوخ نخستیب 1335 2
 برنب  مدال 7  و نقره 14 طال، مدال 8چزاخم با کسب   خده و کسب توکیو 1958 آسیایی هایدخبازی  شرکم 1337 3
 و  داشم  خا  خود  تاخیخ  کاخوا   تریبکوچک  خوخشیدی، 1335میالدی و    1956ایاپیک مز وخ     مسابقا   دخ  ایرا       
مدال  ح ی ی  و فتختی آزاد کشتی دخ وخزشکاخ 15 جاع داشم. از خوب الازکردی کوچک بسیاخ کاخوا  ایب ای ت 
 ششم  چی  ب  مقامگیوه  فنارر  و  چزاخم  سروخی  ب  مقام  فن ی  و  گرفتند  نقره  مدال   یعقوبی   مزدی  و  پوخفخجست   و  طال

مدال  نامجو  نیب فمحاود برداخیوزن  مسابقا  دخ گرفتند. هراخ ایاپیک برتر مرد شش جاع دخ ننر پنج یعنی خسیدند.
دخ جایگاه  تارز  فهنریک و دخ جایگاه چزاخم خهنوخدی  محادحسب و پژها  فیروز منصوخی، فجالل و گرفم برنب

  وجود داشم النوا راحبو فده  آوخ مدال  فپنج ایاپیک، مسابقا  ایرا  دخ وخزشکاخ 15 ایستادند. دخواهع از پنجم
 مز وخ ، ایاپیک دخ کشتی دخ ایاپیک بود. مسابقا  نتایج ایرا  ننرا  االبامی از بزتریب تعداد نس م ک  ب 
 ح ی ی آوخد. هاراه ب  هزرما  دو ایب وخزشی زندگی دخها آ  برای خا ح ی ی امامعزی و تختی طالی انگیبتریبخاطره

 آمریکا،  و  شوخوی  هدخ   دو  از  باالتر  تختی  و  گرفم  طال  مدال   دخج   40  تب  با  بود،  شده  توفی   جزان خم  جایگبیب  ک 
 وخزش  تاخیخ  دخ  خا  هزرمانی  سکوی  تریبمعروا  و  آوخددسمب   خا  جزا   هزرمانی  النوا   بزر،  پیتر  و  کوالیف  هاینام  ب 

 ردخی، ابواینضل و داد خخ تزخ اتناق یک ایرا  وخزش کاخوا  برای مز وخ  ایاپیک مسابقا  دخ کرد. ث م ایرا 
 هز ی دخ اثر سکت  و مراسم افتتاحی  ایاپیک ی استادیومسوب اتوم یل دخ حرکم  دخ ایرا ، مزی ایاپیک کایت  نااینده

 پیشگاما   از  ردخی،  دوومیدانی( هم حضوخ داشم. ابواینضلشد. دخ اتوم یل او الزی باغ ان اشی )وخزشکاخ خشت     فو 
 ایاپیک  مزی  کایت   خئیس  و  فوت ال   ترویج  و  ترهی  فانجاب  نام  ب   ایرا   دخ  فوت ال   انجاب  اوییب  خئیس  ایرا ،  نویب  وخزش

 و  بود شاسی 1265 متوید او. داشم سال  70 مرگ هنگام دخ بود. ردخی پززوی الزیرضا از ه ل و کنی دکتر از بعد
 چو  مزدی االت اخی ردخی، ابواینضل. شد منتقل تزرا  ب  1335 سال  آذخ دخ افتتاحی  مراسم خوز هاا  او جنازه

ای هم دوخه  و  داشم  تاخیخی  نقشی  مزی،  مسابقا   دخ  ما  فوت ال  حضوخ  اوییب  دخ  ردخی.  دخ وخزش ایرا  داخد  وخزنده
 (.  1395بدنی خا داشت  اسم )ایسنا، تربیم سرپرستی سازما 

 النوا  خئیس فسازما ب  باخ بیابرای چزاخ سال دیگر و  1345تا دی  1341ایبدپناه برای باخ دوم از آبا  سال      
الزم، حسنعزی منصوخ و امیرال اس هویدا  منصوب   اسداهللوزیری فبدنی  دخ دوخا  نخسمتربیم  و  جوانا   و  تندخستی
 مزی سازما ف بدنی  ب تربیم و جوانا  و تندخستی باخ دیگر النوا  فسازما  1343ایب دوخا  و دخ سال شد. دخ 

انتقال یافم تا دخ هایب سازما  زیر نظر   وپروخشآموزش  وزاخ   ب باخ    بیات ییر کرد و    سایم  تنریحا   و  بدنیتربیم
توا  ب  مواخدی ب  شرم جدول اهداما  دوخ دوم مسئوییم او میتریب  وخزش ایب وزاختخان  فعاییم کند. از مزم  معاو 
 اشاخه کرد. 3-25

 
 



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

103  تاریخ ورزش و علوم ورزشی

 ترین اقدامات عباس ایزدپناه در دور دوم مسئولیت ورزش. از مهم25-3جدول  
 اقدام  تاریخ  ردیف 

 با دو برنب رنعتکاخا  و حیدخی   34 خدهو کسب  توکیو 1964 دخ ایاپیک شرکم 1343 1
 برنب  17 و  نقره هشم  طال، مدال شش با ششم  خده  و کسب بانکوک  1966 آسیایی هایدخبازی  شرکم 1345 2
 منچستر  1965 جزانی دخ مسابقا  ایرا  آزاد  کشتی تیم هزرمانی 1344 3
 دخ. کرد خوخشیدی شرکم 1343توکیو مصادا با  1964 ایاپیک سال دخ باخ نخستیب تیم فوت ال ایرا  برای         

 دخ. منطق  ب  ایاپیک رعود کرد هزرمانی هند  و و الراق ایرا  با پیروزی برابر فپاکستا ، دوخه ایب مقدماتی مسابقا 
مقابل آیاا   رنر بر چزاخنخستیب بازی  دخ ایرا . بودگروه همخومانی و مکبیک   شرهی، اول ایرا  با فآیاا  مرحز 

 مزاجم  ک   داشم  خا  شرهی  آیاا   بازیکب  دخی ل  هصد  با  ایرا دخوازه  ارزی ،  فالبیب  بازی  ایب  خوخد. دخ  رهی شکسمش
 انجام  دیگری  اشت اها بازهم    اشت اهش  ج را   برای  فارزی . بعدازآ   ایرا  کرد  تصاحب و واخد دخوازه  خا  توپ  آیاانی

 و اول ننر هم توکیو، 1964 ایاپیک زاده هم دخ کشتی با بدشانسی دخب ازد. منصوخ مزدی رنر بر چزاخ ایرا  تا داد
 1964 ایاپیک ایرا  دخ النوا  شد. دخمجاوع بدتریب چزاخم خودش ویی کرد مساوی سوم ننر هم با و برد خا دوم

زاده  فتختی و مزدی.  آوخد کاخوا  ایرا  بودخه  آزاد،  کشتی  دخ  حیدخی   و  فرنعتکاخا   مدال برنب  زیرا تنزا دو  بود  توکیو
برداخی هم فجالیر  هنتم دسم آمد. دخ وزن چزاخم و فموحد  پنجم شدند. دخ کشتی فرنگی هم یک جایگاه ششای ب 

 باوجودسواخی   ها ازجاز  فتیراندازی، شاشیربازی، شنا، ژیاناستیک، بوکس، دوومیدانی و دوچرخ شد. دخ دیگر خشت 
 (. 1395دسم نیامد )ایسنا، فی  چندانی ب حضوخ ناایندگانی از ایرا  اما تو

ب  فرانس  خفم و دکترای  1307 سال  دخ شد و متوید تزرا  دخ 1284 سال  سریشکر دکتر ال اس ایبدپناه دخ     
-دامپبشکی گرفم. او دخ بازگشم ب  ایرا  ضاب تدخیس دامپبشکی دخ دانشگاه تزرا  ب  فعاییم دخ اختش و دخمانگاه

 توا  ب  فمسئوییم دامپبشکی کشوخ  اشاخه کرد. دامپبشکی اختش اشت ال داشم. از سواب  او میهای 

 
 1337تا  1332بدنی و پیشاهنگی در سال . سرلشکر دکتر عباس ایزدپناه رئیس سازمان تربیت 18-3شکل 

وزیری برای دو سال و چزاخماه دخ زما  نخسم 1339تا دی  1337از شزریوخ  . تیمسار محمد دفتری:12-6-3
تریب اهداما  او بدنی  بود. از مزمتربیم و جوانا  و تندخستی فمنوچزر اه ال و جعنر شریف امامی  خئیس فسازما 

 خوخشیدی بود. 1339دخ سال  28خوم و کسب خده  1960شرکم دخ ایاپیک 
 الال  ایعادهفوق  مسابقاتش  دخ  او  بود،  طال مدال   کسب  آماده  تختی 1339 تابستا   دخ  خم 1960 کایاپی  مسابقا   دخ     
 خسید. تختی دخ فینال  ب  و کرد فنیضرب  خا جنوبی آفریقای و مجاخستا  ژاپب، استراییا، فاف انستا ، گیرا کشتی و کرد

و فضای ذهنی تختی برای  تککید مربیا ، هاراها  اما گرفممی طال هم مساوی یک با ترک آتزی الصام برابر فینال 
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 یکی خپی دخدشده با حاال  پیحساب کشتی ی یکجاب ، باالث شد تا او خکوخد جاودان و کسب یک  ضرب  فآتزی 
 ایاپیک دو دخ و طال مدال  مز وخ  ایاپیک دخ تختی. شود نقره طالیش، خاک ب ازد و هاا  شود و با خاک هاحاز  از

او با ارراخ  اما باشد ایرا  وخزش کاخوا  داخپرچم مسابقا  ایب دخ بود هراخ گرفم. تختی نقره مدال  خم، و هزسینکی
خا یک  کاخ یباخفم. برخی  خژه رنوا ایرا  دخ وخزشکاخا  جاع داخل ب  خود و داد سزااسی پرچم خا ب  جعنر

داخی خا نداشم، دانند. زیرا او اگر هصد پرچمخا نوالی اخالل دخ نظم مدیریم کاخوا  میالال جواناردان  و برخی آ 
گون  ایب   کرد تا دخ تصایاا  مدیرا  کاخوا  برای پیش رد اموخ، اختالل ایجاد نشود. دخ الالباید از هاا  ابتدا االالم می

ها  یرفت  نیسم و وخزشکاخا  باید دخ طول حضوخ خود دخ کاخوا  وخزشی با چاخچوبخفتاخها با خویکردهای مدیریتی پ
کند. های فردی دخ خوند هااهنگی و اجرای اموخ اختالل ایجاد میگیریو مقرخا  هاراه باشند. دخ ایب شرایا تصایم
ا  خفتاخها خا موخد تکیید خاحتی همنش ن اید ب های مح وب و پززوا بنابرایب دخ ترویج برخی خفتاخهای شخصیم

 گون  ایگوهای شخصیتی باالث ترویج برخی خفتاخهای غزا شوند. هراخداد تا ایب
ایاپیک توسا فحام محاد  فرنگیکشتی خشت  دخ باخاوییب برای ایرا  وخزش کاخوا  خوم، ایاپیک مسابقا  دخ     

  (.1395برنب شد )ایسنا،  مدال  پ یرا  راحب
 1285مرداد اشاخه کرد. او دخ سال    28توا  ب  فخیاسم شزربانی  و نقش او دخ کودتای  از سواب  تیاساخ دفتری می     

 (. 19-3)شکل  فو  شد 1356 سال دخمتوید و 

 
 1339تا   1337بدنی در سال . تیمسار محمد دفتری رئیس سازمان تندرستی و جوانان و تربیت 19-3شکل 

وزیری فجعنر برای دو سال دخ زما  نخسم 1341تا آبا   1339از دی  سرلشکر محمدحسین عمیدی:. 13-6-3
تریب اهدام زما  بدنی  بود. از مزمتربیم  و  جوانا   و  تندخستی  شریف امامی، الزی امینی و اسداهلل االزم  خئیس فسازما 

خوخشیدی  1340یوکوهاما دخ سال  1961ابقا  توا  ب  فنخستیب هزرمانی تیم مزی کشتی آزاد دخ جزا   دخ مساو می
طی  و نظامی ب  مدخس  شد و پس از وخود  متوید تزرا  دخ 1274سال  دخاشاخه کرد. سریشکر محادحسیب الایدی 

 و تزرا   نظامی و کرما  ، ففرمانداخی فاخس توا  ب  ففرمانده یشکرمراحل ب  دخم سریشکری خسید. از سواب  او می
 هواپیاایی  اشاخه کرد.  کل اداخه فخئیس
وزیری سال و یک ماه دخ دوخه نخسمبرای یک 1346تا بزاب  1345ماه سال از دی . منوچهر قراگزلو:14-6-3

کرده او دخ خشت  حقوق تحصیل(.  20-3بود )شکل     سایم  تنریحا   بدنی وتربیم  مزی  سازما فامیرال اس هویدا، خئیس  
 گبیو سابق  فخئیسهرا    اشاخه کرد. منوچزردخ تزرا توا  ب  فمیببانی کنگره ایاپیک  اهدام زما  او میتریب از مزم  و  بود

 بود.  پززوی شاه محادخضا نبدیکا  سواخی  و فمدیرمسئویی کیزا  وخزشی  خا داخد. او ازدوچرخ  فدخاسیو 
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 1346تا  1345در سال  سالم تفریحات بدنی وتربیت  ملی سازمان عنوان رئیس. منوچهر قراگزلو به20-3شکل 

ماه و دخ دوخا  برای چزاخ سال و هنم 1350تا شزریوخ  1346از بزاب  . تیمسار پرویز خسروانی:15-6-3
 سازما فبود. دخ دوخا  او بود ک    سایم تنریحا  بدنی وتربیم مزی سازما فوزیری امیرال اس هویدا خئیس نخسم
تصویب ب  1350 سال  دخ وزیرنخسم مستقیم زیرنظر و استانی کل اداخا  با مستقل سازمانی روخ ب   بدنیتربیم

 (. 21-3مجزس خسید )شکل 

 
   1350تا  1346. تیمسار پرویز خسروانی رئیس سازمان ورزش از سال 21-3شکل 

 اشاخه کرد.  26-3توا  ب  مواخدی ب  شرم تریب اهداما  زما  خسروانی دخ تصدی مسئوییم وخزش میاز مزم     
 ترین اقدامات تیمسار خسروانی در دوران مسئولیت ورزش. از مهم26-3جدول 

 اقدام  تاریخ  ردیف 
 19  خده و کسب مکبیک 1968 دخ ایاپیک شرکم 1347 1
 چزاخم  خده  و کسب بانکوک  1970 آسیایی هایدخبازی  شرکم 1349 2
 میالدی   1968 سال ب   ایرا  هزرمانی و نخستیب آسیا  هایمزم جام فوت ال میببانی 1347 3
   دخ مجزس سایمتنریحا و  بدنیتربیم سازما  تکسیس هانو  تصویب 1350/ 23/3 4
 ( فعزی آزادی)  آخیامزر استادیوم یکصدهباخننری از برداخیبزره 1350 5
شد و تا دخج  سپز دی  افسری دانشکده واخد 1319 سال  شد و دخ متوید 1301 سال  دخ خسروانی پرویب سپز د    

وزیری  اشاخه کرد. نخسم مرکبی ، و فمعاونم استا  ژانداخمری ناحی  توا  ب  ففرماندهیخفم. از سواب  او می پیش
با  1349 سال  او دخ. کرد تجرب  خا آسیایی هایوخزش تا آ  موهع بود ک  حضوخ دخ خهابم سازما  خئیس سومیب او

 بر الالوه یافم. خسروانیدسم برنب هشم و نقره هنم طال، مدال  ب  ن  بانکوک 1970 آسیایی هایبازی تیم ایرا  دخ
 هایب ب . بود نیب( فعزی استقالل  باشگاه) تام وخزشی فرهنگی سازما  مدیرههیئم خئیس و مفسس دویتی، منارب

 . داشم خهابم پرسپوییس باشگاه مدیر و( فعزی شریعتی خیابا ) ال ده بویینگ راحب ال ده الزی با هاواخه یحاظ
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وزیری برای هشم ماه و دخ زما  نخسم 1351تا اخدی زشم  1350از شزریوخ  . تیمسار مصطفی امجدی:16-6-3
تریب اهداما  زما  او (. از مزم22-3سایم  شد )شکل  حا یو تنربدنی  امیرال اس هویدا، خئیس فسازما  تربیم

 های آسیا دخ تایزند  اشاخه کرد. توا  ب  فهزرمانی تیم مزی فوت ال برای دومیب باخ دخ جام مزممی

 
 1351تا  1350بدنی و تفریحات سالم در سال . تیمسار مصطفی امجدی رئیس سازمان تربیت 22-3شکل 

از سواب  او . شد افسری دانشکده واخد متوسط  و ابتدایی مراحل طی از پس و آمد دنیاب  1298 سال  دخ امجدی     
 نظامی ، فرمانداخی ستاد فخئیس زخهی ، دو یشگر توپخان  ففرماندهی گاخد ، یشگر دوم خکب توا  ب  فخیاسممی

 1375  سال   دخ  ببخگ  اشاخه کرد. او  ستاد  چزاخم  اداخه  فخیاسم  و  ارنزا    توپخان   مرکب  ففرمانده  هبویب ،  تیپ  ففرمانده
 . خفم دنیا از

وزیری امیرال اس برای پنج سال دخ زما  نخسم 1356تا  1351از شزریوخ  . تیمسار علی حجت کاشانی:17-6-3
 (. 23-3بود )شکل   بدنیهویدا، خئیس فسازما  تربیم

  

 
 

 1356تا  1351بدنی از . تیمسار علی حجت کاشانی رئیس سازمان تربیت 23-3شکل 

 اشاخه کرد.  27-3توا  ب  مواخدی ب  شرم جدول میتریب اهداما  زما  او از مزم     
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 ترین اقدامات تیمسار حجت در دوران مسئولیت ورزش. از مهم27-3جدول   
 اقدام  تاریخ  ردیف 

 28 خده و کسب مونیخ 1972 ایاپیک دخ شرکم 1351 1
   طال مدال 30 ازجاز  مدال  64 دوم با مقام  و کسبدخ تزرا   میالدی 1974 آسیایی هایبازی میببانی 1353 2
 دخ تزرا   میالدی 1976 سال دخ آسیا هایمزم  دخ جام فوت ال هزرمانی مقام  سومیب کسب 1355 3
 33  خده و کسب مونترال 1976 ایاپیک دخ شرکم 1355 4
 حجم، تیاساخ و گرفم جوادی ابراهیم وسیز ب  برنب یک تنزا ایرا  آزاد کشتی مزی تیم مونیخ 1972 ایاپیک دخ    

 خا هربانی  محادایدیب سیدال اسی و گیر ب  اسامی فال داهلل موحد، شاسکشتی س  بدنی،تربیم سازما  وهم خئیس
گیرا  برای کناخ کشید  از مسابقا  فمصدومیم  بود اما دخ ظاهر امر، دییل ایب کشتی هرچندکرد.  االالم محروم

 باید خا برزگر اند. منصوخها انصراا دادهاز خهابم سیاسی مقارد الزمب  س  ایب حجم  ادالا داشم ک  فتیاساخ
 گوسف، یوخی برابر مسابقا  ایب دخ او دانسم، مونیخ 1972 ایاپیک مسابقا  دخ ایرا  کشتی مرد تریببدشانس
 گیرکشتی برابر باخم یک با فقا اما کرد فنیضرب  خا او و شد برنده ساب  شوخوی از 1971 سال  دخ جزا ، هزرما 
و  داشم کشتی خشت  دخ مالحظ هابل   ایرا  افتی1976و  1972ایاپیک ف دو دخ. خسید هاخهابم پنجم النوا ب  آیاانی

 نقره  مدال   یک  و  آزاد  کشتی  دخ  جوادی  فابراهیم  وسیز ب   برنب  مدال   یک  و  برزگر   فمنصوخ  وسیز ب   نقره  مدال   یک  فقا
       .(1395آوخد )ایسنا،  دسمب  فرنگی کشتی دخ آبادی الزی فخحیم وسیز ب 

های آسیایی تزرا ، بودج  فراوانی خا برای حضوخ موف  ی با توج  ب  توفی  دخ بازیبدنمیسازما  تربدخ آ  ایام      
وسوم با پنج پز  دخ ایاپیک مونترال و کسب جایگاه سی آمدهدسمب دخ ایاپیک مونترال کانادا ررا کرد اما نتیج  

ای دوخ از انتظاخ فحکومم، دویم و مردم  بود. تیاساخ حجم ک  متزم خدیف ارزی سقوط نس م ب  دوخه ه ل، نتیج 
هایی ب  ففقدا  وجود زیرساخم  و فنظام جامع وخزش  اشاخه داشم و بر یبوم شد، دخ مصاح  ایب ناکامی معرفی می

گیری برای او دیر شده بود، اما کرد. هرچند ایب نتیج مانند فآیاا  شرهی  تککید میهای موف  وخزشی استناده از نظام
شده او یعنی آیاا   وخزش ایرا  نتیج  دخستی بود، هرچند ایگوی معرفی خفمبرو نتیج  یبوم یک فنظام جامع  برای 

النوا  یک ایگوی م تنی بر شرهی ایگوی مناس ی ن ود. برخی معتقدند ک  معرفی ایگوی وخزشی فآیاا  شرهی  ب 
 خویکردهای سیاسی کاونیستی، یکی از دالیل برکناخی او از مسئوییم وخزش ایرا  بود. 

های ایاپیک مونترال و کسب جایگاه دخ بازی1355دخ سال  آمدهدسمب  هرحال با توج  ب  نتیج  ضعیف ب       
 وپروخش آموزش ساختاخ فوزاخ  دخ طوخ موهمو ب  منحل  بدنیتربیم وسوم، ب  دستوخ محادخضاشاه فسازما سی

روخ  سرپرستی موهم از آهایا  فضیاءایدیب خسد دخ ایب ایام با برکناخی تیاساخحجم، ب نظر میهراخ گرفم. ب 
هراخ گرفم  مجزس خسای موخد تصویب 8/6/1356شود. فرما  شاه دخ تاخیخ می استنادهشادما   و فدکتر خهنوخدی  

 1356 تا 1351 سال  ازدخ آمد. تیاساخ حجم  وپروخش آموزش فوزاخ  نظر مت وال  تحم سازما  1356 و از سال 
 1357  انقالب  پیروزی  از  پس  حجم  سپز د.  بدنی  بودتربیم  سازما   فخئیس  1355  مرداد  27  تا  و  وزیر نخسم  فمعاو 

 . شد تیرباخا  هصر زندا  دخ ایرا 
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و برای یکسال تا شروع انقالب اسالمی، خئیس فسازما   1357تا بزاب  1356از  . تیمسار نادر جهانبانی: 18-6-3
وزیری فامیرال اس هویدا، جاشید آموزگاخ، اخدشیر زاهدی و شاپوخ مسئوییم او دخ دوخا  نخسمبدنی  بود. تربیم

میالدی  1978 سال  آخژانتیب دخ فوت ال  جزانی ایرا  دخ جام حضوخ تریب اتناها  زما  او فنخستیببختیاخ  بود. از مزم
 خوخشیدی  بود.   1357یا 

توا  ب  می خئیس اس   وخزش و از مادخی خوسی بود. از سواب  اوجزان انی هلل اتیاساخ نادخ جزان انی پسر اما      
اختش  اشاخه معاو  فرماندهی نیروی زمینی    و فسرپرسم تیم آکروجم تام طالییو     ، فمفسسخز ا  نیروی هواییف

  1357  اسنند  22متوید و دخ    1307فروخدیب سال    27دخ    جزان انی، معروا ب  ژنرال چشم آبی،    نادخ  خز ا   سپز دکرد.  
 . (24-3سایگی و با شروع انقالب تیرباخا  شد )شکل دخ سب پنجاه

  
 1357تا  1356بدنی از سال . تیمسار نادر جهانبانی رئیس سازمان تربیت 24-3شکل 

  حسیب. اسالمی برای مد  چندخوزه بود ازانقالببدنی پستربیم سازما  خئیس نخستیبفکری:  . حسین19-6-3
 انجاب پرسپوییس ، فخئیس فوت ال باشگاه و فوت ال  مزی و سرمربی تیم سوابقی چو  فمربیبا  1302متوید  فکری
اسم  ایرا   هایباشگاه کانو  فدبیر و جوا   تزرا  باشگاه فمفسس فوت ال ، فدخاسیو  فدبیر ها ،آموزشگاه فوت ال 

 ب  خحام ایبدی پیوسم.  1382بود و دخ سال  تزرا  دانشگاه ادبیا  او ییسانس. (25-3 شکل)

 
 . حسین فکری مسئول چندروزه ورزش پس از پیروزی انقال  25-3شکل 

و دخ زما  دویم مزدی بازخگا  مسئوییم سازما    1359تا شزریوخ    1357از بزاب سال  :  حسینیحسین شاه.  3-6-20
و متوفی  1306 متوید  حسینیاه(. ش26-3بر الزده گرفم )شکل  زما همطوخ بدنی و کایت  مزی ایاپیک خا ب تربیم
  مزی م ه ی و م اخزا  انقالبی مخایف خژیم پززوی بود. اسم. او از فعاال  سیاسی1396سال 
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 1359تا   1357بدنی از حسینی رئیس سازمان تربیت . حسین شاه 26-3شکل 

فراوا   مایی با مشکال  فدخاسیو  17ای پس از دوخا  خیاسم اذالا  کرد ک  دخ زما  او حسینی دخ مصاح  شاه     
حقوهدا     فروهی  آهای  توسا  وخزشی  اساسنام   تریب میراث دوخا  خود خا فتدویبکم بود. او مزم  اختصاری  و بودج 

اتناها  دوخا  مسئوییم او دخ تریب خایگا   معرفی کرد. از مزم روخ بدنی ب یمو ترب وخزش کرد  و فاج اخی
 اشاخه کرد.  28-3توا  ب  مواخدی ب  شرم جدول وخزش می

 بدنی  حسینی در ریاست سازمان تربیت ترین اتفاقات در دوران ریاست حسین شاه. از مهم28-3جدول 
 اقدام  تاریخ  ردیف 

 وزیرنخسم  مستقیم  نظر زیر گرفتب هراخ و  مستقل بدنیتربیم سازما ف مجدد تشکیل 1358 1
 مسکو 1980 ایاپیک هایبازی تحریم 1359 2

دخ دو دویم فمحادالزی خجائی  و فمیرحسیب موسوی  خیاسم  1361تا  1359 از سال داودی:  . مصطفی21-6-3
ادام   1363بدنی و کایت  مزی ایاپیک خا بر الزده داشم. خیاسم کایت  مزی ایاپیک او تا سال زما  سازما  تربیمهم

بدنی، دخ سام مدیرکل ها خئیس فدخاسیو  ناشنوایا  بود. داودی ه ل از خیاسم سازما  تربیمیافم و او سال
دخگ شم  1394و معزم وخزش بود ک  دخ سال  1318کرد. او متوید سال وپروخش فعاییم میبدنی آموزشتربیم

 (. 27-3)شکل 

 
 1361تا  1359نی از سال بد. مصطفی داودی رئیس سازمان تربیت 27-3شکل 

دهزی  مصادا با  1982های آسیایی توا  ب  فشرکم دخبازیتریب اتناها  دوخا  تصدی مسئوییم او میاز مزم     
ای پس از دوخا  فجنگ تحایزی  و فکسب خده هنتم آسیا  اشاخه کرد. او دخ مصاح   دخ اومخوخشیدی و  1361سال 

 22 باوجودتوما   میزیو  300تا  200حدود زما  خود یعنی  کم اختصاری مسئوییم خیاسم سازما  ب  بودج 
ها  و محدود  سای27 تریب میراث ماندگاخ دوخا  مسئوییم خود خا فطرمفدخاسیو  اشاخه داشم. مصطنی داودی مزم

 دانسم. گرایی  می پوشا  ب  ایب سب با خویکرد فجواکرد  مزی

http://media.isna.ir/content/1438239024194_mostafa-davoodi-l.jpg/4
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بدنی خا دخ زما  خیاسم جازوخی خیاسم سازما  تربیم 1364تا  1361از سال : اسماعیل داودی شمسی. 3-6-22
 توا  ب  فمعاو میوزیری مزندس میرحسیب موسوی  بر الزده داشم. از سواب  او  ای و نخسماهلل خامن حضر  آیم

پرسنزی کایت  تکسیس سپاه  -کشوخ ، فمسئول مایی وزاخ  ارنزا  ، فسرپرسم سیاسی وزیر کشوخ ، فاستانداخ
مزرالزیباده بر  پاسداخا   و فخئیس سازما  اداخی مجزس شوخای اسالمی  اشاخه کرد. هاچنیب دخ زما  خیاسم محسب

 . (28-3شد )شکل  کاخ مش ول  و نصوبم مقامهائم النوا او ب  بدنی،تربیم سازما 

 
   1364تا   1361بدنی از سال . اسماعیل داودی شمسی رئیس سازمان تربیت 28-3شکل 

 1363آنجزس  مصادا با سال  یس  1984های ایاپیک  تریب اتناها  دوخا  تصدی مسئوییم او فتحریم بازیاز مزم     
  و و سپاه اختش وخزش اندازیمیراث ماندگاخ دوخا  تصدی خود خا فخاهتریب داوودی مزم خوخشیدی بود. اسااالیل

 بدنی دخ سراسر کشوخ  معرفی کرد. تربیم شع   250 اندازیفخاه
وزیری ای  و نخسماهلل خامن جازوخی فآیمدخ دوخ دوم خئیس1368تا سال    1364از سال  :  احمد درگاهی.  3-6-23

 (. 29-3بدنی خا بر الزده گرفم )شکل فمزندس میرحسیب موسوی  مسئوییم خیاسم سازما  تربیم

 
 1368تا  1364بدنی از سال . احمد درگاهی رئیس سازمان تربیت 29-3شکل 

توا  ب  تریب اتناها  زما  مسئوییم او میاز مزم. و معزم وخزش بوداحاد دخگاهی از جان ازا  جنگ تحایزی      
 اشاخه کرد.  29-3مواخدی ب  شرم جدول 
 بدنی  ی در ریاست سازمان تربیت احمد درگاهترین اتفاقات در دوران ریاست  . از مهم29-3جدول 

 اقدام  تاریخ  ردیف 
 چزاخم   خده و کسب سئول 1986 آسیایی هایدخبازی  شرکم 1365 1
 36  خده کسب و سئول 1988  ایاپیک هایدخبازی  شرکم 1367 2
 کشوخما  وخزشی هایتیم هاراهی از نامعزوم دالیل ب  بنا هواپیاا هایپز  پای 1988 ایاپیک دخ برزگر منصوخ     

 .(1395بازماند )ایسنا، 
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و  تحقیقا  وخزش ، فدفتر دبیرستا  اندازیتریب میراث ماندگاخ دوخا  تصدی خود خا فخاهدخگاهی مزم احاد     
 بانوا   معرفی کرد.  تخصصی وخزش هاگانی  و فمدیریم ساختاخ وخزش فتشکیلوخزش ، توسع  

داخ دخ دوخه خیاسم جازوخی هاشای خفسنجانی الزده 1372تا  1368از سال : فردحسن غفوری. دکتر 3-6-24
 شوخای  الضوتوا  ب  ففعال سیاسی و  تزرا  اسم و از سوابقش می  1322بدنی شد. او متوید سال  خیاسم سازما  تربیم

 اسالمی جامع  فدبیرکل امیرک یر ، رنعتی دانشگاه برق مزندسی دانشکده تاام اسالمی ، فاستاد مفتزن  حبب مرکبی
 ایاززی امام خاینی هبویب  ووخزشکاخا  ، فاستانداخ خراسا  ، فنااینده مجزس ، فوزیر نیرو ، فخئیس دانشگاه بیب

 ذخا  فیبیک دکترای مدخک فردغنوخی .اشاخه کرد فرهنگی  انقالب الایی شوخای نظاخ  و بازخسی هیئم فخئیس
 . (30-3احراز کرد )شکل  1356 سال  دخ آمریکا کانباس دانشگاه خود خا از ایهست 

 
 1372تا  1368بدنی از سال فرد رئیس سازمان تربیت . دکتر حسن غفوری 30-3شکل 

ای کم و فدخاسیو  با بودج  33ای پس از دوخا  خیاسم خود ب  وجود فرد دخ مصاح  غنوخی دکتر حسب      
 دیپزم باالی انسانی، نیروی کند ک  دخ زما  تصدی مسئوییم او تنزا چزاخ دخردمشکال  اهتصادی اشاخه و اذالا  می

ی  النوا  اخزش پدیده یک ب  وخزش تریب میراث ماندگاخ دوخا  تصدی خود خا فت دیلفرد مزمحسب غنوخی .بودند
 اشاخه کرد.  30-3توا  ب  مواخدی ب  شرم جدول تریب اتناها  زما  مسئوییم او میکرد. از مزم

 بدنیفرد در ریاست سازمان تربیت ترین اتفاقات در دوران ریاست دکتر حسن غفوری. از مهم30-3جدول 
 اقدام  تاریخ  ردیف 

 44  خده و کسب باخسزونا 1992 دخ ایاپیک شرکم 1371 1
 پنجای  خده و کسب پکب 1990 آسیایی هایدخبازی  شرکم 1369 2
 انقالب  بعداز آسیایی های بازی دخ فوت ال هزرمانی نخستیب 1369 3
 شاشیربازی   و شطرنج فبوکس،  مثل هاخشت  برخی  مجدد احیای - 4
 جازوخی  خیاسم معاونم تا بدنیتربیم سازما  خئیس پسم اختقای - 5
ای ایب ایام بازماند. از تحوال  خسان  ایاپیک دخ موفقیم وز  ازدییل اضاف ب  خواهسیم خضا ،1992 ایاپیک دخ     
 اشخار حضوخ خوخشیدی اشاخه کرد ک  دخ آ  امکا  1369برابر  1990توا  ب  ظزوخ نسل دوم اینترنم دخ سال می
های خود دخ زمین  اخ اخ و تحزیل  گ اخیاشتراک  ی باآسانب   ستندتوان  افراد  و  شد  فراهم  اجتااالی  مختزف  هایش ک   دخ

های تخصصی سازمانی، کوتاهی دخ ایرا  با استق ال مواج  شد و انواع سایم بافارز وخزش بپردازند. ایب فناوخی 
 ها و حتی افراد شخصی ظزوخ یافتند. ها، بخش خصوری باشگاهها، انجابفدخاسیو 
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برای هشم سال دخ دو دویم فهاشای خفسنجانی    1380تا    1372از سال  :  طبامصطفی هاشمی. مهندس سید  3-6-25
 اسالمی جازوخی ایاپیک مزی کایت  خئیس مدتی هاچنیب بدنی بود. اوو فسید محاد خاتای  خئیس سازما  تربیم

 فمشاوخ  النوا ب   وجوانا وخزش  وزیر  گودخزی،  محاود سوی از حکای  طی  ،1393  فروخدیب  دخ  ط اهاشای  .بود  ایرا 
از سواب  او . (31-3شد )شکل  معرفی کشوخ  وخزش هایزیرساخم توسع  و گ اخیسرمای  زیربنایی، اموخ دخ وزیر
 توا  ب  فوزیر رنایع  اشاخه کرد. می

 
 1372تا  1368بدنی از سال طبا رئیس سازمان تربیت . سید مصطفی هاشمی31-3شکل 

 اشاخه کرد.  31-3توا  ب  مواخدی ب  شرم جدول تریب اهداما  زما  او میاز مزم     
 بدنی طبا در ریاست سازمان تربیت ترین اتفاقات در دوران ریاست مهندس سید مصطفی هاشمی . از مهم31-3جدول  
 اقدام  تاریخ  ردیف 

 ششای  خده و کسب  هیروشیاا  1994 آسیایی هایدخبازی  شرکم 1373 1
   43 خده و کسب آتالنتا 1996 دخ ایاپیک شرکم 1375 2
 آتالنتا  1976فریاا   دخ خژه کاخوا  ایرا  دخ ایاپیک   داخ ز  بنام فییدااستناده از یک پرچم  1375 3
 دخ تزرا   میالدی 1998  ب  سال دخ جزا  آزاد کشتی هزرمانی مقام کسب 1378 4
 هنتای  خده  و کسب  بانکوک آسیایی هایدخبازی  شرکم 1378 5
 فرانس   1998 فوت ال جزانی جام ب  رعود 1378 6
 26  خده و کسب سیدنی 2000 ایاپیک دخ شرکم 1380 7
 ایاززی ایاپیک کسب النوا  الضویم دخ کایت  بیب - 8
خشت   اختصار داشت  اسم.ط ا مصطنی هاشایسیدبیشتریب دوخه خیاسم بر تشکیال  وخزش ب  مزندس       

میزیاخد   40حدود  ای بعد از دوخا  مسئوییم خود بر بودج   ط ا دخ مصاح  هاشای.  اسم   رنایعدانشگاهی او فمزندسی  
ا  خود اشاخه داشم. او طرم ایجاد دخردی ییسانس دخ زم 30بدنی و وجود تعداد نیروی تربیم تومانی سازما 

ط ا مطرم کرده بود. هاشای کرد  وخزش برای وخزشی خا برای توسع  سران  وخزش و ایجاد فضاهای سایب1377
 پایگاه اداخی ، فایجاد مربیا  و کادخ وخزش ، فآموزش کرد  تریب میراث ماندگاخ دوخا  تصدی خود خا فالزایمزم

 آمادگی کینی برآوخد تزرا  ، فت دیل دخ ایاپیک مزی آکادمی ها ، فایجاداستا  دخ و استعدادیابی هزرمانی وخزش
 کای  النوا  کرد.  برآوخد ب  وخزشکاخا 

دخ دوخ دوم دویم فسید محاد خاتای  خیاسم  1384تا  سال  1380از سال : محسن مهرعلیزاده. دکتر 3-6-26
های سازما  معاو  اموخ نیروگاهخراسا  ، ف استانداختوا  ب  فبدنی خا بر الزده گرفم. از سواب  او میسازما  تربیم

   ومدیره سایپامقام مدیرالامل و الضو هیئمهائم ، فمدیره و مدیرالامل سازما  الارا  کیشخئیس هیئم ، فانرژی اتای
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اخشد اسم و کاخشناس شرهیآذخبایجا  استا  مراغ  شزرستا  دخ 1335متوید  فاستانداخ ارنزا   اشاخه کرد. وی
 . (32-3مکانیک و دکترای اهتصاد مزندسی داخد )شکل 

 
 1384تا  1380بدنی از سال  . دکتر محسن مهرعلیزاده رئیس سازمان تربیت 32-3شکل 

 اشاخه کرد.   32-3توا  ب  مواخدی ب  شرم جدول از اتناها  دوخا  مسئوییم مزرالزیباده دخ خأس وخزش می     
 بدنی ترین اتفاقات در دوران ریاست دکتر محسن مهرعلیزده در ریاست سازمان تربیت . از مهم32-3جدول 

 اقدام  تاریخ  ردیف 
 29 خده و کسب  آتب 2004 ایاپیک دخ شرکم 1383 1
 دهای  خده و کسب بوسا   2002 آسیایی هایدخبازی  شرکم 1381 2
 دخ تزرا   2002  سال ب دخ جزا   آزاد کشتی هزرمانی مقام کسب 1381 3
 آیاا   2006 فوت ال جزانی جام ب  رعود 1385 4
 الازی نشد( گاهچ یهکشوخ )هرچند ک    وخزش جامع نظام طرم تدویب 1382 5
 ایاززی ایاپیک  داد  کرسی الضویم دخ کایت  بیباز دسم  1383 6
سایب تککید کرد. 1377طرم ایجاد  ای پس از دوخا  مسئوییم خود بر ادام دکتر محسب مزرالزیباده دخ مصاح       

توجزی نس م ب  گ شت  پیدا کرد و ب  الدد حدود یکصد میزیاخد توما  خسید. ب  بودج  وخزش دخ زما  او خشد هابل
تریب مزرالزیباده مزم محسب .بودند زیردیپزم انسانی نیروی دخرد 70یشا  دخ زما  مسئوییم نام رده حدود اذالا  ا

 جامع وخزش  النوا  کرد.  و تدویب نظام میراث ماندگاخ دوخا  تصدی خود خا فطراحی
نژاد خیاسم سازما  و دخ دویم دکتر محاود احادی  1388تا سال    1384از سال  :  آبادیعلی  محمد. مهندس  3-6-27

 فخئیس بدنی،تربیم شزر اخاک اسم و الالوه بر مسئوییم سازما  دخ 1335بدنی خا بر الزده گرفم. او متوید تربیم
شیال  ، فمعاو  وزیر  سازما  فخئیس ننم ، وزاخ  توا  ب  فسرپرسمهم شد. از سواب  او می ایاپیک  مزی کایت 

 . (33-3وجان ازا   و فمعاو  الارانی شزرداخی تزرا   اشاخه کرد )شکل وترابری ، فمعاو  بنیاد مستضعنا خاه

 
 1388تا  1384بدنی از سال آبادی رئیس سازمان تربیت . محمد علی33-3شکل 
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توا  ب  مواخدی  میبدنی آبادی دخ خیاسرم سرازما  تربیمتریب اتناها  دوخا  مسرئوییم مزندس الزیازجاز  مزم     
 اشاخه کرد.  33-3ب  شرم جدول 

 بدنی آبادی در ریاست سازمان تربیت ترین اتفاقات در دوران ریاست مهندس محمد علی. از مهم33-3جدول  
 اقدام  تاریخ  ردیف 

 ششم  خده و کسب دوح  2006 آسیایی هایدخبازی  شرکم 1385 1
 51 خده و کسب پکب 2008  ایاپیک هایدخبازی  شرکم 1387 2
 دخ چیب  2007 سال  ب  ایدخ آس بسکت ال هزرمانی نخستیب 1386 3
  مایی منابع وخزشرری ، فتوسررع  فضررای تریب میراث ماندگاخ دوخا  تصرردی خود خا فتوسررع آبادی مزممحادالزی     

 کشوخ  النوا  کرد.   مزی وخزش وخزش  و فتوسع 
بدنی نژاد ، خیاسم سازما  تربیمدخ دویم دکتر فمحاود احادی  1390تا    1388از سال  :  علی سعیدلو. دکتر  3-6-28

شناسی اخشد زمیبت ریب اسم. او داخای کاخشناسی و کاخشناسی دخ 1331متوید سال  سعیدیو الزیخا بر الزده گرفم. 
 چای سازما  کلجازوخ ، فخئیسخئیس اجرایی توا  ب  فمعاونمو دکترای مدیریم استراتژیک اسم. از سواب  او می

 دفاع ، فمعاو  رنایع سازما  بازخگانی بازخگانی ، فمعاو  و خئیس هیئم گبینش وزاخ  اداخی -مایی کشوخ ، فمعاو 
 خئیس و ایرا  فرش شرکم مدیرههیئم فخئیس ایرا  ، رادخا  توسع  مرکب کلفخئیس و بازخگانی  وزیر رادخاتی

ایازل ومایی شزرداخی تزرا   و فمعاو  اموخ بیبایرا  ، فمعاو  اداخی رادخا  نمضاا رندوق مدیرههیئم
وجوانا  ب  پایا  بدنی ب  وزاخ  وخزشدوخه سعیدیو با ت دیل سازما  تربیم .(34-3جازوخ  اشاخه کرد )شکل خئیس
 خسید.

 
 1390تا  1388بدنی از سال . دکتر علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت 34-3شکل 

 اشاخه کرد.  34-3توا  ب  مواخدی ب  شرم جدول تریب اتناها  دوخا  سعیدیو میاز مزم       
 بدنی  ترین اتفاقات دوران ریاست دکتر علی سعیدلو بر سازمان تربیت. از مهم34-3جدول 

 اقدام  تاریخ  ردیف 
 چزاخم خده  و کسب  میالدی  2016 آسیایی گوانجو هایشرکم دخ بازی  1389 1
وجوانا  توسا مجزس بدنی با سازما  مزی جوانا  و تشکیل وزاخ  وخزشهای تربیمتصویب ادغام سازما  1389 2

 شوخای اسالمی  
 2009  سال ب  ایدخ آس بسکت ال هزرمانی 1388 3

دویم دکتر فمحاود وجوانا   دخ  النوا  نخستیب فوزیر وخزشب   1392تا    1390از سال  عباسی:    . دکتر محمد29-6-3
و داخای دکترای فمدیریم  گرگا  خوستاهای از یکی دخ 1337 سال  آبا  اول  متوید نژاد  فعاییم کرد. ال اسیاحادی

 شزر ، فمعاونمهائم اسالمی آزاد دانشگاه خئیس و الزایهیئم توا  ب  فالضواز سواب  او می. آموزش الایی  اسم
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 گزستا  ، فنااینده مجزس  و و مازندخا  هایاستا  وپروخشآموزش خیاسمف و اخشاداسالمی  فمدیرکل استانداخی ،
تصویب  از بعد.  گرفم االتااد خأی  مجزس از  تعاو   وزیر  النوا ب   ابتدا دهم  دویم  ال اسی دخ  .تعاو   اشاخه کرد  فوزیر
 برای خا هانو  و دانست  اشت اه خا آ  نژاداحادی اسالمی، شوخای مجزس دخ وجوانا  وخزش فوزاخ  تشکیل هانو 
شد.   مجزس  ب   وخزش  وزیر  دیرهنگام  معرفی  ب   مج وخ  نژاداحادی  متعدد،  ت کرا   با  باالخره  اما  دانسم؛می  ناخسا  اجرا
 خا ال اسی هم نژاداحادی. بگیرد االتااد خأی مجزس از نتوانسم سجادی  فدکتر سید حاید اول یعنی شدهمعرفی فرد

 کاخ هایفوزاختخان  دخ تعاو   فوزاخ  تجایع با .کرد منصوب وجوانا  وخزش فوزاخ  سرپرستی ب  سام حنظ با
 مث م خأی 165 با شد ک  معرفی مجزس ب  دهم دویم دخ وجوانا  وخزش فوزیر النوا ب  ال اسی اجتااالی ، خفاه و

گرفم  الزده بر خا جدید وزاخ  ایب مسئوییم اسالمی، جازوخی دخ وجوانا وخزش وزیر اوییب النوا ب  ناایندگا 
 . (35-3)شکل 

 
 1392تا   1390بدنی( از سال وجوانان )سازمان تربیت . دکتر محمد عباسی وزیر ورزش35-3شکل 

 اشاخه کرد.  35-3توا  ب  مواخدی ب  شرم جدول تریب اتناها  دوخا  مسئوییم او میاز مزم     
 بدنی  ترین اتفاقات دوران ریاست دکتر محمد عباسی بر سازمان تربیت . از مهم35-3دول ج 

 اقدام  تاریخ  ردیف 
 17  خده و کسب یند   2012  ایاپیک هایدخبازی  شرکم 1391 1
 یند    2012  پاخایاپیک دخ 11  خده کسب 1391 2
 یند   2012 دخ ایاپیک فرنگی کشتی هزرمانی مقام کسب 1391 3
 بیپیزیدخ ف 2013  سال ب  ایدخ آس بسکت ال هزرمانی 1392 4
 برزیل 2014 فوت ال جزانی جام ب  رعود 1393 5
 دخ تزرا   2011 سال ب  آسیا  دخ وایی ال هزرمانی 1390 6

 وزیرا  فر  و فدکتر سید نصراهلل سجادی ،فمسعود سزطانی ک  یبازاپسامیری: . دکتر سید رضا صالحی30-6-3
 کنند؛ کسب خا مجزس ناایندگا  االتااد خأی وجوانا   نتوانستندوخزش فوزاخ  تصدی برای دکتر خوحانی پیشنزادی

 وزاخ  فسرپرسم النوا ب  خا امیری رایحی خضا فسید حکای طی خوحانی دکتر ،1392 سال مرداد 26 تاخیخ دخ
وجوانا   دویم خوحانی النوا  فوزیر پیشنزادی وزاخ  وخزشب  1392مزر  27او دخ  .کرد منصوب وجوانا  وخزش

خیاسم کایت  مزی ایاپیک فکیومرث  چزاخسای ب  مجزس معرفی شد ک  خأی االتااد کسب نکرد. پس از خاتا  دوخا  
، با نامبدی برای خیاسم کایت  مزی ایاپیک و حاایم دویم، بدو  خهیب بر مسند خیاسم 1396ماه هاشای  دخ دی

 (.    36-3کایت  مزی ایاپیک نشسم )شکل 
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 1392وجوانان در سال وزارت ورزش هفتادروزهامیری سرپرست . دکتر سید رضا صالحی36-3شکل 

از  .داخای دکتری مدیریم دویتی اسمی شزرستا  بابل و امیرکَال شزر 1340 سالمتوید  امیریرایحی خضا سید     
 استراتژیک  هایبرخسی  مرکب خئیس هیئم  فالضو  مزی ،  امنیم الایی شوخای  اجتااالی  کایت   توا  ب  فخئیسسواب  او می

 فمشاوخ خاه ردی ، مطایعا  مفسس  امنایهیئم فالضو استراتژیک ، هایبرخسی فمعاو  جازوخی ، خیاسم
دویم ،  خسانیاطالع شوخای فالضو کشوخ ، اجتااالی شوخای فالضو خاتای ، محاد سید دویم دخ جازوخخئیس

 . فرهنگی و اجتااالی ، فخئیس کتابخان  مزی  و فوزیر فرهنگ و اخشاد اسالمی  اشاخه کرد فمعاو  پژوهش
 و امیریرایحی خضا فر،سزطانی فمسعود ب  اسالمی شوخای مجزس ک  ازآ پس. دکتر محمود گودرزی: 3-6-31

 گودخزی  فمحاود ،1392 آبا  دخ خوحانی حسب نداد، االتااد خأی وجوانا  وخزش فوزیر النوا ب  سجادی ، نصراهلل
 خأی وجوانا  وخزش فوزیر النوا ب  و او  کرد معرفی اسالمی شوخای مجزس ب  پیشنزادی وزیر چزاخمیب النوا ب  خا

فوزاخ   یفمحاد شریعتاداخی  سرپرست خأی االتااد گودخزی،امیری تا دخ فارز  سرپرستی رایحی. گرفم االتااد
دخ مالیر و خشت  وخزشی تخصصی او کشتی   1334متوید سال  گودخزی  دکتر محاود  بود.داخ  خا الزدهوجوانا    وخزش

تزرا  و متخص   دانشگاه وخزشی الزوم بدنی وتربیم دانشکده تاامی  الضو هیئم الزای اسم. او با مرت   فاستاد
 بدنی ، فمسئولتربیم  سازما   فنی  تیراندازی ، فمعاو   فدخاسیو   توا  ب  فخئیسمدیریم وخزشی اسم و از سواب  او می

 سازما  خئیس تحقیقاتی و آموزشی تزرا  ، فمشاوخ بدنی دانشگاهتربیم دانشگاهی ، فمدیرکل ادبدنی جزتربیم
 (. 37-3شکل تزرا   اشاخه کرد ) بدنی دانشگاهتربیم دانشکده بدنی ، فخئیستربیم

 
   1395تا  1392وجوانان از سال . دکتر محمود گودرزی وزیر ورزش37-3شکل 

النوا  دکتر خوحانی برای فدکتر سید نصراهلل سجادی  ب   گودخزی،  محاود  استعنای  از  پسفر:  . مسعود سلطانی32-6-3
 نامبد النوا خا باخ دیگر ب  فر وجوانا  حکم رادخ کرد و از سوی دیگر فمسعود سزطانیسرپرسم وزاخ  وخزش

خأی االتااد مجزس  توانسم فرسزطانی 1395 سال  آبا  11 تاخیخ باخ و دخایب. ناود معرفی مجزس ب  وخزش وزاخ 
 معاونم و مقامیتوا  ب  فهائمتزرا  اسم. از سواب  او می دخ 1338 متوید سال  فرسزطانی مسعودخا کسب کند. 

 خسانیاطالع الایی شوخای دخ فالضویمکشوخ ،  اداخی الایی شوخای دخ بدنی ، فالضویمتربیم سازما  وماییاداخی
 (. 38-3فاستانداخ مرکبی  اشاخه کرد )شکل  و کشوخ ، فاستانداخ گیال  ، فاستانداخ زنجا  
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 -تا   1395وجوانان از سال فر وزیر ورزش. مسعود سلطانی38-3شکل 

 
 تاریخچه ایران در المپیک تابستانی .3-7

ها دخ تابستانی با فرازوفرودهای خاری هاراه بوده اسم. سابق  کسب مدال های مختزف ایاپیک حضوخ ایرا  دخ دوخه
 مروخ کرد.  36-3توا  دخ جدول های تابستانی خا میهر دوخه و دخمجاوع ایاپیک

 . سابقه کسب مدال ایران در المپیک  36-3جدول 
  رتبه   مجموع  برنز  نقره  طال   المپیک  ردیف 

 — 0 0 0 0 پاخیس 1900 
 شرکم نداشم  1936–1904 

 34 1 1 0 0 یند   1948 1

 30 7 4 3 0 هزسینکی  1952 2

 14 5 1 2 2 مز وخ   1956 3

 27 4 3 1 0 خم  1960 4

 34 2 2 0 0 توکیو  1964 5

 19 5 2 1 2 مکبیکوسیتی 1968 6

 28 3 1 2 0 مونیخ  1972 7

 33 2 1 1 0 مونترآل  1976 8

 نکرد )تحریم کرد(  شرکم مسکو  1980 

 شرکم نکرد )تحریم کرد(  آنجزسیس  1984 

 36 1 0 1 0 سئول  1988 9

 44 3 2 1 0 باخسزو   1992 10

 43 3 1 1 1 آتالنتا 1996 11

 27 4 1 0 3 سیدنی 2000 12

 29 6 2 2 2 آتب  2004 13

 51 2 1 0 1 پکب  2008 14

 17 12 2 6 4 یند   2012 15

 25 8 4 1 3 خیو   2016 16

 — 68 28 22 18 مجموع  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9
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دوخه برگباخشده شرکم کرده اسم. بزتریب  31دوخه ایاپیک از  15دخ  2016جاوع ایرا  تا ه ل از ایاپیک دخم     
مدال )چزاخ  12با کسب  2012ام یا یند  دخ سال شده دخ ایب خویدادها ازنظر کسب مدال، ایاپیک سینتیج  کسب

دخ  14مز وخ  و کسب خت    1956ا  ب  ایاپیک طال، شش نقره و دو  برنب( اسم. اما ازنظر خت   بزتریب جایگاه ایر
مدال )دو طال، دو نقره و یک برنب( بوده اسم. هرچند دخ هر دوخه مسئوال  وهم دخ تالش برای  5سومیب حضوخ با  

اند؛ اما نکت  مزم دخ ایب اسم ک  بسیاخی ها ب  الازکرد گ شتگا  بودهخبا داد  نتایج موف  ب  خود و خبا داد  ناکامی
های اند ک  ب  بازیهایی ک  دخ ایرا  الار کوتاهی داخند و اغزب محصول کشوخهای غربی و شرهی بودهوخزش از

تریب ایب اند. تحزیل برای برخسی توفی  یا ناکامی دخ هر دوخه ب  مت یرهای متعددی بستگی داخد. از مزمیافت ایاپیک خاه
ایاززی ساختاخهای وخزشی داخزی و توسع  هاگام با سطوم بیبهای هااهنگ بیب انواع خیبیمت یرها وجود برنام 

اسم دسم بودهتوا  سوابقی خا دخ ایب زمین  دخ طول تاخیخ گ شت  پیدا کرد؛. یا اگر هم سوابقی ازایباسم ک  کاتر می
توا  ب  دسم مواخد میازایبخوخد. های متعددی ب  چشم میدییل اجرا نشد  یا اجرای ناه  آ ، هاواخه چایشب 

ازآ  اشاخه کرد ک  هرچند دخ زما  خود، شروع بسیاخ خوبی بود اما دخ و پس  1350بدنی دخ سال  هانو  و برنام  تربیم
طوخ موهم ب  های بعدی باالث شد تا ساختاخ خسای وخزش ب اجرا از توفی  الزم برخوخداخ نشد و حتی برخی ناکامی

بدنی  دخ دوخا  مزرالزیباده و توسا دانشگاهیا  ازانقالب فسند جامع تربیممنتقل شود. پس وپروخشزیر نظر آموزش
تدویب و حتی ب  تصویب هیئم دویم وهم خسید اما جایب اینجاسم ک  حتی تدوینگرا  ایب طرم ک  مدتی پس از 

الازیاتی شد  برنداشتند؛  تدویب و تصویب طرم، اداخه وخزش خا دخ اختیاخ داشتند، هیچ گام مفثری برای اجرا و
هرچند پس از کناخ خفتب از هدخ  مدالی آ  بودند ک  گروه بعدی و دویم بعدی، طرم خا متوهف کرده اسم؛ اما دخ 

های بعدی ایب افراد نیب هیچ اهدام مفثری از اجرایی کرد  سند، حتی ب  شکل محدود آ  دیده نشد؛ ایب دخ مسئوییم
های بعدی هیچ اهدامی برای استناد و حرکم بر م نای هانکر سیاسی آنا  دخ دویم  حایی اسم ک  حتی استقراخ گروه

 ایب طرم انجام نداد. 
برداخی  ک  طوخ مشخ  دو خشت  فکشتی  و فوزن آوخ ایرا  و ب دخمجاوع با مروخی بر تنزا چزاخ خشت  مدال      

های های فرهنگی و زمین توا  سزم الاده آ  خا خیش آوخدند، میهای ایاپیکی خا برای ایرا  ب  اخم ا  بیشتریب مدال
ها و مربیا  نس تًا موجود آ  از گ شت  دوخ دخ ایرا  دانسم. با توج  ب  وجود تعداد وخزشکاخا  بیشتر دخ ایب خشت 

ازایب دو خشت ، . پسها خیزی زود زمین  افتخاخآفرینی خا فراهم کردندکاخآزموده بیشتر دخ نقاط مختزف کشوخ، ایب خشت 
دییل نیاز النوا  یک وخزش خزمی دخ ایرا  از طرفداخا  زیادی برخوخداخ بود. ایب خشت  خزمی نیب ب وخزش تکواندو ب 

های آغازکننده ب  حداهل امکانا  و شرایا خوحی و فرهنگی مردم ایرا ، جای خود خا باز کرد. با توج  ب  شخصیم
ای خا ج ب خود کرد و باخون  جزانی آ  ب  هام کشوخ خشت ، خیزی زود جامع  گسترده  و مربیا  نس تاً موف  دخ ایب

های ایاپیک شد. جنوبی  خویدادهای ببخگی دخ آسیا و جزا  برگباخ شد و ایب خشت  واخد بازیراحب خشت  یعنی فکره
خ سطح ایاپیک شد. دخ دوومیدانی و افتخاخ آفرینی دبا انتخاب افراد مفثر دخ هدایم ایب خشت ، تکواندو نیب موف  ب 

هم ب  مدد ظزوخ یک استعداد استثنایی ب  نام فاحسا  ها تنزا یک مدال و آ ماده فپرتاب دیسک ، ایرا  دخ ایاپیک
 گاه تکراخ نشد.  یافم ک  متکسنان  هیچحدادی  دسم
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دیده گرفم اما ایب سزم بسیاخ توا  نقش ساختاخهای خسای وخزش دخ توفیقا  خا نادخمجاوع، هرچند نای      
طوخ مستقیم و با سزای باال ب  مسئوییب وهم خبا داد. ناچیبتر از آ  اسم ک  بتوا  توفیقا  خا جب دخ مواخد معدود ب 

برداخی ، فهااهنگی با شرایا های سنتی ایرا  مانند کشتی و وزن ها با دالیزی چو  فهااهنگی با خشت برخی خشت 
اند. با مروخ زندگینام  ویژه تکواندو  ب  توفیقانی دسم یافت های خزمی و ب مردم ایرا  مانند وخزش  فرهنگی و خوحیا 
شود ک  اغزب آنا ، محصول فیک نظام ساختاخیافت  وخزشی ، ففرایندهای ها، ایب نکت  برجست  میهزرمانا  ایب خشت 

د، بزک  حسب اتناها  خاری دخ مسیر هزرمانی هراخگرفت  ها یا مداخس  نیستنداخ از باشگاهاستعدادیابی منظم و هدا
تکامل  یافت  و دخ سطوم مزی با حضوخ دخ اخدوهای تیم مزی ب های مزی خاهو با هدایم افرادی ب  مسابقا  و تیم

اند. ایب ضعف دخ فشناسایی، پروخش، هدایم و نگزداخی استعدادها  باالث شده اسم ک  وخزش ایرا  دخ خسیده
ها خا هایی باشد ک  خودشا  و افراد پیرامونشا  آ آوخی فرازوفرودهای متعددی خا تجرب  کند و متکی بر ستاخهمدال 

ها دخ ایاپیک مدال گرفت  هایی ک  ایرا  دخ آ کنند )ن  یک نظام فراگیر، منظم و هوشاند(. دخمجاوع خشت کشف می
 هستند.   37-3اسم شامل مواخدی ب  شرم جدول 

 ها آور ایران در المپیکهای مدال. رشته37-3ول جد
 جمع برنز   نقره   طال   مسابقات  ردیف 

 1 0 1 0 دوومیدانی 1

 6 3 1 2 تکواندو  2

 18 6 5 7 برداخی وزن  3

 43 20 14 9 کشتی 4

 68 29 21 18 مجموع  

 
ها( تنزا دخ چزاخ خشت  مدال کسب ها و اضاف  شدهخشت  وخزشی ایاپیک )با ح فی 30دخمجاوع ایرا  از حدود      

برداخی و پرتاب دیسک( و یک خشت  آ  کرده اسم ک  هر چزاخ خشت  آ  اننرادی و س  خشت  آ  هدختی )کشتی، وزن 
 مروخ شده اسم.  38-3های وخزشی دخ جدول واع خشت خزمی )تکواندو( اسم. سابق  شرکم ناایندگا  ایرا  دخ ان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 های ورزشی . سابقه شرکت ایران با انواع رشته38-3جدول 
1900 ورزش ر 

 1948
 1952
 1956
 1960
 1964
 1968
 1972
 1976
 1988
 1992
 1996
 2000
 2004
 2008
 2012
 2016
 

تعداد حضور  

 16 12 13 12 13 11 10 16 15 17 14 9 12 12 8 8 7  کشتی  1

 13 10 10 6 2 1 1 2 1 4 3 1 8 1 2 1   دوومیدانی  2

 14 5 6 3 6 6  5  7 3 4 5 7 7 7 5  برداخی وزن  3

 12 1 4 3 1 5 4 6  6 5  5 4  6 8  بوکس  4

 9 5 3  1 1 1   4   4 1   3  تیراندازی  5

 9 3  3 2 2  4 6 6 4  4      جاده دوچرخ   6

 7 3 2 1 1 1  1           خوی میب تنیس 7

 6 4  3 2 2  3 4          تکواندو  8

 6 1 1 1 1 1 1      1      شنا 9

 5    2   4 2 2 4        پیسم دوچرخ  10

 5 2  6 7 3 1            جودو  11

 5 2        13 2  4     1 شاشیربازی  12

 3         17 19  17      فوت ال  13

 3 1 2 2               تیروکاا   14

 2   12             13  بسکت ال  15

 2 1    1             هایقرانی کانو  16

 2 1  2               خوئینگ  17

 واترپویو  18

        
11 

       
 1 

 بدمینتو   19

       
1 

 

 1 

 سواخکاخی  20

            
1 

   
 1 

 ژیاناستیک  21

     
2 

          
 1 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 ها  آوران طالیی ایران در المپیک. مدال 39-3جدول 
وزن به  نام ردیف  رشته

 کیلوگرم 
 محل و سال 

 
 

 کشتی آزاد  

 (هابازی  دخ ایرا  طالی مدال نخستیب) مز وخ   1956   67 ح ی ی امامعزی 1
 مز وخ    1956 87 تختی غالمرضا 2
 مکبیکوسیتی  1968 70 موحد  ال داهلل 3
 آتالنتا  1996 90 خادم  خسول 4
 سیدنی  2000 58 دبیر الزیرضا 5
 خیو   2016 57 حسب یبدانی  6

 
 کشتی فرنگی 

 یند    2012 55 سوخیا  حاید 1
 یند    2012 60 نوخوزی  امید 2
 یند    2012 96 خضایی هاسم 3

 
 

 برداخی  وزن 

 مکبیکوسیتی  1968 56 نصیری  محاد 1
 سیدنی  2000 105 توکزی  حسیب 2
 ( ایاپیک خکوخد) سیدنی 2000 + 105 خضازاده  حسیب 3
 ( ایاپیک خکوخد) آتب  2004 + 105 خضازاده  حسیب 4
 یند    2012 + 105 سزیای بزداد  5
 خیو  2016 88 کیانوش خستای 6
 خیو   2016  سزراب مرادی  7

 آتب   2004 68 ساالی هادی 1 تکواندو  
 پکب  2008 80 ساالی هادی 2

 17 مجاوع مدال طال  
 مروخ کرد.  40-3توا  دخ جدول ها خا میای ایرا  دخ ایاپیکآوخا  نقرهمدال     
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 ها ای ایران در المپیکآوران نقره. مدال 40-3جدول 
 محل و سال  وزن به کیلوگرم  نام ردیف  رشته
 
 
 
 
 
 
 

 کشتی آزاد  

 هزسینکی  1952 62 چیگیوه نارر 1
 هزسینکی  1952 79 تختی غالمرضا 2
 مز وخ    1956 52 پوخخجست   محادالزی 3
 مز وخ    1956 57 یعقوبی  مزدی 4
 خم  1960 87 تختی غالمرضا 5
 مونترآل   1976 74 برزگر  منصوخ 6
 سئول  1988 57 محادیا   السکری 7
 باخسزو   1992 62 محادیا   السکری 8
 آتالنتا  1996 100 جدیدی ال اس 9
 آتب   2004 60 جوکاخ   مصطنی  مسعود 10
 آتب   2004 120 خضایی الزیرضا 11
 یند    2012 74 گودخزی رادق 12
 خیو   2016 125 کایل هاسای  13

 مونیخ   1972 48 آبادی الزی خحیم 1 کشتی فرنگی 
 
 

 برداخی  وزن 

 هزسینکی  1952 56 نامجوی  محاود 1
 مکبیکوسیتی  1968 67٫5 جالیر  پرویب 2
 مونیخ   1972 56 نصیری  محاد 3
 یند    2012 105 نصیرشالل  نواب 4
 یند    2012 + 105 انوشیروانی سجاد 5

 یند    2012 68 معتاد  باهری  محاد 1 تکواندو  
 یند    2012  حدادی  احسا  1 دیسک  -دوومیدانی

 20 مجاوع مدال نقره  
 مروخ کرد.  41-3توا  دخ جدول خا میها آوخا  برنبی ایرا  دخ ایاپیکمدال      
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 ها ای ایران در المپیکآوران نقره. مدال 41-3جدول 
وزن به  نام ردیف  رشته

 کیلوگرم 
 محل و سال 

 
 
 
 
 
 
 

 کشتی آزاد  

 هزسینکی  1952 52 مالهاسای  محاود 1
 هزسینکی  1952 67 توفی  جزان خم 2
 هزسینکی  1952 73 مجت وی ال داهلل 3
 خم  1960 52 پوخ سیف ابراهیم  4
 توکیو  1964 52 حیدخی  اک رالزی 5
 توکیو  1964 78 رنعتکاخا   محادالزی 6
 مکبیکوسیتی  1968 57 طای ی  ابوطایب 7
 مکبیکوسیتی  1968 63 ال اسی سید ایدیبشاس 8
 مونیخ   1972 48 پوخجوادی  ابراهیم  9
 باخسزو   1992 74 خادم  امیرخضا 10
 باخسزو   1992 82 خادم  خسول 11
 آتالنتا  1996 82 خادم  امیرخضا 12
 آتب   2004 96 حیدخی الزیرضا 13
 پکب  2008 60 محادی  مراد 14
 یند    2012 84 یشگری  احسا  15
 خیو   2016 57 حسب خحیای  16

 خم  1960 52 پ یرایی محاد 1 کشتی فرنگی 
 خیو   2016 98 هاسم خضایی 2
 خیو   2016 75 سعید ال دویی  3

 
 

 برداخی  وزن 

 ( ایاپیک هایبازی دخ ایرا   مدال نخستیب)  یند   1948 60 سزااسی  جعنر 1
 هزسینکی  1952 56 میرزایی الزی 2
 مز وخ    1956 56 نامجوی  محاود 3
 خم  1960 56 خواهالزم  اسااالیل 4
 مونترآل   1976 52 نصیری  محاد 5
 یند    2012 85 خستای کیانوش 6

 سیدنی  2000 68 ساالی هادی 1 تکواندو  
 آتب   2004 80 کرمی  یوسف 2
 خیو   2016 57 کیایا الزیباده 3

 26 مجاوع مدال برنب  
 مروخ کرد.  42-3توا  دخ جدول های ایرانی خا میآوخا  ایاپیکپرافتخاختریب مدال      
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 آوران المپیک کشور  پرافتخارترین مدال . 42-3جدول 
 جمع برنز   نقره   طال   ورزشکار

 هادی ساعی 

2 0 1 3 

 حسین رضازاده 

2 0 0 2 

 غالمرضا تختی 

1 2 0 3 

 محمد نصیری 

1 1 1 3 

 2 1 0 1 م رسول خاد

 عسکری محمدیان 

0 2 0 2 

 محمود نامجوی 

0 1 1 2 

 امیررضا خادم 

0 0 2 2 

داخا  پرچم. اسم بوده  ایرا  وخزش داخپرچم باخ دو ک  ایاپیک اسم تاخیخ دخ ایرانی تنزا نامجو، محاود مرحوم      
و  1952 دخ فمحاود نامجو  ،1948 دخ بزاخمسم ها فمصطنیترتیب سال ها ب های ایاپیککاخوا  ایرا  دخ خژه بازی

 ، فال داهلل موحد دخ 1968  ، فابواینضل انوخی دخ1964 اهلل شاهایر دخ ، فنصر 1960  ، فجعنر سزااسی دخ1956
 سزیاانی  ، فالزیرضا1992دخ  فریاا   ، فییدا1988 حسب زاهدی دخ  ، فسید1976فیالبی دخ  اسکندخ  ، فمسزم1972

  2012مظاهری دخ   ، فالزی2008 دخ حسینی  ، فهاا2004 ، فآخش میراسااالیزی دخ 2000خادم دخ   ، فامیر1996دخ 
  و هم دخ  هم دخ ایاپیک معزوییم،باوجود  ک  بود ایرانی بانوی اوییب نعاتی،   بودند. زهرا2016 و فزهرا نعاتی دخ

 شرکم و خهابم کرد.  پاخایاپیک
      

 مروری کلی بر عملکرد رؤسای ورزش ایران .3-9
 و تحول  دچاخ ایرا  ساختاخ وخزش دخ سال 100 از کاتر دخ ک  کرد مشاهده توا تاخیخ معارر و جدید می مروخ دخ

 تحصیال   داخای  و  مجرب  آگاه،  مدیرا   ب   نیاز  جزا   سطح  دخ  بزک   ایرا ،  دخ  تنزان   هاباشگاه  امروز  مدیریم.  شد  توسع 
از مسئوییب وخزش دخ طول تاخیخ باید، الازکرد  هرکدامبرای دخک واهعی الازکرد  .داخد وخزشی مدیریم حوزه دخ

هایی ک  اغزب از اسم. یکی از جن    شدهاالاال هر یک خا دخ محیا واهعی یا بستری دخ نظر گرفم ک  مدیریم دخ آ   
های مختزف شده دخ میدا ها یا نتایج کسبگیرد، تعداد کسب مدال نوا  مالک الازکرد مدیرا  هراخ میالدید الاوم ب 

اسم. ایب مالک تنزا یکی از چند مالک مزم برای تشخی  الازکرد مناسب یک خئیس وخزشی اسم. ضاب اینک  
خسید  یک  میب  مسئویا ه ل از هها حارل تالش سال دهم ایب مالک نیب بسیاخ پائیب اسم؛ زیرا بسیاخی از مدال 

شود. دخ دنیای امروز بزتریب نوع مسئول وخزشی بوده اسم ک  تنزا دخ فصل دخو، افتخاخش نصیب آ  مدیر خار می
 خبا دخباخه یک الازکرد اسم. های مختزف ذیاخزیابی الازکرد، اخزیابی دیدگاه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taekwondo_pictogram.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weightlifting_pictogram.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wrestling_pictogram.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weightlifting_pictogram.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wrestling_pictogram.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wrestling_pictogram.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weightlifting_pictogram.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wrestling_pictogram.svg?uselang=fa
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داخایننو  ایتحصیل یا فاخغدانشگاهی  کردهلیافراد تحصاز الاوم خؤسای سازما   1332مرداد  28تا ه ل از کودتای     
مسئوییب   ایتحصیل حائبشرایا آ  بسیاخ کم بودند و اغزب  . ای ت  دخ آ  دوخا  خشت  تحصیزی الزوم وخزشی یا فاخغبودند

حضوخ نظامیا  دخ خأس تشکیال   1332. بعد از سال تندالزوم وخزشی نداشمرت ا با   تخصصی تحصیالوخزش 
ایتحصیل شده بودند. وخزش بسیاخ پرخنگ شد ک  ای ت  ایب افراد تحصیال  نظامی داشتند و از دانشکده افسری فاخغ

بدنی شدند ک  داخ مسئوییم سازما  تربیمخوخشیدی ب  بعد افرادی الزده 60بعد از پیروزی انقالب و از اواخر ده  
 1332مرداد  28بعد از کودتای  .(1390)هیداخ ، ند دانشگاهی هم بودتحصیال    داخای وجز  سیاسیفضاب داشتب 

بدنی خا نظامیا  تشکیل داشتب ها  اموخ، اغزب خؤسای سازما  تربیمو برای دخ کنترل نگاه پززویب  تصایم خژیم 
  یک استثنا بود. بیببیدادند ک  ای ت  منوچزر هراگبیو دخا

توا  مشاهده کرد، حداهل تا ده  پنجاه وخزش از ابتدا تا ب  اکنو ، میتحصیال  خؤسای دخ یک مروخ کزی از      
بدنی و الزوم وخزشی  دخ نظام دانشگاهی خون  الزم خا ( ک  هنوز خشت  تخصصی فتربیم1350تا  1341های )سال 

النوا  شاخصی هم مطرم ن ود، الاالً نام خاری هم ب کرده خاخم از کشوخ مدالی و نداشم و دخ ایب زمین  تحصیل
های تخصصی وخزش هاا  افرادی بودند ک  دخ شد. دخ بسیاخی از مواخد چزرهفرد متخص  دخ ایب زمین  مطرم نای

های مختزف کسب کردند ها مداخم دانشگاهی خا دخ خشت . ای ت  برخی از آ بودند  افت یدسممیدا  وخزش ب  توفیقاتی  
 1351مروخ از ده  شصم )از سال النوا  یک الزم جوا ، ب ویی الاالً متخصصا  جدی دخ الرر  مدیریم وخزش ب 

( خو ب  توسع  گ اشتند. از ایب دوخا  ب  بعد ک  مقاخ  با پیروزی انقالب اسالمی نیب شده بود، فشعاخ 1360تا 
خوز بیشتر شده اسم. دخ ابتدا حوزه خوزب  گرایی  و تالش برای سپرده شد  سکا  وخزش ب  متخصصا  ایبتخص 

ب  النوا  معزایب وخزش دالو  ب  هاکاخی شدند و سکا  وخزش افرادی چو  مصطنی داودی و احاد دخگاهی ب 
گری سو و خویکردهای فانقالبیهای الزم فسیاسی، حکومتی و مدیریم کال   از یکسپرده شد. اما فقدا  تجرب  هاآ  

طوخ شروع جنگ تحایزی و شرایا اهتصادی ک  ش از جایگاه مناس ی برخوخداخ ن ود و هایبدینی  ک  دخ آ  وخز
داد، باالث شد تا ایب دوخا  از تجرب  الزم برای تقویم دیدگاه های حداهزی هراخ نایاز اویویم کیچیهوخزش خا دخ 

 گرایی  دخ سطح الاوم و دویتاردا  برخوخداخ نشود. فتخص 
 سوکهای حکومتی، سیاسی و اهتصادی نس تاً باال از یهای سیاسی و داخای سابق و حضوخ شخصیمبا اتاام جنگ       

و فخون  نس ی اهتصادی  از سوی دیگر، باالث شد تا شرایا ب  ننع انتخاب فمدیرا  سیاسی  خهم بخوخد. هرچند 
خسد یا نظر میرفتند اما ب های الزای دخ کابین  خود بزره گاهتصادی  از برخی شخصیم-مدیرا  منتخب فسیاسی

ها دخ حدی ن ود تا بتوانند فاثربخشی مناس ی  خا های منتخب از توانایی الزم برخوخداخ ن ودند یا اختیاخا  آ شخصیم
 از خود ب  یادگاخ بگ اخند. 

سکا   بازهمگرایی نامبدهای خیاسم جازوخی دخ طول ایب دوخا ، دخ اغزب مواخد خغم شعاخهای تخص الزی     
ک  خؤسای جازوخ با توج  ب  جایگاه حکومتی   االتقادداخنداهتصادی سپرده شد. برخی  -های سیاسیوخزش ب  شخصیم

های غیرمتخص  اهتصادی  ب  انتخاب چزره-های برجست  فسیاسیوجود چزره و فقدا ایب النوا  دخ کابین  دویم 
های سیاسی هدختاند   دویم و فشاخهای احباب و گروهمج وخ شدند. از دیدگاهی دیگر اهایم پائیب وخزش دخ کابین
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مانده م نول ها دخ ایب سازما  مزم و های باهیاانده، شرایا حضوخ آ های سیاسی دخ پسمبرای استناده از جامانده
 همهای حضوخ متخصصیب دخ خأس وخزش نیب نتایج موخد انتظاخ محق  نشد. ایب امر  شود. متکسنان  دخ دوخهفراهم می

ها و ظرفیم الزم برخوخداخ ن ودند های منتخب از تواناییگیرد. نخسم اینک  شخصیمدو نظری  موخدتوج  هراخ می اب
و دوم اینک  مدیرا  منتخب اختیاخا  الزم برای ایجاد ت ییرا  موخد انتظاخ خا نداشتند. نظری  رحیح دخ ایب باب هرچ  

اهتصادی بروند. با ایب تناو  -های سیاسیکرد ک  بازهم ب  سراغ چزرهک  باشد، ایب فررم خا برای دویتاردا  فراهم  
های سیاسیو ، مانع از تزدیدی جدی برای مدیرا  خغم الدم توفیقاتی بیشتر از مدیرا  متخص  اما حاایمک  الزی

 شود.   ناکاخآمد وخزش می

ا  ب  آ  اشاخه کرد، فرازوفرودهای توج  توگ اخا  الرر  مدیریم وخزش میاز دیگر نکاتی ک  دخ الازکرد سیاسم     
 داخیباشگاه هدممای اسم. ویژه دخ سطوم حرف های وخزشی ب سازی برای خشد انواع باشگاهالزم و کافی ب  زمین 

  دخآمد کسبف و نداشم وجود آ  امروزی شکل ب  داخیگ شت  باشگاه دخ خسد.می دوخ بسیاخ هایسال  ب  دخ ایرا 
-فباشگاه  مدنظر بود.  پروخیهزرما  جایب   پروخیپززوا  انسانی، فضایل ترویج وخوم،جسم سالممفبزک    ن ود، هدا

 جواناردی و ارول  حنظ بدنی،هدخ  افبایش ،سالممف وخزشکاخا  برایها ش اهم داشم و ا  بیشتر ب  زوخخان ه

الالوه بر محل  و تکمیب مردم اغزب توساهای اماکب وخزشی هبین  بود. وخزشی هایفعاییم سریوح  ی داخبید
 هایخشت  وخود با تدخیجشد. ب محسوب می  محز  مردم خفع مشکال  و نیازمندا  ب  کاک برای کانونیف ،وخزش

 مندا الاله  و شد احساس شزرها دخ وخزشی هایباشگاه دخ هایب جدید اماکب تکسیس ب  نیاز ،نویب وخزشی مختزف

منجر  ها،ایب فعاییم توسع  کردند. آغاز هاخشت  انواع دخ خا وخزشی هایفعاییم و شدند امر بانیا  ایب ،مردم میا  از
 ایب. ندمند کنخا نظام داخیباشگاه  30 ده  دخ وخزشی هایباشگاه هانو  تصویب و تدویب با وهم هایشد ک  دویم

 هایتیم خصورب  وخزشی، هایتیم ها،باشگاه ایب بود. دخ کشوخها سایر دخ داخیهوانیب باشگاه با تقری اً هاسو هانو 

ای حرف نیا  وخزش ایجاد باالث وخزشی هایتشکل کردند. ایب ج ب خا زیادی مندا و الاله  یافتند خشد فوت ال 
 هایمزم جام ایرا  دخ فوت ال هزرمانی مقام کسب از بعد ویژه  و ب  خفت خفت  هاسال  ایب شد. دخ فوت ال دخ   خصورب 

گرایش  جزا  دیگر وخزشکاخا  مشاب    ودخآمد کسبب   ایحرف  وخزشکاخا  هداف خوخشیدی 1346دخ سال  آسیا
 هایسال  شدند. دخ ایرانی بازیکنا  از بعضی اخوپایی خواستاخ هایباشگاه از برخی هزرمانی، مقام ایب کسب با .پیدا کرد

و   ایرا  مزی هایتیمف مسابقا  برگباخی افبایش و آسیا دخ خصورب  دیگر هزرمانی الناویب کسب با 1350-1357
نرخ  اخزش سو و از سوی دیگر فنبدیکییک  جزا ، از دیگر کشوخهای هایباشگاه با  کشوخ باشگاهی فوت ال  هایتیمف

 اسالمیقالبازانپس.   خا کاهش دادخاخجی هایتیم دخ ایرانی حضوخ بازیکنا  انگیبه  از سوی دیگر فدالخ و خیال 

 د و دخشی و  اسالمی هایاخزش و شئو  مناسب الدم خالایم دییلب   1352 مصوب وخزشی هایباشگاه نام آییبف

 آ  نام آییب و خسید اسالمی شوخای مجزس تصویب ب  الاده ت ییرا  با وخزشی هایباشگاه ایجاد هانو  1369 سال 

شود. می کشوخ محسوب دخ داخیباشگاه هایفعاییم احیاء برای جدیدی سرآغاز هانو  ایب شد. تصویبو  تزی  نیب
 1998 جزانی جام مسابقا  دخ حضوخ ایرا  و پکب 1990 آسیایی هایبازی دخ فوت ال  هزرمانی مقام کسب از پس

 توج  افبایش و فوت ال ایحرف  ییگ گرفتند. برگباخی هراخ غربی موخدتوج  کشوخهای دیگر باخ ایرانی هایفوت اییسم
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 ب  نیب  خزمی هایاز خشت  تعدادی و کشتی بسکت ال، وایی ال،ف مانند وخزشی دیگر هایخشت  شد س ب ایب وخزش ب 

 فوت ال خون  بیترت  بیبد کنند. اهدام دخآمد کسب ج یدخنت و بازیکنا  خریدوفروش وخزشی، هایییگ برگباخی

-وزاخ  وخزشفو  ب  دویم واگ اخشده هابرخی از ایب باشگاه شد. وخزشی هایخشت  سایر برای ای، ایگوییحرف 
خغم شعاخهای خؤسای ایب اهدام غزا و الزی(.  1389داخی دخ ایرا ،  )طرم جامع باشگاهآ  اسم  متویی ارزی     جوانا و

خصوری تاکنو  محق  نشده اسم. ایب امر باالث شده ها ب  بخش های مختزف برای واگ اخی آ مختزف دخ دویم
داخی ی انجام وظایف کال  ب  اهداماتی دخ سطح باشگاهجاب گ اخ وخزش  ای از وهم مدیرا  سیاسماسم تا بخش الاده

 ای ررا شود. و با اهداماتی غیرحرف 
 

 خالصه
زم روخ  گرفم. بدیزی اسم ک  هر یک دخ ایب فصل مروخی بر تاخیخ وخزش جزا  و ایرا  با تککید بر محوخهای م

ای خا شناسایی کرد و از توا  دخ هر خشت  با نگاهی تاخیخی، ابعاد تازههای وخزشی، تاخیخ خود خا داخد و میاز خشت 
مندا  ب  الزوم وخزشی ضاب شناخم فم انی تاخیخ وخزش  دخ خود ک  الاله آ  دخس گرفم. با ایب توضیح امید می

باشند. بینی بزتر از آینده، جایگاه مناسب دخ وخزش امروز و آینده داشت ا شناختی جامع و هدخ  پیشجزا  و ایرا ، ب
های مناسب دخ وخزش هاراه خواهد بود. برای گیریمطایع  تاخیخ وخزش با بز ود شناخم و آگاهی و دخ نتیج  تصایم

تاخیخی مروخ شد و با خسید  با تاخیخ معارر و های مختزف ایب منظوخ، فعاییم بدنی و وخزش با اهداا آ  دخ دوخه
 . هراخگرفمجریانا  اخیر، میراث برجست  حارل از ایب ت ییرا  موخدتوج  

  
 هایی برای یادگیریفعالیت
شده دخ ایب فصل مروخ کنید و برای بندی تاخیخی اخائ خود خا با ایگوی دست  موخدالاله تاخیخ خشت  وخزشی  •

 آ  یک مقای  مروخی بنویسید. 

یب مدیر ترموف آوخی و  دخ یک خشت  وخزشی متارکب شوید و فمیراث ماندگاخ  مسئوال  مرت ا با آ  خا جاع •
 وخزشی خا بر اساس میراث ماندگاخ و توج  ب  شرایا محیطی آ  معرفی کنید. 
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 ورزش حقوقی محیط و ساختارها توسعه فرایند با آشناییهدف کلی: 

 :یادگیریاهداف 

  ورزشی ساختارهای توسعه فرایند با آشنایی •

  المللیبین ورزشی هایسازمان با آشنایی •

 ملی ورزشی هایسازمان با آشنایی •
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 مقدمه
های هاساال  یا خانوادگی، هابل روخ  خودجوش و توسا افراد یا گروههای وخزشی ب هرچند بسیاخی از فعاییم

ها و کنند باید با انواع سازما النوا  یک حرف  یا موضوع موخدالاله  دن ال میانجام اسم اما افرادی ک  وخزش خا ب 
ایاززی و مزی پرداخت  خواهد های وخزشی بیبمروخی بر انواع سازما ساختاخهای وخزشی آشنا شوند. دخ ایب فصل ب  

 شد. 
 

 . انواع ساختارهای ورزشی1-4
ها ها از طری  سازما خزشی بر چگونگی فماهیم و الازکرد  یک سازما  وخزشی تککید داخند. وخزشساختاخهای و

یک سازما  داخای ابعاد فساختاخی و اند. یداکردهپدخ سطح جزا  گسترش و ب  ساختاخهای ببخگ امروزی دسم 
برای فخسید  ب  اهداا سازمانی  مشخ  های مختزف  خا  ها و خوابا میا  فافراد  و فبخشمحتوایی  اسم ک  ویژگی

 1-4های وخزشی نوع ماهیم سازما  از ابعادی ب  شرم جدول دهی سازما یکی از ابعاد مفثر دخ سازما کند. می
 اسم.  

  بندی سازمان ورزشی . انواع طبقه 1-4جدول 
 توضیح  بندی طبقه  ردیف 

 ایاززی سطح پوشش ج رافیایی مانند فدخاسیو  مزی و بیب ج رافیایی 1
 خصوری )انتناالی، غیرانتناالی(، الاومی )دویتی، الاومی، غیردویتی( وابستگی  2
 ای تنریحی، هزرمانی و حرف  -تربیتی، هاگانی  خویکرد 3
 کاال )مثل پوشاک وخزشی( و خدما  )مانند آموزش( محصول  4

گیرند ک  کاخشا  تویید کاال یبرمهای الاومی و خصوری خا دخ ای از سازما های وخزشی طیف گستردهسازما      
کنند. دن ال سود و دخ هایب فشرکم یا تعاونی  فعاییم میها ب یا اخائ  خدما  وخزشی اسم. برخی از ایب سازما 

دن ال فمنافع اجتااالی  با خدماتی چو  فآموزشی، تنریحی یا دیگر خدما   ا فعاییم فداوطز ان  یا غیرانتناالی  ب ببرخی  
 هراخ داد. 2-4توا  دخ س  گروه ب  شرم جدول مایکیم خا می ازنظرهای وخزشی هستند. بر ایب اساس سازما 

 مالکیت  ازنظر. انواع سازمان ورزشی 2-4جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

1 
الاومی یا 

 دویتی
هرا  برا اهردامراتی مراننرد ای، محزی و انواع ناراینردگیمراکب حکومتی فمزی، دویتی، اسرررترانی، منطقر شرررامرل 
 ها، حاایم از نخ گا  و کنترل دوپینگ گ اخی وخزش، پشتی انی مایی بخشفسیاسم

2 
داوطز ان  یا 
 غیرانتناالی

ها  برای تکمیب امکا  های دویتی و انواع سررازما های متشررکل از فافراد جامع ، انجابشررامل باشررگاه
 دهی خویدادهای ببخگ وخزشی  فشرکم دخ وخزش، تنظیم هوانیب و مقرخا  وخزشی و سازما 

3 
تجاخی یا 

 ای حرف 
های نندگا  تجزیبا  و ی اسهایی نظیر، توییدکهای الضرو آ  ، فسرازما ای و تیمهای حرف شرامل فییگ

 ای ، فبرگباخکنندگا  خویدادهای ببخگ وخزشی های خسان وخزشی ، فشرکم
کنند. برای ناون  فبخش دویتی و بخش اغزب دخ تعامل با یکدیگر فعاییم میهای فعال دخ ایب س سازما 

ی و هانونی  ب  فسازما  وخزشی   و فحاایم حقوهالاومی  با اهداماتی چو  فپشتی انی مایی ، فساخم وخزشگاه
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های وخزشی غیرانتناالی  با ج ب انواع فوخزشکاخا ، مربیا ، کند. فسازما غیرانتناالی  برای خشد وخزش کاک می
شوند. بخش وخزش غیرانتناالی با خون  وخزش و اختقاء داوخا ، مدیرا  و کاخکنا  وخزشی  باالث خون  وخزش می

ای  بازاخ وخزش خا کند. فبخش حرف ها کاک میای  برای انتخاب بزتریبش حرف نیروی انسانی دخ وخزش ب  فوخز
کند و دخ برخی مواخد از دخآمد ح  پخش تزویبیونی، دخآمدهای کالنی خا کنندگا  مزیا میبرای بینندگا  و شرکم

 (. 1390دسم آوخده اسم )هوی و هاکاخا ، ب 
های سازمانی متناوتی نیاز داخند. برخی ساختاخها فتخم یا وخزش  ب  ساختاخبدنی و های متنوع فتربیمبرنام 

های ب  مدیرا  تخصصی دخ واحدها  افقی با تارکب واحدها زیر نظر یک مدیر  و برخی فالاودی یا تنویض مسئوییم
غزب با خشد سازما  و پیچیدگی سازما  وخزشی بستگی داخد. ا اندازهب کنند. انتخاب ایب نوع ساختاخها فعاییم می

ها، خوابا، اختیاخا  و بندی ففعاییمشود. فناوداخ سازمانی  ایگویی برای ناایش ط ق تر یا بزندتر میساختاخ الاودی
 کند.یمخا مشخ   3-4مجاخی اخت اطا   اسم. ناوداخ سازمانی مواخدی ب  شرم جدول 

 در نمودار سازمانی  صی تشخقابل . موارد  3-4جدول  
 توضیح  ردیف 

 ش زی الناویب 1
 بود    کسی   چ    مسئول   کسی   چ   2
 سازما  موجود واحدهای 3
 و چ  کاخی بود   واحد چ  مسئول واحدی چ  4
 سازما  دخ خود جایگاه ازهر کاخمند  آگاهی 5
 فرماندهی خا 6

 اسم.   شدهاخائ  4-4انواع ناوداخ یا ساختاخ سازمانی دخ جدول 
 . انواع نمودار سازمانی 4-4جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
 وجوانا انجام وظایف غیرمشاب  مانند وزاخ  وخزش برحسبتقسیم واحدها  ایوظین  1
 های وخزشیبر اساس پراکندگی ج رافیایی مانند هیئم منطق  ج رافیایی  2
3 

 تویید یا الازیا  
بدنی بر های تربیمها بر اسراس توییدا  یا نوع خدما  سرازما  مانند دانشرکدهتقسریم واحد

 های تویید تجزیبا  وخزشیم نای خدما  آموزشی هابل اخائ  یا شرکم
4 

 بر م نای مشتری 
  تقسرریم واحدها بر اسرراس پاسررخگویی ب  انواع مشررتری متناو  مانند خدما  یک باشررگاه برای 

 های داخای متقاضی خشت  
 واحدهای نس تًا مستقل و موهم برای اجرای پروژه مانند برگباخی بازی ایاپیک توسا میببا      برم نای پروژه 5
 های تخصصی کاخکنا  متخص  تحم نظر سرپرسم با وظایف الادی و منظم خود دخ واحد ای( ماتریسی )خبان   6
 های کاخی های فردی ب  گروهی و ایجاد گروهیوست  برای ت دیل تالشپهمب های گروه ش ک  های متداخل گروه 7
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 شده اسم.  اخائ  1-4دخ ادام  یک فناوداخ سازمانی ساده فدخاسیونی  دخ شکل   
 
 
 
 

 
 ی بر اساس وظیفه نمودار سازمان. 1-4شکل 

 موخد شناسایی هراخ داد.  5-4ایاززی  ب  شرم جدول توا  دخ ابعاد فمحزی، مزی و بیبساختاخهای وخزش خا می     
 . انواع ساختارهای ورزشی در محدوده جغرافیایی5-4ول جد

 اقدام  انواع  ردیف 
 ، انجاب، تیم، اداخه، شرکم، گروه، هنرستا  وخزش و امثال آ ئمیهباشگاه،  محزی 1
وزاخ  وخزش، کایت  مزی ایاپیک، فدخاسیو  مزی، باشگاه مزی، اداخه کل وخزش دانشجویی، معاونم سالمم و  مزی 2

 وپروخش، اداخه کل وخزش کاخگری، اداخه کل وخزش نیروهای مسزح و امثال آ     تندخستی آموزش 
 ایاززی و امثال آ   های بیبکوخد، باشگاه ایاززی، اسپوخ  اهای بیبایاززی ایاپیک، فدخاسیو کایت  بیب ایاززی بیب 3
ساختاخهای وخزشی گاهی موهم هستند مانند فکایت  برگباخی مسابقا   و دخ مواخد متعددی ب  شرم موخداشاخه      

توا  دخ انواع فدویتی، غیرانتناالی و خصوری  جای داد. دخ دخ جدول دائای هستند. دخ مواخدی ایب ساختاخها خا می
توا  از تری خا می، آثاخ دخخشا رندیهراخ گهر کشوخی ک  ایب ساختاخها دخ یک اخت اط منطقی دخ مسیر هدفاندی 

 نتایج وخزش شاهد بود. 
 

 . توسعه محیط حقوقی ورزش2-4
 اجرای  ضاانم  واجد  و  شودمی  تحایل  جامع   االضای  بر  ک   دهی شدهسازما هواالد    فحقوق  ال اخ  اسم از فمجاوال 

 افراد ، میا  فخوابا ساما  دهنده حقوهی، گیرند. نظمشکل می اجتااالی یک نظم بستر بر هواالد اسم . ایب جاعی
 نجاخهاسم ک ه از ایمجاوال  حقوهی نظم دخواهع،. اسم یکدیگر  با الاومی فنزادهای و الاومی  نزادهای با فافراد

گیرد شکل می انسانی هر جامع  حقوهی هایوضعیم و  خوابا تنظیم برای موجود هوانیب سایر و اساسی هانو  دخ
فردی و بیب سازمانی دخو  (. محیا وخزش نیب با توسع  دخ ابعاد مختزف ساختاخی و خوابا بیب1397)هاسای، فنازاد،  
ایازل با توسع  حقوهی مواج  شده اسم. امروزه هم هوانیب و سطح بیبطوخ خوابا بیب سازمانی دخ کشوخ و هایب
ایازل ایازل دخ حال ت ییر و تکامل هستند و هم هوانیب حاکم بر خوابا بیبها با توج  ب  ابعاد حقوق بیبمقرخا  وخزش

توا  دخ سطوم میوخزشی خو ب  توسع  و تکامل هستند. بر ایب اساس هر سازما  وخزشی یک هویم حقوهی داخد ک   
ها  و فمحدوده تواند فدامن  فعاییمشده باشد. بدیزی اسم ک  چگونگی ث م حقوهی میایاززی، مزی یا محزی  ث مفبیب

های شناخم هر سازما  وخزشی و تحزیل االت اخ ج رافیایی تحم پوشش  خا مشخ  کند. بر ایب اساس یکی از خاه

 دبیر فدراسیون

فرهنگی  کمیته کمیته مسابقات کمیته داوری  کمیته آموزشی 
کمیته 

عمومیروابط  
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کنند باید و فساختاخ  آ  خواهد بود. افرادی ک  دخ حوزه وخزش فعاییم می  آ  بر اساس فخسایم حقوهی ، فاساسنام  
 های حقوهی آشنا باشند. شده بر اساس ایب چاخچوببا محیا حقوهی وخزش و خوابا تعریف

 
 المللی و ملیهای ورزشی رسمی بین. روابط انواع سازمان3-4

کند، های وخزشی خا تکیید میایاززی ک  االت اخ بسیاخی از دیگر سازما های وخزشی بیبتریب سازما امروزه یکی از ارزی
ایاززی و مزی وخزشی های بیبایاززی وخزشی دخ اخت اط با دیگر سازما ایاززی ایاپیک  اسم. ایب سازما  بیبفکایت  بیب

ها و جایگاه خاری سازما  وخزشی کاخکرددهند. دخ ایب ناوداخ هر خا تشکیل می 3-4یک محیا حقوهی ب  شکل 
 (. 1388کند )هاسای و هاکاخا ، ها معنا و منزوم پیدا میداخد ک  دخ اخت اط با دیگر سازما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المللی و ملیهای ورزشی بین سازمان . نموداری از ارتباط بین  3-4 شکل
 

 مجاع الاومی 

 ایاززی های بیبفدخاسیو  ایاززی ایاپیک کایت  بیب های ایاپیک کایت  برگباخی بازی

 کایت  مزی ایاپیک 

 های مزی فدخاسیو 

 هاها و باشگاهها، کایت انجاب

 وخزشکاخا  

 داوخا  

 مربیا 

هایسازما   

 بیبایاززی 

سازما های 
 مزی

 های مزی ایاپیک  تاتحادی  کای

ها کنندخاسیو   

 ای های ایاپیک هاخهاتحادی 
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 المللی و ملی های ورزشی بین. انواع سازمان4-4

-ایاززی و مزی از تنوع النوا  سازمانی برخوخداخ هستند ک  ایب امر اغزب چایشی خا دخ ترجا های وخزشی بیبسازما 
 شود.  معرفی می 6-4جدول های منتخب ایب کتاب دخ های مختزف ب  زبا  فاخسی ایجاد کرده اسم. ترجا 

 
 های ورزشی های فارسی منتخب برای انواع کلمات انگلیسی سازمان. ترجمه6-4ول جد

 اقدام  عنوان  ردیف 
1 Federation  یکدیگر با یک مدیریم  ها ب ها یا گروهتوافقی انواع سازما  معنی فپیوستب معادل ففدخاسیو   و ب

 مرکبی   

2 Confederation   چند فدخاسیو  با شرایا هاکاخی    از متشکل معنی فسازمانیمعادل فکنندخاسیو   و ب 
3 Committee  ها  گیرنده ب  ناایندگی از آ  تصایم وتر ببخگ  گروه نااینده افراد از معنی فگروهیمعادل فکایت   و ب 
4 Association   مشترک    اهداا و منافع از دفاع برای معنی فتشکیل اجتااالیمعادل فانجاب  و ب 
5 Union  چیب با توج  ب  اشتراکا  منافع یا الالی   چند یا دو اتحاد معنی فالالمعادل فاتحادی   و ب 

6 United  مشترک     احساس یا هدا یک هم پیوستب برایمعنی فب معادل فاتحادی   و ب 
7 Alliance  متقابل    منافع ها برایمعنی فیک مجاوال  متحدشده از سازما معادل فمجاع  و ب 
8 Council  معیب    اهداا با ایهانوناند الده جاع متشکل از  معنی فنزادیمعادل فشوخا  و ب 
9 Society   الزای و مجرب برای فعاییم دخ زمین  الزای یا   گروهی معنای فاجااعمعنی ب معادل فانجاب  و ب

 فرهنگی   
10 Assembly   مکا    یک دخ مشترک هدا  خسید  ب  یک برای  افراد  از معنی فتجاع گروهیمعادل فمجاع  و ب 
11 Agency   معنی فسازما  اخائ  دهنده خدما  تخصصی دخ هایب یک ناایندگی  معادل فآژانس یا ناایندگی  و ب 

 
ایاززی ایاپیک  اسم زیرا تکیید و ب  خسایم شناختب آ  ایاززی وخزشی فکایت  بیبهای بیبتریب سازما از مزم     

ایاززی وخزشی های بیبتریب سازما مزم  7-4شود. دخ جدول  های وخزشی بسیاخ با اخزش و مزم تزقی میبرای سازما 
 شده اسم. ب  ترتیب حروا این ا معرفی
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 المللی ورزشیهای بین . انواع سازمان7-4جدول 
 نام سازمان  ردیف نام سازمان  ردیف

 خه  و وخزش تنریحا ،  بدنی،تربیم سالمم، ایاززیبیب شوخای 27 (USIP)ایاززی وخزش پزیس اتحادی  بیب 1
(ICHPER_SD) 

 (CISM) هااختش وخزش ایاززیبیب شوخای 28 (WADA)آژانس جزانی ضد دوپینگ  2
 (ONOC)های مزی ایاپیک اهیانوسی  شوخای کایت  29 (IOA)ایاززی ایاپیک آکادمی بیب 3
 (IFMAR)های کنترل خادیویی ایاززی بازیفدخاسیو  بیب 30 (IASI)ایاززی اطالالا  وخزشی انجاب بیب 4
 (FIM)ایاززی پبشکی وخزشی فدخاسیو  بیب 31 (IWGA)های جزانی ایاززی بازیانجاب بیب 5
وخزش هاگانی   -جساانیایاززی تناسب و آمادگی انجاب بیب 6

(TAFISA) 
 (FIEP)بدنی ایاززی تربیم فدخاسیو  بیب 32

 (FICTS)های وخزشی ایاززی فیزمفدخاسیو  بیب 33 (IAKS)ایاززی تجزیبا  وخزشی و تنریحی بیبانجاب  7
 (FISU)ها ایاززی وخزش دانشگاهفدخاسیو  بیب 34 (IANOS)های مزی وخزش سازما ایاززی انجاب بیب 8
 ایاززی وخزش القب افتادگا  ذهنی  فدخاسیو  بیب 35 (IASMS) وخزشی  و پبشکی  الزوم ایاززیبیب انجاب 9

 (INAS-FMH) 
 (CSIT)کاخگرا   ایاززی وخزشفدخاسیو  بیب 36 (IAOMO)ایاززی مسئوال  پبشکی ایاپیک انجاب بیب 10
 (ISF)ایاززی وخزش مداخس فدخاسیو  بیب 37 (AIPS)ایاززی مط والا  وخزشی انجاب بیب 11
 (FISEC)ایاززی وخزش مداخس کاتوییک فدخاسیو  بیب 38 (ISEA)ایاززی مزندسی وخزش انجاب بیب 12
 (IESF)های ایکترونیکی  ایاززی وخزشفدخاسیو  بیب 39 (IBSA)ایاززی وخزش نابینایا  انجاب بیب 13
 (IZSF) ای زوخخان  هایوخزش ایاززیبیب فدخاسیو  40 (CP-ISRA)ایاززی وخزش و تنریحا  معزوییب فزج م بیانجاب بیب 14

 (FISPT)ایاززی وخزش هاگانی فدخاسیو  بیب 41 (WOA)ها انجاب جزانی ایاپیب 15

 (WFSGI)فدخاسیو  جزانی رنایع وخزشی  42 (ASOIF)ایاززی ایاپیک تابستانی های بیبانجاب فدخاسیو  16
 (WFCS)ها فدخاسیو  جزانی وخزش شرکم 43 (AWSF)ایاززی ایاپیک زمستانی های بیبانجاب فدخاسیو  17

 (IFs)ایاززی وخزشی های بیبفدخاسیو  44 (Sport Accord)ایاززی های وخزش بیبانجاب کل فدخاسیو  18

 (OCOG)های ایاپیک کایت  برگباخی بازی 45 (ARISF)های غیرایاپیکی ایاززی برای تکیید خشت انجاب کایت  بیب 19

 (IOC) ایاپیک  ایاززیبیب کایت  46 (ACNO/ANOC)های مزی ایاپیک انجاب کایت  20

    (CIPF)ایاززی بازی منصنان کایت  بیب 47  (ANOCA)های مزی ایاپیک آفریقاانجاب کایت  21
 (IPC)ایاززی پاخایایک کایت  بیب 48 (CAS)دادگاه حکایم وخزشی  22
 (CIPC)ایاززی پیردوکوبرتب کایت  بیب 49 (ISOD)معزوییب  ایاززی وخزشسازما  بیب 23
 ( CISS) ناشنوایا  وخزش  ایاززیبیب کایت  50 (PASO)سازما  وخزشی پا  آمریکب  24

 (EOC)های مزی ایاپیک اخوپا کایت  51 (OCA)شوخای ایاپیک آسیا  25
 ... ... (ICSSPE) وخزشی  الزوم و بدنیتربیم ایاززیبیب شوخای 26

 
توا  ب  حدود یکصد فدخاسیو  اشاخه کرد ک  دخ ادام  تنزایی میایاززی وخزشی، ب های بیبدخ بخش فدخاسیو       

های متعددی هستند ک  دخ سطح های الزوم وخزشی و خسان ها یا دانشکدهمعرفی خواهند شد. الالوه بر ایب دانشگاه
 کنند. ایاززی فعاییم می بیب
وخزشی مزی و محزی متعددی وجود داخد ک  برخی از های دخ ایرا  نیب مانند بسیاخی از کشوخهای جزا  سازما      
 شده اسم. معرفی 8-4ها دخ جدول تریب آ مزم
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 های ورزشی ملی و داخلی . انواع سازمان8-4جدول 
 نام سازمان  ردیف  نام سازمان  ردیف 

 های وخزشی چاپیخسان  12 وجوانا وزاخ  وخزش 1
 وخزشی خادیوییهای خسان  13 کایت  مزی ایاپیک 2
 های وخزشی تزویبیونی خسان  14 فدخاسیو ( 51های مزی وخزشی )فدخاسیو  3
 های وخزشی برخا خسان  15 هباخ(های وخزشی )حدود بیسمباشگاه 4
 هابدنی دخ دانشگاههای تربیمها و گروهدانشکده 16 استا   31وجوانا  دخ های کل وخزشاداخه 5
 وپروخش بدنی دخ آموزشهای تربیممداخس و هنرستا  17 بدنی وزاخ  الزوم، تحقیقا  و فناوخیتربیماداخه کل  6
 اداخا  وخزش و تنریحا  سایم دخ مناط  آزاد  18 اداخه کل اموخ وخزشی وزاخ  تعاو ، کاخ و خفاه اجتااالی 7
بدنی و مسئوییم اجتااالی وزاخ  اداخه کل سالمم، تربیم 8

 ننم
 اداخا  وخزش و تنریحا  مراکب تجاخی ببخگ  19

 های توییدی وخزشیشرکم 20 بدنی ستاد نیروهای مسزح سازما  تربیم 9
 ناشریب وخزشی 21 ها سازما  وخزش شزرداخی 10
 مراکب استعدادیابی و مشاوخه وخزشی  22 (IACS)های جازوخی اسالمی ایرا  انجاب وخزش شرکم 11

 
 المللی المپیک. کمیته بین5-4

 1894ایاززی دخ حوزه وخزش دخ سال شده بیبهای تکسیس  از نخستیب سازما IOCایاززی ایاپیک  یا ففکایت  بیب
پس . میالدی  اسم 1881 سال  دخ ژیاناستیک ایاززیبیب ففدخاسیو   IOC شده پیش ازث م سازما  میالدی بود. تنزا

 دخ دوومیدانی جزانی ففدخاسیو  و  1903 سال  دخ فوت ال  جزانی ایاززی وخزشی ففدخاسیو از ایب دو، سازما  بیب
میالدی ب  یوزا  سوئیس   1915ایاززی ایاپیک  ابتدا دخ پاخیس و از سال  شدند. دفتر مرکبی فکایت  بیب    ث م1913  سال 

 منتقل شد. 
ایاززی ایاپیک  با نام فمنشوخ ایاپیک  حاوی تاام فاساسنام  کایت  بیبالمللی المپیک: اساسنامه کمیته بین. 1-5-4 

 اسم.  9-4موضوالا  مرت ا با نزضم ایاپیک و پنج بخش ب  شرم جدول 
 . پنج بخش اصلی منشور المپیک 9-4ول جد 

 اقدام  ها بخش ردیف 
 ها و مشعل ایاپیکمانوالیم ت عیض، انحصاخ امتیاز نشان ها، تعریف، آخما  نزضم ایاپیک  1
ایاززی کایت  بیب 2

 ایاپیک
شامل: فپایگاه حقوهی، اهداا و اختیاخا  ، فالضویم ، فهیئم اجرائی ، فکنگره ایاپیک  و سایر  

 مواخد 
 های فدخاسیو  3

 ایاززی بیب 
  نزضم موازیب ط   بر باید هاآ  تکسیسایازل ک  بیب سطح  دخ وخزشی النوا  مسئول هر خشت ب 

 ایاززی ایاپیک هراخ گیرد.  باشد تا موخد تکیید کایت  بیب ایاپیک
و حنظ   ایاپیک ایاززیهر کشوخ با توج  ب  ضوابا کایت  بیب  دخ نزضم ایاپیکتوسع  برای  های مزی ایاپیککایت  4

 حقوق آ  
   دخ شرکم 5

 ایاپیک  هایبازی
  از ناشیمجازا   نویسی،نام پبشکی، مقرخا  سنی، محدودیم رالحیم، احراز مقرخا تککید بر 
 و امثال آ    خویدادها برگباخی مد   و زما  میببا ، انتخاب تخزف،
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ها نس م ب  هر کشوخ یا هر شده اسم ک  هرگون  ت عیض دخ بازیدخ بخش نزضم یا جن ش ایاپیک، اشاخه      
ها و مشعل ایاپیک، تنزا دالیل نژادی، م ه ی و یا سیاسی مانوع خواهد بود. هاچنیب امتیاز استناده از نشان شخصی ب 

 هستند.   10-4شده دخ ایب بخش ب  شرم جدول فیها یا ارول معربا مجوز ایب کایت  اسم. ازجاز  آخما 
 ها یا اصول المپیک . آرمان10-4جدول 

 توضیح  اصول  ردیف 
 ارل خسید  ب  بزتریب سطح  تر تر، باالتر و هویسریع 1
 ها  ویژه اخالهی از طری  ایب فعاییمتوج  ب  خویکرد خشد فرد ب   ارل تربیم و پروخش  2
 های نامتعاخا و دوپینگ دخ مسابق   پرهیب از هرگون  خوش  ارل مسابق  رادهان  و دخسم   3
 تناهم و اخت اط بیشتر مردم جزا  از طری  بازی   ارل توسع  تناهم و دوستی مزل  4
 فررم برابر برای افراد از ط قا  و شرایا مختزف های برابر ارل ایجاد فررم  5
 منظوخ غنای فرهنگی تککید بر ت ادل فرهنگی ب   ارل ت ادل فرهنگی   6
 های سیاسی و دویتی  جدایی وخزش از دخایم  استقالل و ننوذناپ یری وخزش  7
 شد   جای برندهب  هابازی تککید بر ارل حضوخ دخ ارل حضوخ  8
اشخار واجدشرایا با تسزا ب  زبا  فرانس  ایاززی ایاپیک سازمانی دائای اسم ک  االضای خود خا از کایت  بیب     

کند. ایب اشخار طی تشریناتی با ه ول تعزدا  و یا انگزیسی و کشوخی داخای کایت  مزی ایاپیک انتخاب می
شود؛ مگر دخ موخد کشوخهای بسیاخ ها الضو خواهند شد. برای هر کشوخ فقا یک الضو دخ نظر گرفت  میمسئوییم

ایاززی ایاپیک نیب اداخه ایاپیک ک  حداکثر دو الضو خواهند داشم. هیئم اجرایی کایت  بیبببخگ و فعال دخ نزضم 
 خا برالزده داخد.  11-4اموخ جاخی و مصوبا  مجاع الاومی و وظاینی ب  شرم جدول 

 المللی المپیک . وظایف هیئت اجرایی کمیته بین 11-4جدول  
 وظایف  ردیف  وظایف  ردیف 

 مسئوییم نزایی دخ اداخه اموخ   5 اجرای کامل هوانیب   1
 IOCهای سازمانی تصویب طرم 6 سازی دستوخ جزس  مجاع الاومی آماده 2
 نگزداخی سواب  اداخی   IOC 7اخائ  اسامی افراد پیشنزادی برای الضویم دخ  3
و اخائ  گباخش مایی   IOCمسئوییم اموخ مایی  4

 ساییان  
  

شده توسا مجاع ایاززی ایاپیک  دخ تاخیخ و محل مشخ هاچنیب فکنگره ایاپیک  ب  خیاسم فخئیس کایت  بیب     
وفصل اموخ خار خا بر الزده داخد. کنگره متشکل از فاالضای ارزی شود. ایب کنگره مسئوییم حلالاومی برگباخ می

ها های مزی ایاپیک  و فناایندگانی از سایر سازما ایاززی ، فناایندگا  کایت های بیبفدخاسیو و افتخاخی ، فناایندگا   
ایاززی ایاپیک هاچنیب ب  دیگر مواخدی چو  فتشکیال  ، فنحوه و افراد مدالو  خواهند بود. دخ بخش کایت  بیب

 شود. ابع مایی  نیب اشاخه میسی  و فمناوخئیس و هیئم اجرایی ، فخوش کاخ آیانتخابا  خئیس، نایب
 اسم.  12-4نزضم یا جن ش ایاپیک داخای ناادهایی ب  شرم جدول . نمادهای نهضت المپیک: 2-5-4
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 . نمادهای نهضت المپیک 12-4جدول 
 توضیح  نشانه  ردیف 

ها از خاسم ب   های آ روخ  تودختو ک  خنگپنج حزق  شامل س  حزق  دخ باال و دو حزق  دخ پائیب ب   ها حزق  1
 ها با یکدیگر اسم.  چپ: هرمب، سیاه، آبی، س ب و زخد هستند. پنج خنگ نشان  پنج هاخه و ها ستگی آ 

برافراشت  شد. پرچای   1920تزی  و  1914اسم ک  دخ سال شامل پنج حزق  ایاپیک خوی زمین  سنید  پرچم  2
 ون  مقرخشده پرچم ایاپیک اسم.  توسا کوبرتب ب  کنگره پاخیس تقدیم شد، نا 1924ک  دخ سال  

      Citius, Altius, Fortiusفتر  یا تر، باالتر، هویشامل فسریع شعاخ یا موتو  3
و توسا فوخزشکاخا   و دخ ادام  توسا فدواخا  و مربیا   ادا شد.   آنتوخپ 1920 ایاپیک دخ باخ اوییب ادای سوگند   4

  دوخه ایب  ضاب شرکم دخ ک   شوممی متعزد  وخزشکاخا  تاامی طرا وخزشکاخا : فاز متب سوگندنام 
   .بپردازیم  وخزش ناایش ب   وخزشکاخی خوحی  با کنیم و ت عیم بازی مقرخا  کزی   از هابازی از

. کنندمی   حال امدادی روخ ب  دوندگا  خا مشعل  و شودمی  خوشب با مشعل ایاپیک ایاپیک آتشدا  مشعل و آتشدا   5
ها خاموش خواهد شد. هر دوخه طرم  شود و با پایا  بازیخوشب می بازی افتتاحی  مراسم دخ آتشدا 

های ببخگی برگباخ  فمشعل و آتشدا   خار خود خا داخد. امروزه برای حال امدادی مشعل جشنواخه
 تعداد دوازده هباخ ننر دخ حال مشعل امدادی مشاخکم داشتند.   2016شود. برای ایاپیک خیو  می

  سرود ایب آهنگ.  شد تصویب ایاپیک ایاززیبیب کایت  توسا 1957 سال دخ  ایاپیک خسای سرود ود ایاپیک سر 6
 . شد اجرا  1958 سال  دخ پاالماس  فکاستیس خوانیتک با  و ساماخاس  فاسپیریدو  توسا

  هزرمانی  فحکم هشتم  تا اول ننرا  و برنب  و نقره فطال، مدال ترتیب ب  هاخشت  سوم تا اول برندگا  مدال ایاپیک  7
  و مدال طرم. شد  شروع 1932  و هراخ گرفتب وخزشکاخا  خوی سکو از ایاپیک مدال توزیع. گیرندمی

   . بود  خواهد ایاپیک ایاززیبیب کایت  تصویب و برگباخکننده کایت  پیشنزاد ب  دوخه هر برای هاحکم
 ها استناده کند. تواند از آ ایاززی ایاپیک اسم و کسی بدو  اجازه نایایب ناادها دخ انحصاخ کایت  بیب     

 
 . پرچم نهضت المپیک حاوی پنج حلقه نهضت  4-4شکل 

 شرم ادام  اسم.محتوای سرود ایاپیک ب       
 نیکی!         نوخ خود خا ظاهر کب و بر ما بینشا ! ای خوم جاودا  و ازیی!          ای خای  حقیقم، زی ایی و 

 باخ آواز  ابدی تو خا شزاد  داده اسم.  بر ایب خاک و دخ زیر ایب آساا !         ک  اول 
 

 های با شکوه، خوم و جا  الطا کب!         و بر سر هزرماناش           هزرمانا  مسابق  و تالش  ب  ایب بازی
 هایی فوالدیب بساز!  های ما، هزبخرم بینکب!          و دخ سین  های هایش تاجی از گل

 
 دخخشند! ها و کوهساخا  و دخیاها          با منظری گزگو  میدخ تألیوی انواخ دخخشا  تو         دشم

 ای خوم جاودا  ازیی! برند.         آه، ها برای پرستش تو ب  آ  هجوم میسازند          ک  هاة مزمو مع دی چنا  ببخگ می
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های اختصاری نزضم ایاپیک، دخ الالوه بر ناادهای المپیک: های اختصاصی در هر دوره از بازی. نشانه3-5-4
های اختصاری ایاپیک چو  فشعاخ اختصاری آ  دوخه ، فیوگوی اختصاری آ  دوخه ،  ها نشان هر دوخه از بازی

 ها  و فمسکا   وجود داخد.  فپیکتوگرام وخزشفنشان  اختصاری دوخه ، 
النوا  یکی از ناادهای جن ش الالوه بر فشعاخ ارزی یا موتو  ب  . شعار اختصاصی یا اسلوگان رویداد:1-3-5-4

ایاپیک، هر خویداد ایاپیک یک فشعاخ اختصاری یا اسزوگا   داخد. الالوه بر فمشعل، مدال و دیگر ناادها ، فشعاخ 
ها داخد. برای ناون  فاسزوگا  یا شعاخ اختصاری  سازی برای هر دوخه از بازیش مزای دخ ایجاد هویماختصاری  نق

سوی یک دنیای جدید  بود. هرچند فموتو و اسزوگا   هر دو ب  شعاخ خیو فحرکم ب  2016های ایاپیک دخ بازی
تر های کوچکها  اما فاسزوگا  برای سازما یدئال های ببخگ و با تککید بر اشود اما فموتو بیشتر برای سازما ترجا  می

 های ت زی ی و ترویجی  اسم. و با تککید بر جن  
 (. 4-4شود )شکل ها اسم ک  ب  شکل گرافیکی اخائ  میهاا  نشا  مخصور هر دوخه از بازی . لوگو:2-3-5-4

 
 2016های المپیک . لوگوی بازی4-4شکل 

 یاس اسم.ب  شکل فیبیکی و داخای ابعاد و هابل هاا  یوگوی بازیلم: امب. نشانه بازی یا 3-3-5-4

پیکتوگرام یا خا تصویری دخ خیش  یونانی و انگزیسی ب  معنای ی م نقاشی شده های ورزشی:  . پیکتوگرام4-3-5-4
هر خشت  وخزشی های مخصور های ایاپیک برگباخکنندگا  اهدام ب  طراحی پیکتوگراماسم. اغزب دخ هر دوخه بازی

تریب نااد اشاخه کنند. برای تریب و کوتاهها ب  معرفی و شناسایی خشت  دخ منابع و امکا  مختزف با سادهکنند تا با آ می
 ها ساخت  شد. پیکتوگرام برای انواع خشت  41ب  تعداد  2016ناون  دخ ایاپیک خیو 

شکل فیک حیوا  محزی  یا فیک انسا   با غزب ب مسکا  ایاپیکی  یک شخصیم تخیزی و ا. مسکات: »5-3-5-4
های ها  اغزب برای کاک ب  خون  بازاخ فبازیکننده فمیراث فرهنگی  میببا  اسم. فمسکا خویکردی فانتبی و منعکس

 1968گیرد. اوییب فمسکا  ایاپیکی  از ایاپیک زمستانی  توج  کودکا  موخداستناده هراخ میویژه برای جزبایاپیک  ب 
 مروخ کرد.  13-4توا  دخ جدول های تاخیخ ایاپیک خا میفرانس  ظزوخ کرد. برخی انواع مسکا 
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 های تابستانیها در المپیک. برخی انواع مسکات13-4جدول 

 عکس مسکات  معنی شخصیت  نام شهر/سال 

 ناادی از مقاومم و شتاب سگ پاکوتاه وایدی  1972مونیخ/
 

 

 های مزی کانادااز سا ل سگ آبی آمیک 1976مونترال/

 

 سیوسوینی حیوا  نااد پستانداخا  برزیزی سیوسوینی 2016خیو/

 

 
ایاززی ایاپیک، برگباخی مجاع یکی از خویدادهای مزم کایت  بیبالمللی المپیک: ساختار داخلی کمیته بین. 4-5-4
باخ دخ سال و با حضوخ تاامی االضای ایاپیک اسم. ایب مجاع، باالتریب مرجع برای حداهل یک IOCالاومی 
ی ایاپیک  توسا ایاززبا اختیاخ انجام ت ییر دخ فمنشوخ ایاپیک  اسم. تصایاا  کال  فکایت  بیب IOCگیری تصایم

 هستند.   14-4ایاززی ایاپیک  ب  شرم  شود. االضای فهیئم اجرایی  دخ فکایت  بیبفهیئم اجرایی  پیگیری و اجرائی می
 المللی المپیک . اعضای هیئت اجرایی کمیته بین14-4جدول 

 توضیح  اعضا  ردیف 
 سال(  12سال دیگر )حداکثر   4تادید تا سال و هابل  8انتخاب با خأی مخنی مجاع الاومی و برای   IOCخئیس  1
 سال  4انتخاب با خأی فمجاع الاومی  و برای  خئیسچزاخنایب 2
 سال  4انتخاب با خأی فمجاع الاومی  برای  شش الضو 3

 
ایاززی ایاپیک ، مسئوییم اموخ اجرایی ایب کایت  خا بر ترتیب یازده الضو فهیئم اجرایی  دخ فکایت  بیبایبب      
کند.   با مسئوییم دبیرکل و  دستوخ فخئیس  و فهیئم اجرایی ، مواخد مصوب خا پیگیری میIOCداخند. فدبیرخان   الزده

 هاوجود داخد ک  خئیس آ  15-4های کاخی  ب  شرم جدول ها و گروهدخ زیرمجاوال  فهیئم اجرایی ، فکایسیو 
 باخ جزس  خواهد داشم. شود و هر یک حداهل سایی یک  انتخاب میIOCتوسا فخئیس 

 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Waldi
https://en.wikipedia.org/wiki/1976_Summer_Olympics
https://en.wikipedia.org/wiki/1976_Summer_Olympics
https://en.wikipedia.org/wiki/1976_Summer_Olympics
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Waldi_mascot_1972.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mascotte_JO_1976_Amik.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Vincius_-_Rio_2016_Olympic_Games_mascot.jpg
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 المللی المپیک های کاری کمیته بین ها و گروه. انواع کمیسیون15-4جدول 
 انواع  ردیف  انواع  ردیف 

 کایسیو  وخزش هاگانی 15 ایاززی ایاپیک کایسیو  آکادمی بیب 1
 ( 1989های ایاپیک )از کایسیو  هااهنگی بازی 16 کایسیو  وخزشکاخا    2
 شوخای هوانیب ایاپیک  17 (  1974کایسیو  حقوهی )از  3
 هیئم اجرایی جن ش ایاپیک 18 کایسیو  بازاخیابی  4
 های ایاپیک کایسیو  اخزشیابی بازی 19 (  1966کایسیو  پبشکی )از   5
 ( 1993کایسیو  پیردوکوبرتب )از  20 کایسیو  فرهنگی  6
 زیسم کایسیو  وخزش و محیا  21 ( 1982کایسیو  جن ش ایاپیک )از  7
 گروه کاخی وخزش بانوا   22 کایسیو  مط والا   8
 های وخزشی ایاپیککایسیو  مجاوال   23 کایسیو  اموخ مایی  9
 ( 1993تا ر ایاپیک )از  آوخا  ایاززی جاعفدخاسیو  بیب 24 گروه کاخی برنام  ایاپیک 10
 های ایاپیکایاززی سک فدخاسیو  بیب 25 کایسیو  کاخی خادیوتزویبیو   11
 های ایاپیک کنندگا  یادبودهای بازیآوخیانجاب جاع  26 های جاعی گروه کاخی خسان  12
 های ایاپیکهای بازیگروه کاخی فناوخی 27 کایسیو  ها ستگی ایاپیک  13
   کایسیو  مقرخا  وخزش  14
ای  با چندخشت ف  خویداد ایاپیک ازجاز  خویدادهای فببخگ یا مگاایونم  وهای المپیک:  .کمیته برگزاری بازی5-5-4

 از های ایاپیک ه ل  یا کایت  ساماندهی بازیOCOG ها یاحضوخ چندیب خشت  وخزشی  اسم. فکایت  برگباخی بازی
ها مشخ  ایب کایت  با انتخاب میببا  هر دوخه بازی .شودمی دوخه منحل آ  خاتا  از پس و تشکیل ایاپیک هر
پردازد. ازجاز  های ایاپیک  میب  برگباخی خویداد فبازی  IOCدخ اساسنام  شود و بر اساس ضوابا مشخ می

ونقل و ای، ت  ی ، حالخسان اهداما  و خدما  ایب کایت  شامل فتکمیب امکانا  برگباخی خویداد، اسکا ، خدما  
کشوخ، بنابرایب دخ هر دوخه شزرداخ هر شزر پرچم   ب   ن   و  شودمی  االطا  شزر  ب   هابازی  برگباخی  امثال آ   اسم. افتخاخ

  و IFs ایاززی یابیب های  ب  هاراه ففدخاسیو OCOGsها یا برگباخی بازیهای گیرد. دخ الال فکایت خا تحویل می
های کنند. فدخاسیو برگباخ می  ایاززی ایاپیکبیب  های ایاپیک خا زیر نظر کایت   بازیNOCs  ایاپیک یا  مزی  هایفکایت 

های مزی ایاپیک فمسئوییم هدایم کاخوا  االبامی  ایاززی فمسئوییم اجرا و نظاخ  تخصصی دخ هر خشت  ، کایت بیب
های میببانی و کنترل خویدادهای خار  دخ سازی زیرساخمآمادههای ایاپیک فمسئوییم های برگباخی بازیو کایت 

 ایاپیک خا بر الزده داخند. 
 دخ مجاع ردوچزاخدهم .شود برگباخ وخزش 15حداهل  باید های تابستانیبازی دوخه هر ایاپیک، منشوخ مطاب      
 .شد محدود وخزشکاخ  10500 و ق مساب 301 وخزش، 28حداکثر ف با خا تابستانی ایاپیک برنام  ،(2002مکبیک ) دخ

ها بازی برنام  دخ هاوخزش وخود ایب از هدا. گرفم هراخ ایاپیک برنام  دخ نیب ناایشی هایوخزش 1992 از سال
های ها دخمجاوع مدالهای بعد  بود و مدال آ سازی برای وخود خسای دخ دوخهبیشتر ، یا فآماده فج ب تااشاچیا 

 توج جزب منظوخب  ایاپیک ایاززیبیب کایت  برزیل، 2016های ایاپیک شد. پس از بازیایاپیکی محسوب نای
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ها های ایاپیک تابستانی و تنزا برای یک دوخه  افبود. ایب وخزشبرنام  بازی ب  خا دیگر وخزش فچندیب تااشاگرا 
 هایتوکیو هستند. از سوی دیگر وخزش  2020های  برای بازی  نوخدی و کاخات  ساحزی، رخره  وایی ال   شامل فاسنوبوخد،

از   سافت ال نیب  و  های بیس ال ها هراخ داخند؛ برای ناون  خشت و کم تااشاگر، دخ معرض تزدید ح ا از بازی  طرفداخکم
 .شدند خاخم های ایاپیکبازی از برنام  2012 سال 

 النوا ب  فخیودوژانیرو  شزر 2016 تابستانی ایاپیکبرای ناون  دخ المپیک:  هاینحوه انتخا  میزبان بازی .6-5-4
نام تقاضای ث م  شد. خوند  انتخاب  ایاپیک   ایاززیبیب  فکایت   توسا  میالدی،  2009  اکت ر  2  تاخیخ  دخ  هابازی  ایب  میببا 

 شزر چزاخ توکیو  و خیودوژانیرو مادخید، فشیکاگو،. شد آغاز 2007از سال  2016 تابستانی ایاپیک هایمیببانی بازی
و دخ  2017دخ سال  .شد انتخاب فخیودوژانیرو  2009مجاع دخ سال  گیریبا خأی. معرفی شدند 2008 متقاضی دخ

ایاززی ایاپیک  برای نخستیب باخ میببانا  دو دوخه بعد خا مجاع الاومی برگباخشده دخ فکشوخ پرو ،  فکایت  بیب
 برای  آنجزسفیس    و2024  ایاپیک  برای  ا  ایب دو دوخه یعنی فپاخیسمشخ  کرد. دخ ایب مجاع الاومی تنزا داوطز 

 از بعد اسم بوده ایاپیک میببا  1924 سال  دخ ک  پاخیس ترتیب با اکثریم آخا انتخاب شدند. بدیب  2028 ایاپیک
 هایسال  از بعد ایاپیک دخ خود میببانی سومیب شاهد نیب آنجزس کند. فیسمی دخیافم خا میببانی دوباخه سال  100

 .اسم 1984 و 1932
 مروخ کرد.  16-4توا  دخ جدول های مراسم افتتاحی  خا میتریب ویژگیمزم. مراسم افتتاحیه: 7-5-4

 رویدادهای مراسم افتتاحیه المپیک    ترین. مهم16-4جدول
 اقدامات افتتاحیه  ردیف 

 کشوخ  آ   دخ مرسوم تئاتر و خه   از هنری هایناایشو  میببا  کشوخ سنتی وجود النارر 1
 آ    مزی سرود اجرای و میببا  کشوخ  پرچم برافراشتب اغزب با آغاز مراسم  2
  استادیوم دخ ترتیبب  کشوخ و ناایندگا  هر با حضوخ وخزشکاخا  هامزم  خژه 3
  گروه  جزوی دخ کشوخ  از هر برجست  داخ هر کشوخ اغزب وخزشکاخی پرچم  4
دخ آخر و بقی  بر اساس حروا این ای زبا    ها دخ ابتدا و خژه میببا بازی  م دأ النوا ب  ، خژه یونا 1928 تابستانی ایاپیک از 5

 کشوخ میببا  یا انگزیسی 
تام خسای و بعد معرفی خه ر کشوخ میببا  یا نااینده او برای افت IOCسخنرانی خئیس کایت  مزی ایاپیک میببا ، سپس خئیس  6

 ها پس از خژه کشوخها  بازی
 ایاپیک و برافراشتب آ  دخ جریا  پخش سرود ب  استادیوم ایاپیک وخود پرچم 7
(  1920 از) وخزشکاخ سوگندنام  ایاپیک توسا یک  آنا  وسا  دخ تا یکدیگر دوخ ب  کشوخ هر  پرچم کنندگا زد  حالحزق  8

 . خوانده شود( 1972  از) داوخ یک و
)اغزب از کشوخ میببا (    کنندهحال آخریب  دسم شد  آ  تا خسید  ب ب و دسم ب  استادیوم ایاپیک پایا  با وخود مشعل  دخ 9

 و خوشب کرد آتشدا  یا مجاع ببخگ آتش توسا او  
هراخ های داخای ح  پخش ها یک دفترچ  فخاهناای خسان   ویژه مراسم افتتاحی  دخ اختیاخ خسان دخ اغزب بازی     
هاراه توضیحا  تکایزی زما  هر بخش  ب رحن  خویداد افتتاحی  ایاپیک و مد ب گیرد. دخ ایب دفترچ  فرحن می

سازا  و طراحا  ازجاز  فمدیر تریب فیزمشود. دخ اجرا از ببخگویژه گباخشگرا  اخائ  میها و ب برای نااینده خسان 
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ها، مدیر ی حرکا ، مدیر اموخ موسیقی، طرام ی اس، مدیر محتوایی پروژهاموخ طراحی، طرام تویید، مدیر اموخ اجرا
 شود. بازی  استناده میجاعی، طرام نوخ یا نوخپرداز و طرام آتشطراحی بصری، مدیر پروژه و اجرای حرکا  دست 

 د. مروخ کر 17-4توا  دخ جدول های مراسم اختتامی  خا میتریب ویژگیمزم.مراسم اختتامیه: 8-5-4
 رویدادهای مراسم اختتامیه المپیک   ترین. مهم17-4جدول 

 اقدامات اختتامیه  ردیف 
و ایجاد ناایشی از وخزشکاخا    هاآ   پشم و خژه دیگر وخزشکاخا  دخ خدیف ب  وخزشگاه دخ یک س  کشوخ داخا وخود پرچم  1

 مثاب  فیک مزم   حاضر دخ کناخ یکدیگر ب 
ایاپیک(،   مسابقا  خاستگاه) یونا  شامل نخسم پرچم کشوخشا  مزی سرود شد  نواخت  با زما هم   کشوخ س  اهتباز پرچم 2

 بعدی   ایاپیک کشوخ میببا  سوم پرچم  و میببا  کشوخ  دوم پرچم
 : (1920 شروع از ایاپیک) آنتوخپ  اجرای مراسم 3

 . دهد تحویل می ایاپیک میببا  مزی کایت  خئیس ب  خا آ  و  حال خا ایاپیک مخصور پرچم شزر میببا ، شزرداخ -ایف 
 .  دهدبعدی  تحویل می  شزر میببا  فشزرداخ  ب  خا ایاپیک پرچم ایاپیک مزی کایت  خئیس -ب
 .  چرخاندمی  مرت    هشم  میببا  بعدی  پرچم خا فشزرداخ -م
 وجود خنگی  6 حاشی  یک هاآ   دوخ ک   اسم آ  دخ هاپرچم  سایر ها باآ  و تناو  نداخد وجود بیشتر الدد  3 هاپرچم  ایب از

 اند از:  ایب س  پرچم ال اخ   .اندشده  بست  پرچم میز   ب  خنگی 6 هایخوبا  توسا هاپرچم  آ  نیب و داخد
 . شد  داده شزرهای میببا  ایاپیک تابستانی انتقال ب  1988 سئول تا 1920  ایاپیک دخ آنتوخپ  آنتوخپ: از شزرداخ  پرچم -ایف 
 . شد داده شزرهای میببا  بعدی انتقال ب  1952 زمستانی النوا  میببا  ایاپیکنروژ ب   اسزو، از شزرداخ:  اسزو پرچم -ب
 . شد  داده شزرهای میببا  بعدی انتقال ب  1988 ایاپیک سئول، دخ از شزرداخ : سئول  پرچم -م

 سرزمینش خار ناایش و خه  از هاییرحن  هنرمندان  اجرای با میببا  کشوخ سنتی، پرچم  3 ایب دخآمد   اهتباز ب  از پس 4
 . شد شروع  1976 مسابقا  زما  از سنم ایب. پردازدمی  خود معرفی ب 

 میببا  کشوخ ایاپیک مسابقا  و کایت  مزی برگباخی کایت  خئیس سخنرانی 5
 . کنداالالم می  خا خاتا  مسابقا    خسااً خود، سخنرانی پایا  دخ و ایاپیک ایاززیبیب کایت  سخنرانی خئیس 6
 و خروم آ  از وخزشگاه  ایاپیک   و پائیب آمد  فپرچم ایاپیک هاراه با نواختب سرود  ایاپیک خاموش شد  مشعل 7
 

 (ANOCs) های ملی المپیکانجمن کمیته . 6-4
باخ مجاع الاومی دو سال یکهای مزی ایاپیک  کشوخهای مختزف اسم ک  هر ایب انجاب متشکل از تاام فکایت 

ای  مربوط ب  هاا  هاخه های مزی ایاپیک  و فسازما  هاخهکند. ایب انجاب دخ هر هاخه مجامعی خا با فکایت برگباخ می
 دیگر برخالا ایاپیک ایاززیبیب گیرد. کایت روخ  می ای  زیر نظر آ های هاخهکند و فبرگباخی بازیبرگباخ می

. دهدمی خا ایاپیک هایخهابم دخ شرکم اجازه سیاسی  کشوخهای بدو  فاستقالل  حتی ب  ایاززیبیب هایسازما 
برای ناون   کنند.ها االبام میفوخزشکاخ  ب  ایب بازی فتیم  یا غیرمستقل کشوخهای و مستعارا  از بسیاخی دخنتیج ،

 هاخهابم  ایب دخ مستقل کشوخهایی روخ  ب هستند اما کشوخ یک از کنگ  ک  بخشیهنگ و برمودا فپوختوخیکو،
 ایاپیک   ایاززیبیب  شده توسا فکایت با پرچم طراحی  و   تایپ   چیبف  النوا   تحم  فتایوا    ،1980  سال   از.  داخند  شرکم

 ایب و شناخم خسایم ب  خا ماخشال  جبایر فجازوخی ،2006 سال  دخ ایاپیک ایاززیبیب کایت . کندشرکم می
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 2016دخ سال      )RTO(یک تیم با النوا  تیم ایاپیکی مزاجرا     .کند  شرکم  پکب  2008  ایاپیک  دخ  توانسم  نیب  سرزمیب
کننده دخ سال های شرکمتعداد کشوخها و تیمبا ایب توریف   ها شرکم کرد.ایاززی ایاپیک دخ بازیبا پرچم کایت  بیب

کشوخ ،  50کشوخ ، فآمریکا با حدود  50فاخوپا با  کشوخ ، 44آسیا با از پنج هاخه جزا  فتیم خسید.  206ب   2016
کشوخ یا نااینده آماده برای شرکم دخ ایب  204کشوخ  جاعاً  10کشوخ  و فاهیانوسی  با حدود  50با حدود  فآفریقا
 ها داخند.  بازی
های های کایت دخ هر یک از پنج هاخه، یک سازما  خسای برای هااهنگی و انجام اموخ خویدادها و نظاخ  بر فعاییم     

کنند. دخ ایاززی ایاپیک  فعاییم میای زیر نظر فکایت  بیبهای هاخهمزی ایاپیک وجود داخد. هر یک از ایب سازما 
 شده اسم. فیای معرپنج سازما  ایاپیک هاخه 18-4جدول 

 ای های المپیک قاره. سازمان18-4جدول 
 توضیح  سازمان  ردیف 

1 ANOCA  های مزی ایاپیک آفریقاانجاب کایت  
2 EOC  های مزی ایاپیک اخوپا  کایت 
3 OCA  شوخای ایاپیک آسیا 
4 PASO  سازما  وخزشی پا  آمریکب 
5 ONOC  های مزی ایاپیک اهیانوسی  انجاب کایت 
شده اسم؛ از میا  پنج هاخه موخداشاخه دخ ادام  ب  معرفی فشوخای  با توج  ب  اینک  کشروخ ایرا  دخ هاخه آسریا واهع       

 شود. ایاپیک آسیا  پرداخت  می
 

 OCA. شورای المپیک آسیا یا 7-4
 کایت  مزی ایاپیک آ  خا 44و  آسیا هایوخزش ک  تاامدخ خأس هاخه آسیا اسم  آسیا سازما  وخزشی ایاپیک شوخای
 آسیایی هایبازی زما  آ   دخ. شد برگباخ مانیل دخ 1913 سال  دخ آسیا دخ وخزشی چند خویداد اوییب. کندمی کنترل 

 وخزش 8 دخ تایزند  و مایبی فیزیپیب، کنگ،هنگ ژاپب، فچیب، آسیا  با شش کشوخ دوخ خاوخ هایفبازی ب  موسوم
 دوم، و اول  جزانی هایجنگ دییلب . تنیس  انجام شد و وایی ال  شنا، فوت ال، شیرج ، بیس ال، بسکت ال، فدوومیدانی،

 وخزش  سرا   یند ،  ایاپیک  هایبازی  دوخه  چزاخدهایب  جریا   دخ  1948  سال  ها برای دوخ بعد برگباخ نشد. دخایب بازی
 هایکایت   الاومی  مجاع  ،1949  سال   دخ.  گرفتند  آسیایی   هایبرگباخی فبازی  ب   دخ یک گردهایی تصایم  یند   دخ  آسیا
 آسیایی هایبازی دهیسازما    برایAGFآسیایی یا  هایبازی ففدخاسیو  و شد برگباخ دهزی دخ آسیا ایاپیک مزی

ابتدا ساختاخ کرد. دخ  برگباخ دهزی دخ 1951 سال خا دخ آسیایی هایایب فدخاسیو  نخستیب بازی  .شکل گرفم
یافم؛ انتقال می  هابرگباخکننده بازی  میببا   کشوخ  هر  ب   و  نداشم  دائای  مرکبی  دفتر  های آسیایی  یکففدخاسیو  بازی

با ارالم ساختاخ و هوانیب  نو فدهزی آسیا  دخ هایبازی و دخ جزس  فشوخای فدخاسیو  1981نوام ر  26تا اینک  دخ 
دوخه  نزایب تا بعد از شد هراخ با ارالم ساختاخ و هوانیب جدید.   شکل گرفمOCAآ  فشوخای ایاپیک آسیا یا 

 و اجرایی، خئیس فهیئم انتخابا  اوییب. کند آغاز دهزی، ایب سازما  کاخ خود خا دخ 1982 سال  آسیایی هایبازی
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کایت  مزی ایاپیک   34  زما   ایب  دخ.  شد  برگباخ  نودهزی  دخ  الاومی  نخستیب مجاع  دخ  و  1982  نوام ر  شانبدهم  دخ  االضا 
 کویم و با خأی حداکثری االضای مجاع  دویم  نااینده وخزش و  دخخواسم  ب .  داشتند  النوا  االضای مفسس وجودب 

 ایاپیک  برای پیش رد نزضم  ارزی  الضو  س .  انتقال یافم  دائای ایب سازما  ب  کویم  الاومی شوخای ایاپیک آسیا، مقر
ایاپیک یا  مزی هایفکایت    وAFsآسیایی یا  وخزشی هایففدخاسیو   ،OCAآسیا یا  ایاپیک شامل فشوخای آسیا دخ

NOCs .هستند   
فبز ود  آسیایی ، جوانا  آموزش و فرهنگ وخزش، فتوسع  ارول بنیادی شوخای ایاپیک آسیا شامل کاک ب      

 نیم ، فحسب فدوستی ، ایاززی ،بیب وخزش ، فایجاد احترام دخ الادالن  خهابم از ناشی جسای و اخالهی خصوریا 
 نااینده،  فکاخمند،  یعنی هیچ.  ت عیضی ن اید دخ میا  االضا وجود داشت  باشد پاک  هستند. هاچنیب هیچ  محیا و  فرزح

. ت عیض باشند هرگون  معرض دخ سیاسم  دیب و ناتوانی، فخنگ، دییلب  الضو  ن اید یک خه ای یا مقاما  خسای
آمیبی موخد ت عیض  هیچ  آ   هایکایت   و OCA جزس   هر  دخ  شرکم  یا OCA هایبازی  دخ  شرکم  و  وخود  بنابرایب برای

 وجود داخد.  19-4هایی ب  شرم جدول ن اید باشد. دخ ساختاخ سازمانی شوخای ایاپیک آسیا بخش
 های موجود در ساختار شورای المپیک آسیا . بخش19-4جدول  

 توضیح  ها بخش ردیف 
 خئیس داشت  اسم.   2تا ب  امروز  1982از ابتدای آ  یعنی سال   خیاسم 1
ها با  خئیس از پنج منط  آسیا و یک نائب خئیس از میببا  هر یک از بازی شامل خئیس و پنج نایب هیئم اجرایی   2

 گ اخی، نظاخ  و حاایم و اخجاع مواخد ب  مجاع الاومی برای اطالع یا تکیید سیاسموظایف، 
های مزی ایاپیک آسیا با ح  خأی و االضای دیگری چو  فهیئم اجرایی ،  شامل ناایندگا  کایت  مجاع الاومی   3

 ها بدو  داشتب ح  خأی   ایاززی ایاپیک ، فاالضای افتخاخی و ناایندگا  بازی فناایندگا  کایت  بیب
 تاام خؤسای شوخای ایاپیک آسیا دخ روخ  انتخاب دخ چزاخ دوخه   االضای افتخاخی  4
 های چزاخسای    هایی ثابم با االضای منتخب برای دوخهکایت  های ثابم کایت  5
  مدیرا  شوخا و با کاک نظر خئیسدبیرکل و زیر  مسئوییم اداخه اموخ اجرایی شوخای ایاپیک آسیا تحم مدیریم اجرایی 6

  خانواده االضای ها   بیب هاکاخی های ثابم با تککید بر ایجاد هااهنگی وو کایت  مختزف هایبخش
 آسیا  شوخای ایاپیک

و اغزب داخای یک خئیس و حداهل پنج الضو هستند  20-4های ثابم شوخای ایاپیک آسیا ب  شرم جدول کایت      
شوند. های مزی ایاپیک و انتخاب مجاع الاومی  انتخاب میفانتخاب مستقیم خئیس  و فمعرفی کایت ک  ب  دو روخ   

طوخ مستقیم توسا خئیس شوخای شده ب ها الضو هیئم اجرایی هستند اما خؤسای انتخابدخ اغزب مواخد خؤسای کایت 
افراد مختزف از پنج منطق  مختزف آسیا شامل ها تککید بر آ  اسم ک  ایاپیک آسیا فح  خأی  نداخند. دخ بیشتر کایت 

 باشند.   آسیا غرب آسیا و شرهی جنوب آسیا، جنوب آسیا، مرکب آسیا، شرقف
 های موجود در ساختار شورای المپیک آسیا . بخش20-4جدول  

 توضیح  کمیته  ردیف 
 با انتخاب خئیس شوخای ایاپیک و وظین  اخائ  مشوخ  ب  هیئم اجرایی   مشوختی  1
 با انتخاب مجاع الاومی و وظین  اموخ مربوط ب  وخزشکاخا    وخزشکاخا   2
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 با انتخاب مجاع الاومی و وظین  اموخ فرهنگی  فرهنگی 3
 ها های مزی و فدخاسیو ت های مرت ا مانند کایبا انتخاب خئیس و وظین  هااهنگی بیب سازما  هااهنگی   4
 با انتخاب مجاع الاومی و وظین  انجام اموخ آموزشی   آموزش  5
 با انتخاب مجاع الاومی و وظین  انجام اموخ اخالهی   اخالق  6
 با انتخاب مجاع الاومی و وظین  بز ود کینیم و سطح خدما  ب  وخزشکاخا  هاراهی  7
 با انتخاب مجاع الاومی و وظین  اموخ مایی   مایی  8
 با انتخاب مجاع الاومی و وظین  اموخ مربوط ب  آماخ و اطالالا   آماخ و اطالالا   9
 ایازل با انتخاب خئیس و وظایف مربوط ب  خوابا بیب ایازل خوابا بیب 10
 الاومی  با انتخاب مجاع الاومی و وظایف مربوط ب  اموخ خسان  و خوابا  خسان  11
 با انتخاب مجاع الاومی و وظایف مربوط ب  اموخ پبشکی   پبشکی 12
 با انتخاب خئیس و وظایف مربوط ب  توسع  رزح از طری  وخزش  رزح از طری  وخزش  13
 با انتخاب مجاع الاومی و وظایف مربوط ب  اموخ حقوهی   هوانیب  14
 ها ها و مسائل مربوط ب  آ با انتخاب مجاع الاومی و وظایف پیگیری و توسع  اموخ وخزش ها وخزش 15
 با انتخاب مجاع الاومی و وظایف توسع  وخزش هاگانی   وخزش هاگانی  16
 زیسم  حنظ محیا با انتخاب مجاع الاومی و وظین  زیسم وخزش و محیا  17
 با انتخاب مجاع الاومی و وظین  توسع  وخزش بانوا     وخزش زنا    18
های آسیایی فتابستانی، زمستانی، داخل سایب با هنرهای شوخای ایاپیک آسیا شش خویداد ارزی ازجاز  بازی     

 کند. خا برگباخ می 21-4ای  خا ب  شرم جدول خزمی، جوانا ، ساحزی و منطق 
 ای های المپیک قاره. سازمان21-4جدول 

 توضیح  رویدادها   ردیف 
  فشوخای خویداد و معت رتریب ایاپیک  هایفبازی   از بعد  وخزشی  چند هایفبازی تریبببخگ  تابستانی آسیایی هایبازی 1

 و فارز  دوسال از هر بازی ایاپیک  باخیک سال چزاخ با برگباخی هر آسیا  ایاپیک
 و برگباخی هر چزاخ سال  1986های زمستانی و یخی با شروع از سال  شامل وخزش زمستانی آسیایی هایبازی 2
  با سایب داخل هایبازی 3

 خزمی  هنرهای
های ایاپیک تابستانی و زمستانی و های داخل سایب و خزمی ک  جبو بازیشامل انواع بازی 

 های آسیایی تابستانی و زمستانی نیستند.   بازی طوخهایب 
 منظوخ ایجاد فررم برای جوانا  وخزشکاخ و هر چزاخ سال و ب    2009شروع از   آسیا جوانا  هایبازی 4
 های ساحزی  و برای خون  انواع وخزش  2008شروع از   ساحزی هایبازی 5
های فشرق آسیا، مرکب آسیا، جنوب مربوط ب  مناط  آسیا مانند بازیهای شامل انواع بازی  ای منطق   هایبازی 6

 های ساحزی جنوب آسیا   آسیا، جنوب شرهی آسیا، غرب آسیا  و فبازی
آبی، تیروکاا ، آخنیس،   هایهوایی، وخزش هایهای وخزشری  چو  فوخزشفشروخای ایاپیک آسریا  انواع فخشرت        

 بازی، اندام، بویب، بویینگ، بوکس، وخقباندی، بیس ال، بسکت ال، بیاتزو ، بیزیاخد، بابسزی، پروخشدوومیدانی، بدمینتو ، 

 بو ،شیرواژدها، دخاگو  سواخی، وخزش خه ، خه یو ، کریکم، کریینگ، دوچرخ کایاک، شطرنج، چیب/کانو
 فوت ال، فزوخبال، فوت ال، ب، فزگفی با هیجانی، شاشیربازی، شنا هایایکترونیکی، سواخکاخی، وخزش هایوخزش
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-بوکسینگ، کوخایخ، جودو، جوجیتسو، ک دی، کاخات ، کیکخوی  وایی، گزف، ژیاناستیک، هندبال، هاکی، هاکیفو 
سیال ، پتانک، چوگا ، بال، پنچاکتای، نماسکی، مویجدید، جم  گان غری ، یوژ، پنجچانی، نجا   بال، کوخاش، بویب

کاک، تاکرا، تیراندازی، شاتلبادبانی، سام و، سپک  اسپوخ ، خوئینگ، خاگ ی، هایقرانی  بال، خویرموتوخی، خاکم  هایقرانی
سنتی،  میب، تکواندو، تنیس، هایقرانیخوی سواخی، تنیسنرم، سافت ال، اسکواش، سومو، موم اسکیم، اسکی، تنیس

برداخی، وودبال، کشتی، ووشو و یاچینگ  خا آب، وزن خوی گان ، وکوترویب، وایی ال، ووینام، اسکیسنتی، س  کشتی 
 شده اسم. تحم پوشش داخد. تاامی ایب خشت  دخ بخش سوم و فصول فپانبدهم و شانبدهم  معرفی

های آسریایی تابسرتانی  برگباخشرده اسرم و دخ هر دوخه تعداد کشروخهای  وهشرم دوخه بازیفبیسرم 2018تا سرال      
 داشت  اسم.   22-4هایی ب  شرم جدول های موجود دخ آ  تناو کننده و خشت شرکم

   2018های آسیایی تابستانی از ابتدا تا سال . بازی22-4جدول 
 1رویداد تعداد  ورزشتعداد  ورزشکارتعداد  تعداد کشور  تاریخ  میزبان  دوره سال 

1951 I 57 6 489 11 ماخس  11–4 هند  نودهزی 

1954 II 76 8 970 19 می   9–1 فیزیپیب مانیل 

1958 III 97 13 1820 16 ژوئب  1–یم  28 ژاپب  توکیو 

1962 IV 88 13 1460 12 سپتام ر  4– او  24 اندونبی  جاکاختا 

1966 V 143 14 1945 16 دسام ر  20–9 تایزند بانکوک 

1970 VI 135 13 2400 16 سپتام ر  4– او  24 تایزند بانکوک 

1974 VII   202 16 3010 19 سپتام ر  16–1 ایرا   تزرا 

1978 VIII 201 19 3842 19 دسام ر  20–9 تایزند بانکوک 

1982 IX 147 21 3411 23 دسام ر  4–نوام ر 19 هند  نودهزی 

1986 X 270 25 4839 22 اکت ر  5– سپتام ر 20 جنوبی کره سئول 

1990 XI 310 29 6122 36 اکت ر  7– سپتام ر 22 چیب پکب 

1994 XII 337 34 6828 42 اکت ر  16–2 ژاپب  هیروشیاا 

1998 XIII 376 36 6554 41 دسام ر  20–6 تایزند بانکوک 

2002 XIV  419 38 7711 44 اکت ر 14– سپتام ر 29 جنوبی کرهبوسا 

2006 XV  424 39 9520 45 دسام ر  15–1 هطر  دوح 

2010 XVI 476 42 9704 45 نوام ر  27– 12 چیب ژوگوانگ 

2014 XVII  439 36 9501 45 اکت ر  4– سپتام ر 19 جنوبیکرهاینچئو 

2018 XVIII 465 40 11720 45 سپتام ر  2- او  18 اندونبی  جاکاختا 
2022 XIX چیب هانگژو      

 

های مدال دخ هر خشت  وخزشی اشاخه داخد. برای ناون  دخ خشت  دوومیدانی چندیب ماده و خویداد وجود داخد و منظوخ از تعداد خویداد ب  انواع فررم .1
شده هر شتی  برای هر وز  مشخ دخ خشت  فوت ال فقا یک ماده و فررم کسب یک مدال برای هر کشوخ وجود داخد. دخ ناون  دیگر فوخزش ک

 کشوخ دخ هایب یک ماده مستقل یا خویداد فررم کسب مدال خواهد داشم. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%DA%98%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%DA%98%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%DA%98%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86%D8%A6%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3&action=edit&redlink=1
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ها  بر اساس دخخواسم میببا  و موافقم شوخای ایاپیک آسیا تعییب های آسیایی فتعداد خشت دخ هر دوخه از بازی     
خشت   28خشت  وخزشی  شامل ف 37فتعداد  2018های آسیایی جاکاختای اندونبی دخ سال شود. برای ناون  دخ بازیمی

سافت ال،  /آبی، تیروکاا ، دوومیدانی، بدمینتو ، بیس ال  هایفوخزشخشت  غیرایاپیکی  ب  شرم  9های ایاپیک و بازی
چاب، خوی سواخی، سواخکاخی، شاشیربازی، هاکیبازی، بویینگ، بوکس، کانوئینگ، کریکم، دوچرخ بسکت ال، وخق

بادبانی،  خانیهای مدخ ، خوئینگ، خاگ ی،  گان خزمی، پنج فوت ال، گزف، ژیاناستیک، هندبال، جودو، ک دی، هنرهای
 برداخی و کشتی گان ، وایی ال، وزن میب، تکواندو، تنیس، س خوی  نوخدی، تیراندازی، اسکواش، تنیستاکرا، رخرهسپک

های آسیایی تابستانی شدند. ایب دخ باخ واخد بازیبازی  برای نخستیبسیال   و فوخقهای فپنچاکوجود داشم. خشت 
  های آبی شرامل فشریرج ، شرنا، شرنایها خویدادهای متعددی داشرتند، برای ناون  وخزشحایی اسرم ک  برخی خشرت 

ام ایکس،  سرواخی شرامل فبیماخاتو  ، هایقرانی کانوئینگ شرامل فسررالم و اسرالیوم ، دوچرخ  موزو ، واترپزو و شرنای
فهنری، خیتایک و کوهسررتا ، جاده و پیسررم ، سررواخکاخی شررامل فدخسرراژ، پرش و ایونتینگ ، ژیاناسررتیک شررامل 

سرریال  و ووشررو ، تنیس شررامل فتنیس و های خزمی شررامل فجوجیتسررو، کاخات ، کوخاش، پنچاکترامپوییب ، وخزش
 سافم  و وایی ال شامل دو نوع فساینی و ساحزی  بودند. 

 

 المللیهای بین. اسپورت آکورد و فدراسیون8-4

با نام جدید فاسپوخ   2009و از سال   GAIFSایاززی وخزشی یا های بیبسازمانی بنام فانجاب الاومی فدخاسیو 
های انجاب و( غیرایاپیکی و ایاپیکی) وخزشی ایاززیبیب هایفدخاسیو  آکوخد  وجود داخد ک  مانند یک چتر ها 

االضای حقیقی یا کامل ب  الضوهایی اشاخه  .دهدشش میایاززی وخزشی خا با النوا  االضای فحقیقی و وابست   پوبیب
خأی دخ مجامع مربوط برخوخداخ هستند اما فاالضای وابست   ب  داخد ک  از فتاامی حقوق الضویم  ازجاز  ح 

 الضوهایی اشاخه داخد ک  فبرخی از حقوق  خا داخا هستند و ازجاز  اینک  دخ مجامع ح  خأی نداخند. ایب سازما  داخای
 نبدیکی هایبا فعاییم هاییسازما ) وابست  الضو 20 و( وخزشی ایاززیبیب هایفدخاسیو ) حقیقی یا کامل الضو 95
ایاززی الضو آ  هستند. ایب انجاب معاواًل های بیباسم. بسیاخی از فدخاسیو  (وخزشی ایاززیبیب هایفدخاسیو  با

  دهد.ایاززی تشکیل میهای بیبمنظوخ برخسی اموخ مربوط ب  فدخاسیو جزساتی خا ب 
ایاززی متناو  های بیبایاززی مسئول اداخه وخزش خود دخ سراسر جزا  اسم. برنام  فدخاسیو هر فدخاسیو  بیب      
های ایاپیک ، فتدویب هوانیب و مقرخا  اما اغزب شامل فبرگباخی مسابقا  جزانی ، فشرکم دخ برگباخی بازی اسم،

هستند. هر یک   IOCایاززی موخد تکیید  های بیبیم داوخا   اسم. ای ت  تعداد خاری از ایب فدخاسیو مسابقا   و فترب
 نیب الضویم داخند.  23-4آکوخد دخ یک سازما  تخصصی ب  شرم جدول ایاززی الضو اسپوخ های بیباز فدخاسیو 
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 اسپورت آکورد تر برای عضویت اعضای حقیقی  های تخصصی. سازمان23-4جدول 
خالصه   عنوان سازمان  ردیف 

 انگلیسی 
 توضیح 

 ایاززیبیب های انجاب فدخاسیو  1
 تابستانی ایاپیک

ASOIF  های  ایاززی با خشت  فعال دخ بازی های بیبشامل فدخاسیو
 تابستانی 

 ایاززیبیب های انجاب فدخاسیو  2
 زمستانی ایاپیک

AIOWF  های  ایاززی با خشت  فعال دخ بازی های بیبشامل فدخاسیو
 زمستانی 

ایاززی ایاپیک برای  انجاب کایت  بیب 3
 های غیر ایاپیکیتکیید سایر خشت 

ARISF  ایاززی  ایاززی موخد تکیید کایت  بیبهای بیبشامل فدخاسیو
 های تابستانی و زمستانیای غیرفعال دخ بازیایاپیک با خشت 

تکیید الضویم  مجاع مستقل برای  4
 ایاززی وخزشی  فدخاسیو  بیب

AIMS  ایاززی غیر الضو دخ س  سازما  ه زی و های بیبشامل فدخاسیو
 ایاززی ایاپیکاغزب دخ انتظاخ کایت  بیب

 24-4ها دخ چزاخ سازما  ه ل دخ جدول ایاززی الضو اسپوخ  آکوخد و وابستگی آ های بیبتاامی فدخاسیو      
  و ASOIFایاززی ایاپیک تابستانی یا های بیبفدخاسیو  الضو فانجاب فدخاسیو  28شده اسم. دخ ایب جدول معرفی

  و دخ جدول دخ هسام خاکستری AIOWFایاززی ایاپیک زمستانی یا های بیبفدخاسیو  الضو فانجاب فدخاسیو  7
 نوخدی،رخره برد، اسکیم کاخات ،فهای فدخاسیو توکیو تعداد پنج خشت  از  2020ستو  اول هستند. برای ایاپیک 

ها از طوخ دائای اضاف  شدند. ایب خشت ب   باخ و ن خشت  ایاپیک تابستانی فقا برای یک 28بیس ال  ب   و سواخیموم
ی یا ایاپیک  غیر هایخشت   سایر  تکیید  برای  ایاپیک  ایاززیبیب  کایت   های الضو فانجابستو  دوم و مربوط ب  فدخاسیو 

ARISF  اند ک  ایاززی ایاپیک  خسیدهفدخاسیو  وخزشی وجود داخند ک  ب  تکیید فکایت  بیب 42  هستند. دخ ایب ستو
ای معت ر دانشجویی خویدادهای وخزشی چند خشت  های دانشگاهی  با ظرفیم پوششها ففدخاسیو  وخزشدخ میا  آ 

های دیگر ایب ستو  دخ تالش زمستانی جای گرفت  اسم. اغزب خشت وجود داخد. دخ ایب ستو  تنزا یک خشت  وخزش  
فدخاسیو   18و مجاع الاومی آ  برای وخود ب  ستو  سوم هستند. دخ ستو  سوم جدول نیب  IOCبرای جزب نظر 

یک از س  اتحادی  ه زی نیستند و دخ هایب یک فمجاع  دخ زیر نظر اسپوخ  آکوخد وخزشی وجود داخد ک  جبو هیچ
ایاززی وخزشی  و دخ هایب چزاخ ساختاخ موخداشاخه دخ سازما  فدخاسیو  بیب 95گیرند. دخمجاوع تعداد فاخ میهر

های وخزشی دخ بخش سوم و فصول پانبدهم یا شانبدهم گیرند. هر یک از خشت ایاززی فاسپوخ  آکوخد  هراخ میبیب
 اند.  شدهایب کتاب بر اساس حروا این ا معرفی
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 المللی عضو اسپورت آکورد های بین . فدراسیون24-4ول جد
 AIMS های عضو فدراسیون ردیف ARISFهای عضو فدراسیون ردیف AIOWFو  ASOIFهای عضو فدراسیون ردیف

 ایاززی آیکیدو فدخاسیو  بیب 78 ایاززی اسکیم خویر فدخاسیو  بیب 36 های آبی ایاززی وخزشفدخاسیو  بیب 1

 اندازی فدخاسیو  جزانی مچ  79 ایاززی بیس ال و سافت ال کنندخاسیو  بیب 37 فدخاسیو  جزانی تیروکاا   2

 اندام و... ایاززی پروخشفدخاسیو  بیب 80 نوخدی و کوهنوخدی ایاززی رخرهاتحادی  بیب 38 ومیدانی های دوایاززی فدخاسیو انجاب بیب  3

 ایاززی ماهیگیری فدخاسیو  بیب 81 سواخی ایاززی مومانجاب بیب  39 فدخاسیو  جزانی بدمینتو   4

 فدخاسیو  جزانی داخ   82 فدخاسیو  جزانی کاخات   40 ایاززی بسکت ال فدخاسیو  بیب 5

 بو   ایاززی هایقرانی دخاگو فدخاسیو  بیب 83 فدخاسیو  جزانی اسکواش  41 ایاززی بوکس انجاب بیب  6

 ایاززی چِکِرز یا دام  فدخاسیو  بیب 84 های بیزیاخد کنندخاسیو  جزانی وخزش 42 ایاززی کانوئینگ  فدخاسیو  بیب 7

 ایاززی فیست ال  انجاب بیب  85 های بویب ایاززی وخزشکنندخاسیو  بیب 43 سواخی ایاززی دوچرخ اتحادی  بیب 8

 ایاززی گو بازی فدخاسیو  بیب 86 بویینگ فدخاسیو  جزانی  44 ایاززی سواخکاخی فدخاسیو  بیب 9

 ایاززی جوجیتسو فدخاسیو  بیب 87 بازی بازی/ کاخ فدخاسیو  جزانی وخق 45 ایاززی شاشیربازی فدخاسیو  بیب 10

 ایاززی کندو فدخاسیو  بیب 88 فدخاسیو  جزانی خه   46 ایاززی فوت ال فدخاسیو  بیب 11

 گزف فدخاسیو  جزانی مینی  89 ایاززی شطرنج فدخاسیو  بیب 47 ایاززی گزف فدخاسیو  بیب 12

 برداخی هدختی ایاززی وزن فدخاسیو  بیب 90 ایاززی کریکم انجاب بیب  48 ایاززی ژیاناستیک فدخاسیو  بیب 13

 ساوات  ایاززی فدخاسیو  بیب 91 های زیر آب ایاززی وخزشکنندخاسیو  بیب 49 ایاززی هندبال فدخاسیو  بیب 14

 تاکرا ایاززی سپک فدخاسیو  بیب 92 ایاززی ووشو فدخاسیو  بیب 50 ایاززی هاکی خوی چاب فدخاسیو  بیب 15

 ایاززی تنیس نرم فدخاسیو  بیب 93 ایاززی فزوخبال  فدخاسیو  بیب 51 ایاززی جودو فدخاسیو  بیب 16

 ایاززی ماهیگیری با هالب کنندخاسیو  بیب 94 فریببی یا دیسک پرنده فدخاسیو  جزانی  52 گان  مدخ  ایاززی پنج انجاب بیب  17

 ایاززی سگ سوختا  فدخاسیو  بیب 95 ایاززی خاکت ال فدخاسیو  بیب 53 ایاززی هایقرانی خوئینگ  فدخاسیو  بیب 18

   فدخاسیو  جزانی الکروس  54 فدخاسیو  جزانی خاگ ی  19

   ایاززی موتوخسواخی فدخاسیو  بیب 55 ایاززی هایقرانی سیزینگ  فدخاسیو  بیب 20

   ایاززی اتوم یزرانی فدخاسیو  بیب 56 ایاززی تیراندازی فدخاسیو  بیب 21

   موتوخی ایاززی های انجاب بیب  57 میب ایاززی تنیس خویفدخاسیو  بیب 22

   نوخدیایاززی رخره فدخاسیو  بیب 58 فدخاسیو  جزانی تکواندو  23

   یابی ایاززی جزمفدخاسیو  بیب 59 ایاززی تنیس فدخاسیو  بیب 24

   ایاززی چوگا  فدخاسیو  بیب 60 گان  )تریاتزو ( ایاززی س انجاب بیب  25

   تای  ایاززی موی فدخاسیو  بیب 61 ایاززی وایی ال فدخاسیو  بیب 26

   بوکسینگ های کیکانجاب جزانی سازما  62 برداخی ایاززی وزن فدخاسیو  بیب 27

   ایاززی باندی فدخاسیو  بیب 63 اتحادی  جزانی کشتی  28

   ایاززی سام و  فدخاسیو  بیب 64 ایاززی دوگان  )بایاتزو ( انجاب بیب  29

   پیاایی ایاززی اسکی کوه فدخاسیو  بیب 65 ایاززی بابسزی  فدخاسیو  بیب 30

   بال )ش ی  بسکت ال( ایاززی نمفدخاسیو  بیب 66 فدخاسیو  جزانی کریینگ  31

   گرا  یا مشوها  ایاززی هززز اتحادی  بیب 67 ایاززی هاکی خوی یخ فدخاسیو  بیب 32

   ایاززی سومو  فدخاسیو  بیب 68 ایاززی یژسواخی فدخاسیو  بیب 33

   ایاززی پیزوتای باسکی فدخاسیو  بیب 69 ایاززی اسکیم خوی یخ اتحادی  بیب 34

   کشی ایاززی طنابفدخاسیو  بیب 70 ایاززی اسکی فدخاسیو  بیب 35

   ایاززی اسکی خوی آب فدخاسیو  بیب 71  

   های هوایی ایاززی وخزشفدخاسیو  بیب 72  

   ایاززی فوت ال آمریکایی فدخاسیو  بیب 73  

   ایاززی کوخف ال )ش ی  بسکت ال(فدخاسیو  بیب 74  

   غری  ایاززی نجا فدخاسیو  بیب 75  

   های دانشگاهی ایاززی وخزشفدخاسیو  بیب 76  

   استک ایاززی آیسفدخاسیو  بیب 77  

موجود دخ ایاززی وخزشی های بیبهای مربوط ب  فدخاسیو تریب فزرسمباوجوداینک  ایب فزرسم، یکی از جامع     
ایاززی دیگری هم وجود داخند ک  های بیباسم؛ اما باید ب  ایب نکت  توج  داشم ک  فدخاسیو   2019جزا  برای سال  
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های متعددی دخ سراسر دنیا دخ تالش برای ایب منظوخ هستند ک  دخ تالش برای وخود ب  ایب فزرسم هستند. خشت 
های ها و افبایش ساختاخهای خسای دخو  کشوخها با نام ففدخاسیو ها معرفی خشت  ب  دیگر کشوختریب گام آ مزم

 ها  اسم.  ای دخ سطح هر هاخه با نام فکنندخاسیو مزی  و حتی هاخه
ای، مزی و محزی  داخای ساختاخهای خار خود هستند ک  برخی ها از سطح فجزانی، هاخههر یک از فدخاسیو      

ها اکثر فدخاسیو  1960او  و اختصاری دخ ساختاخ خود داخند. تا ده های متنهای مشترک و برخی بخشبخش
شدند. بسیاخی از خؤسای هایی آماتوخ بودند. تعداد کای کاخمندا  ثابم داشتند و اغزب با داوطز ا  اداخه میسازما 

ها زوخیخ بود. ایب سازما  ای دخدادند. برای ناون  دفتر مرکبی فینا دخ خان ها کاخشا  خا دخ خان  انجام میفدخاسیو 
از زما  ج ب پول از طری  تزویبیو  و آشنایی و کاخبرد الزم بازاخیابی شروع ب  تث یم و توسع  ساختاخ خود کردند 

کننده یک خشت  های مشترک و کزیدی موجود دخ اغزب ساختاخهای فدخاسیونی اداخه(. بخش1992)سیاسو ، جنینگب،  
 هستند.  25-4وخزشی تخصصی ب  شرم جدول 

 های مشترک و کلیدی ساختارهای فدراسیونی در ورزش. بخش25-4جدول  
 توضیح  بخش ردیف 

 های مزی هستند.     های جزانی اغزب شامل فدخاسیو دهنده فدخاسیو  ک  دخ فدخاسیو االضای تشکیل  مجاع الاومی  1
 گ اخ، ناظر و حامی فدخاسیو  بخش سیاسم خئیس  هیئم 2
 خئیس  از طری  دبیر   های اتخاذشده دخ هیئممسئول ابالغ و پیگیری سیاسم خئیس 3
 شده از سوی خئیس های ابالغ باالتریب مقام اجرائی و اهدام کننده دخ خاستای سیاسم دبیر  4
 اهداما  تخصصی زیر نظر دبیر فدخاسیو های تخصصی برای اجرای  کایت  های تخصصی کایت  5
ای اشاخه کرد ک  اغزب های هاخهتوا  ب  جایگاه خؤسای فدخاسیو های جزانی میاز مواخد اختصاری دخ فدخاسیو      

شوند. ب  خئیس   یا فدخ هایب بخشی مستقل دخ ساختاخ فدخاسیو   ایجاد میخئیس  یا فالضو هیئمروخ  فنایبب 
ها نشا  ای روخ  پ یرد. برخسیهایی دخ ذیل هر فدخاسیو  هاخهبندیهای ببخگ ماکب اسم منطق هاخه  هایب نحو دخ

ها شکل های تخصصی بیشتری دخ فدخاسیو ها و شرایا اهتصادی بزتر باشد، کایت دهد ک  هرچقدخ حجم فعاییممی
ایاززی ایاپیک و فدخاسیو  جزانی فوت ال اشاخه بیب   های تخصصی دخ کایت توا  ب  انواع کایت گیرند. برای ناون  میمی

 کرد. 
نزاد و غیرسیاسی بود   بیشتر ها ، با توج  ب  ویژگی فمردمایاززی و مزی فدخاسیو دخ اغزب فساختاخهای بیب      

هم ایگوهای شوند ک  ای ت  برای هایب امر  ها با فآخای مجاع الاومی  انتخاب میهای کزیدی  دخ ساختاخ آ فشخصیم
 متناوتی وجود داخد.

 
 المللی ورزشیهای بین. معرفی کوتاه سایر سازمان9-4

تر ایاززی وخزشی با جبئیا  ب  چندیب کتاب نیاز داخد. اما با توج  ب  معرفی نس تاً مشرومهای بیبمعرفی تاامی سازما 
ایاززی های بیبعرفی کوتاه از سایر سازما ب  م 26-4ایاززی وخزشی دخ ادام  و دخ جدول های مزم بیباز سازما 

 شود. وخزشی پرداخت  می
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 المللی ورزشیهای بین. معرفی کوتاه از سایر سازمان26-4جدول 
 توضیح  نام سازمان  ردیف 

 ایاززیبیب کایت  1
 IPCپاخایاپیک یا 

 وخزشی فدخاسیو  چزاخف و  NPCیا  پاخایاپیک مزی هایکایت ف  و متشکل از غیرانتناالی سازمانی
  از  بعد و 1960 سال دخ پاخایاپیک هایبازی دوخه نخستیب. اسم   خار هایمعزوییم  ایاززیبیب

  پاخایاپیک هایبازی  ،1992 زمستانی  و 1988 تابستانی هایبازی از تابستانی بود اما های ایاپیکبازی
 شود.  می انجام ایاپیک میببا  شزر هاا   دخ ایاپیک هایبازی پایا  از پس خوز  15  تا 10 فارز  ب 

  ایاززیبیب آکادمی 2
 IOAایاپیک یا 

  کوبرتب  با هدا گسترش هزب  و فمحل دفب  باستا  ایاپیک برگباخی محلف محزی آموزشی دخ کناخ
  پبشکا  وخزشی، نگاخا خوزنام  جوانا ،ف  ازجاز  مختزف  اهشاخ بیب دخ ایاپیک نزضم فرهنگ

  هایاز طری  برگباخی دوخه  وخزشی  مدیرا  و موخخا  وخزشی وخزشی، کاخشناسا  وخزشی،
 آموزشی و نشسم 

  حکایم دادگاه 3
 CASوخزش یا 

ایجاد شد. آخای   وخزش زمین  دخ هانونی اختالفا  حل  مسئوییم با 1983 سال دخ ک  مستقل  نزادی 
  ازجاز  حقوهی یا حقیقی شخ  هر. داخد خا  الاومی هایدادگاه آخای اجرائی هدخ  آ  هاا 

تواند از خدما  آ   می  وخزشی خسان   مایی و حامی فدخاسیو ، وخزشی، اتحادی  باشگاه، وخزشکاخ،ف
 .  کند استناده

ایاززی کایت  بیب 4
بازی منصنان  یا 

CIPE 

فانتخاب  و برای توسع  الازی ارول بازی منصنان  و تشوی  با  1963سازمانی غیرانتناالی ک  دخ سال 
های اخیر نشا  افتخاخ  کننده ارول بازی منصنان   ایجاد شد. دخ سالبزتریب وخزشکاخ و مربی خالایم

شود ک  پیروزی احتاایی خا با اهدامی جواناردان  از دسم  یا مدال فکوبرتب  ب  فرد یا تیای اهدا می
های خالایم کننده بازی منصنان  بدهد. جوایب دیگری هم با الناویب مختزف برای تشوی  شخصیم

 وجود داخد.    
آژانس جزانی ضد   5

دوپینگ یا 
WADA 

های مسئول م اخزه با  ها و دیگر سازما با حاایم و مشاخکم نزادهای وخزشی، دویم 1999دخ سال 
 گ اخی و مراه م از دوپینگ دخ وخزش ایجاد شد.  دوپینگ با تککید بر سیاسم

انجاب جزانی   6
 WOA یا  هاایاپیب

های ایاپیک  کنندگا  دخ یک خشت  خسای از انواع بازی ها یا شرکمبا پوشش ایاپیب 1995دخ سال 
فتابستانی، زمستانی یا جوانا   تکسیس شد. اهداا آ  توسع  جن ش ایاپیک و حاایم از انجاب مزی  

 یاپیک اسم.    هزرمانا  برای اخائ  خدما  ب  هزرمانا  ایاپیک مانند وخود خایگا  ب  موزه ا
-فدخاسیو  بیب 7

ایاززی وخزش  
 FISUها یا دانشگاه

های مزی دانشجویا  دخ یوگبام وخگ و برای برگباخی مسابقا  وخزشی بیب تیم 1948دخ سال 
ها دخ  ها با هدا توسع  تعامال  کشوخها و دانشگاهای یا بازیخشت روخ  تک کشوخهای مختزف ب 

 ا با خالایم اخالق ایجاد شد.  هزمین  وخزش و تعایی انسا 
ایاززی  انجاب بیب 8

-های اختش وخزش
 CISMها یا 

روخ   کشوخهای الضو ب  دخ فرانس  و برای برگباخی مسابقا  وخزشی بیب اختش 1948دخ سال 
ها  ایجاد ها با هدا فتشوی  اختشیا  ب  وخزش و ایجاد خوابا دوستان  میا  اختشای یا بازیخشت تک

 شد.  
-فدخاسیو  بیب 9

ایاززی وخزش  
 ISFمداخس یا 

روخ   برای برگباخی مسابقا  وخزشی بیب مداخس هزرما  کشوخهای الضو ب  1992دخ سال 
آموزا   و فساماندهی مقرخا  مسابقا   ها با هدا فایجاد ها ستگی بیب دانشای یا بازیخشت تک

 ایاززی مربوط   ایجاد شد.  بیبهای نوجوانا  با هااهنگی با فدخاسیو 
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-کنندخاسیو  بیب 10
های  ایاززی وخزش

 CSIT  کاخگرا  یا 

برای برگباخی مسابقا  وخزشی بیب کاخگرا  کشوخهای مختزف و با اهداا فتوسع    1913دخ سال 
 فعاییم وخزشی بیب کاخگرا   و فاشاال  وخزش و اخالق بیب کاخگرا   ایجاد شد.  

اززی  ایاتحادی  بیب 11
وخزش پزیس یا 

USIP 

روخ   برای برگباخی مسابقا  وخزشی بیب نیروهای پزیس کشوخهای الضو ب  1995دخ سال 
ایاززی دخ خاستای توسع  وخزش دخ  ها با هدا فایجاد هااهنگی با مراجع بیبای یا بازیخشت تک

نیروهای پزیس جزا  ، فتوسع  وخزش دخ نیروهای پزیس ، فهاکاخی و هادیی نیروهای پزیس سراسر  
 جزا   ایجاد شد.  

ایاززی  انجاب بیب 12
های جزانی یا بازی

IWGA 

  های وخزشی غیرایاپیکی دخشد  خشت و کره جنوبی برای ایجاد فررم شناخت  1980دخ سال 
 های غیرایاپیکی دخ هر چزاخسال ایجاد شد.   های خشت مسابقاتی مشاب  با النوا  بازی

-فدخاسیو  بیب 13
ایاززی وخزش  

 FISPTهاگانی یا 

بیا  از طری   دخ فرانس  و برای توسع  و ترویج وخزش هاگانی با هدا فترویج آزادی 1982دخ سال 
سازی فرهنگی فرد و جامع   و فحاایم از نیروی انسانی متخص  برای  وخزش غیرخهابتی ، فغنی

 وخزش هاگانی  ایجاد شد.  
ایاززی  انجاب بیب 14

تناسب و 
جساانی  آمادگی

وخزش هاگانی یا 
TAFISA 

دخ آیاا  و با اهداا فتشوی  الاوم مردم ب  وخزش کرد  ، فتوسع  و ترویج اهداا   1991دخ سال 
وخهای الضو  و فانتشاخ نتایج پژوهش دخ اخت اط با وخزش هاگانی  ایجاد  وخزش هاگانی دخ بیب کش

 شد.  

ایاززی  سازما  بیب 15
 وخزش معزوییب یا

ISOD 

های  های مزی دخ حوزه وخزش معزوییب برای هاکاخیبا اهدافی چو  فاتحاد سازما  1964دخ سال 
های مرت ا  و  معزوییب ، فاستناده از نتایج پژوهشایاززی دخ الرر  وخزش ایاززی ، فم ادال  بیببیب

 امثال آ  ایجاد شد.  
ایاززی کایت  بیب 16

 وخزش ناشنوایا  یا 
CISS 

دخ فرانس  با اهدافی چو  فتوسع  وخزش ناشنوایا  ، فبز ود کشوخهای الضو فعال دخ   1924دخ سال 
 ی ناشنوایا    ازمین  وخزش ناشنوایا   و فنظاخ  بر مسابقا  جزانی و منطق 

ایاززی  انجاب بیب 17
های نابینایا  وخزش
 IBSAیا 

و اهدافی چو  فتوسع  وخزش تنریحی و هزرمانی نابینایا  بر اساس ضوابا اجرایی   1981دخ سال 
 م تنی بر مالحظا  نابینایا   ایجاد شد.  

-فدخاسیو  بیب 18
های  ایاززی وخزش

افتادگا  ذهنی القب
 FMH-INAFیا 

  خوحی  هاکاخی و  های ذهنی ، فتوسعماندهو با اهدافی چو  فتوسع  وخزش دخ القب 1984دخ سال 
 ها ، فتوسع  ظرفیم الزای متخصصا  ایب حوزه  ایجاد شد.  خوابا بیب اجتااالی بیب آ 

ایاززی  انجاب بیب 19
وخزش و تنریحا   
معزوییب فزج م بی  

ISRA-CP 

های بیشتر  ایاززی فزج م ب  با هدا ایجاد موهعیمو دخ زیرمجاوال  فانجاب بیب 1979دخ سال 
 های تنریحی ایجاد شد.     بی برای شرکم دخ انواع فعاییم م تالیا  ب  فزج م

-فدخاسیو  بیب 20
ایاززی وخزش  

با هدا ایجاد ها ستگی میا  وخزشکاخا  مداخس جامع  کاتوییک دخ سراسر جزا  با   1995دخ سال 
 برگباخی مسابقا  و گردهاایی ایجاد شد.  
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مداخس کاتوییک یا  
FISEC 

ایاززی  مجاع بیب 21
های مزی  سازما 

وخزشی یا 
IANOS 

های وخزش و وخزش هاگانی ، فهاکاخی  دخ استراییا و با اهدافی چو  فتوسع  خشت  1981دخ سال 
 اهشاخ مختزف مردم دخ وخزش ، فتوسع  تناهم و هاکاخی  میا  االضا ایجاد شد.  

-فدخاسیو  بیب 22
بدنی  ایاززی تربیم 

 FIEPیا 

های  آموز از جن  دخ بزژیک و با اهدافی چو  فتوج  ب  تربیم کودکا  دانش 1923دخ سال 
جساانی دخ  های حنظ آمادگی بدنی و فعاییم شناسی ، فتوسع  تربیمفیبیویوژیک، بزداشتی و جامع 

 ها  کشوخها  و فمشاخکم و ت ادل دانش و تجرب  میا  کشوخها  ایجاد شد.  
-فدخاسیو  بیب 23

ایاززی پژشکی  
 FIMوخزشی 

دخ سوئیس و با اهدافی چو  فحنظ و اختقاء بزداشم جساانی و اخالهی با وخزش  و   1928دخ سال 
 های وخزشی  ایجاد شد.  های الزای دخ آسیبام برخسی فانج

ایاززی  انجاب بیب 24
مسئوال  پبشکی  

 IAOMOایاپیک 

دخ مکبیک و با اهدافی چو  فتوسع  هاکاخی میا  مسئوال  پبشکی ایاپیک  و   1968دخ سال 
 سازی مدیریم مشکال  پبشکی وخزشکاخا  دخ خویدادها  تکسیس شد.  فبزین 

ایاززی  شوخای بیب 25
بدنی و الزوم  تربیم

وخزش یا 
ICSSPE 

دخ فرانس  و سپس با نام اخیر دخ فنالند و اهدافی چو  فمشاخکم دخ افبایش   1958ابتدا دخ سال  
بدنی و وخزش دخ  سع  تربیمهای وخزش ، فبز ود سالمتی با وخزش ، فتوآگاهی بشر از اخزش

-ایاززی دخ زمین  الزوم وخزشی  و فحاایم از پژوهشکشوخها تا سطوم الایی ، فتوسع  هاکاخی بیب
 ها  ایجاد شد.  های حوزه الزوم وخزشی و کاخبرد نتایج آ 

ایاززی  مفسس  بیب 26
مقابز  با خشونم  

 دخ وخزش 

شناختی دخباخه ایاززی بازی منصنان  ، فانجام مطایعا  خوا  با اهدافی چو  فهااهنگی با کایت  بیب
 کاخهای مقابز  با پدیده خشونم دخ وخزش  ایجاد شد.  دالیل بروز خشونم دخ وخزش  و فخاه

ایاززی  انجاب بیب 27
اطالالا  دخ  

 IASI وخزش یا 

ی و الزوم وخزشی با اهدافی  بدن ایاززی تربیمای دخ شوخای بیبالنوا  کایت دخ ایتاییا و ب  1960دخ سال 
های تحقیقاتی موخدالاله  مشترک  و فالرض  خدما  انجاب ب  ها   چو  فطراحی و اجرای طرم 

 بدنی  ایجاد شد.  االضای شوخا و دیگر نزادهای فعال دخ وخزش و تربیم
ایاززی  انجاب بیب 28

مط والا  وخزشی  
 AIPSیا 

ایاززی ایاپیک با اهدافی کایسیو  مط والا  کایت  بیبدخ فرانس  و دخ اخت اط نبدیک با  1924دخ سال 
 نگاخا  وخزشی دخ کشوخهای الضو  تکسیس شد.   چو  فدفاع از منافع اخالهی و مادی خ ر

  ایاززیبیب انجاب 29
- تربیم  سالمم،

 تنریحا ، بدنی،
یا   خه  و وخزش

ICHPER_SD 

-ی و تنریحا  سایم، کنندخاسیو  سازما  بدندخ ایتاییا و توسا کایت  فتندخستی، تربیم 1958دخ سال 
توا  ب  فگردآوخی معزاا ، مدیرا ، خه را ،  ای مشاغل آموزشی  تکسیس شد. ازجاز  اهداا آ  میه

بدنی یا نزادهای مرت ا دخ سازمانی متحد برای بیا  نظرهایشا   مجریا ، نزادهای مزی دخ حوزه تربیم
 ربیتی با وخزش  اشاخه کرد.   های تایاززی  و فتوسع  برنام دخ سطح بیب

ایاززی کایت  بیب 30
پیردوکوبرتب یا 

CIPC 

گ اخ ایاپیک نویب ، فانتشاخ نتایج النوا  بنیا های کوبرتب ب با اهدافی چو  فحنظ آخما  1984دخ سال 
ها دخ ایب حوزه  و فتشوی  نسل جوا  ب  پژوهش دخباخه افکاخ کوبرتب و برگباخی هاایش  پژوهش
 ساالن    



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

155 ورزشی  هایسازمان  

مفسس    31
پیردوکوبرتب یا 

IPC 

با اهدافی چو  فمطایع  دخباخه فزسن  ایاپیبم و نزضم ایاپیک با تککید بر افکاخ   1992دخ سال 
النوا  یک واحد آموزشی دخ  یاپیبم ب کوبرتب  و فهااهنگی با مفسسا  آموزش الایی برای معرفی ا 

 دخوس دانشگاهی    
-فدخاسیو  بیب 32

های  ایاززی فیزم
 FICTS  وخزشی

های  های وخزشی ، فاختقاء سطح هنری فیزمهای مرت ا با تویید فیزمبا اهدافی چو  فتوسع  فعاییم 
آثاخ ، فبرگباخی  گون  وخزشی تزویبیونی و سیناایی ، فایجاد آخشیو برای حنظ و نگزداخی ایب

 و کنسرسیوم تزویبیونی جزا  دخ اموخ مرت ا    IOCهای وخزشی  و فاخت اط با جشنواخه دوساالن  فیزم
-فدخاسیو  بیب 33

های  ایاززی وخزش
 الاخی از خشونم 

ها دخ  های فاخغ از خشونم  و فحنظ و نگزداخی ایب خشت با اهدافی چو  فایجاد امتیاز برای وخزش
 ها  ایجاد شد.  ننوذ الوامل ایجادکننده خشونم دخ آ  مقابل 

  ایاززیبیب انجاب 34
  و پبشکی الزوم

 IASMS وخزشی

ایاززی ایاپیک ، فمطایع  دخ  با اهدافی چو  فهاکاخی مستقیم با کایسیو  طب وخزشی کایت  بیب
یا فدخاسیو    برهراخی اخت اط مستارفهای جدید طب وخزشی و م اخزه با دوپینگ دخ وخزش  و زمین 
 ایاززی طب وخزشی دخ زمین  انتشاخ مطایب مرت ا   بیب

فدخاسیو  جزانی   35
 رنایع وخزش یا

WFSGI  

ایاززی دخ خاستای تویید کاالهای وخزشی استانداخد  و  و با اهداا فهاکاخی با کایت  بیب 1992از سال 
 ففعاییم دخ زمین  رنایع توییدی گوناگو  وخزشی   

  ایاززیبیب انجاب 36
  وخزشی تجزیبا 

 IAKS تنریحی و

های مربوط ب   ایاززی ایاپیک دخ خاستای توسع  فعاییم با اهدافی چو  فبرهراخی اخت اط با کایت  بیب
تجزیبا  وخزشی و تنریحا  سایم  و فچاپ و انتشاخ مقاال  با هدا اختقای آگاهی  اختقای کینیم 

ایاززی وخزش دخ زمین  اهایم استناده از آخریب تجزیبا  توییدشده دخ زمین  وخزش  های بیبسازما 
 و تنریحا   

فدخاسیو  جزانی   37
 ها وخزش شرکم

WFCS 

 ها  و فبرگباخی مسابقا  مرت ا  ایجاد شد.  و با اهدافی چو  فتوسع  وخزش شرکم  2014از سال 

ایاززی  انجاب بیب 38
 مزندسی وخزش 

ISEA 

 های وخزشی و خشت  مزندسی وخزش دخ سطح جزا   سازمانی الزای با هدا توسع  فناوخی

   
 های ورزشی ملی و داخلیسازمان. 10-4

 کشوخ  آ   محدوده  دخ  وخزش  اموخ  انجام  متویی  ک   داخند  وجود  متعددی  داخزی  و  مزی  وخزشی  هایسازما   کشوخ  هر  دخ
 اغزب فعاییم ایرا  دخ. هستند  خصوری و غیرانتناالی الاومی، دویتی،ف هایشکل ب  نیب هاسازما  ایب. بود خواهند
 دویتی هایدستگاه ساختاخ دخ. کنندمی فعاییم وخزش دخ دویتی ساختاخهای نظاخ  با یا نظر زیر وخزشی هایسازما 

 .گیردمی هراخ موخداستناده 27-4 جدول  شرم ب  ارطالحاتی  وجوانا وخزش وزاخ ف مانند ایرا 
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 های دولتی . اصطالحات تشکیالتی در سازمان 27-4جدول 
 توضیح  اصطالحات  ردیف 

 تقسیم وظایف دخ واحدها بدو  تداخل و تشاب   توزیع وظایف 1
 معیاخهای توزیع وظایف، سطوم و واحدهای سازمانی  ضوابا تشکیالتی  2
 خوابا میا  واحدهای سازمانی با حدود اختیاخا   ساختاخ سازمانی 3
 سازمانی حداکثر دخ چزاخ سطح: وزیر، معاو ، اداخه کل، معاو  مدیرکل)گروه، اداخه( مراتبسزسز  سطح سازمانی 4

 واحد سازمانی 5
و   کل، دفتر، مدیریم، اداخههای سررازمانی فمعاونم، اداخهیکی از تشررکلاز اجبای سرراختاخ دخ هایب 

 امثال آ  
 ومایی  فسیاسم، اموخ اداخی ازنظرواحد تابع دستگاه ارزی  واحدهای تابع   6

 28-4از باال ب  پائیب ب  شرم جدول  هاآ دخ ساختاخ دویتی ایرا ، واحدهای سازمانی ب  تنکیک ماهیم و جایگاه     
 هستند.  

 های دولتی . عنوان و تعریف واحدهای سازمان 28-4جدول 
 تعریف عنوان ردیف

 اوییب و باالتریب سطح  وزیر 1
 وظاینی مرت ا با اهداا دستگاهداخ دومیب سطح و الزده معاونم 2
 های مطایعاتی، تحقیقاتی، آموزشی یا اجرایی  یم با فعایدومیب سطح  مرکب 3
 سومیب سطح با ماهیم مطایعاتی، تحقیقاتی و اجرایی  مدیریم 4
 سومیب سطح با وج  غایب اجرایی   اداخه کل 5
 ی، آموزشی یا تحقیقاتی مطایعاتسومیب سطح با وج  غایب  دفتر 6
 چزاخمیب سطح با ماهیم اجرایی   اداخه 7
 چزاخمیب سطح با ماهیم مطایعاتی و تحقیقاتی  گروه 8

ها و مانند فکایت  مزی ایاپیک، فدخاسیو  نزادمردمهای الاومی و ساختاخهای وخزش غیردویتی، شامل سازما      
گیرند. نزاد دویتی ارزی ها و شرایا از ساختاخهای خاری بزره میهای مختزف وخزشی  با توج  ب  ویژگیانجاب

شده ب  اداخه وخزش دخ وجوانا   با ایجاد ساختاخی م تنی بر سطوم معرفیوخزش دخ ایرا  با النوا  فوزاخ  وخزش
د. ساختاخ سازمانی ایب وزاختخان  و حتی پیش از آ  باخها دستخوش ت ییرا  بوده اسم و هر باخ با پردازایرا  می

ها روخ  گرفم. ای ت  ت ییرا  مکرخ دخ ظرا ظاهر تالشی برای بز ود خوند فعاییمها ب یاد کرد  برخی از بخشوزکم
از اهداا خاه ردی و الازیاتی مشخ  و مناسب ،   هایی چو  انجام ت ییرا  فبدو  برخوخداخیتواند پیامچند سال می

دییل فقدا  برخوخداخی از دید تخصصی  فاویویم سیاسی برای ت ییرا  بدو  توج  ب  اهداا  یا فاهدام غیرتخصصی ب 
، اسناد خاهناایی ب  شرم جدول شدهبییتعهای وخزشی بر اساس ساختاخهای  برای فعاییم سازما دخ ایب حوزه باشد.  

 گیرند.  وخد استناد و استناده هراخ میم 4-29
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 های ورزشی . انواع اسناد راهنمای فعالیت در سازمان29-4جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 آ  هایفعاییم انجام شیوه و سازما  ئیجب و کزی اهداا اساسنام  1
 خار حوزه یک دخ بیشتر جبییا  با اساسنام  برگرفت  از نام ییبآ 2
 الازیاتی یهافب وها خوشاخائ   با نام ییبآبرگرفت  از  دستوخایعال  3
 نام  با اخائ  جبئیا  نحوه الازیا  ییبآبرگرفت  از دستوخایعال یا  نام یوهش 4
 دستوخایعال از برگرفت االجرا الزم اهداما  از فزرستی یسم یچک 5

پردازد. دهی میها  و کزیاتی برای سازما ئی سازما   و فشیوه انجام فعاییمجبب  معرفی فاهداا کزی و    فاساسنام  
نام   اغزب االجرا برای سازما  وخزشی مانند فاساسنام  کایت  مزی ایاپیک  اسم. فآییباساسنام  هوانیب مصوب و الزم

کند. ها و اهداما  خا تعییب میشود و با جبییا  بیشتری دخ یک حوزه خار شرایا فعاییماز اساسنام  استخرام می
فاساسنام  کایت  مزی ایاپیک  تزی  شود.  ساسبر اهای ایاپیک  ک  باید سازی بازینام  کایت  آمادهمثال فآییبالنوا ب 

های اجرای فعاییم یا های الازیاتی خاهها و تکنیکشود و با خوشنام  استخرام میفدستوخایعال  اغزب از آییب
ی دخ دانشگاه اخشت تکتوا  ب  فدستوخایعال برگباخی ایاپیاد کند. برای ناون  میهای مشخصی خا معرفی میفعاییم
و بیشتر نقش  افت یکاهشنام  اغزب هاا  دستوخایعال اسم ک  ای ت  جن   دستوخی آ  وخ  اشاخه کرد. شیوهپیام ن

برگرفت  از دستوخایعال اسم ک   االجراالزمفزرستی از اهداما   یا فزرسم کنترل  سمییچکخاهناای کاکی داخد. ف
توا  ب  ففزرسم کنترل برگباخی د. برای ناون  میکنمجری یا ناظر خا از اجرای اموخ ط   دستوخایعال مطائب می

 مسابقا  فوتسال دانشگاه پیام نوخ  اشاخه کرد. 
 

 وجوانان ایران . وزارت ورزش11-4
  وجوانا وخزشفمسائل مربوط ب  گ اخی، حاایم و نظاخ   دخ خیبی، سیاسمفبرنام تریب مرجع ایب وزاخ ، الایی

توا  تریب سازما  مزی وخزشی دخ ایرا  میالنوا  مزموجوانا  ایرا   ب وظایف فوزاخ  وخزشتریب  از مزم  .ایرا  اسم
  اشاخه کرد.  30-4ب  مواخدی ب  شرم جدول 

 وجوانان در حوزه ورزش کلی وزارت ورزش وظایف. 30-4جدول 
 وظایف ردیف

 کشوخ افراد دخ سایم خوحی  تقویم و بدنی نیروی پروخش و وخزش تعایم و توسع  1

 کشوخ سراسر دخ وخزش مربیا  و داوخا  وتربیمتعزیم 2

 کشوخ سطح دخ وخزش کرد  هاگانی 3

 الشایری مناط   و خوستاها دخ وخزش تعایم 4

 ایاززیبیب میادیب دخ برتر های خت  ب  دستیابی برای هزرمانی وخزش سطح اختقاء  5

 اهتصادی خویکرد با یاحرف  وخزش سطح اختقاء  6

 هاآ  توسع  جزم وخزشی مراکب سایر ها( و)استادیوم هاوخزشگاه اداخه و تجزیب تکسیس، 7

 کشوخ سایم تنریحا  وخزشی و مراکب مدیرا  اخالهی رالحیم تعییب و هاباشگاه پروان  ی و و ردوخ ب  مربوط هایشاخ  تدویب 8

 مصوب نام آئیب ط    هاآ  هایفعاییم بر نظاخ  و
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 شدهتعییب وخزشی اهداا ب  دستیابی برای وخزشی هایهیئم و هافدخاسیو  حاایم و هدایم 9

 تحق   برای اجرایی هایسایر دستگاه و الایی هایآموزشگاه ها،، دانشگاهسمداخ دخ بدنیتربیم و وخزش ب  مربوط فنی اموخ بازخسی 10

 شدهتعییب اهداا

 منظوخب  وخزشی تخصصی الزای ایاززیبیب مراکب با سازما  پوشش تحم واحدهای اخت اط برهراخی جزم مناسب بستری ایجاد 11

 مربوط  هایزمین  دخ دستاوخدها و اطالالا  آخریب ب  دستیابی

 دخ وخزش داوطز ی نزضم تحکیم و غیردویتی بخش مشاخکم تقویم برای الزم تازیدا  ناود  فراهم 12

  اسم.   5-4ب  شرم شکل  1398آخریب ناوداخ مصوب ایب وزاتخان  دخ سال      

 
 وجوانان ساختار مصو  وزارت ورزش .5-4شکل 

وجوانا  ، فاداخا  کل های کزیدی چو  فستاد مرکبی وزاخ  وخزشبر اساس ایب ساختاخ، وظایف توسا بخش     
ها ، ها یا ناایندگیوجوانا  بخشوجوانا  شزرستانی ، فاداخا  وخزشوجوانا  استانی ، فاداخا  کل وخزشوخزش
از دن ال ایجاد وحد  فرماندهی ساختاخ ب ب  ایب طری   شود.  ها  پیگیری میها  و فسابهای وخزشی ، فباشگاهفهیئم

سطح دخ ستاد تا واحدهای الازیاتی دخ سطوم اجرایی اسم. برای ایب منظوخ بازوا  اجرایی ستاد مرکبی دخ  باالتریب
وجوانا   اسم ک  اجبای ساختاخی با توج  ب  سطح الازیا  دخ هر استا  خا خواهد داشم. هر استا  فاداخه کل وخزش

شده   استا  تزرا  معرفیوجوانا اداخه کل وخزشفساختاخ تشکیالتی  های کزیدی از  بخش  31-4برای ناون  دخ جدول  
 اسم. 
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 وجوانان استان تهران« های کلیدی در ساختار تشکیالتی »اداره ورزش. بخش31-4جدول 
 توضیح  واحد ردیف 

 حوزه خیاسم 1
ها ، فکاخشرناس مسرئول الاومی ، فکاخشرناس هااهنگی اموخ شرزرسرتا فمدیرکل ، فکاخشرناس مسرئول خوابا

اخزیابی الازکرد و پاسررخگویی ب  شررکایا  ، فگروه نظاخ  فنی بر اماکب وخزشرری ، فاداخه اموخ حقوهی ، 
 فکاخشناس مسئول حراسم  و فکاخشناس اموخ ایثاخگرا    

2 
معاونم توسع   
 منابع و پشتی انی

ی انی ، فاداخه اموخ مایی ، فگروه فناوخی فاداخه نظاخ  بر اماکب وخزشری ، فاداخه توسرع  منابع انسرانی و پشرت
 اطالالا  و تحول اداخی  

3 
معاونم اموخ  

 وخزش 

ها و مناط  ، فگروه توسرع  وخزش خوسرتایی و های وخزشری شرزرسرتا فگروه نظاخ  و هااهنگی بر فعاییم
گی ای ، فگروه هااهنالشررایری ، فگروه توسررع  وخزش هاگانی ، فگروه توسررع  وخزش هزرمانی و حرف 

 اموخ بانوا   

4 
معاونم اموخ  

 جوانا 
 های اجتااالی جوانا   و فگروه اموخ فرهنگی و تربیتی  فگروه ساماندهی اموخ جوانا  ، فگروه مشاخکم

5 
واحدهای  
شزرستانی 

 وجوانا وخزش 

وجوانا  وجوانا  شرزرسرتا  هدس ، فاداخه وخزشوجوانا  شرزرسرتا  شرزریاخ ، فاداخه وخزشفاداخه وخزش
 شزرستا  مالخد  ...

وجوانا  شررزرسررتانی  با وجوانا  اسررتانی، واحدهای فاداخه وخزشدخ زیرمجاوال  هر یک از اداخا  کل وخزش     
 کنند.  ها، شزرها و خوستاها فعاییم میواحدهای الازیاتی دخ سطح بخش

 
  ایران  کمیته ملی المپیک. 12-4

کایت  مزی ایاپیک جازوخی   اسم. فداخای استقالل ماییفو   ، فغیردویتی غیرانتناالیف،  تقلفمسایب کایت  سازمانی 
حاایم از ف،   تربیم نیروهای جوا ف،   توسع  وخزشفمنظوخ  بر اساس ارل مندخم دخ منشوخ ایاپیک ب    اسالمی ایرا 

فمشاخکم دخ و   های ایاپیک و آسیاییبازی ی برای حضوخ دخخیببرنام ف  ،های وخزشیخون  خشت ف،  نزضم ایاپیک
مجاع فاز متشکل   کایت  مزی ایاپیکفشده اسم. تشکیل  اخالق وخزشیبز ود اختقای رزح و  های کاک ب فعاییم
 اسم.  32-4ی ب  شرم جدول داخای وظاین  هیئم اجراییفو   خئیس هیئمف،  الاومی

 میته ملی المپیک ک وظایف. 32-4جدول 
 وظایف ردیف

مفثر   مشاخکم  با  تندخستی  و  سالمتی  حنظ  ب   مردم  الاوم  ترغیب  و  فتشوی    و  کشوخ   فعال  و  جوا  نیروهای  وتربیمتعزیم  فپیش رد  ب   کاک 1
  کریم هرآ  اننال سوخه 59 م اخک  آی  وخزشی  و فتحق  منزوم هایفعاییم دخ

 هایتوانایی فاختقای و بایقوه  استعدادهای فخشد هدا با فنی  و الزای فتحقیقا  انجام طری   از هزرمانی وخزش توسع  جزم دخ تالش 2
 کشوخ  وخزشکاخا  القزی و خوانی جسای،

 ای،منطق   مسابقا   ایاپیک،  هایبازی  دخ  ایرا   ناایندگی  مسابقا  و  ب   وخزشکاخا   االبام  و  تابستانی  و  زمستانی  ایاپیک  هایبازی  دخ  شرکم 3
 ایاپیک ایاززیبیب تحم نظر کایت  جزانی و ایهاخه

  ارول فاشاال  و ایاپیک  ایاززیبیب کایت  مقرخا  و ایاپیک منشوخ مناد فخالایم وخزشی ، ایاززیبیب هوانیب اجرای فحسب بر نظاخ  4
 مزی  سطح دخ ایاپیبم
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 ایاززی،بیب هایآ  ازجاز  ففدخاسیو  ب  وابست  هایاخگا  دیگر و هاانجاب شوخاها، ایاپیک، ایاززیبیب کایت  با مستار اخت اط برهراخی 5
 ایاپیک  مزی هایکایت  ای وهاخه هایکنندخاسیو 

 آنا  حقوق حنظ وخزشی  با تککید بر هایاخگا  و هاففدخاسیو  اساسنام  تکیید و برخسی 6

 کایت   نظر  فدیگر مسابقا  تحم  و  اسالمی   کشوخهای  ها ستگی  پاخایاپیک و  آسیایی،  فایاپیک،  هایبازی  ب   وخزشکاخا   االبام  و  سازیآماده 7
 االبامی  هایهیئم و وخزشکاخا  ایاپیک  هاراه با مسئوییم دخ ه ال فخفتاخ ایاززیبیب

 هابازی نزضم از پشتی انی برای آنا  تشوی   و ایاپیک هایبازی مرام و منشوخ ب  مردم الاوم ساختب آشنا 8

 هاناایشگاه برگباخی و ایاپیک موزه ایاپیک، مزی آکادمی اموخ اداخه تشکیل 9

 ایاپیک نزضم اهداا اشاال  منظوخب  آموزشی هایبرنام  اجرای و تدویب 10

 ایاپیک   ایاززیبیب کایت  اجرایی فهیئم با تصویب ایاپیک  مزی کایت  سرود و نااد فپرچم، تزی  11
 های وخزشی ها و شخصیمدخباخه دیگر سازما  کایت  اختیاخا  و وظایف حوزه هایدخباخه گباخش گیریتصایم و برخسی 12
-ففدخاسیو   ایاپیک ،  ایاپیک یا ها ستگی  ایاززیبیب  هایهاکاخی  فدفتر  هاکاخی  با  ایرا   دخ  ایاززیبیب  و  داخزی  آموزشی  هایدوخه  تشکیل 13

 خاخجی  و داخزی وخزشی هایفسازما  و مربوط   های
 کشوخ از خاخم دخ ایاززیبیب آموزشی هایدوخه ب  کاخدا  افراد االبام 14
  ایرا  مستقر دخ ایاززیبیب و آسیایی ای،منطق  وخزشی هایفدخاسیو  اموخ انجام دخ هاکاخی 15
 پاخایاپیک  مزی فکایت  و اسالمی  کشوخهای وخزش ها ستگی ففدخاسیو  آسیا ، غرب هایبازی واداخی ففدخاسیو مایی پوشش 16
 کایت  اجرایی هیئم حضوخ با مزی هایفدخاسیو  دبیرا  و خؤسا مشوختی جزسا  تشکیل 17
های موخدنیاز و کاک مربوط اموخ برخسی برای باخکی ماه س  هر ایرا  دخ مستقر هایکنندخاسیو  دبیرا  و خؤسا حضوخ با جزس  تشکیل 18

 دخ حد توا  
یا حضوخ دخ  تشکیل و ایاززی بیب مجامع دخ فتربیم کادخ مجرب ، فشرکم با ایجاد شرایا وخزش دخ زنا  نقش پیشرفم ب  کاک 19

 مدیریتی   فنی و هایکالس
 هایایاپیک  دخ ففعاییم  مزی  و ماانعم از دخگیری فکایت   وخزش  توسع   برای  غیردویتی  و  دویتی  هایسازما   با  هااهنگ   و  مفثر  خابط   ایجاد 20

 ایاپیک   منشوخ با تضاد دخ
 و کاخگری آموزی،دانش فدانشجویی، هایتیم االبام از حاایم و وخزشی هایباشگاه از االم مردمی، و الاومی هایسازما  از حاایم 21

 ایاززیبیب مجامع و مسابقا  ب  مسزح  نیروهای
 وخزش دخ فساد و خشونم ت عیض، هرگون  با مقابز  برای الزم تدابیر اتخاذ 22
 هاگروه و هاسازما  اشخار، سوی از ایاپیک منشوخ با معاخضننوذ االاال هرگون  با مقابز  23
 هایفدخاسیو  فنی فمقرخا  و ایاپیک  فجن ش با مرت ا خ ری و فرهنگی، هنری دخ حوزه فوخزشی، مقاال   و نشریا  فکتب، تدویب 24

 ایاززی بیب
 کودکا ، های فتشوی  برنام  و ایاپیک ایاززیبیب کایت  هاکاخی با  ایاپیک یا هنت  خوزف بنام سال دخ هنت  یا یک خوز یک اختصار 25

 وخزشی و ساده جوانا   برای توج  ب  وخزش و ایاپیک با برگباخی مراسم و نوجوانا ،
 (.اسم ایاپیک مزی کایت  ویژه اختیاخا  از انتخاب ایب) کشوخ دخ ایاپیک هایبازی داوطزب میببا  شزر انتخاب 26
 جزانی و آسیایی هایبازی نتایج و مزی سطح دخ وخزشکاخا  و هزرما  کزی  انض اطی  و مزاختی فپبشکی، پرونده نگزداخی و تزی  27
 بر  پبشکی هایشگی نظاخ  و ایاززی بیب هایو فدخاسیو  ایاپیک ایاززیبیب و مانوع ازنظر فکایت  غیرمجاز داخوهای از استناده با م اخزه 28

 دوپینگ تشخی  مجزب آزمایشگاه ایجاد و تکسیس طری   از مطزوب شرایا دخ وخزشکاخا 
 ایاپیک مزی کایت  هایهبین  تکمیب ب  کاک جزم اهتصادی نزادهای تشکیل ب  اهدام 29
 سایم  زیسممحیا ب  حنظ و دسترسی برای زیسممحیا حنظ دخ خباذی هایسازما  با هااهنگی و هاکاخی 30
 ایاپیک ایاززیبیب کایت  ویژه ب  و ایاززیبیب داخزی، جاخی فهوانیب برابر داخزی مایی کنندگا حاایم با هراخداد القد 31
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کایت  مزی فو وابست  ب    پژوهشی، فرهنگی و تخصصی ،آموزشی ،الزایفای سس فم  ایاپیک ایرا آکادمی مزی ف     
وتربیم نیروهای ت ییب و ترویج ارول و اهداا نزضم ایاپیک و تعزیمفآکادمی با هدا ایب . اسم  ایاپیک ایرا 

 ، وظایف کایت  مزی ایاپیکبخشی از  دخ خاستای تحق   ف   ،تشوی  و ترغیب مردم ب  حنظ سالمتی و تندخستیف   ،جوا 
سازی امکاناتی فراهمفو     الزای و فنی بشر یاهوخداکاک ب  اختقا، سطح فرهنگی و پویایی الزای و مشاخکم دخ دستف

های دخ زمین هایب منظوخ آکادمی ب  .اسم شدهسیتکس  وخزش ا یبرای هزرمانا  و مربیا  و مدیرا  و متصد  مناسب
 .کندایاززی و کشوخهای اسالمی فعاییم میوخزشی دخ سطح مزی و بیبو هنری  ،الزای آموزشی، پژوهشی، فرهنگیف

،  مراکب آموزشیف،  هاباشگاهف،  داوخا ف،  مربیا ف،  وخزشکاخا  نخ   و مستعد جوا فگیرندگا  ارزی آکادمی خدمم
آکادمی هستند. از واحدهای     حامیا  مایی آکادمی و کایت  مزی ایاپیکفو     موخ وخزشی و فرهنگیا  ا یمتصدف   ،مدیرا ف

،  مرکب اموخ پبشکی وخزشیف،   سنجش و تارینا  برتر  مرکب پژوهش، ، فاموخ آموزش و ها ستگی ایاپیکتوا  ب  فمی
   اشاخه کرد. اداخی و پشتی انیف،  الاومیخواباف
 
 ملی ایران  ورزشیهای فدراسیون .4-13

اسم ک    شخصیم حقوهی داخایفو   مفسس  الاومی غیردویتیففدخاسیو  وخزشی آماتوخی جازوخی اسالمی ایرا  
  و  اسالمی و مقتضیا  مزیئمراالا  شو منشوخ ایاپیک  توساشده مشی و ارول وخزشی آماتوخی تعییبفبراساس 

ففدخاسیو  مزی  بر اساس اساسنام   .شودتشکیل می  وخزشیرالم دخ هر خشت  باالتریب مرجع ذیفالنوا  ب 
هوانیب و مقرخا   سایرفخالایم  فکایت  مزی ایاپیک  و ووجوانا   فوزاخ  وخزشهااهنگی ها دخ ایرا  با فدخاسیو 

 د. کنفعاییم می 33-4  و با اهدافی ب  شرم جدول مربوط
 های ورزشی . اهداف فدراسیون33-4جدول 

 فاهدا ردیف

 وخزشی  هانوناندو  ارویی منظم، هایفعاییم دخ آنا  مشاخکم زمین  فایجاد و تندخستی  حنظ ب  جامع  اهشاخ فترغیب 1

 خباذی وخزشی خشت  دخ مختزف هایس ک گسترش و ایجاد 2

 داخل دخ ایاززیبیب هایالرر  دخ وخزش  ا یمتصد سایر و مربیا  داوخا ، کسوتا ،پیش فهزرمانا ، حضوخ برای الزم هایزمین  ایجاد 3
 کشوخ از خاخمو

 هزرمانا  و وخزشکاخا  وخزشی استعدادهای پروخش و خشد کشف، برای مناسب هایزمین  ایجاد 4

 آماتوخی وخزش الزای هایشیوه با وخزشی-فنی هایمزاخ  و کینیم سطح اختقای و جساانی هایهابزیم برد  باال 5

 مربوط  وخزشی خشت  کینی و کای برای خشد هاآ  تقویم و جامع  اهشاخ تواناندی و استعدادها ج ب و کشف 6

 مربوط خشت  دخ وخزشی استانداخد یوازم و وسایل توزیع و تویید و ساخم طراحی، برای مناسب هایزمین  ایجاد 7

 وخزشی ایاززیبیب مجامع و هاگروه هایتواناندی و تجاخب دانش، از استناده 8

 وخزشکاخا  میا  دخ جواناردی هایخصزم اشاال  و احیاء  9
 هزرمانا  برای تسزیال  ایجاد و معیشم سطح اختقای 10
 وجود داخد.  34-4های مزی ب  شرم جدول دخ ایرا  فدخاسیو      
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 های ملی ورزشی ایران . اسامی فدراسیون34-4جدول 
 نام فدراسیون  ردیف  فدراسیون نام  ردیف  نام فدراسیون  ردیف 

 بیااخا  خار و پیوند االضاء   35 چوگا   18 اسکواش  1
 های پززوانی  وخزش 36 سواخی  دوچرخ  19 اسکی 2
 نابینایا  37 دوومیدانی  20 وخزشی  هایانجاب 3
 های دانشگاهی  وخزش 38 ژیاناستیک 21 اسکیم 4
 های خزمی  وخزش 39 سواخکاخی   22 بسکت ال 5
 سنتی و بومی  40 شطرنج  23 بدمینتو  6
 برداخی  وزن  41 شاشیربازی   24 اندام  و پروخش  سازیبد   7
 گان س  42 شنا  25 بوکس   8
 آموزی  دانش 43 فوت ال  26 بویینگ و بیزیاخد 9
 ووشو  44 هایقرانی  27 پبشکی وخزشی  10
 هاکی   45 ک دی   28 تکواندو   11
 هندبال   46 کشتی  29 تیراندازی   12
 فو و هنرهای خزمی  کونگ 47 کاخات    30 تیروکاا    13
 های هاگانی وخزش 48 کوهنوخدی   31 تنیس 14
 ناشنوایا   49 گزف  32 تنیس خوی میب  15
 وخزش کاخگری   50 موتوخسواخی و اتوم یزرانی   33 جودو  16
  51 غری  نجا  34 جان ازا  17
هر فدخاسیو  با توج  ب  حجم فعاییم و واحدهای تابع  خود داخای ساختاخی خار اسم. اما دخ یک فدخاسیو       

 بینی کرد. خا با توج  ب  نیاز اجرایی پیش 35-4توا  واحدهایی ب  شرم جدول با حجم متوسا کاخ دخ ایرا  می
 های کلیدی در ساختار تشکیالتی »فدراسیون ملی ورزشی« . بخش35-4جدول 

 توضیح  واحد ردیف 

 مجاع الاومی  1
های کال  ک  ها و سریاسرمباالتریب سرطح برای انتخاب خئیس و االضرای کزیدی و برخسری و تصرویب برنام 

 . خواهد بودهای کزیدی دخ وخزش کشوخ  های استانی، ناایندگا  دستگاهاغزب متشکل از فخؤسای هیئم
 های فدخاسیو  با االضای برجست  و منتخب توسا خئیس فدخاسیو گ اخ، ناظر و حامی دخ برنام سیاسم خئیس  یئمه 2

 حوزه خیاسم 3
اهتصرادی ، داخ ، فخئیس دفتر  و فکایت  اموخ  الاومی ، فخبان فخئیس فدخاسریو  ، فمشراوخیب ، فمدیر خوابا

 ایازل  و فنواب خئیس   فکایت  خوابا بیب

 دبیرخان  4
فدبیرکرل فردخاسررریو  ، فکایتر  مربیرا  و آموزش ، فکایتر  مسرررابقرا  ، فکایتر  داوخا  و نراظریب ، فکایتر  
پیشررکسرروتا  ، فکایت  انضرر اطی ، فکایت  پژشررکی ، فکایت  فرهنگی ، فکایت  اسررتعدادیابی ، فکایت  اموخ 

 کایت  پشتی انی  فو  ها استا 

 ها  انجاب 5
های خار فمانند کایت  فوتسررال دخ فدخاسرریو  ویژه دخ خشررت های تخصررصرری ب ها و کایت انواع انجاب

 فوت ال  
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های وخزشی دخ زیرمجاوال  های وخزشی وجود داخند ک  برای مدیریم خشت انجاباز فدخاسیو ،  تر  دخ سطح پائیب    
های وخزش های وخزشی فعال دخ داخل ففدخاسیو فزرستی از انجاب 36-4. جدول ها هراخ داخندفدخاسیو برخی 

 دهد.  های وخزشی  خا نشا  میهاگانی  و ففدخاسیو  انجاب
 های ورزشی ایران  . انجمن36-4جدول 

 فدراسیون جانبازان و معلولین  ردیف  های ورزشیفدراسیون انجمن ردیف  های همگانی فدراسیون ورزش ردیف 
 اسکی 1 یابی جزم 1 جساانی آمادگی 1
 باستانی 2 کشی طناب 2 ایروبیک 2
 بدمینتو  3 فزوخبال 3 های فکری بازی 3
 ویزچر با بسکت ال 4 تاکرا سپک 4 داوطز یب وخزشی 4
 بوچیا 5 بو  دخاگو  5 و امدادگرا   نشانا آتش وخزش  5
 ویزچر با تنیس 6 اسکی جم 6 وخزش خوزان   6
 میبخوی تنیس 7 فوت ایدستی 7 خوی پیاده 7
 تیروکاا   8 اسکی خوی آب  8 های کودکا ها و وخزش بازی 8
 تیراندازی  9 داخ   9 فردی و ناایشی تنریحی، مزاخ  9
 دوومیدانی 10 بیس ال و سافت ال 10 داژبال  10
 سواخی دوچرخ  11 های هوایی وخزش 11 زنی طناب 11
 شنا  12 بوکسینگ واکو کیک 12 وخزش ببخگساال   12
 فوت ال 13 فوتوایی  13 های ط یعی وخزش 13
 هایقرانی 14   ماهیگیری وخزشی  14
 میان هوش 15   های آبی  وخزش 15
 نشست  وایی ال 16   گردشگری وخزشی  16
 برداخی وزن  17   فریببی 17
 پاخاتکواندو  18   ایکترونیکهای بازی 18
     هانزادها و سازما  19
     پرواز کایم  20
     پیالتس 21
     بالپینم 22
     چوگو 23
     یوگا 24
     ارالحی تندخستی و حرکا   25
     کایت  پرثوآ  26
     های تارینی خوش 27
     وخزش مادخا    28
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ها دخ هایب های زیرمجاوال  یا تخصصی دخ هایب فکایت   و دخ برخی فدخاسیو ها، خشت دخ برخی فدخاسیو      
آموزی، کاخگرا  و های فنابینایا ، ناشنوایا ، دانشگاهی، دانشهایب نحو دخ فدخاسیو شوند. ب فانجاب  معرفی می

ها  با ها و انجابستند. دخ مواخدی هر یک از ایب فکایت فو  داخای چندیب انجاب دخ زیرمجاوال  فدخاسیو  هکونگ
 کنند.  فعاییم میهای تخصصی  داخ، بازخس و کایت خئیس، دبیر، خبان ساختاخهایی م تنی بر وجود فخئیس، نایب

ها استا های وخزشی دخ النوا  بازوا  اجرایی فدخاسیو ب   های وخزشیمئهیاز ساختاخ فتر یبئدخ سطحی پا   
ها خا از طری  ها اموخ اجرایی خود دخ استا هر یک از فدخاسیو کنند.  فعاییم می   هاها و ناایندگیبخش  ،هاشزرستا ف

های شزری  ها خا از طری  فهیئمهای وخزشی استانی  و هر فهیئم وخزشی استانی  نیب اموخ خود دخ شزرستا فهیئم
 کنند. دن ال می

 
 های ورزشی در ایران باشگاه .4-14

های وخزشی از ابعادی چو  فآموزش، تاریب، خهابم و مانند آ   فضایی بنام تریب نزاد وخزشی برای فعاییمارزی
ها از اخکا  تربیم و معرفی وخزشکاخا  باشگاه  IOCشوند. ازنظر  باشگاه اسم. دخواهع وخزشکاخا  دخ ایب نزاد تربیم می

کرد  وخزش  از یکسو و فاختقای های وخزشی نقش بسیاخ مزم و مفثر دخ فالاومیهو خون  ایاپیک هستند. باشگا
های وخزشی با فایجاد انگیبه و ج ب جوانا  ب  وخزش ای  از سوی دیگر داخند. باشگاهوخزش هزرمانی و حرف 

دخ  شوخونشاطهای وخزشی  باالث های مختزف  و هاچنیب با فبرگباخی خهابمهزرمانی و تربیم وخزشکاخ دخ خشت 
ایاززی کننده وخزشکاخا  نخ   برای کشوخها و الامل خسید  ب  افتخاخا  بیبشوند. ایب نزاد وخزشی تکمیبجوامع می

دهی ارزی وخزش کنند. سازما وخزشی هستند و دخ سطح کال  آثاخ فسیاسی، اهتصادی و فرهنگی  متعددی خا ایجاد می
آوخ دخ سطح شود. دخ بیشتر مواخد، تربیم وخزشکاخا  نامهی  انجام میاغزب کشوخها از طری  فنظام وخزش باشگا

ای باشگاه وخزشی، مجاوال (. دخواهع 1374های باشگاهی بوده اسم )ایاپیک سوییداخیتی، جزانی، حارل فعاییم
های اسم. بنابرایب، باشگاه  تنریح، خهابم و آموزشفکننده های مرت ا با وخزش فراهماسم ک  دخ حوزه فعاییم

 . داشت  باشند 37-4ب  شرم جدول توانند اهداا متناوتی وخزشی با توج  ب  تعریف فوق، می
 های ورزشی . اهداف باشگاه37-4جدول 

 اهداف ردیف

 وخزشی هایمزاخ  آموزش 1

 وخزشی خشت  یک فراگیری خاستای دخ فردی هایظرفیم توسع  2

 ذهنی و فیبیکی هایهابزیم و تناسب بز ود ب  کاک 3

 اجتااالی اخت اطا  و تعامال  توسع  و بز ود برای فضایی ایجاد 4

 افراد بیب خهابم 5

 دخآمدزایی 6

 
( باشگاه 1369نام  اجرایی هانو  اجازه تکسیس باشگاه وخزشی و وخزشگاه توسا مردم با نظاخ  دویم )دخ آییب     

یم یک زسازی جامع  و تعای با هدا تعزیم و تقویم هوای جساانی و خوحانی افراد و سایممفسس النوا  فوخزشی ب 
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 شدهفیتعر 1وجوانا  وزاخ  وخزششده توسا مطاب  ضوابا فنی و ارول و مقرخا  تعییبیا چند خشت  وخزشی
 کرد.  یبندط ق  38-4ب  شرم جدول س  دست  کزی توا  دخ خا میها باشگاهاسم. 

 های ورزشی . انواع باشگاه38-4جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 (آماتوخ و مقدماتی سطح دخ)وخزشی  هایخهابم دخ شرکم برای نزادی هزرمانی 1
  تنریحی وخزشی هایفعاییم برای وخزشی نزادی تنریحی 2
 امالک واسناد ث م اداخه با ث م دخ ایحرف  هایخهابم دخ شرکم برای وخزشی نزادی ای حرف  3

   اسم.اهتصادی دخآمد کسبف برای  وخزشی هایبا فخهابم  یافت ی سازما یهافعاییمف شامل ایحرف  وخزش     

 وخزشی هایباشگاهناپ یر با یکدیگر داخند. و جدایی مستقیم اخت اط  ایوخزش حرف فو   باشگاهفمقوی   دو خوبیازا

 هایففعاییم فاستعدادپروخی ، فخدما  آموزشی ، فخهابم ،،بی ایاستعدادف ی مانندهایزمین دخ  دخآمد کسب امکا 

 وسایل تجاخ ف  ،فروشی فبزیم  ، ت زی ا ف، پخش تزویبیونی فح   ، اهتصادی هایشرکم مایی هایحاایم ، فتنریحی

 (.1390کند )خوخشیدی،  کسبآ   ثال و ام  وخزشی
ای  خشت ای  و فچندخشت تکفهای ها ب  دو دست  باشگاههای وخزشی، تقسیم آ بندی باشگاهنوع دیگری از ط ق      

برخی دیگر  ک یتنزا بر یک خشت  وخزشی تارکب داخند. دخحای سازیبد های مانند دانشگاهها، اسم. برخی از باشگاه
های وخزشی مختزف و خشت فتا   های وخزشی متجانساز یک طیف خشت شامل فها دخ چند خشت  وخزشی از باشگاه
سازی، ایروبیک، بد متناجس فهای های وخزشی دخ خشت برخی از باشگاهناون  برای کنند. فعاییم می  نامتجانس

و های متناو  خشت موخداشاخه دخ های دیگر، الالوه بر خشت و برخی امثال آ    جساانی، استپ وپیالتس، آمادگی
ایی های وخزشی چندخشت . مبیم باشگاهفعال هستند  شنا و میدانیوفوتسال، بسکت ال، دوفدیگری ازجاز  نامتناجس 

و ها خا تجرب  کنند )هربانی توانند دخ بیش از یک خشت  وخزشی دخ یک محل شرکم و آ اسم ک  افراد می آ دخ 
 (.1395رنری، 

 ها بستگیها و گستره الازکردی آ طوخ مستقیم ب  سطح فعاییمهای وخزشی ب نوع و ساختاخ تشکیالتی باشگاه     
کنند از ساختاخ سازمانی ساده و با تعداد شااخ فعاییم میهای وخزشی ک  دخ یک یا چند خشت  انگشمداخد. باشگاه

های وخزشی و دخ هایی وجود داخند ک  دخ اغزب خشت دخ نقط  مقابل، باشگاه  های کای برخوخداخند. اماسطوم و پسم
از ساختاخی  ج یپردازند و دخنتتاامی سطوم و برای اهشاخ مختزف و دخ یک محدوده ج رافیایی وسیع ب  فعاییم می

سطوم سزسز  مرات ی و های سازمانی بسیاخی برخوخداخند. ب  هر میبا  ک  بر پیچیده و سطوم سزسز  مرات ی و پسم
شود، موضوع هااهنگی و مدیریم اموخ مختزف افبوده باشگاه های موجود دخ های سازمانی و تخص تعداد پسم

ها وابست  ب  سطح باشگاه، ، تعداد مشاغل و پسم مدیرالاملفو   مدیرههیئمفالالوه بر اغزب .   خواهد شدترپیچیدهف
یک فو   یک مدیر سایبنیروی انسانی محدود ب  فماکب اسم   سازیه بد باشگافمتناو  اسم. برای مثال دخ یک 

ساختاخ    خشت  و سایب وخزشیفچندیب    با،   باشگاه وخزشی ببخگفاما دخ یک    .باشد   ساختاخ تشکیالتی سادهبا ف   مربی

 

 وجوانا ، نام اخیر یحاظ شد. شده ک  با توج  ب  ت ییرنام ب  فوزاخ  وخزشبدنی اشاخهنام  ب  سازما  تربیمدخ آئیب .1
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،    انض اطیکایتفمسئول ،  سرپرسم تیمف،  مربیف  ،سرمربیف،  مدیر سایبفهای تواند شامل پسمتشکیالتی می
،  مدیر اموخ حقوهیف،  مدیر بازاخیابیف،  مدیر اموخ اداخیف،  پبشکف،  الاومیخواباف،  اموخ مایی ، فمسئول داخخبان ف
باشگاه ناون   سازمانی یک  ساختاخ  ،  6-4باشد. دخ شکل    و امثال آ   کاخشناسا ف،   حراسمف،   مدیر آموزش و آکادمیف
توا  چزاخ پسم ، می مدیرالاملفو   مدیرههیئمفها پس از ایب نوع باشگاهاغزب دخ اسم.  شدهمعرفی  ایخشت تکف

 هاید. تاامی باشگاهبینی کرپیش  باشگاه  خا برای  مسئول خدما فو     بانوا فمربی     ،مربی آهایا ف،   مدیرسایبفسازمانی  
خود   میبانی ک  باشگاه فعاییمب ساختاخ ت عیم کنند اما ب ند از اینتوادخ یک خشت  وخزشی و دخ سطح آماتوخ، میفعال  

های تر و داخای پسمدهد، ایب ساختاخ نیب گستردهها و اهشاخ مختزف گسترش میای، س کخا برای سطوم حرف 
 (.1395سازمانی بیشتری خواهد شد )هربانی و رنری، 

 
 (  1395ای )منبع: قربانی و صفری، رشته یک باشگاه ورزشی تکچارت تشکیالتی . 6-4شکل 

نیرب و دخ محوخهرایی ماننرد  تناسربب خا  هراواحردها و بخرشتروا  ای مریشرت چندخدخ یک باشرگاه وخزشری      
 توسع  داد.  39-4جدول 

 ای  های ورزشی چندرشتهبینی برای باشگاه. واحدهای قابل پیش 39-4جدول 
 توضیح  واحد ردیف 

 های باشگاه و انتخاب مدیرالاملگ اخ، ناظر و حامی دخ برنام سیاسم مدیره یئمه 1

 خیاسمحوزه 2
الاومی ، فمشراوخیب ، فخئیس دفتر ، فمدیر اموخ حقوهی  و فمدیرالامل ، فکایت  انضر اطی ، فمدیر خوابا

 فکایسیو  معامال     

 معاونم وخزشی  3
وخزشری ،   پبشرکهای وخزشری ، ففمعاو  وخزشری ، فمدیر آموزش و پژوهش ، فمدیر فنی ، فمدیرا  تیم

 فمدیر کایت  استعدادیابی  و امثال آ   
 نام و الضویم  خ مایی ، فمدیر اموخ اداخی  و فمدیر بازخگانی ، فاموخ ث مفمعاو  اجرایی ، فمدیر امو معاونم اجرایی  4
استناده از کزااتی مانند فاستادیوم وخزشی ، فسایب وخزشی  و فتیم وخزشی  معادل فباشگاه  اهدام دخستی نیسم.      

با استانداخدهای الزم   محصوخشدهها و امکانا  جان ی  فاستادیوم وخزشی  مکانی مجزب ب  فسکوهای تااشاچی ، فسازه
ها و مسابقاتی ای شکل استادیوم اغزب خوباز و برای بازییا دایرهبرای برگباخی خویدادهای وخزشی  اسم. سازه بیضی  

های پزکانی برای نشستب تااشاگرا  گیرد. دخ ایب نوع سازه اغزب فخدیفی  موخداستناده هراخ میدانیدوممانند ففوت ال و  
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وخزشی، برای انجام فعاییم دخ وخزشی  مکانی سرپوشیده و م تنی بر ضوابا فنی شود. فسایبدخ اطراا  ساخت  می
یک یا چند خشت  وخزشی اسم. سایب وخزشی داخای فمحیطی سربست   برای فتارینا  یا مسابقا  وخزشی  اغزب با 

تریب نقط  آ   های وخزشی دخ پائیبتریب ویژگی یک سایب فانجام بازیجایگاه تااشاگر و دخ مواخدی خوباز اسم. مزم
ای از افراد با وظایف ید مناسب برای تااشاگرا  خواهد بود. فتیم وخزشی  ب  فمجاوال منظوخ ایجاد و امکا  دب 

ای خار  و فاغزب گروهی وخزشکاخ مشخ  برای دستیابی ب  هدا وخزشی خار ، فبر اساس ضوابا فنی خشت 
ا  متویی  برای ای ایجادشده با فمجوز خسای سازممسابق  وخزشی  اسم. فباشگاه وخزشی  مفسس  طراکالنوا  یب 

های وپروخش وخزشکاخا  دخ یک یا چند خشت  وخزشی  بر اساس فموازیب و ضوابا فدخاسیو فعاییم دخ زمین  فآموزش
های وخزشی  بر اساس امکانا  وخزشی و تنریحی ب  االضای خود دخ نقاط مختزف مربوط   اسم. دخواهع فباشگاه

ای یا تنریحی  یا دخ هر س  زمین  فعال باشند. دخ اکثر هزرمانی، حرف توانند ررفاً فها میدهند. باشگاهخدما  می
ها خا های وخزشی ب  باشگاههای وخزشی وظین  ردوخ مجوز فعاییمکشوخها سازما  مزی وخزش ب  هاراه فدخاسیو 

 بر الزده داخند. 

حیا  یک باشگاه وخزشی   تداومجاد و  تریب منابع برای ایمنابع فیبیکی یا کای دی یک باشگاه وخزشی یکی از ارزی     
شود. یک باشگاه وخزشی ماکب اسم خود داخای امکانا  و فضاهای وخزشی باشد، یا دخ بعضی مواخد محسوب می

ای  ب  امکانا  های حرف از امکانا  و فضاهای وخزشی سایر نزادهای وخزشی و غیروخزشی استناده کند. اغزب فباشگاه
ای  ضروخی نیسم. های تنریحی و غیرحرف ایب امر برای فباشگاه  ک یدخحایو فضاهای وخزشی اختصاری نیاز داخند؛  

ها، ها، خودخان ها ، فمداخس  و فمنابع ط یعی مانند پاخکها از امکانا  مختزف مراکب فدویتی ، فدانشگاهبرخی باشگاه
ای اغزب ه ول دخ حیط  اماکب و فضاهای وخزشی دخ وخزش حرف . معیاخهای هابلکنندمیها و نظایر آ   استناده کوه
-های شرکمشود. برای ناون  فکنندخاسیو  فوت ال آسیا  برای باشگاهوسیز  فسازما  برگباخکننده مسابقا   تعییب میب 

ابقا  ازجاز  فوضعیم ایانی، های محل مسکننده دخ مسابقا  تحم پوشش خود حداهل معیاخهایی دخ استادیوم
های زمیب مسابق ، امکانا  خفاهی، تابزوهای های اویی ، ویژگیکنترل، ظرفیم تااشاگر، میبا  خوشنایی، اتاق کاکاتاق

های و  تزویبیونی، اتاق کننرانس، اتاق کنترل دوپینگ، امکانا  های تزویبیونی، جایگاه ایستگاهخاهناا، جایگاه دوخبیب
، اتاق VIPبازیکنا  و داوخا ، اتاق مدیریم وخزشگاه، جایگاه  معزوال ، تابزوهای ت زی اتی، پاخکینگ، خختکب ازیموخدن

های کوچک و کند. باشگاه، خاهروهای منتزی ب  زمیب مسابق  و امثال آ   خا معرفی میو یبیوتزویخادگباخشگرا  
-های تخصصیی باشد ب  واحدترببخگو داخای ابعاد    تریاحرف تری داخند اما هر چ  باشگاه  معاویی ساختاخهای ساده

های بازاخیابی، ای، آژانسهای حرف های تجاخی، بازیکنا ، اتحادی ها، افراد ذیننع، شرکمتری چو  فهواداخا ، خسان 
 (.  1386)خزیزی،  ها و امثال آ   توج  داشت  باشنددویم، مراجع وخزشی، دیگر باشگاه

توا  ب  مراکب  گیرند. برای ناون  می دخ دنیای امروز برخی ساختاخهای خصوری برای اخائ  خدما  مشاوخه شکل می 
های تخصصی مدیریم وخزشی و امثال آ   اشاخه کرد. هرچند ایب مراکب هویم  فاستعدادیابی، مشاوخه سالمتی و مشاوخه 
 دهند.  خ حوزه وخزش خا دخ اختیاخ مخاط یب الام یا تخصصی خود هراخ می باشگاهی نداخند اما خدما  تخصصی د 
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 های ملی و داخلی ورزشی در ایران. معرفی کوتاه از دیگر سازمان15-4
های مزم وخزشی دیگری دخ کشوخ وجود داخند شده دخ ایرا ، سازما های مزم مزی و داخزی معرفیالالوه بر سازما 
 شوند. معرفی می 40-4روخ  کوتاه دخ جدول ب ها ک  بخشی از آ 

 های ملی و داخلی ورزشی در ایران . معرفی کوتاه از سایر سازمان40-4جدول 
 توضیح  نام سازمان  ردیف 

بدنی و معاونم تربیم 1
 تندخستی

ونوجوانا  کودکا  وپروخش با مسئوییم اموخ آموزشی وخزشی های وزاخ  آموزشیکی از معاونم
های وخزشی  و فدفتر اموخ  بدنی و فعاییم سای  با واحدهایی چو  فدفتر تربیم 18تا   6اغزب از 

 سالمم و تندخستی   
-شوخای الایی تربیم  2

بدنی و وخزش  
 هادانشگاه

گیرنده دخ حوزه وخزش دانشگاهی و شامل ناایندگا  گ اخ و تصایم تریب نزاد سیاسمالایی
زی وخزش دانشگاهی ، فوزاخ  التف ، فوزاخ  بزداشم، دخما  و آموزش پبشکی ،  ففدخاسیو  م

 دانشگاه آزاد اسالمی  و فدانشگاه پیام نوخ  
بدنی اداخه کل تربیم 3

 وزاخ  التف 
های فسازما  اموخ دانشجویی  دخ فوزاخ  الزوم، تحقیقا  و فناوخی  و متویی  از زیرمجاوال 

های وخزشی  با واحدهایی چو   ها  و فآموزش هاگانی ، فزیرساخمتوسع  فوخزش هزرمانی و 
توسع    -های وخزشی، بتوسع  زیرساخم -های وخزشی با دو اداخه ایفوبرنام فمعاو  طرم

مسابقا  و توسع   -های هاگانی و تنریحا  سایم ، فمعاو  اموخ وخزشی با دو اداخه ایفوخزش
ی  و پیگیری اموخ مسابقا  واحدهای تحم  های وخزشتوسع  آموزش-وخزش هزرمانی، ب

 منطق  ج رافیایی   8پوشش دخ هایب 
بدنی اداخه کل تربیم 

 نوخدانشگاه پیام
 های معاونم فرهنگی و دانشجویی با مسئوییم اموخ وخزش دخ دانشگاه مربوط   از زیرمجاوال 

بدنی اداخه کل تربیم 3
 دانشگاه آزاد 

های معاونم دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی با مسئوییم اموخ وخزش دخ دانشگاه  از زیرمجاوال 
 مربوط   

های معاونم دانشجویی وزاخ  بزداشم، دخما  و آموزش پبشکی با مسئوییم  از زیرمجاوال  بدنیاداخه تربیم 4
 اموخ وخزشی دخ وزاختخان  مت وع  

بدنی اداخه تربیم 5
- دانشگاه جامع الزای

 کاخبردی   

کاخبردی با مسئوییم اموخ وخزش دخ  -های معاونم دانشجویی دانشگاه جامع الزایاز زیرمجاوال 
 دانشگاه مربوط  

بدنی  اداخا  تربیم 6
 های کشوخ دانشگاه

بدنی و اغزب دخ زیرمجاوال   های کشوخ داخای واحدهای اختصاری برای تربیماغزب دانشگاه
هایی چو  فنظاخ  بر  دانشجویی  یا فمعاونم فرهنگی و اجتااالی  هستند ک  مسئوییم  فمعاونم

بدنی و وخزشی دخ خاستای افبایش تعداد دانشجویا  های تربیمها و فعاییمتنظیم و اجرای برنام 
کننده  خا بر الزده داخند.با توج  ب  سطح و امکانا  دانشگاه ایب اداخا  داخی واحدهایی  مشاخکم 

های    فمعاو  دخترا  ، فمعاو  پسرا  ، فمدیراستخر ، فمدیر وخزش خوابگاه ، فاداخه فعاییمچو
 برنام   و امثال آ  هستند. فوق

اداخه کل اموخ وخزشی   7
وزاخ  تعاو ، کاخ و  

 خفاه اجتااالی

با وظاینی چو  فحنظ و اختقاء سطح سالمم خوحی و جسای جامع  کاخگری با وخزش ،  
های خاه ردی و الازیاتی  و فنظاخ  بر چگونگی فعاییم فدخاسیو  آماتوخی وخزش  خیبی فبرنام 

 ها  و امثال آ   کاخگری ، فتوسع  زیرساخم 
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اداخه کل سالمم،   8
بدنی و مسئوییم  تربیم

 اجتااالی وزاخ  ننم 

تواناندی  زیر نظر فمعاونم توسع  مدیریم و منابع انسانی  و با اهدافی چو  فسالمم، خفاه و 
 های وابست     گ اخی  و فنظاخ  بر شرکم ها ، فسیاسمهای آ  بیشتر کاخکنا  و خانواده

اداخه آمادگی جساانی  9
و وخزش نیروهای  

 مسزح 

دهنده س  با تککید بر فنزادین  کرد  وخزش و آمادگی جساانی  دخ بیب نیروهای مسزح و پوشش 
بدنی سپاه پاسداخا   و فاداخه کل  اختش ، فاداخه کل تربیمبدنی نیروی کزیدی فسازما  تربیم 

 بدنی نیروی انتظامی   تربیم
بدنی  سازما  تربیم 10

 اختش
بدنی نیروی زمینی با مسئوییم وخزش دخ حوزه اختش و واحدهای کزیدی چو  فمدیریم تربیم

  یا نزاجا ، فمدیریم ییهوا نیروی بدنیتربیم پدافند ، فمدیریم بدنیتربیم یا نباجا ، فمدیریم
  مراکب ها،دانشکده  دخ گسترده  وخزشی یا نداجا  و با تککید بر فامکانا  دخیایی نیروی بدنیتربیم

 ستادی آ     واحدهای و هاپادگا  آموزشی،
 بدنیتربیم  کل اداخه 11

 پاسداخا   سپاه
  نیروی بدنیتربیم فمدیریمبا مسئوییم وخزش دخ حوزه سپاه پاسداخا  و واحدهای کزیدی چو  

 بدنیتربیم  هوایی ، فمدیریم نیروی بدنیتربیم  پدافند ، فمدیریم بدنیتربیم  زمینی ، فمدیریم
  و هاپادگا  آموزشی،  مراکب ها،دانشکده  دخ گسترده وخزشی دخیایی  و با تککید بر فامکانا  نیروی

 ستادی آ    واحدهای
 بدنیتربیم  کل اداخه 12

 انتظامی نیروی
  نیروی بدنیتربیم با مسئوییم وخزش دخ حوزه نیروی انتظامی و واحدهای کزیدی چو  فمدیریم

 بدنیتربیم  هوایی ، فمدیریم نیروی بدنیتربیم  پدافند ، فمدیریم بدنیتربیم  زمینی ، فمدیریم
  و هاپادگا  آموزشی،  مراکب ها،دانشکده  دخ گسترده وخزشی دخیایی  و با تککید بر فامکانا  نیروی

 ستادی آ    واحدهای
واحد وخزش دخ   13

 هاشزرداخی 
تر و دخ شزرهای  شزر با ساختاخی دخ سطح فسازما  وخزش شزرداخی  با ساختاخی وسیعدخ کال 

تریب اهداا ایب  تر فعاییم داخند. مزمکوچک دخ هایب فاداخا  وخزش  با ساختاخی کوچک
دخ وخزش شزروندی ، فافبایش آمادگی جساانی شزروندا  ،   ساختاخها فافبایش مشاخکم مردم

 فبز ود امید ب  زندگی  و فتوسع  فضاهای وخزش شزروندی  اسم.  
انجاب نویسندگا  و   14

 الکاسا  وخزشی
دخ ایرا  با وظین  حاایم از خ رنگاخا  و الکاسا   AIPSنویسا  یا نااینده انجاب جزانی وخزشی

    وخزشی
های وخزشی  سازما  15

 تزویبیونی
های وخزش دخ  ساختاخهایی دخ دخو  سازما  رداوسیاا مانند فش ک  تزویبیونی وخزش ، فگروه

 VOD 1و  IP TVهای اینترنتیهای وخزش دخ تزویبیو  های مختزف تزویبیونی  و فگروهش ک 
های وخزشی  سازما  16

 خادیویی
های وخزش دخ  مانند فش ک  خادیویی وخزش ، فگروهساختاخهایی دخ دخو  سازما  رداوسیاا 

 های وخزشی یا محتواهای خادیویی دخ بستر اینترنم های مختزف خادیویی  و فانواع پادکسمش ک 
های وخزشی  سازما  17

 مط والاتی
های الاومی ،  های وخزشی ، فبخش وخزشی خوزنام ساختاخهایی دخ مط والا  مانند فخوزنام 

 و فانواع محتوای متنی و خ ری وخزشی دخ بستر اینترنم   فمجال  وخزشی  

 

های تزویبیونی رداوسیاا خا داخند. مانند ش ک مکا  پخش زنده و تویید محتواهای تزویبیونی ب های اینترنتی هستند ک  اتزویبیو  IP TVنظوخ از م .1
های از ه ل توییدشده دخ بستر اینترنم اسم. نوالی از پخش تزویبیونی دخ خابط  با برنام  VODتوا  ب  فآیو  اشاخه کرد. اما منظوخ از ایب ناون  می از

 توا  ب  فآپاخا   اشاخه کرد.   از ایب ناون  هم می
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های وخزشی  سازما  18
 برخا 

های تخصصی ای مختزف مانند فسایمهای خسان ساختاخهای وخزشی دخ فضای وب و پزتنرم
ها دخ ایرا   و فبخش وخزش سایر النوا  یکی از پرمخاطب سایمب  3وخزشی هاچو  وخزش  

 ها   سایم
ساختاخهای انتشاخاتی توییدکننده کتب وخزشی مانند فناشریب تخصصی وخزشی  یا فناشریب فعال   خزشی ناشریب و 19

 دخ تویید محتوای وخزشی   
-بدنی ردا اداخه تربیم  20

 وسیاا
 وسیاا  واحد مسئول وخزش کاخکنا  سازما  ردا

 وخزشی   افباخهای نرم و  تجزیبا   پوشاک،ف  انواع توییدکنندگا  ازجاز  توییدکنندگا  وخزشی  21
-انجاب وخزش شرکم  22

 های ایرا  
ها ک  با هاکاخی  نزادی مردمی، غیردویتی و داوطز ان  و الضو فدخاسیو  جزانی وخزش شرکم

های وخزشی و  های وخزشی برای توسع  فعاییمفدخاسیو  وخزش کاخگری و سایر فدخاسیو 
 کند.   ها فعاییم میکاخفرمایی و کاخکنا  شرکم های  س ک زندگی فعال دخ حوزه

پژوهشگاه الزوم   23
 وخزشی

از مراکب پژوهشی وابست  ب  وزاخ  التف و تحم پوشش سازما  اموخ دانشجویی ک  با هدا  
 ای و کاخبردی دخ وخزش ایجادشده اسم. های بنیادی، توسع  انجام پژوهش

اداخه وخزش و   24
تنریحا  واحدهای  

 ببخگ تجاخی 

های وخزشی و تنریحی ببخگ و چندمنظوخه دخ واحدهای تجاخی ببخگی مانند  اندازی مجتاعخاه
 ایرا  مال  

اداخه وخزش و   25
 تنریحا  مناط  آزاد 

منظوخه با هدا ج ب گردشگر دخ مناط  آزاد مانند کیش  اندازی مراکب وخزشی و تنریحی چندخاه
 و هشم 

 پردازند.  طوخ تخصصی ب  فروش اهالم، پوشاک و تجزیبا  وخزشی میمراکبی ک  ب  های وخزشیفروشگاه 26
  

 خالصه
مندا  و کنند. بنابرایب الاله ایاززی تحق  پیدا میهای وخزشی دخ سطح مزی و بیبهای وخزشی دخ هایب سازما فعاییم

محزی خود خا بشناسند و اخت اط ایاززی، داخل کشوخ و های وخزشی بیبفعاال  الرر  الزوم وخزشی باید انواع سازما 
های وخزشی فدویتی، غیرانتناالی و بندی از سازما ها خا تشخی  دهند. دخ ایب فصل با مروخی بر انواع دست بیب آ 

ایاززی های مزم و کزیدی دخ سطح جزا  و ایرا  معرفی شدند. با توج  ب  اهایم فکایت  بیبخصوری  انواع سازما 
ایاززی وخزش دخ سطح جزا ، ساختاخ، وظایف و خویدادهای آ  های بیبتریب سازما ی از مزمالنوا  یکایاپیک  ب 

وجوانا  ، های کزیدی فوزاخ  وخزشتری توضیح داده شد. دخ سطح داخزی نیب ساختاخ و وظایف سازما طوخ منصلب 
ایاززی، مزی و داخزی های وخزشی بیبما ها  با جبئیا  بیشتری معرفی شدند و بقی  سازفکایت  مزی ایاپیک  و فباشگاه

 روخ  کوتاه معرفی شدند. ب 
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 هایی برای یادگیریفعالیت
ایازل تا سطح محزی برخسی و یک ایگوی اخت اطی های وخزشی موخدالاله  خود خا از سطح بیبساختاخ سازما  •

 خا برای آ  ترسیم کنید. 

دخ خابط  با سازما  وخزشی موخدالاله  خود با افراد داخای تجرب  دخ آ  حوزه مصاح   کنید. دخ خابط  با نقاط  •
 بندی خود یک مقای  تحزیل بنویسید. هو ، ضعف، فررم و تزدید سازما  جویا شوید و از جاع
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 ورزشی مشاغل انواع با آشناییهدف کلی: 

 :یادگیریاهداف 

 ورزش در شاغل و شغل پایه مفاهیم با آشنایی •

 ورزش در شغل بندیطبقه انواع با آشنایی •

 ورزش در موجود مشاغل انواع با آشنایی •
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 مقدمه
مروخی بر انواع دخ حوزه وخزش و الزوم وخزشی تنوع بسیاخ باالیی از مشاغل ج اب وجود داخد. دخ ایب فصل ب 

 شود. مشاغل موجود دخ ایب حوزه پرداخت  می
 

 . محصول سازمان ورزشی 1-5
گیرد. برای اخائ  محصول سازما  از افرادی دخ هر سازما  وخزشی با هدا اخائ  یک محصول مشخ  شکل می

شود. با ساز ایجاد ش ل میها و وظاینی ک  برای آ  وجود داخد زمین گیرد. ایب جایگاههای مشخصی بزره میجایگاه
توا  مشاغل متعدد و متنوالی خا شاهد های وخزشی وجود داخد، میمحصوال  و سازما توج  ب  تنوالی ک  دخ انواع 
 مروخ کرد. 1-5توا  محصوال  خا ب  شرم جدول بندی میبود. برای ناون  دخ یک دست 

 های ورزشی. انواع محصول سازمان1-5جدول  
 توضیح انواع ردیف

  نگزداخی برای استناده مجدد مانند انواع پوشاک یا تجزیبا  وخزشیمحصول وخزشی هابل یاس و خریداخی و  کاال 1
 ها محصول وخزشی غیرهابل یاس و نگزداخی مانند استناده از خدما  تنریحی، آموزشی و دخمانی باشگاه خدما  2
 های محصول وخزشی مشاب  خدما  با تککید بر اخائ  مشاوخه ب  افراد یا دیگر سازما  ایده 3
 ای وخزشی یا تواناندسازی انسا  برای فروش آ محصول وخزشی خار مانند خرید و فروش بازیکنا  حرف  انسا  4
 افباخهای بازی کامپیوتریتواند هم جن   کاال و هم جن   خدما  داشت  باشد مانند نرممحصول وخزشی ک  می افباخنرم 5
شرایا اخائ   با یتجزیا اخائ  خدما  نیب نقش داشت  باشند. برای ناون  برخی  دیتوی دختوانند برخی کاالها می     

کند یا فخدما  اجاخه یک زمیب تنیس  مستزبم وجود تسزیال  جساانی خا فراهم میخدما  مربوط ب  اخزیابی آمادگی
حوزه خدما   دخ س توا  های وخزشی خا میخدما  سازما (. 1387)چالدوخای، وخزشگاهی آ  اسم 

 (.1386بندی کرد )آگوستا هرناندز، ط ق  2-5  ب  شرم جدول کنندگا میحاا، تااشاچیا  و کنندگا شرکمف
 های ورزشیدر سازمان . انواع خدمات2-5جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
    ی   و سالمم، نشاط اختقای برای تجزیبا  یا مانند استناده از تسزیال :  بزداشتی یا ایف( خفاهی کنندگا شرکم  1

 وخزشی  مزاخ  برای توسع   آموزش از تخصصی مانند استناده: مزاخ   ب( اختقای
 برای خفع نواه  و بیااخی   هاییبرنام    اجرای: م( حاایتی 

مانند  غیرمستقیم و مسابق  دخ حاضر تااشاچیا  مثل مستقیم مشتریا  برای تنریحی هایفررم ایجاد تااشاچیا  2
 تزویبیونی بینندگا 

 کنند.  از وخزشکاخ یا خویداد حاایم می  ینقد ریغ یا ب  شکل نقدی ک  ییهاشرکم یا اشخار کنندگا حاایم 3
های وخزشی با حاایم های وخزشی ماکب اسم یک یا چند محصول خا اخائ  کنند. دخ برخی مواخد سازما سازما      

های ها باید دخ یک شرایا خهابتی دخ خهابم با دیگر سازما پردازند. دخ سایر مواخد سازما دویتی ب  اخائ  محصول می
د مختزف کینیم، هیام، ترویج و نحوه توزیع محصول با توج  ب  با محصول مشاب  فعاییم کنند. دخ ایب شرایا ابعا

ای برای استق ال از محصول سازما  وخزشی و ادام  کاخ سازما  کنندهفنیاز، خواست  و تقاضای مشتریا   نقش تعییب
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اشی وخزشی خواهد داشم. فنیاز  ب  میل دخونی مشتری یا مصرا کننده برای استناده از یک محصول و خفع تنش ن
آوخند. دن ال احساس نیاز برای سالمتی یا سرگرمی ب  محصول وخزشی خوی میاز آ  اسم. برای ناون  برخی ب 

کننده برای خفع نیاز بستگی داخد. برای ناون  یک فرد برای خفع نیاز سالمتی با فخواست   ب  سزیق  مشتری یا مصرا
ی ب  وخزش فبدمینتو   خا با توج  ب  الاله  خوی بیاوخد. وخزش ماکب اسم ب  وخزش فامادگی جساانی  و فرد دیگر

یا یک فرد دیگر برای خفع نیاز سرگرمی خود ب  تااشای ففوت ال  و فرد دیگر ب  تااشای فوایی ال  با توج  ب  سزیق  و 
نا  موجود خود ها ب  منظوخ خفع نیاز، هر فرد ب  توانایی مایی یا امکاالاله  خود بنشیند. برای برآوخد هر یک سزیق 

کند برای ناون  فردی ک  برای خفع نیاز سالمتی با وخزش، ماکب اسم ب  تااشای بازی النوا  فتقاضا  توج  میب 
های فراتر از شرایا موجود فرد، ترجیح دهد تا فوت ال دخ وخزشگاه الاله  داشت  باشد اما ب  دییل بعد مسافم و هبین 

 آ  خا از تزویبیو  تااشا کند. 
کنندگا  دخ های وخزشی با شناخم و مطایع  دهی  انواع فنیاز، خواست  و تقاضا  دخ مشتریا  و مصراسازما      

های وخزشی فخویدادهای های متاایب و پرخون  سازما تالش برای اخائ  محصول متناسب هستند. یکی از محصول 
ایاززی وهزرمانی کشوخ تا ا دانشگاهی، داخزی تا بیبتنوع خویدادها از محزی تا کشوخی، آموزشگاهی  ت وخزشی  اسم.  

النوا  بخشی از خویدادهای  وخزشی ب جزانی و ایاپیک، نشانگر حجم گسترده آ  دخ داخل و خاخم از کشوخ اسم. 
انواع خویدادهای  های مدیریتی پیشرفت  اسم.های کسب و کاخ و خوشرنعم وخزش، داخای ارول هانونی، حوزه

 بندی کرد. دست  3-5توا  ب  شرم جدول وخزشی خا می
 بندی از رویداد ورزشی. انواع دسته 3-5جدول 

 توضیح انواع رویداد ردیف
 . هندی کپ یا اخفاهی )تعادیی(3.محزی، 2.خانوادگی، 1 دوستانه وتفریحی 1
 شزرهای کشوخ یا دیگر کشوخهاشزری، از دیگر مسابق  با تیم یا بازیکنا  محزی، هم تدارکاتی )آماده سازی( 2
 هزرمانی باشگاهی، شزری یا شزرستا  و انتخابی شزرستانی شزری یا شزرستانی  رسمی داخل کشوری 3

 هزرمانی باشگاهی، استانی و انتخابی استانی   استانی 
 هزرمانی باشگاهی، کشوخی و انتخابی تیم مزی  کشوخی 

ایاززی، های آزاد بیب.توخنانم3ایاززی جوانا ، های بیب.توخنانم2ایاززی، های بیب.توخنانم1 المللیرسمی بین 4
.خویدادهای ناایشی 6پیشکسوتا ،  ایاززیبیب .خویدادهای5ایاززی جوانا ، های آزاد بیب.توخنانم4
های ها و سازما ایاززی )بیب االضاء اتحادی های بیب.مسابق 7خهابم بدو  النوا  یا جایب  نقدی(، (

.خویدادهای 9. مسابق  دالوتی )با جایبه یا بدو  جایبه با دالو  میببا (، 8وخزشی خسای کشوخها(، 
.مسابقا  11ها یا بازی ببخگا ، .مسابقا  برتریب10آسیائی و...(، های ای ) مانند ایاپیک، بازیچندخشت 
. هزرمانی 14ای )آسیا، اخوپا، و...(، . مسابقا  هزرمانی هاخه13.مسابقا  هزرمانی جزا ، 12هزرمانی، 

 ای )مثل غرب آسیا(منطق 
 . جزانی دانش آموزی4.ایاپیاد، 3واستانی و کشوخی(، ای .بیب مداخس )منطق 2.داخزی مداخس، 1 دانش آموزی وآموزشگاهی 5
 . جزانی دانشجوئی4.ایاپیاد، 3ای، استانی وکشوخی(، ها )منطق .بیب دانشگاه2.داخزی دانشگاه، 1 دانشجوئی ودانشگاهی 6
 .مسابق  کاخگرا 3.مسابق  کاخکنا  اداخا  دویتی و 2.داخل سازمانی، 1 هاادارات و سازمان 7
 ...(و هاگانی دوهای مثل)وخزش  وت زیغ ترویج هدا با همگانی وعمومی  8
 ...و خسای با تنریحی یا کشوخی با استانی مسابق  ترکیب مثل ترکیبی  9
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 . یشکسوتا 5. ببخگساال  و 4.جوانا ، 3.نوجوانا ، 2.نونزاال ، 1 های سنی مختلفرده 10
 های سنی اُپب خده. 2.اُپب )بدو  محدودیم سنی( و 1 اُپب 11
 . فقا یک ننر مثل گزف و اسکی3بازیکب مانند تنیس،  2. فقا 2.تعداد زیاد مثل فوت ال، 1 بر اساس تعداد بازیکن  12
 ایاززی . بیب4.کشوخی، 3ای، .منطق 2.استانی، 1 همایش 13
 .معاویی 2.ببخگ، 1 سطح رویداد 14
 ,Tournament, Tour, Match, Competition, Event, Race, League, Play Off شکل و ماهیت رویداد 15

Championship, Head to head, Challenge round, Fight, Meeting, Friendly, 
Bout, Encounter, Cup, Trail and Qualifier 

داخند. برای ناون  یک فدخاسیو  مانند های برگباخکننده خویدادها، گاهی هویم دائای و گاهی موهم سازما      
های ایاپیک هویم موهتی داخند )هاسای و فدخاسیو  فوت ال داخای هویم دایای و برخی مانند کایت  برگباخی بازی

برای برگباخی یک خویداد وخزشی س  مرحز  فپیش، حیب و پس از اجرا  وجود داخد ک  باید برای  (.1396کشاوخز، 
شوند. هر چند بندی خویدادهای وخزشی ب  دو نوع فمعاویی و ببخگ  تقسیم میکرد. دخ یک دست خیبی ها برنام آ 

انگیب، ج اب و شود اما الالوه بر فهیجا از سایر خویدادها دشواخ میببخگ  یوخزش دادیخو کدخ مواخدی تناو  ی
 . (2018، 1)اونومیچزیتوا  آ  خا متاایب کرد می 4-5ی  با مواخدی ب  شرم جدول ایاززبیبتوج  

 های متمایزکننده رویدادهای ورزشی بزرگ      . انواع ویژگی4-5جدول 
 توضیح انواع ردیف

  بود  منظم زمانی فوارل یا توخنانم و دخ ایمسابقا  دوخه 1
 وخزشی دخ چند مکا و خهابم خه ا  ادیتعداد زبا مد  کوتاه ببخگ بود  2
 از خویدادکشوخ  بیندچ یهاخسان و پوشش کشوخ  کیب  محدودن ود  ب   هاپوشش خسان  3
 گیحال، ی  بیبا اهای از ایب دسم هستند.  ناون   دوومیدانی  یمسابقا  جزان  فوت ال و  یجزانجام  ک،یسابقا  ایاپ م

دخ هایب توخنانم یا ا  آ  مسابقزیرا  ی نداخدطیشرا بیننده دخ سراسر جزا ، چنیبها و یزیمبا وجود  سیبرتر انگز
اسم و کشوخها  محصویی بسیاخ پرهبین ، ببخگ یوخزش دادیخو کی .شودبرگباخ میدخ طول سال  و سمین ایدوخه
 یببانیمکسب الاله  ب   ،وجودایب کنند. با یمآ   میببانیو  یبرگباخ ی شرایاسازآمادهررا خا  یا  زیادیسای
 5-5توا  ب  مواخدی ب  شرم جدول ارزی افبایش ایب اشتیاق میامل والاز  اسم. شیافباخو ب  ببخگ  هایدادیخو

  (. 2018)انومیچزی،   اشاخه کرد
 . انواع عوامل تمایل به میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ      5-5جدول 

 توضیح انواع ردیف
 یهاخسان  یفناوخ 1

 دیجد
و برآوخدهای کننده دخ سراسر جزا  ها مصراو یزیهابما  ب  م یامکا  دسترسای و ماهواخه و یبیتزو ةتوسع

 ی بیینده دخ ایام خویدادهایی مانند ایاپیک  ننر اخدیزیم 40حدود 
 یهافررم 2

 ببا یم ی اتیت ز
ده و حتی استناده کننها ننر مصراو یزیب  م یدسترسشد  برای شزر یا کشوخ میببا  با فررم ت زی اتی و شناخت 

 ها دویم یایاززبیب  یپزااسید
 ةتوسع یهافررم 3

 یداخز
 ،ی وخزش فضاها ، فتوسع  اماکب و فضاهای یسازفشزر و کشوخ  با اهداماتی چو  فزی ا یکیبیف ةتوسعزمین  

  یی ربنایز ةتوسع یبرا االت اخ مایی بیتکمو ف  هاهتل و ونقلحال یهاستمیسفتوسع  

 
1. Onwumechili 
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ها و ها، اداخهها، هتلهای میببانی مانند وخزشگاهوسازها و توسع  زیرساخمایجاد فررم اشت ال دخ فساخم  اشت ال جادیا 4
 ونقل   داخی، امنیم و حالپ یری، هتلهای مزاا بخش

بزداشتی و یوازم ، اغ  ی،دنینوشها از جاز  فج ب گردشگرا  ب  محل خویداد و توسع  مشاغل با انواع خرید آ  یگردشگرتوسع   5
 امثال آ   

دخآمد  شیافبا 6
 یاتیمای

استناده از  ا یمایگردشگری ، ف یهاا یمایف  ،هاهتل ا یمایف،  دیدخآمد حارل از مشاغل جداز  ا یمایف
   و امثال آ  برای کاک ب  بز ود کینیم زندگی اهایی منطق  دادیپس از خو های ایجاد شدهزیرساخم

کنندگا   و هاچنیب فکینیم، های وخزشی بر اساس فمحصول اخائ  شده ب  مشتریا  و مصراب  هایب نحو سازما      
هیام و نحوه اخائ  محصول  با توج  ب  فنیاز، خواست  و تقاضای مشتریا   باید ساختاخی با مشاغل و وظایف مشخصی 

 خا ایجاد کند تا ب  هدا خود دسم یابد. 
  

 . مفهوم شغل2-5
 ب   دستابد  اسم اما فپسم   و  وقحق  دخیافم  مقابل  دخ فرد یک  مرت ا واگ اخشده ب   و  مشاب   شامل فوظایف  فش ل  

 ب  دیگر برخی و ننر یک ب  هاپسم برخی کاخها حجم ب  توج  سازما   اشاخه داخد. با دخ افراد سازمانی فجایگاه
کنند می تصدی خا مختزف یک سازما ، بیسم پسم کاخکنا  از ننریعنی دخ مواخدی بیسم. نیاز داخند افراد جاعی از

 تواند دخمی  و  نیسم  ش ل، پسم  اما فهر  اسم ،  ش ل  پسم فهر  توضیحا ،  ایب  هستند. با  مشابزی  ش ل  هاآ   ک  کزی 
 ط    سازمانی  ثابم  پسم  و  معنای منصب  اسم. ش لب   معنای حرف   و فپسمب   دیگر فش لال اخ ب .  ن اشد   سازما 

 هستند.  6-5جدول  شرم ب  تعاخینی داخای کشوخی استخدام هانو  8 و 7مواد 
 . تعریف شغل، رسته و پست بر اساس قانون استخدام کشوری ایران 6-5جدول 

 تعریف مفهوم ردیف
 کشوخ استخدامی و اداخی اموخ سازما  طرا از ک  مشخ   و مستار فمرت ا، هایمسئوییم و وظایف . مجاوع7 ماده ش ل 1

 . شود شناخت  واحد کاخ النوا ب 
  تجربی  و تحصیزی خشت  حرف ، کاخ، فنوع ازیحاظ مشاغل با وابستگی نبدیک خشت  مجاوع. 7 ماده خست  2
   مستخدم دائای برای یک ش ل با یک های دویتیسازما  دخ . محزی8 ماده پسم ثابم 3
ش ل  مناسب برای آ   افراد ش ل و با فتحزیل و شناسایی  ش ل  فشناخم شیوه تریبمنطقی ش ل، برای تنظیم     

کاخ  ب   شرایا و ساالا  کاخ، وسایل و ابباخ ذهنی، و جساانی نیازهای مانند فوظایف، ش زی نیازهای از اطالع اسم.
هایب منظوخ هر فرد دخ حوزه وخزش،  کنند. ب کاک می بیشتر آگاهی شوندگا  دخ اهدام باکنندگا  و انتخابانتخاب

منظوخ وخود ب  یکی از مشاغل وخزشی  باید با سازی خود ب ی آمادهه ل از فانتخاب ش ل موخدالاله   یا فتالش برا
 و جساانی شرایا و هامزاخ  باالخره و وظایف انجام الزم و انجام نحوه فوظایف، ماهیم با ش ل  وتحزیلفتجبی 
 گوناگو  هایجن   زمین  دخ پردازش اطالالا  ب  مربوط فنو  ب . آشنا شود وظایف موخدنظر  انجام برای الزم ذهنی
 فرآیند یا الال نوع تواند شامل هرایب اهدام می. شودمی گنت  ش ل  وتحزیلفتجبی  سازما ، یک مختزف هایش ل

 توا  ب  اطالالا  گستردهباشد. با ایب خوش می  کاخمند   و  فکاخ  ب   مربوط  اطالالا   اخزشیابی   و  کرد منظم  آوخی،فجاع
 توا می  خا  مختزف  هایش ل  ب   مربوط  مناسب دخ اخت اط با یک ش ل دسم یافم. اطالالا گیری  تصایم  برای  الای   و
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آوخی مستقیم  و یا فجاع  سرپرسم  و  ش ل  متصدی  با  اجرا  و فانجام مصاح    هنگام  دخ  ش ل  متصدی  االاال   با فمشاهده
النوا  یک آوخد. انتخاب شد  ب  دسم ها  ب آ  مستقیم سرپرسم و ش ل اطالالا  از طری  پرسشنام  از متصدیا 

 انجام ب  بزتر برای الزم هایمزاخ  و کاخ انجام چگونگی از دهی  استن اط مستزبم یک ش ل، برای شرایا واجد فرد
 و چیسم  ک  فش ل شود باید معزوم گوناگو ، الزلب  مشاغل  فساختاخ بازنگری دخ هاچنیب. اسم آ  خسانید 
شده اسم و یک ها تزی ها  توسا سازما گون  فشرم ش لدخ بسیاخی از مواخد ایب. اسم  کدام آ  با مرت ا فنیازهای

شد   اهدام کند. سازی برای انتخابمنظوخ فانتخاب یا آمادهگیری مناسب ب ها ب  تصایمفرد باید با خواند  دهی  آ 
 نتایج  دخباخه  تصایم  اتخاذ  و  ش ل  یک  ط یعم  و  ماهیم  منظم  ش ل یا کاخشکافی  ب  فمطایع   وتحزیلدخمجاوع فتجبی 

 معرفی شده اسم.  7-5وخزشی دخ جدول  ش ل وتحزیل فتجبی  مفثر دخ شود. الواملآ   گنت  می
 های ورزشیوتحلیل شغل. عوامل عمده راهنما برای تجزیه7-5جدول 

 عوامل  ردیف عوامل  ردیف
 دیگر مشاغل سرپرستی مسئوییم 11 ش ل نوع 1
 (محرمان  اطالالا  حنظ) هاگباخش و اسناد مسئوییم 12 وظایف توریف و شرم 2
 تصایم اتخاذ مسئوییم 13 ش ل انجام برای الزم اطالالا  و الزای معزوما  3
 دیگرا  جا  حنظ و ایانی مسئوییم 14 الزای تجرب  4
 خجوعاخباب و مردم با تااس و اخت اط 15 ابتکاخ الزم میبا  5
  ش ل بر شدهنظاخ  االاال حدود 16 هافعاییم و وظایف دشواخی میبا  6
 فکری هایفعاییم 17 مقاما  با تااس و اخت اط مسئوییم 7
 جساانی و فیبیکی هایفعاییم 18 هاخوش و هامشیخا مسئوییم 8
 آ  از ناشی هایخستگی و خطرا  و کاخ شرایا 19 مایی مسئوییم 9
   داخایی و اموال حنظ مسئوییم 10
و مواخدی چو    سازما   یک  وخزشی دخ  مشاغل  ب  ماهیم  اطالالا   آوخیش ل وخزشی  با جاع  وتحزیلدخ فتجبی      

خا  ش ل یک مطایع  و اطالالا  حارل از برخسی حقیقم شود. دخبرده میپی   مشاغل احراز شرایاف و  ش ل شرمف
 آ  چگونگی و کرد. با اطالالا  مربوط ب  ش ل فش ل  و فشاغل  تقسیماطالالا  مربوط ب   هسام دو توا  ب می

 ش ل یک آمیبموفقیم انجام برای الزم هایویژگی و شاغل شود و با اطالالا  مربوط ب مشخ  می  ش ل شرمف
 کنند. معرفی می  8-5شرم جدول  های  خود خا ب ش ل  ها فشرمبسیاخی از سازما .  شودمی  تزی    مشاغل  احراز  فشرایا

 ترین محورها در هر شرح شغل ورزشی. مهم8-5جدول 
 محورها ردیف

 ش ل النوا  1
 خدیف  شااخه 2
 ش ل هایمسئوییم و وظایف انجام برای الزم کاخکنا  تعداد 3
 ش ل وظایف وسایل الزم برای اجرای و آال ماشیب و ابباخ شامل ش ل هایمسئوییم و وظایف از ایخالر  4
  ش ل وظایف اجرای برای مواد الزم شرم 5
 سازما  دیگر مشاغل با ش ل خوابا شرم 6
  موخدنظر ش ل ب  نس م مشاغل داخای جن   ترفیعی ذکر 7
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 ش ل اجرای برای الزم کاخآموزی و آموزش 8
 حقوق و دستابد میبا  9
 کاخ الادی ساالا  میبا  10
 مانند فدما، خطوبم و آیودگی   کاخ محیطی شرایا 11

 با فحداهل فعاییم  یا کاخ هر داد  فخصوریا  الزم برای انجام ب  شاغل  فمشخصا  یا ش ل  احراز فشرایا     
مشخ   ش ل احراز شرایا دخ دخواهع. آمیب وظایف ش ل  اشاخه داخدانجام موفقیم برای الزم خصوریا  و شرایا

تجربی  هادخ ب  انجام  و تحصیزی تخصصی، اطالالاتی، مزاختی، های فجساانی،ویژگی با چ  کسی چ  ک  شودمی
 موخدنظر اسم.  ش ل هایمسئوییم و وظایف

مشاغل   .(1390ند )برومند، هست  خود اشت اال فو   بگیرا حقوق یامبد فطوخ الاده شامل دو گروه شاغال  ب      
وخزشکاخ و مربی وخزشی، وخزشی مانند ف. برخی مشاغل اسمدخ حوزه وخزش موجود  تاامی مشاغلشامل وخزشی 

 . الاومی داخدمانند فحسابداخ  دخ یک سازما  وخزشی جن   برخی مشاغل و خار محیا وخزش   داوخ
 

 . اهمیت و ضرورت شغل در ورزش3-5
مشاغل وخزشی دخ یک جامع  خون  و بازاخ بیشتری داشت  باشد، وخزش دخ آ  جامع  از خون  بیشتری  هرچقدخ

های با فظرفیم دن ال موهعیمزایی و کاهش تعداد بیکاخا  جامع  ب ها برای اشت ال برخوخداخ خواهد بود. حکومم
های فررمهای داخای دخ زمره بخشایب حوزه ،  الزوم وخزشیفبا توج  ب  ابعاد گسترده زایی بیشتر  هستند. اشت ال 

  و داخای رنعم دخآمدزافششم دخ برخی کشوخها، جایگاه وخزش شود. ش زی بسیاخ باال دخ سطح جزا  شناخت  می
بدنی شا  دخ بخش تربیمتعداد افرادی ک  ش ل ارزی 2015اسم. برای ناون  دخ سال   ایجاد اشت ال فررم باال دخ ف

و  دخرد مردم اخوپا ب  تنریحا  40تا  30میزیو  ننر بود. بیب  6/1کشوخ الضو اتحادیة اخوپا  28و وخزش اسم دخ 
های مردم اخوپا مربوط ب  وخزش باشگاهی اسم و دخرد هبین  و حدود ده پردازنداوها  فراغم میگردشگری دخ 

سزم مشاغل وخزشی   .اندمیزیو  ننر دخ اخوپا الضو باشگاه  130تا    120د داخد. بیب  هباخ باشگاه دخ اخوپا وجو  800حدود  
 49/1و اتحادی  اخوپا  3/1، فرانس  6/1، بز اخستا  3/1، بزژیک 2/3، اتریش 5/2کنگ هنگفدخ نس م ب  سایر مشاغل 

دخرد  5/2یند  ب   2012ایاپیک  زما بود و دخ دخرد  8/1 دخ انگزستا   گباخش شده اسم. مشاغل وخزشی دخرد
زایی ویی وضعیم اشت ال دخ وخزش مناسب نیسم و اشت ال لیخت   دوم پتانسبا وجود  ایرا دخ افبایش پیدا کرد. 

گون  سنان  دخ ایرا  هیچک. مت(1396)خضوی و هاکاخا ،  ایتحصیال  دانشگاهی دوبرابر نرخ بیکاخی اسمتعداد فاخغ
 (. 1392وجود نداخد )برومند و هاکاخا ،   بدنی و وخزشبخش تربیمفآماخ خسای و مشخصی از شاغزیب 

خشد متوسا ، 2014تا  2009مطایعا  از سال داخد و بر اساس رنایع انواع دخ بیب  سریعی رنعم وخزش خشد     
با حدود    رنعم وخزشفم.  بوده اسکشوخها  از متوسا نرخ خشد اهتصادی بسیاخی از و باالتر  هنم دخرد  ساالن  آ   

. دخ دادخا ب  خود اختصار   کل تویید ناخای  جزانیفحدود یک دخرد از ، 2014دخ سال میزیاخد دالخ دخآمد  700
،  آموزشف،  مربیگریف،  مدیریم و اموخ اداخیف ویژه دخ ابعادی چو ب نیب خو ایب خاستا مشاغل موجود دخ وخزش 

و   فنیفاموخ   ،اموخ حقوهی و هضاو ف،  ایوخزشکاخ حرف ف،  مزندسیف،  اخت اطا  و خسان ف،  شکیپبف،  بازاخیابیف
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مانند  ایاززیبیبتوا  ب  ایگوهای وخزشی، میبندی مشاغل بندی و ط ق دست رای . بامثال آ  خو ب  توسع  هستند
  NACE  های اهتصادی دخ اتحادی  اخوپابندی آماخی فعاییمط ق ف  و  ISCO 1یا    ایاززی مشاغلبندی استانداخد بیبط ق ف

های ش زی وخزشی از ه یل فمدیرا  مراکب وخزشی، تنریحی و فرهنگی ، گروه  ISCOدخ استانداخد ف .اشاخه کرد
ا  ها ، فکاخکنتزویبیو  و دیگر خسان   ،خادیوو گباخشگرا  وخزشی  فمجریا     ،نگاخا  شامل نویسندگا  وخزشی فخوزنام 

های اندام شامل وخزشکاخا  و بازیکنا  وخزشی، مربیا  و مقاما  وخزشی و سرپرستا  برنام اموخ وخزشی و تناسب
،  تنریحی  و  های وخزشیففعاییم  مشاغل وخزشی چو   نیب   NACEوجود داخد. دخ استانداخد فاندام   تنریحی و تناسب

 شدهدیگر مواخد مشاب  معرفیاندام ، و تناسب خدما وخزشی ، فهای های باشگاهتجزیبا  وخزشی ، ففعاییمتویید ف
مانند برخی مشاغل    داخد.هاو مزاخ  باال دخ انواع فمشاغلتنوع از مشاغل وخزشی نشا  های بندیدست اسم. مروخ 

ا  گردشگری مانند خاهناایمانند فبرخی مشاغل  تری داخند و  سابق  طوالنیمعزم وخزشف   وشناو  مربیگری فوت ال ف
با .  داخندهای گوناگونی نیاز  مشاغل وخزشی ب  مزاخ انواع  هاچنیب   و فمربی اسکیم  نس تاً جدیدتر هستند.  وخزشی
 ، فتعییب شد  نوع مشاغل وخزشیبندی و مشخ ط ق ضروخ  ف  تنوع زیاد دخ مشاغل وخزشیفوجود اینحال 
 .رجست  ساخت  اسمخا بها  برای مزاخ آموزشی موخدنیاز های هفتعییب انواع دوخو   های موخدنیاز ایب مشاغلمزاخ 

های ضعف تریب چایششود و از مزمهای جزانی استناده نایدخ ایرا  هنوز از ظرفیم مشاغل وخزشی متناسب با تجرب 
  .(1396هاکاخا ، اشاخه کرد )خضوی و  9-5توا  ب  مواخدی ب  شرم جدول بندی مشاغل وخزشی دخ ایرا  میط ق 

 بندی مشاغل ورزشی در ایران  ترین محورهای چالش ضعف طبقه. مهم9-5جدول 
 محورها ردیف

  ش زی هایکاخخاه ف و  ش ل احراز شرایاف ، ش ل شرمف دخ  شنافیم ضعفف و  مناسب دهیسازما  ضعفف 1
 برای اینای نقش دخ آ   غیرتخصصی و ج ب افراد فشزر  و ثرو   دخ وخزش ج ابیم 2
  گیریتصایم و وخزشی مشاغل حوزهف ب   غیرشایست  اغزب و غیرمرت ا افرادف وخود 3
 کشوخ  دخ زیاد ش زی هایو غنزم از فررم  دنیا دخ وخزشی مشاغلف ب  نس م کافی شناخم الدم 4
   الزم آموزشی خدما  دخ ضعفف و  افراد ش زی انحراافو اثر آ  دخ  وخزشی مشاغل ب  نس م شناخم الدم 5
بدنی و وخزش و اه ال الاومی مردم دخ ایرا ، فظرفیم بایقوه زیادی دخ ایجاد اشت ال تربیمفعزی  جایگاه  ب    توج  با     

  دهی   پژوهش  و فگ اخا سیاسم و خیبا برنام فتوج    و دخآمدزایی  برای آ  وجود داخد. برای خسید  ب  ایب نتیج  ب 
دخ بیب متخصصا  و افراد شاغل دخ ایب   گراییایدانش، شایستگی و حرف فسطح باالیی از ب  وخزش  .اسم نیاز

.   بسیاخ زیاد اسممتخصصا  حوزه وخزشفاهایم و نقش  ج ید. دخنتمحصول حارل شوتا بزتریب نیاز داخد رنعم 
و کسب توسع     ،برای خشدو برخوخداخی از کاخکنا  و کاخشناسا  خ ره  های وخزشی  سازما و تخصصی  مدیریم مفثر  

دخ ایرا  با توج  ب  ظرفیم محدود و . (1396)خضوی و هاکاخا ،  اسم اهداا سازمانی یک ضروخ  انکاخناپ یر 
فع خبخش دویتی، کاخآفرینی و خوداشت ایی دخ بخش خصوری وخزشی بسیاخ مزم اسم. دخ ایب خاستا بر ف شدهاش اع

مشاغل  ، فوکاخ خانگیکسبفگسترش شود.   تککید میهای کوچک و متوسابنگاه توسع فو   مشکال  و موانع خشد
ها گیرد. دخ ایب خاستا دانشگاهموخدتوج  ویژه هراخ می  زای بخش خصوری و تعاونیهای اشت ال طرمفو   از خاه دوخ
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شجویانی کاخآفریب دخ وخزش اهدام کنند. دخ ایب خاستا فنظام آموزشی باید با خویکردی نیازمحوخ و با تککید بر تربیم دان
خویکرد آموزش نیروی انسانی متخص ، ماهر و کاخآمد متناسب با نیازهای بازاخ کاخ فعزی و آتی و باید خوی 

ال  وخزش ان  ، فنظام هانونگ اخ بر توسع  محیا حقوهی م تنی بر حاایم از کاخآفرینا  وخزشی ، فمجریا  ککاخآفرین
کننده با کنترل دائای از اجرای مواخد مندی از نیروهای متخص  و کاخآفریب  و فنظام نظاخ ساالخی و بزرهبر شایست 

های گسترده وخزش و مشاغل موجود دخ آ  خا فراهم مندی کشوخ از ظرفیمگ اخی کنند تا شرایا بزرهه زی  سرمای 
 کنند.  

 

 شغلیهای فرصتورزش و .  4-5
طوخ مستقیم و ب  اسم ک  21تریب و پردخآمدتریب رنایع دخ هر  النوا  یکی از ببخگوخزش و تنریحا  سایم ب 

تویید ناخای  داخزی فتوج  رنعم وخزش دخ غیرمستقیم دخ توسع  اهتصادی کشوخهای جزا  نقش داخند. سزم هابل
موجب اختقای جایگاه ایب رنعم دخ بیب رنایع دیگر شده   دخرد 4/4ا ت 75/0با االدادی بیب ف GDP 1یا  کشوخها

شده اسم. ایب االداد اغزب حارل   دخرد برآوخد  1/1حدود    اسم. سزم رنعم وخزش از تویید ناخای  داخزی ایرا 
 ها،ییگ ها،باشگاه وخزشکاخا ، مربیا ،   دخ میا  فهواداخا ،اطالالا  وخزشیو خدمم  ،کاال م ادی  و معامز  انواع ف

اشاخه کرد  10-5توا  ب  مواخدی ب  شرم جدول  ها  بوده اسم. ازجاز  آ  میها و سازما ها و انواع شرکمدخاسیو ف
 (. 1396)خضوی و هاکاخا ، 

 . انواع موارد در صنعت ورزشی10-5جدول  
 موارد ردیف موارد ردیف

 وخزشی اماکب و تسزیال  11 وخزشی گردشگری 1
 بازاخیابی تحقیقا  12 وخزشی کاالهای 2
 مدیریتی خدما  13 وخزشی وسایل و ابباخ 3
 خدما  تندخستی و سالمتی 14 آماتوخی کنندهشرکم داخای هایوخزش 4
 ای خدما  خسان  15 ایحرف  هایوخزش 5
 های حقوهی وخزشیمشاوخه 16 تنریحا  6
 اطالالاتی و اخت اطیخدما  فناوخی  17 دانشگاه و مداخس دخ هزرمانی وخزش 7
 مشاوخه ت  ی  وخزشی 18 وخزش از گریحامی رنعم 8
 وانتقال بازیکبنقل 19 وخزش کنندهاداخه هایسازما  و هاهیئم 9
 فروش فناوخی وخزشی  20 ت زی ی و ترویجی مواخد 10
های وخزشی سازما بر بازاخ کاخ  شد    مانند وضعیم فاهتصادی، سیاسی، ج رافیایی و جزانیالوامل الاومی زیادی       
های ش زی دخ حیط  مدیریم وخزش باید دخک خوشنی از محصوال  یک برای انتخاب رحیح فررم اخند.اثر د

 

1.  Gross Domestic Product (GDP): 
 دخ کشروخ یک مرزهای دخ داخل یدشردهتوی نزایی خدما  و کاالها کل اخزش اسرم ک  اهتصراد گیری واندازه هایمقیاس از  فتویید ناخای  داخزی  یکی 

  افراد دخآمد  Gross National Product مزی ناخای  تویید محاسررر   کند. دخمی گیریاندازه جاخی پول واحد ب  توج  با خا معیب زمانی بازه یک
 خاخم ب  خا خود دخآمد ک   کشروخ آ  مقیم خاخجی افراد دخآمد و شرودمی جاع مزی ناخای  تویید با شرودمیبازفرسرتاده  کشروخ ب  ک  کشروخ از خاخم

 شود.  می کاست  آ  از فرستندمی
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  دخیک هاآ ی الازکرد ابیو اخزسازما  وخزشی یا تنریحی داشم. برای ناون  فنوع کاخمندا  استخدامی ، فآموزش 
فخدما  مصرفی  متناو  از فخدما  انسانی  اسم. خدما  وخزشی و تنریحی انواع متعدد و متناوتی داخند و 

 (. 1397های فراهم آوخنده ایب خدما  نیب متنوع هستند )هاسای، کشکر و خاسخ، سازما 
های وخزشی  مطرم شود سان النوا  یک متخص  فبرگباخی خویداد وخزشی  یا فمدیریم خفردی ک  هصد داخد ب      

ی تخصصی ایب خشت  و هاکتابالازی و هم با کاک از  روخ ب و دخ آینده واخد ایب نوع بازاخ کاخ شود، باید هم 
النوا  فداوطزب یا کاخوخز  خود خا برای ایب الرر  آماده کند. با مروخ فتعداد مسابقا  وخزشی  دخ مشاخکم فعال ب 

امروزه فمدیریم برگباخی توا  مواخد متعددی از فخویدادهای وخزشی  خا شاهد بود. های وخزشی میتقویم سازما 
های وخزشی از بیشتریب شود. ایب فمحصول  سازما النوا  یک تخص  دخ فمدیریم وخزشی  مطرم میمسابقا   ب 

نی ایجاد کرد. دخ مشتریا  دخ نوع خود برخوخداخ اسم تا جائیک  امروزه منزوم فرنعم وخزش  خا دخ ادبیا  جزا
 خوبی شناخم.های مشاغل وخزشی خا ب بندیهایب زمین  باید انواع ط ق 

ها نیب بسیاخ مزم اسم. هر سازما  یا تشکیال  اغزب از ابعاد های آ انتخاب سازما  وخزشی با توج  ب  تناو     
تری نس م ب  سازما  زاوی  نگاه دهی تواند ها میبندی اسم ک  هر یک آ هابل تقسیم 11-5مختزنی ب  شرم جدول 

 کند. برای انتخاب آ  و ش ل موخد نظر دخ آ  ایجاد می
 های ورزشی بندی از سازمانانواع دسته .11-5جدول 

 توضیح انواع ردیف

  فعاییم زمانی دوخهف و  اجتااالی ساختاخهایف ، مایی وابستگیف ، ج رافیاییف ماهیم 1
 خصوری و غیرانتناالی الاومی، دویتی، وابستگی مایی 2

  وخزشی خویدادهای برگباخکنندهف و  اجرایی و توییدکنندهف ، گ اخسیاسمف ساختاخ 3
 افباخ  و فترکی ی از مواخد  پردازی ، فتویید نرمفتویید کاال ، فاخائ  خدما  ، فپروخش نیروی انسانی ، فایده محصول 4
نوع خدما  ب   5

 مشتریا  
 دانش و تخص  مقداخف و  مشتریا  و کاخکنا  بیب شدهم ادی  اطالالا  میبا ف یا الاومی با توج  ب  ایخدما  حرف 

 خدما فبا   متخص  مربیف یک از باشگاه یک استناده ناون  برای. اسم  مشتریا  مشکال  حل برای کاخکنا  الزم
 کند. کرد  استناده می نامث م برای  الاومی کاخمندفیک  و  ایحرف 

های وخزشی  و های اداخی ، فکاخکنا  ، فبرنام هر سازما  دو فدخونی و بیرونی  داخد. محیا دخونی شامل ففعاییم محیا  6
های الزم برای احباخ ش ل دخ آ  اسم. محیا بیرونی مربوط ب  خاخم از سازما  و فامکانا   و نشا  دهنده توانایی

 شامل شرایا فاهتصادی ، فسیاسی ، ففرهنگی  و فاجتااالی  ک  دخ شناخم سرنوشم ش ل و سازما  مزم اسم. 
با ایب توضیح فرد جویای کاخ دخ حوزه وخزش باید فسازما  مطزوب و محصوال  آ   خا خوب بشناسد و برای      

ایاززی خا بشناسد و با توج  های وخزشی مزی و بیبدخمجاوع هر دانشجو باید انواع سازما حضوخ دخ آ  تالش کند. 
اهدام کند. گاهی حضوخ باید از  هاآ مفثر دخ  ی خود برای حضوختواناندسازب  شرایا و محیا خود نس م ب  

افراد زیادی روخ  گیرد و با کسب تجرب  مراحل خشد و اختقا روخ  گیرد.    هاباشگاه  ژهیوب و    ترکوچکهای  سازما 
مش ول ب  کاخ   12-5ی از مشاغل ب  شرم جدول   کیدخگ اخند ک  بتوانند با ایب هدا گام ب  خشت  فالزوم وخزشی  می

 شوند. 
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 . برخی از مشاغل در حیطه مدیریت ورزشی12-5جدول 
 شغل ردیف شغل ردیف شغل ردیف

 های اجتااالی مدیر خسان  25 وخزشی یاب یبازاخ ریمد 13 وزیر وخزش  1
 مدیر توخهای وخزشی  26 الاومی مدیر خوابا 14 خئیس کایت  مزی ایاپیک 2
 مدیر انتشاخا  وخزشی 27 مدیر باشگاه وخزشی  15 معاونم وزاخ  وخزش 3
 مدیر تویید کاال 28 مدیر وخزش شزرداخی  16 دبیر کایت  مزی ایاپیک 4
 مدیر فروشگاه وخزشی  29 مدیر وخزش دانشگاهی 17 خئیس فدخاسیو  5
 مدیر پژوهش وخزشی 30 وخزشیمدیر مداخس  18 مدیرکل وزاخ  وخزش 6
 مدیر اطالالا  وخزشی 31 مدیر برگباخی مسابقا  19 مدیر اداخه وخزش 7
 وخزشی برنام فوقمدیر  32 مدیر برگباخی هاایش 20 مدیرا  الازیاتی ایاپیک 8
 مدیر نیروهای داوطزب 33 مدیر برگباخی جشنواخه 21 دبیر فدخاسیو  9
 سرپرسم تیم  34 مدیر مط والا  وخزشی 22 خئیس فدخاسیو  نایب    10
 مدیر استعدادیابی  35 مدیر خادیوهای وخزشی 23 مدیر الازیاتی فدخاسیونی 11
 ... 36 های وخزشیمدیر تزویبیو  24 هامدیر وخزش دستگاه 12
نیب مشاغل متعدد دخ سطوم مدیریم   هاآ ی ش زی  هستند ک  دخ خود  هاگروهدخ فجدول    شدهیمعرفاغزب مشاغل       

ی وخزشی  وجود داخد ک  دخ هائمیهها ففدخاسیو  رمجاوال یزفاخشد، میانی و الازیاتی  وجود داخد. برای ناون  دخ 
هباخ حدود بیسم  نیب  هاباشگاهوجود داخد. دخ موخد    هاشزرستا هیئم وخزشی  دخ سطح استا  و    سیخئهباخ فایرا  چند

ی متعددی هامیریمدبا ساختاخهای ببخگ خود،  هاآ  اسم ک  برخی از  شدهگباخشباشگاه وخزشی دخ سطح ایرا  
توا  ب  تعداد بسیاخ بیشتری از مشاغل داخند. ایب اخهام فقا ب  دخو  مرزهای کشوخ اشاخه داخد و بیرو  از ایب مرز، می

توا  گنم ک  حوزه فمدیریم وخزشی  بیشتریب فررم ش زی خا می جرئمب  دخ حوزه مدیریم وخزشی اشاخه کرد.
 های الزوم وخزشی داخد. دخ میا  انواع گرایش

 گون ایبمشاغل شود و دخ دوخا  تحصیل خود ب  بزتریب نحو برای احراز  گون ایبواخد  خواهدیماما کسی ک       
تریب گبینی، مزمیش خا برای ایب هدا مدیریم کند. دخ ایب مرحز  هداهامشاغل استناده کند؛ ابتدا باید خود و فعاییم

های های خود خا فدخ مسیر مشخصی هدایم  و خیزی زود ب  فمزاخ توا  فعاییمگبینی مناسب میکاخ اسم. با هدا
 ی مدیریتی  دسم پیدا کرد. هانقشالزم برای اینای 

 
 آمار اشتغال در بخش دولتی ایران. 5-5

آماخهای شده اسم. ناایش داده 1394ایرا  دخ سال های مختزف تعداد نیروی انسانی دخ وزاختخان  13-5دخ جدول 
از کاتریب تعداد نیروی انسانی   وجوانا وزاخ  وخزشف،  وزاخ  اموخخاخج فبعد از  دهد ک نشا  می جدولایب 

 برخوخداخ اسم. 
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 1394ها در سال به تفکیک وزارتخانهکارکنان دولت . تعداد 13-5جدول 
 تعداد دستگاه دولت ردیف تعداد دستگاه دولت ردیف

 64.025 معد  و تجاخ  وزاخ  رنعم، 11 21.923 خیاسم جازوخی 1

 71.293 وزاخ  الزوم، تحقیقا  و فناوخی 12 1.000.340 وپروخشوزاخ  آموزش 2

 11.550 وزاخ  فرهنگ و اخشاد اسالمی 13 26.288 اطالالا وزاخ  اخت اطا  و فناوخی  3

 32.227 وزاخ  کشوخ 14 131.359 وزاخ  اموخ اهتصادی و داخایی 4

 114.722 وزاخ  ننم 15 3.623 وزاخ  اموخخاخج  5

 39.172 وزاخ  نیرو 16 409.371 وزاخ  بزداشم، دخما  و آموزش پبشکی 6

 6.806 وجوانا وزاخ  وخزش 17 46.011 اجتااالیکاخ و خفاه  وزاخ  تعاو ، 7

 110.681 نزادهای انقالب اسالمی 18 74.833 وزاخ  جزاد کشاوخزی 8

 29.721 سایر 19 85.628 وزاخ  دادگستری جازوخی اسالمی ایرا  9

 2.331.458 جاع  51.825 وزاخ  خاه و شزرسازی 10

 دهد. خا نشا  می 1394ها خا دخ سال کاخکنا  انواع وزاختخان  انسانیتعداد نیروی  1-5ناوداخ           

 
 1394های مختلف در سال نیروی انسانی در وزارتخانه .1-5شکل 

میزیو  توجزی از حدود یکوجوانا   تعداد هابلننر نیروی کاخ دخ فوزاخ  وخزش 6806الالوه بر تعداد حدود       
وجوانا  بیشتر ها از کاخکنا  وزاخ  وخزشبدنی هستند ک  تعداد آ وپروخش  معزاا  تربیمآموزشکاخمند فوزاخ  

بدنی و وخزش  با کاخکنا  تخصصی دخ ایب حوزه هستند. با ها  های فتربیمها نیب بخشاسم. دخ دیگر وزاختخان 
های دویتی حضوخ داخند. اما ایب دستگاه هباخ ننر  دخ وخزشتریب وضعیم دخ حدود فچزلینان بخوشایب آماخها دخ 
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آماخ دخ بخش خصوری بسیاخ بیشتر اسم. مقایس  آماخ تعداد کاخکنا  دخ بخش دویتی وخزش ایرا  با سایر کشوخها 
 دهد ک  بزتریب خاه توسع  اشت ال، تککید بر فکاخآفرینی  و فخوداشت ایی  اسم.  نشا  می

 
 . آمار اشتغال ورزشی 6-5

ماخهای دهی  و خسای از اشت ال وخزشی دخ ایرا  وجود نداخد. اگر آماخ اشت ال وخزشی دویتی حدود متکسنان  آ
هباخ هباخ ننر دخ نظر گرفت  شود، ایب الدد دخ بخش خصوری چندیب برابر بیشتر اسم. برای ناون  حدود بیسمچزل

اسم ک  اگر حداهل برای هر باشگاه ب  س  نیروی متخص  وخزشی   شدهگباخشدخ ایرا     1398مکا  وخزشی تا سال  
های جب تعداد فعاال  دخ انواع فشرکمهباخ نیروی تخصصی وخزشی نیاز اسم. ایب آماخ ب نیاز باشد، ب  حداهل شصم

طوخکزی مشاغل وخزشی موجود دخ دخ ایب خاستا، ب     اسم.ها و دیگر مواخد مشابتوییدی، گردشگری وخزشی، خسان 
 مروخ کرد.  14-5ب  شرم جدول بخش ارزی چند توا  دخ میایرا  خا محیا وخزش 

 های مشاغل ورزشی در ایران ترین محیط. مهم14-5جدول  
 محیط ردیف

 وجوانا وخزش وزاخ  1
 وپروخشآموزش وزاخ  2
 وخزشی هایمجاوال  و هاباشگاه 3
 وخزشی هایفدخاسیو  4
 وزاخ  الزوم، تحقیقا  و فناوخی )التف( 5
 ایاپیک مزی کایت  6
 های وخزشیتوییدی 7
 های وخزشیخسان  8

 
نر دخ میزیو  و هنتصدهباخ نحدود یک 2017دخ سال اسم.  شدهمحاس  دخ بسیاخی کشوخها و اخوپا ایب آماخها      

  هباخننر  435ا  بانگزستا   فاند. دخ ایب میا   مش ول ب  کاخ بوده   کشوخهای الضو اتحادی  اخوپاف  مربوط ب   حوزه وخزشف
دخ اغزب ،  2017تا  2012ف اند. دخ محدوده زمانیبیشتریب سزم خا ب  خود اختصار داده  ننر هباخ 253آیاا  با فو 

دخرد ،  19، یونا دخ فخشد  ای ناون  ایببراسم.  افت یشیکشوخهای الضو اتحادی ، استخدام دخ حوزه وخزش افبا
اسم و   کل اشت ال اتحادی  اخوپا 8/0ب  میبا  ف ، اشت ال دخ وخزشبود. ف دخرد  12، مایمفو دخرد   13، پرت ال ف

الالوه بر سوئد،  2-5دهد. بر اساس شکل خا پوشش می  دخ سوئد 6/1کشوخ خومانی  تا فدخ  2/0ف ایب میانگیب از
تا  2012فایب سزم دخ فارز  زمانی هستند.  1داخای میانگینی باالتر از   انگزستا ، فنالند، ایریند و اسپانیافکشوخهای 

 (. 1396خضوی و هاکاخا ، )سم اافبایش یافت  8/0ب   7/0از   2017
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 2017 تا 2012سال از  پادر اتحادیه ارو عنوان درصدی از اشتغال کلاشتغال در ورزش به .2-5شکل 

ب  دخرد  34برابر با   ،تحصیال  دانشگاهی و مداخک معت ر دخ حوزه وخزشمیبا  افراد داخای فدخ اتحادی  اخوپا،      
 (. 1396خضوی و هاکاخا ، اسم ) 3-5شرم شکل 

 



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

187 ورزشی  مشاغل  

 
 ارای تحصیالت دانشگاهی و مدارک معتبر ورزشی شاغل در ورزش دسهم افراد   .3-5شکل  

  سوم جاعیم آیاا یکفحدود و  دکننوخزش میدخرد  55یعنی حدود  ی از مردمادخ کشوخ آیاا  بیش از نی     
مش ول   رنعم کاالهای وخزشیفدخ   ننر هباخفیکصدوبیسم تعداد 2014تا سال . الضو یک باشگاه وخزشی هستند

از رنعم وخزش، بخش دیگری النوا    ب ، تزویبیو  و اینترنمخادیو، یی چو  فنشریا هاخسان اند. ب  کاخ بوده
های دیگری . اشت ال دخ رنعم وخزش، هاچنیب شامل حوزهاندهکردبرای اشت ال فراهم  های جدید و ببخگی خا  فررم
 ،باکت  نشر  ،نگزداخی فناوخی اطالالا   ،تویید،  فروش  ،اخمطراحی، س  دخ زمین  فهای وخزشیشرکم  کاخکناچو  ف

هنر، سرگرمی و فاستخدام دخ   با گرایش میبا  دپاختاا  کاخ آمریکاف.   اسمت زی ا  و بازخگانی، سایم وخزشیوب
خشد وجود  دخرد    25، ب  میبا    2014تا    2004فاز سال  ؛ االالم کرد ک   ک  رنعم وخزش هم جبء آ  اسم   تنریحا 

 .(1396)خضوی و هاکاخا ،  داشت  اسم
 

 وجوانان. مشاغل موجود در وزارت ورزش1-6-5
ب    اختصاری و الاومیفآ  خا  دخ دو بخش   مشاغلتوا  فوجوانا  ، میوخزش وزاخ فساختاخ جبئیا  با تحزیل 

 کرد.  بندی دست  15-5شرم جدول 
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 وجوانان مشاغل وزارت ورزش .15-5جدول 
 عنوان شغل  گروه مشاغل ردیف

ها، کاخدا  اموخ وخزشی، برنام خیبی اموخ وخزش، کاخشناس اموخ فوقخیبی اموخ جوانا ، کاخشناس برنام کاخشناس برنام  اختصاری 1
 کاخشناس اموخ وخزشی، مشاوخها، کاخشناس اموخ فرهنگی، کاک برنام کاخشناس اموخ فرهنگی، کاخشناس اموخ فوق

حسابداخ، کاخشناس اموخ اداخی، کاخشناس اموخ حقوهی، کاخشناس اموخآموزش، کاخشناس اموخخ ری، کاخشناس آماخموضوالی،  الاومی 2
وبودج ، کاخشناس بودج ، نویس، کاخشناس برنام ، کاخشناس گبینش، کاخشناس برنام حسابیذخیبی، کاخشناس برنام 
الاومی، کاخشناس ش ک ، مکموخ حراسم، ایازل، کاخدا  ش ک ، کاخشناس خواباسیستم، کاخشناس خوابا بیب  گرکاخشناس تحزیل

اجتااالی، مسئول خدما  اداخی، مسئول خدما  مایی، کاخشناس اموخ مایی، مسئول  مترجم، متصدی اموخ دفتری، مددکاخ
نویس کاخبری، پبشک، پیشخدمم، نگز ا ، دامپبشک، خاننده خطاط، بازخس، برنام خسا ، وساختاا ، نام دفتر، مزندس خاه

وسایا نقزی  تندخو س ک، الکاس و فیزا رداخ، کاخدا  اموخفرهنگی، کاخشناس اموخآموزش، آبداخچی، اپراتوخ، بایگا ، سرایداخ، 
وتکثیر، مسئول گیری نام ، متصدی چاپکاخگبیب، متصدی انتظاما ، متصدی تکسیسا ، تصدی تخزی  و باخگیری، متصدی پی

  تزننچی، خئیس مرکب نویس،نظافتچی، ماشیب ناظر تکسیسا ،  انتظاما ، مسئول پیگیری، مسئول تزننخان ، مسئول دبیرخان ،

اسم.  شدهمیالاومی تقس  مشاغلفو   اختصاریفها ب  دو دست  مشاغل مشاغل موجود استا  16-5دخ جدول      
 از مشاغل الاومی اندکی بیشتر اسم   مشاغل اختصاریفگون  ک  دخ ایب جدول مشخ  اسم، دخمجاوع تعداد  هاا 

  شود. تر میو ایب ب  آ  معنا نیسم ک  کاخها دخ سطح استانی، تخصصی
 وجوانان در سطوح استانیمشاغل موجود وزارت ورزش .16-5جدول 

 عنوان شغل  گروه شغلی ردیف

مشاغل  1
 اختصاری

ای وخزش، کاخشناس اموخ فرهنگی، کاخشناس اموخ وجوانا ، کاخشناس حرف کاخشناس اموخ وخزش، کاخشناس وخزش
ها و مجامع انتخاباتی، کاخدا  اموخ فرهنگی و تربیتی جوانا ، کاخشناس جوانا ، کاخشناس مسئول نظاخ  بر الازکرد هیئم

های های وخزشی، کاخشناس ج ب مشاخکماخشناس ناظر بر فعاییم اماکب و هیئمهای وخزشی، کها و پایگاهاموخ باشگاه
، کاخشناس توسع  نزادمردمهای  های تشکلمرزی وخزشی، کاخشناس فعاییممردمی و اجتااالی جوانا ، کاخشناس اموخ برو 

ش، کاخشناس ستاد استانی خیبی اموخ وخزهای مزی دخ استا ، کاخشناس فنی اموخ اماکب وخزشی، کاخشناس برنام طرم
های ها و مجامع انتخاباتی، کاخشناس هااهنگی اموخ وخزش دستگاهساماندهی اموخ جوانا ، کاخشناس برخسی الازکرد هیئم

های اموخ پایش شاخ  برنام  و مسابقا ، کاخشناس سنجش وسازی اوها  فراغم و اموخ فوقاجرایی، کاخشناس غنی
های اجتااالی جوانا ، کاخشناس توسع  خدما  مشاوخه و تعایی خانواده، کاخشناس مشاخکمهای اجرایی، جوانا  دستگاه

ها و شوخای وخزشی، کاخشناس های وخزشی، کاخشناس هااهنگی اموخ شزرستا کاخشناس نظاخ  بر آموزش هیئم
 ایاستعدادیابی وخزش هزرمانی و حرف 

الاومی، خابا(، کاخشناس خوابا  و مکموخ  ،پاسخگویی ب  شکایا ،  کاخشناس حراسم )مسئولکاخشناس اخزیابی الازکرد و  مشاغل الاومی 2
کاخشناس اموخ مایی )و مسئول(، کاخشناس خایان ، کاخشناس اموخ اداخی، کاخشناس خاه ردی اسناد ومداخک، کاخشناس خفاه، 

-اخشناس معااخی، ان اخداخ، کاخشناس برنام کش، کنقش  ،وساختاا مزندس خاه ،بیا  و اموخ بازنشستگی، کاخشناس الارا 
های اجتااالی جوانا ، کاخشناس مطایعا  و پژوهش، امیب اموال، کاخشناس امالک و اموخ ث تی، وبودج ، کاخدا  مشاخکم

خیبی آموزش کاخکنا ، کاخشناس کاخشناس اموخ تعزدا  و هراخدادها، حسابداخ، کاخشناس آماخ و اطالالا ، کاخشناس برنام 
گر سیستم، تزننچی، متصدی ث م و موخ حقوهی، پیشخدمم، نگز ا ، اپراتوخ، باغ ا ، بایگا ، متصدی تکسیسا ، تحزیلا

های فنی طرمخسا ، چاپ و تکثیر(، سرایداخ و نگز ا ، طب وخزش، کاخشناس  ردوخ، خدما  )خدما  الاومی، خاننده، نام 
 خدما  مایینویس، مسئول خدما  اداخی، مسئول الارانی، ماشیب
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 وپرورش . مشاغل ورزشی موجود در وزارت آموزش2-6-5
کرد خالر   17-5ب  شرم جدول توا  دخ س  بخش خا می  وپروخشوزاخ  آموزشفمشاغل وخزشی  طوخکزیب 

 (. 1396)خضوی و هاکاخا ، 
 وپرورش ورزشی در وزارت آموزش  مشاغل .17-5جدول 

 توضیح گروه مشاغل ردیف

 بدنیتربیم دکتری مدخک دکتری یا دانشجوی 500بدنی با تربیم دبیر و معزم 35000 حدود وخزش معزاا  و دبیرا  1
  مداخس تا هاشزرستا  و هااستا  وزاختخان ، سالمم بدنی وتربیم معاونم دخ ستادی شامل کاخکنا  ستادی مشاغل کاخکنا  2

 ساختاخ  مرکب  50هامتی )  ساختاخ  مشاوخه  و  برخسی  مراکب  وخزشی مانند  مراکب  و  وخزشی  هایدخمجاوال شامل افراد   اجرایی مشاغل کاخکنا  3
 ارالحی(حرکا  کانو  300 و وهمتاام ها با دبیراستا  دخ هامتی

 
 های ورزشی فدراسیون. مشاغل 3-6-5

های انجابفتر  یبئالالوه بر ایب دخ سطحی پافدخاسیو  وخزشی ب  ث م خسیده اسم.    51دخ حال حاضر دخ کشوخ تعداد  
  های هاگانیها ازجاز  فدخاسیو  وخزشفدخاسیو فهای وخزشی دخ زیرمجاوال  برخی  برای مدیریم خشت    وخزشی
ها، های وخزشی دخ استا النوا  بازوا  اجرایی فدخاسیو ب   های وخزشیمئهیفتر یبئدخ سطحی پا دخنداوجود 

هباخ ننر  دخ حال فعاییم هستند. دخ ایب ساختاخ گسترده دخ سراسر کشوخ فچنداخ داخند. هرها بخش و هاشزرستا 
 مروخ کرد.  18-5ب  شرم جدول توا  ها خا میآ دخ تریب مشاغل موجود خایجتریب و مزم

 های ورزشی ها و هیئتها، انجمنفدراسیونمشاغل  .18-5جدول 
 توضیح گروه مشاغل ردیف

 کل دبیر و داخخبان  خئیس، نائب خئیس، کزیدی و اخشد مدیریم 1
 الاومیخوابا پشتی انی، اداخی، اموخ حسابداخ، اداخی 2

 هایکایت  مدیرا  3
 تخصصی

 اموخحقوهی، پبشکی، الاومی،خوابا فنی، استعدادیابی، اموخاهتصادی، و بازاخیابی اخالق، ها،ییگ و مسابقا 
 ها،خسان  مربیا ، پیشکسوتا ، پشتی انی، فرهنگی، ناظرا ، و داوخا  آموزش، ایازل،بیبخوابا واخزیابی،نظاخ 

 پژوهش 

 داوخا  و مربیا  وخزشکاخا ، الوامل کزیدی 4
 

 کمیته ملی المپیک و مشاغل آن. 4-6-5
داخای ساختاخی محدود اسم. دخ بخش فخئیس،  و داخای استقالل مایی    یرانتناالیازمانی مستقل، غالنوا  سب ایب کایت   

های مربوط   و فآکادمی کایت  مزی ایاپیک  از اسم. هاچنیب دخ فکایسیو  وهمتاامداخ  داخی افرادی دبیر و خبان 
های وخزش یا امها  از افراد حاضر دخ دیگر هسشود. اما فمجاع  و فبرخی هساموهم استناده میافراد شاغل تاام

آموزش و ها ستگی فهای آکادمی شامل اموخ مدیریمشود. روخ  داوطز ان  استناده میبیرو  از آ  و اغزب ب 
  اداخی و پشتی انیالاومی، خواباف،  مرکب اموخ پبشکی وخزشیف،  سنجش و تارینا  برترف ، مرکب پژوهش ، فایاپیک

ب  خیاسم مدیریم مربوط  برخوخداخ   های تخصصیکایسیو فتوانند از مشاوخ  ها میاسم؛ هر یک از مدیریم
 . باشند
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 هاها و مشاغل آنباشگاه. 5-6-5
دخ زیرمجاوال  .  شودها دیده میدخ آ   19-5جدول ی ب  شرم  طوخکزی مشاغزهای وخزشی دخ ایرا  ب بامطایع  باشگاه

ها وجود داخد ک  های محوی  ب  آ وییمئ، کاخشناسانی برای پیگیری و اجرای مس باشگاهفهای مدیریتی اغزب پسم
 (.1395)هربانی و رنری، دخ موضوع مربوط  بستگی داخد   باشگاهفها ب  حجم کاخ تعداد و نوع تخص  آ 
 ( 1395 )منبع: قربانی و صفری،های ورزشی ایران مشاغل موجود در باشگاه . 19-5جدول 

 مجاوال  وظایف النوا  ش ل خدیف
الضو  1

مدیره هیئم
 باشگاه

. اسمموخ باشگاه  اگیری  تریب مرجع تصایمالاییو  ها  ننر از مایکا ، شرکا و یا ناایندگا  آ  چندشامل   اغزبمدیره  هیئم
و یک ننر خا ب  سام   خئیسنایبفالنوا  و یک ننر خا ب   خئیسفسام خا ب فردی یب جزس  نخستمدیره دخ مئهی
ها و تصایاا  استراتژیک دخ جزم ها، سیاسمتعییب برنام فتواند مدیره میکنند. وظایف هیئمانتخاب می  مدیرالاملف

 موخد دخ نزایی گیریتصایم، اجتااالی، فرهنگی و وخزشی باشگاه، های اخالهیتعییب هنجاخها و اخزشاختقاء باشگاه، 
مدیرالامل و یا کاخکنا ،  تخزنا  ب  خسیدگی، باشگاه برای مایی هایکاک آوخیجاع و ج ب دخ تالش، باشگاه اموخ

 باشد.   مدیرالامل توسا شدهمیتنظ  گباخش روخ  برخسی
مدیرالامل  2

 باشگاه
با  هراخداد بازیکنا  دییتکتکیید یا الدم ،مدیرهبرنام  ساالن  ب  هیئمواخائ  طرمفوظایف با تریب خت   اداخی و اجرایی الایی
گیری دخ موخد اموخ باشگاه، خیبی و تصایمسائل و برنام مجزسا  با مسئوییب باشگاه جزم حل  یبرگباخ ،سرمربینظر 

 امثال آ    و مدیرههیئماخائ  ترازنام  و الازکرد ساالن  باشگاه ب  
 ها و چیدما  تیمخیبی تاکتیکرم  اغزب برای طسرمربیفها و فنو  وخزشی و آموزش تکنیکاغزب برای   مربیف مربی  3
مدیر کایت   4

 انض اطی
وظین  خسیدگی با میب حقوق الاومی افراد باشگاه  کداشتب محیا باشگاه و تدخ خاستای سایم نگ ی  انض اطمسئوییم کایت   

 نام  آییبدخ محدوده   گاه ، مربیا ، کاخکنا  و هر یک از االضاء باشاوخزشکاخفب  تخزنا  
وتنظیم تزی فوظایف اسم. با مدیره، مسئول تنظیم و هاچنیب نظاخ  و کنترل بودج  و االت اخا  ب  ناایندگی از هیئم داخخبان  5

جزم تصویب، نظاخ  بر حسب اجرای مقرخا  مایی دخ باشگاه، ث م دخآمدها،   مدیرههیئممقرخا  مایی باشگاه و اخائ  ب   
های مایی باشگاه، تزی  گباخش و ترازنام  مایی، تنظیم و اخائ  بودج  مطای ا ، تعزدا  مایی و نگزداخی کزی  حساب

، مدیرههیئموبودج  تصوی ی م ، برخسی و تکیید کزی  اسناد مایی باشگاه برابر مقرخا  مایی و برنامدیرههیئمساالن  ب  
  مدیرههیئمبا هااهنگی  خبایهای ذپیگیری طرم دالاوی مایی دخ دستگاه

 الاومیخوابا 6

 
، گ اخیسیاسمفوظایف  باهای یک باشگاه وخزشی تریب بخشپل اخت اطی باشگاه با محیا خاخم و جبء ضروخی

باشگاه  ها و مواضعها، برنام ها، فعاییم، سیاسماهداا انعکاس برای مناسب هایبرنام ها و و کاخبرد شیوه خیبیبرنام 
 .  ها و جامع ، خسان مخاط ا  ب 

تواند شامل پبشک، متخص  ت  ی ، ماساژوخ، فیبیوتراپ و دستیاخا  باشد، وظاینی خا دخ خابط  با باشگاه بر الزده می کادخ پبشکی 7
ای، های ت  ی موهع و کامل دخ تارینا  و مسابقا  باشگاه، اخائ  مشاوخه و توری حضوخ ب فها شامل  داخد ک  اهم آ

پیگیری  وساز تیم دخ اخائ  تارینا  بازسازی و دوخا  نقاهم تجویب و استناده از داخوهای مجاز، هاکاخی با بد 
ازیکنا  ب ماساژ  و های بازتوانیب  زمیب مسابق ، طراحی و اجرای برنام وخزشکاخا  ها تا بازگشم مجدد مصدومیم آ 

 اسم.   تیم
مدیر یا  8

کاخشناس 
 اموخ اداخی

های وخزشی، مدیریم و نظاخ  بر کاخکنا  باشگاه و انجام اموخ پرسنزی مانند ر یا کاخشناس اموخ اداخی دخ باشگاهیمد
مرخصی( اخزیابی الازکرد، تنظیم هراخدادها، اموخ   و جایی، پاداش، تن ی  اموخ استخدامی، اموخ داخل سازمانی )ترفیع، جاب

 وام خا بر الزده داخد.  و بیا 
توا  دخ ها خا میبرای فروش بیشتر خا بر الزده داخد. ایب مسئوییم  تعییب استراتژی باشگاهفو   تحزیل بازاخفمسئوییم  مدیر بازاخیابی 9

-بندی مشتریا  و مصراتحزیل و گروهف،  های بازاخشناسایی و تحزیل فررمف،  شناسایی و اخزیابی محیا باشگاهف
 د.    دن ال کرباشگاه برندافبایش آگاهی از فو   کنندگا 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF
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های کالسفبرای کاخکنا  و یا   های ضاب خدممدوخهبا تککید بر طراحی فباشگاه   نیازهای آموزشیمسئوییم خفع ف مدیر آموزش 10
 اسم. کادخ فنی باشگاه برای   افباییآموزشی و دانش

کاخشناس  11
 پ یرش

   ث م حضوخوغیاب مشتریا فو   اموخ بیا ف،  هابرخسی وضعیم پرداخمف،  مدیریم مشتریا  باشگاهفوظایف با 

 ایانی باشگاه  و وظین   ایجاد نظم و انض اط کاخکنا ، مربیا  و مشتریا  و هاچنیب مراه م از امنیم با مدیر داخزی 12
حناظم فیبیکی ف،  مختزف یهامیحناظم از بازیکنا  و کاخکنا  دخ مقابل سوءن باحناظم پرسنزی فچزاخ مسئوییم با  حراسم 13

یا حناظم اسناد ف،  های وخزشی و دفترها، زمیبتجزیبا  باشگاه مانند سایبتکسیسا  و ، حناظم از منابع فیبیکییا 
های اطالالاتی باشگاه دخ مقابل ها و پایگاهحناظم سیستمیا حناظم فناوخی اطالالا    و فحناظم از مداخک اسناد مزم

و   پیشگیری از وهوع تخزففوییم واحد حراسم ئ مسدخمجاوع اسم.   ننوذ الوامل مخرب از داخل یا خاخم از سیستم
از طری  هشداخ، ارالم و یا ح ا الوامل فسادزا اسم. کاک ب  انتصاب افراد شایست  از طری  پاسخ ب    بروز فسادف

پوشش )از ه یل تجاع، بینی و پیشگیری از تحرکا  غیرهانونی دخ محیا تحمرالم و پیشهای ذیاستعالم سازما 
 اغتشاش( نیب از دیگر وظایف اسم.  و تحصب، االتصاب

 
 ی در آموزش عالی ورزش. مشاغل 6-6-5
میزیو  و پانصدهباخ دانشجو  و فحدود یکصدهباخ نیروی انسانی  نظام آموزش الایی کشوخ فبیش از س    1398دخ سال  

های غیرانتناالی  آزاد اسالمی  و فدانشگاه  های وابست  ب  آ  مانند فدانشگاههای وزاخ  الزوم و دیگر دانشگاهدخ دانشگاه
بدنی و وخزش  خا بگ خانند و حتی برای گباخش شدند. تاامی دانشجویا  دخ مقطع کاخشناسی باید واحدهای فتربیم

برنام   وجود داخد. فدانشجویا  های وخزشی و تنریحی دخ هایب ففوقها و دیگر دانشجویا  دخ مقاطع باالتر، برنام آ 
ایاززی دخ سطوم های دخو  دانشگاهی، بیب دانشگاهی داخزی و دانشگاهی بیب   فررم حضوخ دخ خهابمهزرما

 داخند.  باخکای فیبو خا دخ هر چزاخ سال یآسیایی و جزانی و خویداد مزم چند خشت 
 1398شجو  دخ سال  آماخها حدود فهنتادهباخ دان  بنا بربدنی و الزوم وخزشی   های تخصصی دانشگاهی تربیمفخشت      

های الزوم وخزشی بیش از هباخ اند. تنزا دخ خشت  و گرایشآموخت   دخ مقاطع مختزف داشت هباخ دانشو حدود فده
آموختگا ، اساتید و کاخکنا   دخ ایب حوزه فدانشجویا ، دانش ها وجود داخند. مجاوال ی دخ دانشگاهالزائمیهالضو 

 طوخ کامل دخ اخت اط با وخزش هستند.  ب 
هررا  دخ از سرروی دیگررر فاخائرر  خرردما  وخزشرری و تنریحرری برر  کاخکنررا  ، فاالضررای الزارری  و فخررانواده آ      

هررا داخای امکانررا  امکانررا  متعرردد وخزشرری مربرروط برر  دانشررگاه دخ سررطح کشرروخ وجررود داخد. اغزررب دانشررگاه
وخزشرری تخصصرری مختزررف هسررتند کرر  ایررب نزرراد نیررب دخ کنرراخ نیررروی انسررانی و امکانررا  موجررود، دخ خدیررف 

 نزادهای اثرگ اخ وخزش دخ سطح هر کشوخ اسم.  
 

 . مشاغل ورزشی نیروهای مسلح 6-6-5
با توج  ب  گستردگی ساختاخ نیروهای مسزح دخ ایرا  و بیش از هشتصدهباخ نیروی انسانی فعال و حدود چزاخهباخ 

الالوه بر ایب های بسیاخ مزم و کزیدی دخ وخزش و امنیم کشوخ اسم. ننر خدما  دهنده اموخ وخزشی یکی از حوزه
بدنی دهد، هر یک از نیروهای مسزح از بخش تربیمستاد ک  اموخ مربوط ب  وخزش کل نیروهای مسزح خا انجام می
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 اند.بدنی و وخزش تعریف کردهفعایی دخ نیروهای مسزح کشوخ برخوخداخ هستند و مشاغل مزای خا دخ حوزه تربیم

نیروهای مسزح ازجاز  ساختاخهای مزم برای توسع  و نزادین  وخزش و آمادگی جساانی دخ سطح کشوخ اسم. با 
سال ب  ایب نزاد ک  اغزب   18های افسری و ستادی از  سال و دانشکده  16داخی از حدود  وهای دخج توج  ب  ج ب نیر

های بدنی اسم؛ دخ ادام  کاخ آموزشی نیب وخزش ها با آزمو  وخودی وخزش و یبوم برخوخداخی از حداهل آمادگیآ 
ای افبایش خت   و دخ ادام  اختقاء دخج  بر هرسای ها نیب النوا  یکی از دخوس ارزی اسم و پس از شروع فعاییمب 
ای دخ سای  30های ارزی وخزش اسم. دخ ایب مسیر بسیاخی از نیروهای وخزیده ک  دوخه زندگی ها یکی از آزمو آ 

ها خواهند داشم، حداهل دخ ده سال نخسم زندگی، فررم طالیی برای هزرمانی و حضوخ دخ انواع ایب سازما 
ایاززی تخصصی دخ ایب حوزه خویداد مسابقا  نیروهای ایاززی داخند. یکی از خویدادهای بیببیبخویدادهای داخزی و  

نظامی جزا  یا سیبم اسم. از سوی دیگر جاعیم گسترده فعال دخ نیروهای مسزح و نظامی کشوخ باید دخ طول 
ام نخسم برای خود فرد ک  های خدمم، هاواخه از آمادگی جساانی مطزوبی برخوخداخ باشند و ایب امر دخ گسال 

ها نقش کزیدی و دهد و دخ بعد بیشتر، خانواده و جامع  پیرامو  آ ای از جاعیم کشوخ خا تشکیل میبخش الاده
ای خا با النوا  خدمم وظین  الاومی دخ حیاتی خا بر الزده داخد. ضاب اینک  تاامی پسرا  دخ مقاطع مختزف باید دوخه

ها پژوهشی، پادگا -، مراکب آموزشیهادانشکدهها سپری کنند. هاچنیب دخ نظاخ  آ یکی از نیروهای مسزح یا تحم 
های وخزشی وجود داخد ک  باالث شده اسم تا و حتی واحدهای ستادی هر یک از نیروهای مسزح امکانا  و فعاییم

ی تعریف کنند. دخ ایب نیروی مسزح ایرا  و تاامی نزادهای وابست  ب  آ ، مشاغل تخصصی متعددی خا دخ زمین  وخزش
زمین  الالوه بر فاداخه آمادگی جساانی و وخزش نیروهای مسزح ، دخ هر یک از نیروهای فاختش، سپاه و نیروی انتظامی  

توا  افراد متعددی خا با فعاییم تخصصی دخ زمین  ها، میو واحدهای نیروی فزمینی، هوایی، دخیایی و پدافند  آ 
 وخزش شاهد بود.  

 
 مشاغل حوزه ارتباطات ورزشی .8-6-5
 20-5ب  شرم جدول چزاخ دست  ها خا دخ توا  آ وجود داخد ک  می ا  وخزشیاخت اط متنوالی دخ حوز   مشاغل
 (. 2018بندی کرد )انومیچزی، تقسیم

 های ورزشی . انواع مشاغل حوزه ارتباطات ورزشی مرتبط با سازمان20-5جدول 
 مشاغلانواع  دسته شغلی ردیف

 هایسازما  با مرت ا 1
 وخزشی

اجتااالی دخ خوابا الاومی،  خوابا ای دخ خوابا الاومی، کاخشناسخسان  خوابا اطالالا ، کاخشناس مدیر
 اجتااالی هایخسان  وخزشی، متخص  بازاخیاب

های مرت ا با سازما  2
 ایخسان 

 نویس، آناییبوخوخزشی، ستو  گوینده، توییدکنندهوخزشی،  میدانی، دبیر نویسنده، گباخشگرا  /گباخشگر
 وخزشی گنتگوی وخزشی، مجری خ ر وخزشی، گوینده

 ای، مسئول خواباکاخگباخ خسان  کمشزوخ دخهایب یوخزشکاخا   ژهیو وخزشکاخا  خار، ب دخ خابط  با  وخزشکاخا  با مرت ا 3
  یاجتااال یدادهایخو یبیخبرنام  میو مسئویالاومی 

 ویدیویی بازی آزاد و طرام وخزشی، نویسنده یا خ رنگاخ ساز، مستندساز، پژوهشگرنویس، فیزموبالگ مستقل 4
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  شدهثبت. مشاغل ورزشی 7-5
 روخ کرد.  م 21-5توا  دخ ط قا  مختزنی ب  شرم جدول وخزشی خا میمشاغل 

 بندی از مشاغل ورزشی. انواع طبقه21-5جدول 
 انواع ردیف

  ISCOفمشاغل  استانداخد ایاززیبیب سازما  نگاه از وخزشی مشاغل 1
  O'NETفآمریکا  کاخ وزاخ  نگاه از وخزشی مشاغل 2
 وخزشی مشاغل کتب نگاه از وخزشی مشاغل 3
 اجتااالی تکمیب سازما  دخ شدهث م وخزشی مشاغل 4
 ایرا  مشاغل بندیط ق  طرم دخ شدهث م وخزشی مشاغل 5

 
  ISCOفالمللی استاندارد مشاغل مشاغل ورزشی از نگاه سازمان بین 1-7-5

شده اسم. کاخکنا  وخزش و تندخستی بندیدخ ایب سازما  مشاغل وخزشی با نام فکاخکنا  وخزش و تندخستی  ط ق 
 ، ایم تدی و حرف   ا وخزشکاخفتربیم یا اختقاء الازکرد  ،   شرکم و خهابم دخ خویدادهای وخزشیاموخی چو  ف برای

 ، فانواع وخزش و تاریب ، فویدادهای وخزشیدهی و اداخه خ ، فسازما مشاخکم ، فافبایش  استانداخدهای وخزشفبز ود  
ها یهای وخزشی برای توسع  توانایاجرای آموزشف،   مشاخکم دخ خویدادهای وخزشی خهابتی  مانند  های تنریحیفعاییم

کنترل توسع  و اجرای خویدادهای ف،  پیروی و اجرای هوانیب مرت ا با اجرای مسابقا  وخزشیف،  و دانش دخ وخزش
های تدویب برنام ف،  های تندخستیتدویب و طراحی برنام ف،  خیبی، کنترل و اجرای جزسا  تارینیبرنام ف،  وخزشی

. مشاغل ط ق  فکاخکنا  وخزش و   و امثال آ  هستندوخزش ج ب مشاخکم جوانا  ب ف،  های وخزشیتوسع  مزاخ 
 اسم.  شدهبندیدست  22-5ب  شرم جدول تندخستی  دخ س  گروه واحد 

 . مشاغل طبقه کارکنان ورزش و تندرستی 22-5جدول 
 توضیح انواع ردیف

و شامل مشاغزی چو   گروهی یا فردی روخ ب  وخزش خهابتی خویدادهای آموزش و شرکم دخ بازیکنا  و هزرمانا  1
هاکی،  باز، بازیکباسکی، شطرنج گزف، بازیکب خا ، بوکسوخ، بازیکبسواخ، فوت اییسم، اتوم یلفدوچرخ 

 گیر، سواخکاخ و  بازیکب دوومیدانی تنیس، کشتی بازیکب
 و مدخسا  وخزشی، مربیا  2

 مدیریتی و اداخی کادخ
خیبی و نظاخ  بر خویدادهای یادگیرندگا  ، فبرنام  فاختقاء الازکردای ، حرف  و فم تدی افراد کاخ با

 جساانی ، فکادخسواخکاخی، اسکی، آمادگیشنا،  وخزشی  و شامل مشاغزی چو  فداوخ ، فانواع مربی
 وخزش   اداخی  و فمعزم

 و وتنریحسالمم مدخسا  3
 هابرنام  مدیرا 

ماجراجویان  و سالمتی با مشاغزی چو  انواع مربی  تنریحی، هایفعاییم دخ افراد آموزش هدایم و
 طوخ الاومی یا خصوریاندام، هایقرانی، غواری، سواخکاخی و شنا   ب فایروبیک، اسکی، تناسب
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 (O*NETمشاغل ورزشی از نگاه وزارت کار آمریکا ) .2-7-5
شود. ایب بانک پشتی انی می  وزاخ  کاخ آمریکافتوسا  1ش ک  اطالالا  مشاغلیا  O*NET اطالالا  ش ک  بانک

ایب  شود. مشاغل وخزشیمی خوزب   افراد شاغل دخ هر حرف  اسم و با فمصاح   بای الاومی دسترساطالالا  هابل
 هستند.  23-5بانک اطالالاتی ب  شرم جدول 

 O*NET. مشاغل ورزشی در بانک اطالعات مشاغل 23-5جدول 
 مشاغل ردیف مشاغل ردیف

 تنریحا  کاخکنا  13 مقاما  خسای وخزش سایر و نگزداخا خا داوخا ، 1
 وخزشی و هزرمانی کنندهخهابم 14 خاهنااها و مربی 2
 االال  الاومی مجری گوینده و 15 وخزشی پبشک 3
 وخزشی یهااجراکننده و هاکنندهسرگرم 16 وخزشی هایکتاب نویسندگا  4
 وتصویریروتی هایتکنیسیب 17 هزرمانی وخزش مربی 5
 و یبیوتزویخاد مجری 18 ایروبیک دهندهآموزش و جساانیآمادگی مربی 6
 منسرا  و گباخشگرا  19 تنریحا اندام و تناسب مطایعا  معزم 7
 الاومی اموخ و الازیاتی مدیرا  20 سرگرمی و تنریحی خدما  کاخکنا  8
 خاهناایی و ابتدایی سطح دخ آموخشی مجریا  21 تجاخی غواری 9
 تندخستی و اندامتناسب کنندههااهنگ  22 توییدی کاخگرا  10
 وخزشکاخا  هنرمندا ، مجریا  و بازخگانی، مدیرا  ها،واسط  23 کنندگا  دخ انواع هایقرانیهدایم 11
   برنام  مدیر 12

 
  مشاغل ورزشی از نگاه کتب مشاغل ورزشی. 3-7-5

 اسم.  شده معرفی مشاغل وخزشی از نگاه کتب مشاغل وخزشی 24-5دخ جدول 
 مشاغل ورزشی از نگاه کتب مشاغل ورزشی  .24-5جدول 

 ردیف حرفه شغل

هزرمانی، وخزش  ایوخزشکاخ حرف ، وکایم، سواخکاخی، هضاو ی، داوخ، مربیگری .1
 ری و داوخیگمربی

1 

مدیر ، مدیر تیم، بدنیمدیر توسع  فعاییم، مدیر نگزداخی اماکب، مدیر خویداد، ایمدیر تیم حرف ، مدیر ییگ  .2
مدیر ، دستیاخ مدیر باشگاه، مدیر باشگاه تندخستی، مدیر اماکب، مدیر تجزیبا فروشی، ممدیر بزی، بازخگانی

داخی، مدیر مدیر ای، تنریحاماکب  مدیر، بازیمدیر نگزداخی زمیب، خزشیمدیر فروشگاه وبوکس، مسابقا  
کننده یر هااهنگ ، مدجساانی و وخزشیهای آمادگیکننده برنام هااهنگ ، جساانی دخ خان  سایاندا آمادگی

کننده هااهنگ ، های کوچککننده اموخ ییگمدیر هااهنگ ، کننده اموخ بیس المدیر هااهنگ ، خویدادهای گزف
هزرمانی وخزش مدیر ، هامدیرا  اجرایی وخزش، ها و مداخسمدیر اجرایی وخزش دانشگاه، خویدادهای وخزشی

مدیر ، های توسع  وخزشیرنام ب خیبی و کننده بودج هااهنگ ، بیا ی و حسابداخ، کاخشناس هادخ دبیرستا 
، ها و مراکب پبشکی وخزشیکننده کزینیکاداخه، های تجاخی رنعم وخزشکننده برای انجاباجرایی هااهنگ 

 مسئول توسع  وخزشی، کاخکنا  اداخی وخزش، مدیر ت زی ا 

مدیریم و اموخ 
  اداخی وخزش

2 

 

1. Occupational Information Network    



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

195 ورزشی  مشاغل  

سایم تیم کننده بازاخیابی دخ وبهااهنگ ، اخ بازاخیابییدست، کننده اموخ بازاخیابیهااهنگ ، بازاخیاب وخزشی .3
های مجری وبسایم، مدیر ت زی ا ، وخزشی، کاخگباخ و نااینده ت زی ا کننده ترویج و هااهنگ ، وخزشی
فروشندگا  کاالهای ، های یوازم وخزشیکاخکنا  توییدی، خاهناایا  و فروشندگا  داخل استادیوم، وخزشی
 گردشگری وخزشیترادف، و استخدام یاب یمتخص  استعداد، هاهای توییدیناایندگی، وخزشی

 3 بازاخیابی وخزشی

 وخزشیخشت   ، مربیبدنیمعزم تربیم، تارینا  گروهی جساانی، مربیآمادگیکاخشناس جساانی، مربی آمادگی .4
مربی وخزش ، ایروبیک ، مربیمربی خصوری، بدنیتربیم ، مربیمتخص  تارینا  بایینی داخای مجوزخار، 
 الایی آموزشسخنرا  وخزشی دخ ، معزم، اساتید دانشگاهی وخزش، مربی بوکس، هزرمانی

 4 آموزش وخزش

مشاوخ ، والروقفیبیویوژیسم بایینی هزبجساانی، آمادگیوخزشی و متخص  ت  ی ، تننسیفیبیویوژیسم هز ی .5
، دخمانی و وخزشمتخص  خژیم، فیبیویوژیسم وخزشی، متخص  اختقاء تندخستی، تارینا  اخجاالی سایاندا 

یاخ، پبشک، کایروپراتیک، یوخزشپبشک، کاخدخمانگر وخزشیجساانی، دخمانگر ، دخمانیمتخص  آب
متخص  وخزشی وخ، ماساژ، شناس وخزشوا ، خفیبیویوژیسم تاریب، دخمانگر بدنی وخزشیغری ، نجا 

 تنریحی جساانی و دخمانگر ستیاخ دخمانگر ، دپاامراض

پبشکی و فیبیویوژی 
 وخزش

 

تیم،  مدیر خوابا اجتااالی، الاومیمدیر خوابا، های وخزشیخسان متخص  ، الاومی و خسان متخص  خوابا .6
، الکاس وخزشی، متخص  پخش خادیویی وخزش، متخص  پخش تزویبیونی وخزش، نویس وخزشیستو 

، وخزشییکاتوخیسم کاخ، وخزشیخادیوتزویبیو ، کاخشناس ت زی ا  گوینده وخزشگاه و ، ناشر رنعم وخزش
گوینده ، سایم تیم وخزشیتوییدکننده محتوای وب، سایم تیممسئول وب، نویسنده وخزشی، وخزشیخاهناای 
 مدیر اطالالا  وخزشیز، سابازی، گوینده خینگ سواخکاخی، مسابقا  

اخت اطا  و خسان  
 وخزش

 

 ، پژوهشگر،آناییبوخ الازکرد، معااخ مسابقا  گزف، معااخ اماکب وخزشی، طرام اماکب وخزشی، بیومکانیسم  .7
جایی و تعایر دخ مسابقا   الضو تیم جاب، آخایشگر و نظافتچی اسب، اپراتوخ اسکوخبوخد، آماخگر وخزشی

 اتوم یزرانی سرالم

  مزندسی وخزش

  تنریحی و سرگرمی خزشیگردا  ومسکا ، هامشوها  تیم ،حرکا  موزو  یا حرکا  غیرمعاول ، مجریبدیکاخنده، خهص .8

 شده در سازمان تأمین اجتماعی کشورثبتمشاغل ورزشی . 4-7-5
تعداد  ف 1398دخ سرال  اسرم ک  نا  و کاخگرا کتعییب دسرتابد و تکمیب بیا  کاخبرای نزادی   سرازما  تکمیب اجتااالیف

  کند.  خا معرفی می 25-5شده دخ جدول ازجاز  مواخد اخائ   ش ل وخزشی 167
 شناسایی توسط سازمان تأمین اجتماعی کشور مشاغل ورزشی مورد برخی  .25-5جدول 

 نام شغل نام شغل نام شغل 
 وخزش اموخ وخزشی متصدی اموخ وخزشی اموخ و کاخگر سرکاخگر

 مسئول اموخ وخزشی و تنریحا  سایم سرپرسم وخزش بانوا  بدنیو تربیم وخزشی باشگاه مسئول

 وخزش اموخ هااهنگی مسئول های وخزشیمسئول سایب وخزشی /فرهنگی خدما  مسئول

 وخزشی باشگاه متصدی وخزش اموخ آناییسم وخزش مربی

 وخزشی باشگاه نگز ا  هاگانی وخزش کاخشناس و وخزش اموخ خفاهی سرپرسم

 مسئول وخزش هاگانی وخزشی پبشک سایموتنریحا  وخزش اموخ خئیس

 تکسیسا  وخزشیتکنسیب  وخزش اموخ خختکب متصدی وخزشی و فرهنگی مسئول

 مسئول خفاه و وخزش و وخزش الاومی خوابا مسئول باشگاه ان اخ و رندوق متصدی /حسابداخ

 وخزش متصدی وخزشی تکسیسا  مسئول فوت ال زمیب سرپرسم

 وخزش کاخدا  وخزشی مجاوال  کاخگرنظافم سالمتی و وخزش کاخشناس

 وخزش کاخشناس خئیس باشگاه وخزشی دو و کیدخج ماساژوخ 
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 بندی مشاغل ایرانشده در طرح طبقهمشاغل ورزشی ثبت. 5-7-5
 شرردهفیتعر 26-5برر  شرررم جرردول شرر زی دخ حرروزه وخزش  هررایبنرردی مشرراغل ایرررا ، خشررت دخ طرررم ط قرر 

 (.1396)خون ،  اسم
 بندی مشاغل ایران . مشاغل ورزشی در طرح طبقه26-5جدول 

 توضیح مشاغل ردیف
 اموخ مدیر 1

 بدنی تربیم
 تعایم و توسع  ب  مربوط هایفعاییم سرپرستی و اداخه ب  مربوط اموخ انجام هاآ  متصدیا  ک  هاییپسم رندهیدخبرگ

 .داخند بر الزده استا  یا شزرستا  یک سطح دخ خا سایمتنریحا  و وخزش
 اموخ مسئول 2

 بدنی تربیم
 یا بخش یک سطح دخ خا وخزش گسترش و تعایم ب  مربوط اموخ انجام هاآ  متصدیا  ک  هاییپسم رندهیدخبرگ

 متضاب تصدی موخد پسمبرحسب  اسم ماکب هافعاییم ایب انجام. داخند بر الزده شزرستا  از ترکوچک واحدهای
 .باشد سرپرستی و نظاخ 

 سطح اختقاء  و مربیا  وخزشکاخا ، نظری و الازی آموزش ب  مربوط اموخ انجام هاآ  متصدیا  ک  هاییپسم دخبرگیرنده وخزش مربی 3
 .بر الزده داخند وخزشی هایخشت  از یکی دخ خا آنا  مزاخ 

 کاخشناس 4
 وخزشی اموخ

 و وخزش گسترش فپژوهش، آموزش، ه یل از وخزشی اموخ انجام ب  هاآ  متصدیا  ک  هاییپسم دخبرگیرنده
 .موخداشاخه  خا بر الزده داخند هایفعاییم سرپرستی و هااهنگی خیبی،طرم وخزشی، و فنی اموخ سایم،تنریحا 

 اموخ کاخدا  5
 وخزشی

 و وخزش گسترش آموزشی، اموخ ه یل از وخزش ب  مربوط اموخ انجامها آ  متصدیا  ک  هاییپسم دخبرگیرنده
 . داخند الزده بر خا وخزشی فنی اموخ و سایمتنریحا 

های فراوانی برای ها اشاخه شد، باالث آسیبفقدا  وجود ط قا  و جبییا  بیشتر مشاغل وخزشی ک  پیشتر ب  آ      
بندی مشاغل خواهد بود. فقدا  وجود انواع مشاغل شده دخ ط ق مندی از انواع مبایای موجود دخ مشاغل تعریفبزره

دییل فقدا  تعریف مشخ  آ  از طرا شود تا ب کشوخ باالث میموجود یا برخوخداخ از ظرفیم فعاییم دخ سطح 
شده شده برای مشاغل تعریفهای استخدامی، بیا  یا تسزیال  تعریفسازما  اموخ استخدامی کشوخ، دخ انواع بحث

 محروم شوند. 
  

 های مشاغل ورزشی در ایران. چالش8-5

کرده آموختگا  دانشگاهی خوند افبایشی داشت  و اکثر شاغزیب تحصیلدانشنرخ بیکاخی دهد ک  تحقیقا  نشا  می
کرده بسیاخ کم اسم. اند و نقش بخش خصوری دخ ج ب افراد تحصیلج ب بخش دویتی کشوخ شده  ،آموزش الایی

ز ود بخشد آموختگا  دخ کشوخ خا بتواند مشکال  بیکاخی دانشبدیب منظوخ مقوی  کاخآفرینی و توسع  انکوباتوخها می
 مشاخکم سالمتی و توسع  و خفاه وکاخ،کسب توسع  دخ مفثر نقش با اینای وخزشی خآفرینی. کا(1384 ،میرجزیزی)

دانشجویا  . (1388،هنری) باشد داشت  کشوخ توسع  دخ ایو برجست  مزم نقش تواندمی جامع  گوناگو  ابعاد دخ
هایشا  فراهم ها و تواناییاس ی خا برای آزادی الال و نشا  داد  هابزیمشا  زمین  منبدنی انتظاخ داخند ش ل آیندهتربیم

، بیا  و فراهانی) دانندی ش زی خود مفثر میهای نظری خا دخ آیندهها نقش آموزشآوخد و تنزا تعداد کای از آ 
اشت ال داده اسم ک   بدنی و الزوم وخزشی نشا   ایتحصیال  خشت  تربیمتحزیل موهعیم استراتژیک اشت ال فاخغ.  (1386
برخوخداخ نیسم  مناس ی وضعیم از خاخجی و داخزی الوامل بدنی و الزوم وخزشی ازنظرایتحصیال  خشت  تربیمفاخغ

ج  اسم ک  دخ ماتریس اخزیابی جایگاه، دخ های داخزی با تزدیدهای خاخجی متعدد و الاده مواو با وجود ضعف
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بازاخهای وخزشی . دخمجاوع (1390هاکاخا ، و )برومند ( هراخ داخدWTبدتریب وضعیم، یعنی دخ موهعیم تدافعی )
بودزینسکی داخد )وکاخهای وخزشی کسبو ایجاد انواع برای تحزیل  یادواخکنندهیام، شرایا ب  یحاظ چندجان   بود 

   .(2011،و ساتبخ

 
 

 . شرحی بر انواع مشاغل ورزشی 9-5
توا  ب  انواع مربیا  فآموزشی، تنریحی، های وخزشی میمربیا  وخزشی خا با توج  ب  مفین . مربی ورزشی: 1-9-5

ها تککید داخند و بیشتر خوی نوآموزا  کاخ سالمتی و هزرمانی  تقسیم کرد. مربیا  آموزشی بر یادگیری اویی  مزاخ 
-بازی یا انواع بازیهای وخزشی تنریحی مانند بادبادککنند. مربیا  تنریحی، بر یادگیری و تواناندی افراد دخ خشت می

کنند ک  افراد خا برای هایی فعاییم میکنند. مربیا  سالمتی بیشتر دخ مراکب تندخستی و باشگاهکننده کاخ میهای سرگرم
بیا  هزرمانی، بیشتر مربیانی هستند ک  افراد خا برای کسب مقام و پیروزی دخ کنند. مرجساانی الاومی آماده میآمادگی
های فخشت  وخزشی، بازخوخدهای ها با توج  ب  ویژگیکنند. هر یک از انواع مربیگریهای پیش خو آماده میخهابم

ها اگر فرد ب  سطح باالیی مایی، خویکرد آموزشی و دیگر مواخد مشاب   ب  شرایا خار خود نیاز داخند. دخ اغزب خشت 
از تواناندی برسد، از بازخوخدهای مایی نس تاً مناس ی دخ مقایس  با سیاخ مشاغل نیب برخوخداخ خواهد شد. ه ل از 

خوبی مطایع  انتخاب یک خشت  مشخ  برای مربیگری باید شرایا موجود و ظرفیم بازاخ بایقوه و باینعل آ  خا ب 
خبا و دانشگاهی، خود خا زما  افبایش دانش و مزاخ  الزم دخ مراجع ذیب خوی خشت  و هم کرد و با انجام کاخ متارک

 آماده کرد. 
کند. یعنی فرد ب  ای  معنا پیدا میش ل بازیکب وخزشی دخ سطوم فهزرمانی  و فحرف . بازیکن ورزشی: 2-9-5
ها برای حضوخ او دخ تیم خود، مایل ب  پرداخم باشگاههای مزاختی و اجرایی دخ یک وخزش دسم پیدا کند ک   توانایی

ها از ظرفیم باشگاهی کاتری برخوخداخند و افراد با خسید  ب  سطوم مزی هبین  باشند. باید دهم کرد ک  برخی خشت 
سطح   مند خواهد شد. باید دهم کرد ک  برای خسید  ب  ایبآوخی بزرهاز مبایای احتاایی حضوخ دخ اخدوی مزی با مقام

های الزم گ اخی دخ ایب زمین  باید با مطایع  و مشاوخهفرد باید فاستعدادهای الزم  خا داشت  باشد. بنابرایب ه ل از هدا
 های ش زی  دخ ایب زمین  اطاینا  حارل کرد. گ اخیاز فهدا
وجود داخد. اما باید ها  های ش زی متنوالی دخ انواع وخزشدخ حوزه داوخی وخزشی نیب فررم. داور ورزشی:  3-9-5

بود   برخوخداخ نیستند. داوخا  متناسب با فنوع خشت ، ها از ظرفیم فش لها دخ انواع خشت دهم کرد ک  ها  داوخی
 هستند.  27-5بازی  داخای انواالی ب  شرم جدول مسئوییم و محل استقراخ دخ زمیب
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 . انواع داور در ورزش27-5جدول 
 توضیح انواع ردیف

1 referee داوخ با منزوم الام 
2 head linesman  داوخ سرخا 
3 line judge  داوخ خا 
4 Umpire  هایی مانند تنیس و بیس الداوخ مسابق  برای خشت 
5 back judge داوخ بخش القب زمیب 
6 side judge داوخ بخش کناخی زمیب 
7 field judge  داوخ دخو  زمیب 
النوا  یک ش ل انتخاب کنند، باید ب  بازاخهای جزانی آ  توج  داشت  باشند. افرادی ک  هصد داخند داوخی خا ب      

 بود   برخوخداخ نیسم. های کامل برای فش لها از ظرفیمش ل داوخی دخ ایرا  دخ بیشتر خشت 
های وخزشی کنند. اغزب باشگاهزمین  فعاییم میالنوا  پبشک وخزشی دخ ایب  برخی افراد ب ورزشی:    . پزشک4-9-5

های مزی داخای شخصی بنام پبشک وخزشی هستند ک  از وضعیم سالمم بازیکنا  دخ شرایا فاستراحم، و فدخاسیو 
 کنند. تاریب و مسابق   مراه م می

 کنند. های وخزشی فعاییم میمثاب  یک دستیاخ دخ کناخ پبشکب . پزشکیار ورزشی: 5-9-5
وپروخش  و فدخ مقاطع مختزف تحصیزی  فعاییم ایب افراد دخ فمداخس آموزشبدنی: تربیت مربی و . معلم6-9-5

کرد  وخزش دخ س ک زندگی  کنند و نقش مزای دخ فافبایش سواد جساانی یا حرکتی ، فاستعدادیابی  و فنزادین می
منظوخ ها ب ز فخویکردهای تزنیقی  برای طراحی انواع بازیبدنی پیشرو با استناده اآموزا  داخند. معزاا  تربیمدانش

 کنند. فتزنی  بازی با دخوس دیگر  تالش می
های مختزف الزای و الازی خا ایب افراد نقش تواناندسازی دانشجویا  دخ خشت . اساتید ورزش در دانشگاه: 7-9-5

های دانشگاهی الزای ، ج ب نظامالنوا  فالضو هیئمها ب دخ وخزش بر الزده داخند. اساتید دانشگاهی ک  برخی از آ 
منظوخ وخود ب  بازاخهای سازی دانشجویا  ب های آموزشی الزم برای آمادهشوند باید از فسواد پژوهشی  و فتواناییمی

 کاخ موجود دخ جامع   برخوخداخ باشند. 
 یهابا سازما فمرت ا چزاخ دست    دخ تواخا می ا  وخزشیاخت اط متنوع حوزه  مشاغل. ارتباطات ورزشی: 8-9-5

 .مروخ کرد 28-5  ب  شرم جدول مستقلفو   با وخزشکاخا  خارفمرت ا  ،ی اخسان  یهابا سازما فمرت ا  ،ی وخزش
خشد . با اسم یانجاب وخزش یا یکسس  مانند مدخس  و فم کی ،یوخزش میت  کی ی،سازما  وخزش کی منظوخ از
های برخی باشگاه های تزویبیونی برایو ش ک  هاهای جدیدتری مانند انواع مایکیم خسان های وخزشی، ش لسازما 
ها، های سنتی مانند خوزنام ای شامل خسان های خسان   اشاخه کرد. سازما یند  دخ انگزستا  یچزسهاچو  ف فوت ال

 انجام یبرا و دنکنیمجزب  یوخزش یدادهایخو توج  مردم خا ب  هاسازما  بیامجال ، خادیو و تزویبیو  هستند. 
 تند.هس  ثرفماخسال شده ب  الاوم مردم کاخآمد و    یهاامیک  پمطائب شوند  کنند تا  یخا استخدام م  افرادی  ،کاخ  بیا  موف 
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 . مشاغل حوزه ارتباطات ورزشی28-5جدول 
 توضیح  شغل ردیف 

 ورزشی  هایسازمان با  مرتبط الف( مشاغل
   و نظاخ  بر کاخکنا  مربوطاخت اطا  سازما   یکزی مسئول استراتژ اطالالا   ری مد 1
 خوابا   کاخشناس 2

 یاخسان 

و فاطاینا  از دخیافم اطالالا  مزم سازما    یوخزش یهااخت اط با انواع خسان    یمسئول برهراخ
ی ناایندگا  خسان  ب  دسترسی و مط والاتخ ری و  یهاکننرانس   ، فبرگباخیهاخسان توسا 

   را ی وخزشکاخا  و مد
خوابا   کاخشناس 3

 اجتااالی

با سازماندهی  مردم و جامع    دخ اخت اط باسازما   وجزة خوبو نگزداخی  ایجاد مسئول 
   برای وخزشکاخا   مدخس  و ااخستا یاز ب  دی بازدهاچو    یاجتااال یدادهای خو

و   الازیا  و فیافتب حامیا  مایی و شرکاء برایمختزف های با خوش سازما ی ابی بازاخ مسئول ی وخزش ابی بازاخ 4
دخ موخد   یاستراتژ ، فتدویب خار ی هاب  گروه هادادی خو  یمفروش بز ، فسازما  یهاپروژه

    مختزف یهادخ خسان  ی ت زی اتیفضا ای  مناسب  و فخرید زما ج ی ترو یچگونگ
 ای رسانه های  ( مشاغل مرتبط با سازمان

النوا  من ع خ ر یا خویدادهای تواند ب دییل توانایی پیگیری اموخ اخ اخ و خویدادها میفردی ک  ب   نگاخ/ خ رنگاخ خوزنام  1
  دییلب   خادیو های مرت ا موخد استناد و مصاح   هراخ گیرد. دختعقی ی خ ر و تاخیخچ  و بحث

 . شودنای نگاشت  خ ر و اسم شناهی خسان  اینک 
  اهدام  شدهانتخاب رحن   یا خویداد محل از مرت ا فضاهای یا خویداد محل دخ حضوخ با ک  فردی میدانی گباخشگرا  2

 . کندمی میدانی هایمصاح   یا گباخش اخسال ب 
 ی هاگباخش شی رای ب  نوشتب و وک   افت ی  ختقاء مرت  او  باسابق  ایهسندی نو ایخ رنگاخ اغزب  یوخزش دبیر 3

دخ انتخاب و پخش گباخش و  کندکاک می یوخزش یهاگباخش و رحم دهم وکاک  یوخزش
 نقش داخد.  

 کند.  دخ تزویبیو  جزوی دوخبیب و دخ خادیو با پخش ردا کاخ می گوینده  4

  و ی خاد برنام  دخ د یاز توی   یدانش الا کننده الوامل و نیازمندی و انتخابوخزش ةمسئول پخش برنام ی وخزش  کننددیتوی 5
 اسم.    و ی بی و تزو

استخدام شده اسم.    یچاپ  یةنشر  کی دخ    ،ستو   کتزی  و تنظیم مطایب ی   برایباتجرب  ک     هسندی نو سی نوستو  6
 اس    ا یوخزشکاخا  و مرب ی ک  اغزب برای آ  ازوخزش  یالا لیتحز یی و مزاخ توانانیازمند  ی وخزشآناییبوخ  7

 . شودیم دهاناست

 االالم کننده اخ اخ وخزشی  گوینده خ ر وخزشی 8

یحظ   خویداد  ب روخ  فیحظ با حضوخ دخ خویدادهای وخزشی مثل ففوت ال، وایی ال و امثال آ   ب   یحظ  ب  گباخشگر یحظ  9
مونیتوخ کند. دخ مواخدی ایب نوع گباخشگر از داخل استودیو و از خوی  خا برای مخاط ا  گباخش می

 کند. یحظ  خویداد میب  اهدام ب  گباخش یحظ 
 با ورزشکاران مرتبط   شاغلج( م

 ها و خوابا وخزشکاخ یا سز ریتی وخزشیمدیریم فعاییم  کاخگباخ  1

 خیبی و اهداما  مفثر برای بز ود خوشنامی و وجز  وخزشکاخ یا سز ریتی برنام  خوابا الاومی   2

 های اجتااالی های اجتااالی م تنی بر مسئوییمخیبی برای حضوخ وخزشکاخ دخ فعاییمبرنام  خیب اجتااالی برنام  3
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 مستقل  مشاغل( د

   یمصرا الاوم یبرا ی آنالیبوخزش  مجزانتشاخ  نویس وبالگ 1

 ی  اببخگ خسان  یهاب  سازما  فروش و  یوخزش یهامیفعای ای ها میاز ت های ویدئوییتزی  فیزم مستندساز/ساز زمیف 2

  یاخسان  یها سازما برای  هاداده لیوتحز ی دخ موخد وخزش و تجبپژوهش  با توانایی ی پژوهشگر وخزش 3

 های خ ری و تحزیزی خود  فروشنده گباخش فردی بدو  وابستگی ب  سازما  خار و نگاخ آزادخ ر/هسندی نو 4

ی  هاشرکم   برای  وتریکامپ  یسی نوبرنام    های از دانش  یو برخ  ییوی دی و  ی ازب  طراحی   مزاخ داخای   ییوی دی و یطرام باز 5
   یوخزش ییدئوی و یهایباز سازند 

 منسر  6
 

اساس اطالالا  و  تنسیر دخ ی م یعنی هویدا کرد  چیبی و دخ ارطالم ب  کسی گویند ک  بر 
 کند.  هایی ک  دخ اختیاخ داخد موضوع، مطزب و چیبی خا خوشب و برمال می داده

های ش زی متعددی های جاعی فچاپی، ایکترونیک و نوپدید  فررمها و انواع خسان امروزه با توج  ب  تنوع خسان      
فعاییم کنند نیب باید ب  شرایا فخسان ، مخاطب، دوخناا و اند. افرادی ک  هصد داخند دخ ایب حوزه خا پدید آوخده

 هایی خود  دخ ایب الرر  توج  داشت  باشند. توانایی
های وخزشی دویتی و از مشاغل با ظرفیم بسیاخ باالسم، زیرا اغزب سازما عمومی ورزشی: . روابط9-9-5

های خار برای فبرهراخی با تواناندی الاومی هستند. ایب واحد تخصصی ب  افرادیخصوری داخای واحد خوابا
خیبی  و فبز ود خوشنامی سازمانی  نیاز داخد. اگر افراد هاراه با فعاییم دخ ایب اخت اط با مخاط یب کزیدی ، فبرنام 

های پیشرفم الرر  نس م ب  افبایش تحصیال  دانشگاهی و تواناندسازی دانش و مزاخ  خود اهدام کنند، فررم
 یتیریمد  یهاب  سام  ادی، ب  احتاال زشوند  ترتجرب با  ،خو خواهند داشم. هرچ  کاخکنا  ایب حوزه  زیادی خا دخ پیش

 کنند.یم مدیریمخا  یاخت اطا  وخزش حوز از کاخکنا   یادیک  تعداد زیعنی جایگاهی  یابند،دخ سازما  اختقاء می
های وخزشی ، ویژه ففدخاسیو ساختاخهای وخزش و ب ایب واحد نیب دخ اغزب الملل ورزش: . روابط بین10-9-5

تناسب ایب نیاز دخ کشوخ فنیروی انسانی وجوانا   وجود داخد. دخ اغزب مواخد ب فکایت  مزی ایاپیک  و فوزاخ  وخزش
 اط دخ های برهراخ اخت های خایج دنیا دخ کناخ تواناییاسم. آشنایی با زبا  انگزیسی و دیگر زبا تخصصی  تربیم نشده

 سطوم مختزف از نیازهای ضروخی بر ایب ش ل مزم اسم. 
شود. دخ اغزب مراکب النوا  یک رنعم فراگیر دخ سطح جزا  یاد میامروزه از ماساژ ب . ماساژور ورزشی: 11-9-5

ی بخشهای اختصاری خدما  ماساژ وجود داخد. ماساژوخها دخ س  حیط  فدخمانی، آخامها یا حتی بخشتنریحی، هتل
بخش  با خویکرد و وخزشی  فعاییم داخند و از دخآمدهای نس تاً خوبی برخوخداخند. فماساژهای خیزکسیشب یا آخام

های ببخگ، نقش مزای تریب بازاخ کاخ خا داخند. برخی ماساژوخها دخ کناخ االضای تیمفوخزش و سالمتی  امروزه فراوا 
مسابقا  داخند. برخی نیب زیر نظر پبشکا  مجرب ب  کاخدخمانی دخ بازتوانی و انرژی افبایی بازیکنا  دخ شرایا 

 پردازند. می
های ببخگ و مزم وخزشی ای دخ کناخ تیمشناسا  وخزشی جایگاه ویژهامروزه خوا شناس ورزشی: . روان12-9-5
شناسی اسم تا ش ل خوا های بدنی باالث شده  اند. اهایم بعد خوانی وخزشکاخ دخ استناده از حداکثر ظرفیمپیداکرده
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النوا  یکی از مشاوخا  کزیدی سرمربیا  دخ کناخ زمیب، شرایا استراحم و تاریب، هرخوز موخدتوج  بیشتری وخزشی ب 
 هراخ گیرد. 
جساانی وابست  ب  مزاخ  ، کسانی هستند ک  سازا  تیای یا افراد متخص  دخ فآمادگیبد ساز تیمی:  . بدن13-9-5

های تخصصی خود برخوخداخ های الزم برای اجرای مزاخ کنند تا وخزشکاخا  از آمادگیبیا  کاک میب  وخزشکاخ و مر
ساز تیم حضوخ داخد. برخی از وخزشکاخا  النوا  بد های وخزشی ببخگ، شخصی ب هایب دییل دخ اغزب تیمشوند. ب 
 سازا  تخصصی خود خا داخند. مزم، بد 
النوا  فکاخشناسا  خسای ، اموخ خدما  ها ب افرادی ک  دخ سازما ر ادارات: . کارشناسان رسمی ورزش د14-9-5

النوا  ستاد دخ جریا  کاخهای خدما  اجرایی وخزش کنند. ایب دست  از کاخکنا  بیشتر ب اداخی وخزشی خا دن ال می
ها  ایاپیک و فدخاسیو   وجوانا ، کایت  مزیکنند. اغزب کاخکنا  ساختاخهای خسای چو  فوزاخ  وخزشاینای نقش می

 گیرند. دخ ایب دست  جای می
های کاخی مزم دخ وخزش، ایب ش ل اسم ک  دخ آ  فرد کاخشناس، یکی از حوزه. کارشناسان حقوق ورزش:  15-9-5

فتنظیم توا  ب  فنظاخ  بر هراخدادها ،  های ش زی و کاخی متعددی خا خواهد داشم. ازجاز  فعاییم آ  میاغزب فررم
 ها ، فپیگیری اموخ حقوهی  و فنظاخ  حقوهی  دخ ابعاد مختزف وخزش اشاخه کرد. آ 

وانتقال بازیکب و حتی مربی، با استناده از کاخشناسا  های نقلامروزه آژانسوانتقال بازیکن:  . کارشناس نقل16-9-5
 د.  شوروخ  یک حرف  تخصصی انجام مینظر و تواناند دخ ایب الرر ، ب راحب
ویژه استخرها ب  کاخشناسانی نیاز های ببخگ و ب امروزه اغزب سایب. کارشناس اماکن و تجهیزات ورزشی:  17-9-5

 وخی مناسب آ  اینای نقش کنند. داخند تا دخ نگزداخی و بزره
ببخگ ویژه خویدادهای امروزه برگباخی خویدادهای مختزف و ب . کارشناس برگزاری رویدادهای ورزشی: 18-9-5

ویژه جدول مسابقا  و فراخویدادهایی مانند ایاپیک ب  کاخشناسا  متخصصی نیاز داخند ک  با ابعاد مختزف خویدادها و ب 
 و دیگر ضروخیا  یک خویداد آشنا باشند. 

یک از نیازهای برجست  دخ وخزش هزرمانی و هاگانی، ت  ی  مناسب اسم. ی ا . کارشناس تغذیه ورزشی: 19-9-5
 های وخزشی برخوخداخ خواهند بود. های ش زی متعددی دخ انواع مفین کاخشناسا  ت  ی  وخزشی، از فررم

بدنی مداخس انجام هرچند ایب وظین  توسا مربیا  وخزش باشگاهی و معزاا  تربیم. استعدادیا  ورزشی:  20-9-5
فکاخشناس استعدادیابی وخزشی  فعاییم النوا  شد  آ  باالث شده اسم تا برخی ب شود؛ اما اهایم و تخصصیمی

 کنند. 
غری   النوا  فنجا امروزه ها  استخرها و مراکب آبی تنریحی مزبم ب  استناده از افرادی ب غریق: . نجات21-9-5

 های ش زی متعددی خا دخ ایب الرر  ایجاد کرده اسم. هستند. ایب تنوع فررم
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های وخزشی، های توییدی و حتی فدخاسیو دخ بسیاخی از شرکم. کارشناس بازاریابی ورزشی: 22-9-5
واحدبازاخیابی یا کاخشناس بازاخیابی موخدتوج  هراخ داخد. با توج  ب  اهایم ایب نوع کاخشناس دخ اغزب ساختاخها دخ 

 خبا وجود خواهد داشم. د ذیهای کاخی متعددی برای افراروخ  تواناندی افراد دخ حوزه مربوط ، فررم
وتوسع   هستند. ایب های وخزشی داخای بخشی بنام واحد فتحقی امروزه اغزب سازما . پژوهشگر ورزشی: 23-9-5

بخش وظین  مطایعا  الزم برای توسع  سازما  مربوط  دخ ابعاد مختزف خا داخد. یکی از کاخشناسا  تخصصی ایب 
های پژوهش اسم ک  خود یا دخ اخت اط با پژوهشگرا  دانشگاهی، تسزا ب  خوشبخش فکاخشناس پژوهشی  با 

 طوخ اثربخش برآوخده کند. نیازهای پژوهشی سازما  مربوط  خا ب 
های توییدی ایب افراد یا خود داخای شرکم توییدی هستند یا دخ انواع شرکم. تولیدکننده تجهیزات ورزشی:  24-9-5

سازی، خاکم، توپ، پوشاک، های خار دخ انواع تجزیبا  وخزشی مانند فیوازم بد ناییدییل برخوخداخی از تواب 
 کنند. کنش یا امثال آ   فعاییم می

ایب ش ل یا دخ توییدا  وخزشی یا دخ ساخم و طراحی اماکب وخزشی موخدتوج  هراخ . مهندسی ورزش: 25-9-5
 گیرد. می
 

 خالصه
النوا  یک ش ل و تخص  نیب فراتر از تنریح یا اهداما  تکایزی ب امروزه گسترش وخزش باالث شده اسم ک  

وپروخش مسیر ش زی خود خا دخ وخزش و  مند هستند تا از دوخا  آموزشموخدتوج  هراخ گیرد. خیزی از افراد الاله 
خ  های ش زی وخزش دخ داخل و خاخم از کشوخ روالزوم وخزشی دن ال کنند. دخ ایب فصل مروخی بر انواع ظرفیم
ایازل اسم ک  دخ ها دخ سطح کشوخ و بیبتریب حوزهگرفم. دخ ایب فصل نشا  داده شد ک  وخزش یکی از پرش ل

های متعددی خا توا  فررمسازی خود دخ آ  مسیر میروخ  شناخم کافی از ش ل انتخابی و تالش برای آماده
 ایجاد کرد. 

 
 هایی برای یادگیریفعالیت
ها خا موخدالاله  خود، با چندتب از افراد موف  مصررراح   کنید و مسررریرهای موفقیم آ دخ خابط  با شررر ل  •

 تاخسید  ب  ایب مرحز  با هم مقایس  کنید.  

کنید. حال از یک مشرراوخ بندی های موجود دخ وخزش خا فزرسررم کنید و آ  خا برای خودتا  خت  شرر ل •
 های شاا ده انتخاب اول شااخا تحزیل کند.  ها و تواناندیبخواهید با توج  ب  ظرفیم
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دوم بخش  

ورزش آموزش هایدوره انواع  

 

 

 

 

 



 

 

ورزش در آموزشی انواع مقاطع  

6 

 ورزش در کار یا استفاده برای افراد آموزش هاینظام با آشناییهدف کلی: 

 :یادگیریاهداف 

  جامعه در ورزش آموزش ساختارهای با آشنایی •

  ورزشی ایوحرفهفنی آموزدانش تربیت آموزش هاینظام با آشنایی •

 ورزشی کاردان تربیت آموزشی هاینظام با آشنایی •

 ورزشی کارشناس تربیت آموزشی هاینظام با آشنایی •

 ورزشی ارشد کارشناس تربیت آموزشی هاینظام با آشنایی •

 ورزشی تخصصی دکترای تربیت آموزشی هاینظام با آشنایی •
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 مقدمه 
افراد وخزشی با توج  های آموزشی خاری وجود داخد ک  دخ هر مقطع و دوخه ب  آموزش و تربیم دخ هر جامع  نظام

 ها آشنا خواهیم شد. پردازد. دخ ایب فصل با خویکردهای کزی مربوط ب  ایب نظامب  نیازهای اجتااالی و فردی می
 

 بدنی و علوم ورزشیتربیت . رشته1-6
 غیرتخصصی، چر  و تخصصی مرنظر از آ ، چر  فعاییم و ننوذ دامن  ک  یافم بتوا  خا الزم از ایشاخ  کاتر شاید
 حیث ایب از وخزشی الزوم بدنی وتربیم خشت . بربگیرد دخ خا ساییکزب تا توید بدو از سنی هایگروه تاام

 دیگر هایخشت  برخی با آشنایی مستزبم آ  دخ تحصیل و اسم ای خشت فمیا  ایخشت  بدنیاسم. تربیمفردمنحصرب 
و امثال   مدیریم  تربیتی، الزوم پبشکی،  پای  هایخشت   نظیر  هاییخشت .  اسم  انسا   خوا   و  جسم  تربیم و  تقویم برای

 گیرند.آ  موخداستناده هراخ می
تریب ال اخ  دخ زمین  الزم مربوط ب  وخزش اسم ک  با اسامی شدهالنوا  شناخت بدنی و الزوم وخزشی  ب فتربیم     

ای  خشت شده اسم. ایب خشت  فبیبوخزش  نیب معرفیشناسی ، فالزوم حرکتی ، فالزوم حرکتی و  دیگری هاچو  فحرکم
کند. با جامعیم ایجادشده برای ایب خشت ، اکنو  واژه فالزوم از الزوم مختزنی برای کاک ب  اختقاء وخزش استناده می

، النوا  جایگبینی مناسب برای دیگر اسامی موخداشاخه موخد تککید هراخگرفت  اسم. وخزش از دو جن   کزیوخزشی  ب 
آوخی  ب  گیرد. جن   اول، از بعد هزرمانی اسم ک  وخزشکاخا  با هدا فمدال طیف وسیعی از افراد جامع  خا دخ بر می

های کاخگرفتب کزی  امکانا  و هابزیمایاززی مستزبم ب پردازند و موف  شد  دخ ایب زمین  دخ سطح مزی و بیبخهابم می
تر از جن   اول باشد؛ چو  تواند مزمبسا میمدیریتی و امثال آ   اسم. جن   دوم، چ فجساانی، خوانی، اجتااالی، 

ای فراگیر دخ سطح جزا  اسم و فالزم وخزش  یک ضروخ  مستقیم با سالمم انسا  اخت اط داخد. فوخزش  پدیده
شناخم ایب الزم و توانایی میبا  گیری از وخزش برای اهداا مختزف ب انکاخناپ یر برای فتعایی انسا   اسم. بزره

 (. 1395خیبی آموزشی، کاخبرد آ  بستگی داخد )گروه الزوم اجتااالی شوخای الایی برنام 
 یجتدخو گشایش مجاوال  وخزشی آزادی ب  آسیایی دخ تزرا  هاییهنتایب دوخه بازو میببانی  1353دخ سال      

دخ ایب مسیر ساختاخ  جویا  الزوم وخزشی آغاز شد.و تربیم دانش گرفمخون  بدنی های تربیممداخس و دانشکده
 منظوخ تصدی اموخ دخ ساختاخ خشد یافم.آموزش الایی برای تربیم متخص  ب 

تا ایب زما ، بخش الاده دانش موخداستناده دخ خشت  الزوم وخزشی از کشوخهای پیشرفت  و اغزب غربی، واخد      
ک  دخ کناخ مصرا توییدا  شرط آ خود، اتناق بدی نیسم، ب خودیهای ایرا  شده اسم. ایب موضوع ب دانشگاه

الزای خاخجی، بتوا  دخ حوزه تویید فدانش مزی  نیب تواناند شد. منظوخ از تویید دانش مزی، دانشی اسم ک  توسا 
ود؛ شمنظوخ پاسخگویی ب  نیاز کشوخ و هاچنیب نوآوخی دخ الزوم وخزشی تویید مینظرا  و محققا  ایرانی ب راحب

واساس  محتوای آموزشی خشت  ک  فپای  ک  امکا  ردوخ آ  ب  کشوخهای دیگر نیب فراهم شود. از آنجائیطوخیب 
ها و دانشاندا  غربی  ب  ایرا  واخدشده اسم؛ باید ب  فایگوهای توسع  الزوم وخزشی  الزوم وخزشی اغزب از فدانشگاه

افتاد  از تواند زمین  القبپیشرفت  توج  داشم. غنزم از ایب امر میسازی  آ  دخ کشوخهای و فخویکردهای تخصصی
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مندی دن ال بزرههایب منظوخ باید با برخسی فوضعیم وخزش کشوخ  ب فپیشتازا  ایب خشت   دخ جزا  خا فراهم کند. ب 
د. ب  ایب معنا ک  فقا ایاززی  بوبیبها  و فحضوخ موف  دخ الرر از دانش خوز برای فتوسع  وخزش مزی دخ ها  مفین 

کننده توییدا  الزای خاخجی و بدو  توج  ب  مالحظا  بومی آ   ن اشیم و ضاب توج  ب  تحوال  جزانی، فمصرا
 (.  1397ب  خشد الزای ایب خشت  دخ فمرزهای کشوخ  نیب تککید داشم )هاسای، کشکر و خاسخ، 

روخش  تا سطوم باالی فآموزش الایی و نظام دانشگاهی   وپهای آموزشی از دوخا  فآموزشآموزش وخزش دخ نظام     
 شاید  و  تریبمزم  دیدتربی  دخسی  هایبرنام شود.  دخسی مشخ  میگیرد. محتوای هر دوخه بر اساس برنام خا دخ بر می

 خیبیبرنام ف ب  باید ، مفثر آموزشی اهداما  و هابرنام  طراحی. برای فاسم ی آموزشهای نظام  فمفین یبتراساسی
مرت ا با  تعامال تاامی  ی  شاملرنام  دخس(. فب1390  توج  داشم )دی ا، یاینی، الاخفی و فردانش، داخنظام دخسی

روخ  ب   و دانشجویا    آموزا دانشطی آ  فاسم ک     مفسس  آموزشی  کیشده توسا  میو هدا  یبیخبرنام   یریادگی
 کنندپیدا می دسم یب  اهداا آموزش ی ابیاخز یندهایآموزش، مواد، منابع و فرآ یمحتواف  یاز طر فردی یا گروهی

 ،یدخسبرنام  ،یآموزش یمحتواتریب ابعاد برنام  آموزشی شامل فمزم(. 2016و هاکاخا ،  2؛ ژانگ2006، 1)موخ
مشخ  هاراه با اهداا مناسب بر اساس  آموزشوجود  .آموزشی  اسم دوخه یابیاخزنحوه آموزش و  یهاخوش

آموختگا  دانش  میسطح خضاوخی و    باالث باالخفتب بزرهمناسب و حجم کاخ مناسب  یابی، اخزی آموزشیاستانداخدهاف
های های آموزش دخ حوزه الزوم وخزشی از ابعادی چو  فزمین  و ویژگیشود. برای ایب منظوخ باید کینیم دوخهمی

های آموزشی  موخد ندگا  ، فطول دوخه و ساختاخ دوخه ، فمحتوای دوخه  و فاخزیابی دوخه و خوشیادگیرندگا  و یادده
دخسی و اخزیابی  دخ الزوم تحزیل و برخسی هراخ گیرد. هاچنیب باید آموزش با هااهنگی بیب فتنکر انتقادی، برنام 

خ فرایند فشناخم، پرسش، پاسخ و انتقاد  آموزا  و دانشجویا  دوخزشی موخدتوج  هراخ گیرد و زمین  مشاخکم دانش
خیبی دخسی آموزش الایی داخای ساختاخ متارکب اسم و (. دخ ایرا  برنام 1398نرمی و خزیزیا ، فراهم شود )الرب

خیبی دخسی انجام وسیز  شوخای الایی برنام ها و مفسسا   آموزش الایی ب خیبی دخسی برای کل دانشگاهبرنام 
گیری دخ خیبی دخسی و تصایمروخ  جداگان  و مننرد ح  برنام ها و مفسسا   آموزش الایی ب شود و دانشگاهمی

ها ایب فعاییم از طری  شرکم دخ کایسیو  دخ الزایایب زمین  خا نداخند. دخایم یا مشاخکم ناچیب االضای هیئم
 (. 1388ی،خیبی دخسی اسم )فتحی و مومنهای برنام )پاسخ ب  فراخوا  نظرسنجی( یا گروه

 
 . آموزش ورزش2-6

ها و با اهداا متنوع و مختزنی اموخ آموزش وخزش گیرد. دخ انواع نظامآموزش وخزش اهداا مختزنی خا دخ بر می
 شده اسم. معرفی  1-6ها دخ جدول  های فعال دخ الرر  وخزش و اهداا آموزشی آ گیرد. برخی از سازما روخ  می

 
 

 

1. Moore 
2. Zhang   
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 ها در ورزشها و اهداف آموزشی آن. انواع سازمان1-6جدول 
 اهداف سازمان ردیف

مقطع ابتدایی  1
 وپروخشآموزش

های با تککید بر کاک ب  فخشدوتکامل حرکتی ، فنزادین  شد  وخزش دخ زندگی ، فباالبرد  توا  و مزاخ 
 برنام  بدنی و فوقهایب دخس تربیمبدنی  و امثال آ  دخ 

مقطع متوسط  اول و دوم  2
 وپروخشآموزش

های وخزشی، استعدادیابی، استناده از وخزش برای سالمتی با تککید بر تواناندسازی مزاختی دخ یکی از خشت 
 برنام   بدنی و فوقنزادین  شد  آ  دخ س ک زندگی و امثال آ  دخ هایب دخس تربیم و

-بدنی و الزوم وخزشی برای حضوخ دخ انواع سازما آموزا  تخصصی دخ خشت  تربیمبا تککید بر تربیم دانش های وخزشتا هنرس 3
 های تخصصی بعد از تحصیلهای وخزشی و فعاییم

 با تککید بر وخزشکاخا ، داوخا  و مربیا  تخصصی دخ خشت  مربوط  هافدخاسیو  4
 وخزشکاخا  تخصصی دخ خشت  مربوط با تککید بر  هاباشگاه 5
های تخصصی با تککید بر تربیم نیروی کاخدا ، کاخشناس، کاخشناس اخشد و دکترای تخصصی دخ خشت  ها دانشگاه 6

 وخزشی و متناسب با نیاز بازاخ کاخ دخ جامع  
 (DBA)وکاخ وخزشی و دکترای کسب (MBA)وکاخ وخزشی کاخشناس اخشد کسب های آزادآموزش 7

 
 وپرورش. آموزش ورزش در آموزش3-6

آید. دخ مقطع ابتدایی از شروع وپروخش  دخ مقاطع مختزف و با خویکردهای متناوتی ب  اجرا دخمیوخزش دخ فآموزش
های بنیادی یا پای ، سال اول ابتدایی، کودک با آموزش وخزش دخ مسیر خشدوتکامل حرکتی و یادگیری اثربخش مزاخ 

بدنی  با طراحی انواع گیرند. فمعزم تربیمیی کرد ، گرفتب، پرتاب کرد  و امثال آ   هراخ میخفتب، دوید ، ییمانند فخاه
های موخدنظر افبایش دهد. ازجاز  خویکردهای آموزا   خا دخ حوزهها یا حرکا  دخ تالش اسم تا توانایی فدانشبازی

 تریب دستاوخدهای یک  و فپروخش وخزشی  اشاخه کرد. از مزمتوا  ب  فخوش تزنیقیموخداستناده دخ ایب زمین  می
تریب دستاوخدهای حارل از وپروخش فافبایش سواد حرکتی  اسم. برخی از مزمبدنی دخ نظام آموزشتربیم برنام 

 بدنی هرچقدخ معزمتربیم  مناسب  برنام   شناسایی کرد. دخیک  2-6توا  دخ مواخدی ب  شرم جدول  سواد حرکتی خا می
 خواهد داشم.  تریموف  موخداشاخه باشد، برنام  مجاوال  از بیشتری  نتایج پوشش هادخ ب 
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 بدنی در مدارس . انواع دستاوردهای برنامه تربیت 2-6جدول 
 اهداف انواع ردیف

-الص ی مزاخ  خشد 1
 الضالنی

 وخزشی، م( بز ود الاومی هایمزاخ  زمین  دخ هاتوانائی پای ، ب( افبایش حرکتی هایایف(اختقاءتوانائی
 وخزشی اختصاری هایمزاخ  زمین  دخ هاتوانائی

 جساانیافبایش آمادگی 2
 الاومی 

 بدنیپ یری، ه( ترکیبخیوی، د( انعطاا– هز ی الضالنی، م( استقامم الضالنی، ب( استقامم ایف( هدخ 

 جساانیافبایش آمادگی 3
 مزاختی

 م( هااهنگی، د( تعادل، ه( توا ایف( سرالم، ب( چابکی، 

 از آگاهی جزم، د( افبایش از آگاهی فضا، م( افبایش از آگاهی بد ، ب( افبایش از آگاهی ایف( افبایش حرکتی-حسی خشد 4
 زما 

 مناهیم، مقارد بیا  اختقاءتوانائیدیگرا ، م(  با سازگاخی خود، ب( اختقاءتوانائی با ایف( اختقاءهااهنگی خشد مزاخ  اخت اطی 5
 خالهیم و

 زبانی اجتااالی، د( هنرهای ایف( الزوم، ب( خیاضی، م( مطایعا  الزای دخک خشد 6
 اوها  از استناده بز ود 7

 فراغم
وخزشی، م(  زندگی از حارز  هایمزاخ  وخزشی، ب( آغاز هایبازی انجام دخ توانائی ایف( افبایش

     سازنده شکل ب  خویش کرد  سرگرم مناسب، د( توانائی حرکم از ی   دخیافم توانائی
گیرد. برنام   روخ  میو ففوق  بدنیبدنی اغزب دخ محوخهای فساالا  دخس تربیمهای تربیمخیبیبرنام      

-داخد. برنام یافت  دخ طول هنت  ب  ایب دخس اختصار  بدنی بر برنام  هنتگی و ساالم اختصارساالا  دخس تربیم
 هایمدخس  ، فخهابمداخل وخزشی هایر حگاهی ، فخهابم تر و شامل اموخی چو  فتارینا برنام  متنوعهای فوق

 استانی،  شزری، شزری،  ایمنطق  تنریحی  و فوخزش هزرمانی از مسابقا  و  آموزشی  مداخس ، فاخدوهای  بیب  وخزشی
  جزانی  اسم. ای وایاززی تا هاخهبیب کشوخی،

 
 ورزش  . هنرستا4-6

 ایب. داخد اشاخه انسا  خوا  و جسم تربیم و تقویم برای مختزف الزوم از استناده بدنی  دخ هنرستا  ب خشت  فتربیم
 آشنا انسا  جسم با فپبشکیاخ  یک حد تا آموخت   آ اسم و فدانش پبشکی های پای ای  شامل دخسخشت فبیب خشت 

 های الزومکند. دخسمی  آشنا  ها انسا   واکنش  و  فتنش  تربیتی، فرد خا با  های الزومدخس  خشت   شود. هاچنیب دخ ایبمی
بدنی  فتربیم دهد. بنابرایب خشت های مربوط  توسع  میتوانایی فرد خا دخ زمین  الازی و الزای روخ نیب ب  وخزشی

ایب خشت   .اسم ای وحرف ففنی  شاخ   دخ  سالمم   و  فبزداشم  گروه  زیرمجاوال   و  هنرستا   ج اب  هایخشت   از  یکی
هایی ب  شرم جدول های مختزف ایرا  داخد. هنرجویا  ایب خشت  باید دخسهای مختزنی  دخ سطح شزرستا فهنرستا 

 خا دخ طول تحصیل خود بگ خانند.  6-3
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 های مختلف بدنی در پایههای تربیت . مواد درسی هنرستان3-6جدول 
 12دروس پایه  11دروس پایه  10دروس پایه  ه محتواییدامن ردیف

 3الربی ،3دینی تعزیاا  2الربی ،2دینی تعزیاا  1، الربی1تعزیاا  دینی تربیم دینی و اخالهی 1
 3فاخسی 2فاخسی 1فاخسی زبا  و ادبیا  فاخسی 2
 - 2زبا  خاخجی  1زبا  خاخجی های خاخجیزبا  3
-ج رافیای الاومی و استا  مطایعا  اجتااالی 4

 شناسی
 تاخیخ معارر الزوم اجتااالی

، انسا  و 2بدنی تربیم 1بدنیتربیم انسا  و سالمم 5
 زیسم محیا

، سالمم و 3بدنیتربیم
 بزداشم، آمادگی دفاالی

دخس انتخابی )هنر یا تنکر و  - های زندگیانسا  و مزاخ  6
 ای(سواد خسان 

مدیریم خانواده و س ک 
 زندگی 

کاخگاه نوآوخی و کاخآفرینی،  ایباما  محیا کاخ های غیرفنیشایستگی 7
-دخس انتخابی )کاخبرد فناوخی
 های نویب یا مدیریم تویید(

- 

های پای  فنی )خیاضی، شایستگی 8
 شناسی(فیبیک، شیای، زیسم

 شیای ، فیبیک2خیاضی شناسی، زیسم1خیاضی

-های جساانیپروخش مزاخ  های فنیشایستگی 9
های حرکتی، توسع  مزاخ 

ذهنی، دانش فنی پای ، -چابکی
 اخت اط مفثر

های حرکتی با توسع  مزاخ 
-های خزمیتوپ، توسع  مزاخ 
 هدفی

توسع  سالمم و س ک 
زندگی با وخزش، الازیا  

-ارالحی وخزش-تکایزی
ها، دانش فنی تخصصی، 

 کاخآموزی
بر مواخد موخداشاخه دخ جدول هر مدخس  باید داخای یک برنام  ویژه برای آموزش مواخدی چو  فپژوهش  الالوه     

 50طوخ ساالن  و برای زمانی حدود  و اخائ  خالهان  سایناخ ، فیادگیری پروژه محوخ  و فآموزش تکمیب معاش حالل  ب 
 تناسب خشت  داخد. ساالم وابست  ب  240تا  120ساالم داشت  باشند. کاخآموزی نیب زمانی بیب  100تا 

 انتخاب خا یکی ای وحرف ففنی شاخ  و فنظری  شاخ  نزم، بیب پای  مند ب  ایب خشت  باید دخآموزا  الاله دانش     
 و یازدهم فدهم، سال  س  طی از پس انسانی  باید و تجربی فخیاضی، هایخشت  از نظری و یکی کنند. با انتخاب شاخ 

دییل ب   بدنی تربیم  فخشت .  شود  ه ول   بدنی  دانشگاهفتربیم  خشت ، دخ خشت   س   ایب  از  یک  هر  کنکوخ  طری   از  م دوازده
 ای وحرف ففنی  شاخ   دخ بدنی  خاتربیم فخشت  اگر  نزم  پای  آموزاسم. دانش  انتخاب  هابل خشت   س   هر  بود  از  شناوخ

 4-6خاه ب  شرم جدول  دو دانشگاه ب  وخود برای هنرستا  بدنی دختربیم سال  س  گ خاند  از پس کند، انتخاب
 خواهد داشم. 

 بدنی های تربیت های ادامه تحصیل هنرجویان هنرستان. راه4-6جدول 
 اهداف راه ردیف

-فنی کنکوخ دخ شرکم 1
 کاخدانی ایوحرف 

 ناپیوست   دخ کاخشناسی سپس و کاخدانی مقطع دخ تحصیل ابتدا

 بدنی و تحصیل دخ دوخه کاخشناسیتربیم خشت  انتخاب و انسانی و تجربی خیاضی، هایخشت  از یکی سراسری کنکوخ دخ شرکم 2
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 بدنی. انواع مقاطع تحصیلی دانشگاهی در رشته تربیت5-6
اخشد و دکترا  کاخشناسی پیوست ، کاخشناسیهای کشوخ دخ مقاطع تحصیزی فکاخدانی، کاخشناسی ناپیوست ،  انواع دانشگاه
شود ک  منظوخ تحصیل پیوست  و بدو  کنکوخ از دیپزم پ یرند. دخ مواخدی ب  کاخدانی پیوست  هم اشاخه میدانشجو می

ای با آزمو  و از طری  وحرف های فنیای و دخ مقطع کاخدانی ب  شکل بدو  کنکوخ اسم. انواع دانشکدهحرف -فنی
ای دخ مقطع وحرف های فنیپ یرند. برخی آموزشکدهبدنی  دانشجو میختصاری خود دخ فمقطع کاخدانی تربیمکنکوخ ا

کاخبردی نیب از طری  آزمو  و بدو  آزمو  دخ -کاخشناسی ناپیوست  نیب پ یرای دانشجو هستند. دانشگاه جامع الزای
های تخصصی خ دامن  متنوالی از خشت  و گرایشس  مقطع فکاخدانی، کاخشناسی ناپیوست  و کاخشناسی پیوست   د

پ یرد. دانشگاه آزاد اسالمی نیب دخ مقاطع فکاخدانی، کاخشناسی ناپیوست ، کاخشناسی پیوست ، بدنی دانشجو میتربیم
های فپیام نوخ، سراسری و غیرانتناالی  نیب دخ س  بدنی داخد. دانشگاهاخشد و دکتری  ج ب دانشجوی تربیمکاخشناسی

بدنی  ب  فالزوم بدنی داخند. امروزه نام خشت  فتربیماخشد و دکتری  دانشجوی تربیمطع فکاخشناسی، کاخشناسیمق
بدنی  ررفاً ب  بعد تربیتی و آموزشی خشت  تککید داخد اما فالزوم وخزشی  وخزشی  گرایش پیداکرده اسم؛ زیرا فتربیم

 شوند.   بدنی و الزوم وخزشی  معرفی میواخد هم با النوا  فتربیمدهد؛ دخ بسیاخی متری خا پوشش میدامن  بسیاخ وسیع
 

 ای   . دانشگاه فنی و حرفه6-6
شود.  بدنی و الزوم وخزشی  دخ دو مقطع کاخدانی و کاخشناسی ناپیوست  برگباخ میای خشت  فتربیموحرف دخ دانشگاه فنی

بدنی و الزوم وخزشی   و مقطع کاخشناسی ناپیوست  آ  دخ دو گرایش فتربیممقطع کاخدانی آ  دخ یک گرایش الاومی 
 و کاخدانی مقطع دخ های ایب دانشگاهدانشکده شود. اکثربدنی  و فمربیگری  برگباخ میخیبی تربیمفمدیریم و برنام 

 دانشکده  20  بدنی، حدودتربیم  خشت   دخ  داخند.  دانشجو  پ یرش  ناپیوست   کاخشناسی  و  کاخدانی  مقطع  دو  دخ  هم  تعدادی
 فعال هستند. 

  بدنیایب مقطع دخ یک گرایش الاومی با النوا  فتربیمای: وحرفهبدنی دانشگاه فنی. مقطع کاردانی تربیت1-6-6
ازآ  و برای دانشجویا  وخودی سال معت ر بود و پس 1398تا سال  29/2/1381 آ  از تاخیخ مصوب اسم ک  برنام 

 دیدی ب  مراکب مجری ابالغ شد. برنام  ج 1398
جان   انسا  از بدنی، فرایندی آموزشی و تربیتی اسم ک  هدا آ  بز ود خشد ها دوخه کاخدانی پیوست  تربیم     

های حرکتی ، فتوسع  و نگزداخی های جساانی اسم. ایب دوخه شامل ففراگیری االاال و مزاخ طری  فعاییم
های جساانی  اسم. ایب دوخه بر تندخستی و سالمم  و فکسب دانش و الزوم مرت ا با فعاییمجساانی برای آمادگی

های بدنی  و فافبایش دانش و آگاهی مربوط ب  آ   تککید داخد. فآشنایی با فواید جساانی حارل از شرکم دخ فعاییم
ای و فنی  مربوط های پای فدانش و مزاخ بدنی ، تربیم افراد داخای  هدا برنام  آموزشی کاخدانی پیوست  خشت  فتربیم

خوبی انجام بدنی  وظایف ش زی خود خا ب  ک  بتوانند دخ حیط  فوخزش و تربیمنحویهای مختزف اسم؛ ب ب  وخزش
-6توا  ب  مواخدی ب  شرم جدول ها فعاییم کنند، میتوانند دخ آ آموخت   میدهند. ازجاز  مشاغزی ک  افراد فدانش

 کرد. اشاخه  5
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 بدنی  آموختگان کاردانی تربیت . انواع مشاغل قابل احراز توسط دانش 5-6جدول 
 اهداف ردیف

 های وخزشیمربی باشگاهکاک 1
 ارالحیکاخدا  حرکا  2
 ماسوخ وخزشی 3
 بازاخیاب و فروشنده فیوازم، ای س  و تجزیبا  وخزشی   4
 کاخدا  تجزیب اماکب و فضاهای وخزشی 5
 های آبیگری دخمجاوال ناجی 6
 های وخزشیکاک سرپرسم اماکب و باشگاه 7
 نگزداخی و حنظ اماکب وخزشی 8
 داوخی مسابقا  وخزشیداوخی و کاک 9
توا  دخ مشاغل موخداشاخه هراخ گرفم و افراد ای ت  باید ب  ایب نکا  توج  داشم ک  فقا با فمدخک کاخدانی  نای     

 های الزم دخ ایب خصور نیب برخوخداخ باشند. باید از توانایی و مزاخ 
سال و هرسال تحصیزی مرکب از دو نیاسال تحصیزی و یک دوخه تابستانی و هر نیاسال   دوطول دوخه فکاخدانی         

هنت  آموزش  با فهنت  امتحانا  پایا    ششهنت  آموزش  با هنت  فامتحانا  پایانی  و دوخه تابستانی شامل ف  16شامل ف
  32یشگاهی  معادل فحداهل ساالم  و هر واحد فدخس الازی و آزما 16دوخه  اسم. هر واحد فدخس نظری  معادل ف

ساالم   68و حداکثر  48ساالم  دخ نیاسال اسم. هاچنیب هر واحد فدخس کاخگاهی  شامل فحداهل  48و حداکثر 
 ساالم  دخ نیاسال خواهد بود.  120و هر واحد فکاخآموزی یا کاخوخزی  معادل ف

توانند با ه ویی دخ آزمو  وخودی و   مرت ا میای  و فکاخدانش  دخ خشتوحرف های ففنیآموختگا  هنرستا دانش      
داشتب فشرایا الاومی  و فسالمم کامل جسای و خوانی با تکیید پبشک معتاد  واخد ایب دوخه شوند. واحدها حدود 

 دوواحد ، فمزاخ  الاومی  13دخرد الازی  هستند ک  دخ هایب پنج گروه دخسی فالاومی  55دخرد نظری  و ف 45ف
دخسی ب  شرم واحد برنام  72واحد  و تعداد کل  ششواحد  و فاختیاخی  44واحد ، فتخصصی  هنمواحد ، فپای  

 خواهد بود.  6-6جدول 
 ای  وحرفه بدنی دانشگاه فنیهای درسی مقطع کاردانی تربیت . انواع گروه6-6جدول  

 هاانواع درس گروه درسی ردیف
 ، فدانش خانواده  و فجاعیم  بدنیاسالمی ، فاخالق اسالمی ، فتربیمفاخسی ، فزبا  خاخجی ، فمعاخا ف الاومی 1
 ای زیسم  و فاخالق حرف فبزداشم و ریانم از محیا مزاخ  الاومی 2
 فخیاضیا  الاومی و مقدما  آماخ ، ففیبیک الاومی  و فبیوشیای   پای   3
های آموزش دخ وخزش ، شناسی ، فخوشارالحی ، فحرکمفحرکا خیبی تاریب ، فآناتومی انسا  ، فبرنام  تخصصی 4

گیری و اخزشیابی دخ وخزش ، فزبا  فنی یا زبا  تخصصی ، ففیبیویوژی وخزش ، فیادگیری حرکتی ، فاندازه
ونگزداخی اماکب و تجزیبا  وخزشی ، فتزی  و افباخهای تخصصی دخ وخزش ، فحنظفکاخآفرینی ، فکاخبرد نرم

غری  ، فشنا ، یل و تجزیبا  وخزشی ، فوخزش کودکا  ، فوخزش دخ آب ، فماساژ وخزشی ، فنجا کاخبرد وسا
 فک دی ، فتارینا  با وزن  ، فت  ی  وخزشی  و فکاخآموزی  

شناسی بدنی ، فخ رنگاخی وخزشی ، فخوا فهایقرانی ، فگزف ، فاسکواش ، فشطرنج ، فارول سرپرستی دخ تربیم اختیاخی 5
 وخزشی  
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از دخوس اختیاخی باید سر  دخس و معادل شرش واحد و ترجیحاً چزاخ واحد الازی و دو واحد نظری اخ  شرود.      
 اسم. 7-6محتوای دخوس پای  ب  شرم جدول 

 ای  وحرفه بدنی دانشگاه فنی. سرفصل و محتوای دروس پایه مقطع کاردانی تربیت 7-6جدول  
 هاسرفصل درس ردیف

خیاضیا  الاومی و  1
 مقدما  آماخ

های مرکبی و ها، انواع شاخ بندی دادهها، توا ، معادال ، مساحم، حجم، آماخ تورینی، ط ق مجاوال 
 پراکندگی، ضریب ها ستگی و خگرسیو 

های فمستقیم، هائم، های برداخی، حرکمواحدها، کایمگیری و ت دیل های فیبیکی، واحدهای اندازهکایم فیبیک الاومی 2
 ای ، هوانیب نیوتب و حل مسائل سادهدوبعدی، دایره

بندی مناهیم، مقدما  شیای آیی، تناو  بیوشیای با شیای آیی، خابط  اکسیداسیو  و احیاء مواد دخ بد ، ط ق  بیوشیای 3
 ها و اسیدهای آمین    ها، چربیترکی ا  بد ، اکسیداسیو  فکربوهیدخا 

 اسم. 8-6محتوای دخوس تخصصی ب  شرم جدول 
 ای وحرفهبدنی دانشگاه فنی. سرفصل و محتوای دروس تخصصی مقطع کاردانی تربیت8-6جدول  

 هاسرفصل درس ردیف
های اسکزتی، انواع منارل، انواع حنرههای الضالنی و ها، آناتومی سزول، بافممناهیم تشریح بد ، موهعیم اندام آناتومی انسا  1

 بندی الضال   بد ، ط ق 
حجم، ف جساانی، مت یرهای تارینی مانندهای آمادگیوساز، ارول تاریب، آزمو های سوخممناهیم، دستگاه خیبی تاریببرنام  2

 تننسی، تارینا  هدختی، دوخه تاریب، کاخ با دستگاه وخزشی-شد  و تکراخ ، تارینا  هز ی
گیری هامم و اندام، اخزیابی ساختاخ بدنی های اندازهارالحی، خوشافباخهای حرکا آشنایی با تجزیبا  و نرم ارالحیحرکا  3

 اسکزتی و الضالنی، تارینا  ارالحی و تقویتی 
فقرا ، تحزیل ستو سطوم و محوخهای حرکتی، انواع حرکم و الضال ، انواع حرکم و منارل، حرکا   شناسیحرکم 4

 ها، آناتومی سطحی، سطوم و محوخهای حرکتی الضالنی دخ مزاخ 
های آموزش خوش 5

 دخ وخزش
 آموزی و مداخس  ، پاخک، ایستگاه شزرداخی، کانو  دانشمناهیم، خوش آموزش وخزش دخ فمزدکودک

-سازوکاخ انق اض الضالنی، خستگی الضالنی، سازوکاخ دستگاههای تویید انرژی، بازسازی منابع انرژی، دستگاه فیبیویوژی وخزشی 6
 های فهز ی، خیوی و الص ی  دخ وخزش، اثرا  محیطی فگرما، سرما و اختناع  بر فعاییم بدنی 

 بندی های تاریب، اخزشیابی پیشرفم و زما ها، تاریب، خوشبندی مزاخ مناهیم، ط ق  یادگیری حرکتی 7
گیری و اندازه 8

 وخزشی اخزشیابی
های وخزشی  هاراه با های فسالمم، استعدادیابی، هنجاخیابی و مزاخ های وخزشی دخ حوزهمناهیم، آزمو 

 بدنی اجرای میدانی، فرایند اخزشیابی دخ وخزش و تربیم
خاخجی ها، دخک متو  های چزاخگان  وخزش، واژگا  و ارالحا  وخزشواژگا  و ارطالحا  مرت ا با حیط  زبا  فنی 9

 ایازلهای وخزشی بیبدخ حیط  وخزش، برهراخی اخت اط دخ محیا
آپ وخزشی، آشنایی با مراکب فخشد، اندازی استاخ وکاخهای نوپا با خویکرد وخزشی، خاهمناهیم، نوآفرینی، کسب کاخآفرینی  10

 جتااالی و... وفناوخی ، انواع کاخآفرینی ففردمحوخ، سازما  محوخ، ش ک  ادهنده، پاخک الزمشتاب
افباخهای کاخبرد نرم 11

 تخصصی وخزشی
گان  فوخود، اکسل و پاوخپوینم ، اینترنم و موتوخهای جستجو دخ اخت اط با افباخهای س مناهیم، کاخبرد نرم

 افباخهای فتحزیل حرکم، استعدادیابی و مدیریم باشگاه خسا ، نرمهای اجتااالی و پیاموخزش، ش ک 
ی حنظ و نگزداخ 12

 اماکب و تجزیبا 
مناهیم، انواع اماکب وخزشی و استانداخدها، ارول نگزداخی اماکب، انواع تجزیبا  وخزشی و استانداخدها، ارول 

 نگزداخی تجزیبا  وخزشی
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تزی  و کاخبرد وسایل  13
 و تجزیبا 

ها، دهنده آ تشکیلها، انواع توپ و مواد های فدیواخ، کف و سقف ، فرایند ساخم انواع پوششانواع پوشش
 روخ  فیزممراحل ساخم پوشش و توپ ب 

ها و یوازم موخدنیاز با تککید سازی فضاها، انواع بازیهای پای ، ارول ایانی و آمادهمناهیم، ایگوی رحیح مزاخ  وخزش کودکا  14
 ها جایی، دستکاخی، کنترل بد  ، طراحی و اجرای بازیهای فجاب بر مزاخ 

ها و حرکا  بدو  های آبی، ارول ایانی، کاخبرد انواع وسایل برای وخزش دخ آب، مزاخ مناهیم، انواع محیا وخزش دخ آب 15
 دخمانیهای نویب دخ آب، خویکردهای دخمانی یا آبوسیز ، انواع تارینا ، وخزش

ی دسم دخ ماساژ، وضعیم استقراخ ماسوخ و هامناهیم، یوازم ماساژ، انواع ماساژ با خویکرد وخزشی، تکنیک ماساژ وخزشی 16
 ماساژگیرنده، ماساژ فه ل، حیب و بعد مسابق  

غری  بدو  وخود کاخگیری وسایل نجا غری ، توانایی ب های شنای کرال و هوخباغ ، فنو  نجا اجرای مزاخ  غری نجا  17
 استخر، نکا  کاخبردیهای اویی  و احیای غری ، کنترل و ث م اطالالا  فنی ب  آب، کاک

های دخو  ها، بازیآموزش و تارینا  شناهای فکرال سین ، پشم، پروان  و هوخباغ  ، آموزش استاخ  و برگشم شنا 18
 های ارالم اشت اها  چزاخشنا، هوانیب مربوط ب  شناآب، ارول آموزش شنا ب  م تدی، خوش

 ها ، نحوه بازی، تجزیبا ، هوانیب و مقرخا حرکا ، تاکیتکها، گیری، انواع فگاخد، پسممناهیم، ننس ک دی  19
ها، های بز ود آ خیبی تارینی، انواع هدخ  و استقامم و خاهاهداا کاخ با وزن ، ارول ایانی، انواع وزن ، برنام  تارینا  با وزن  20

 گیری هدخ  و استقامم سازی، اندازههای بد اجرای تارینا ، تارینا  کششی، دستگاه
ها  دخ فعاییم ها، آب و ایکتروییمها، مواد معدنی، ویتامیبها، پروتئیبها، چربیمناهیم، نقش فکربوهیداخ  ت  ی  وخزشی 21

 وز ، تنظیم برنام  غ ایی فه ل، حیب و بعد از مسابق    وخزشی، تعریف و محاس   متابوییسم پای ، کنترل
 نام  اجرایی، اخائ  گباخش نزاییها، کاخوخزی دخ یک خشت  بر اساس شیوهفزسن  کاخوخزی دخ سازما  کاخآموزی 22
 اسم. 9-6محتوای دخوس اختیاخی ب  شرم جدول      

 ای وحرفهبدنی دانشگاه فنی. سرفصل و محتوای دروس اختیاری مقطع کاردانی تربیت9-6جدول  
 هاسرفصل درس ردیف

 مناهیم، انواع هایقرانی، تجزیبا ، فنو  پای ، نشستب سواخ و پیاده شد  های ، پاخوکشی، هوانیب و مقرخا  هایقرانی 1
 یابی، هوانیب و مقرخا ها، فنو ، مکا کاخبرد آ مناهیم، انواع تجزیبا  و  گزف 2
 ها و فنو ، هوانیب و مقرخا  مناهیم، تجزیبا ، مزاخ  اسکواش 3
 ها، هوانیب و مقرخا   ها، انواع تکنیکها، نحوه حرکم مزرهمناهیم، تجزیبا ، انواع مزره شطرنج 4
ها و نام های اداخی، روختجزس ، آییبهای آماخی، گباخشوخزشی، تزی  فرمهوانیب کاخ، خدما  بیا ، تشکیال   ارول سرپرستی 5

 ها، اماکب، مسابقا ، خویدادها و جزسا   مقرخا  حقوهی، سرپرستی فتیم
 نویسی، اخالق و حقوق خسان نویسی، خالر ادبیا  دخ خ ر، خ رنویسی مقدماتی، مصاح  ، گباخش خ رنگاخی وخزشی 6
 های خوانی، خشونم، پرخاشگری، استعدادیابی از بعد خوانی مناهیم، سالمم خوا ، مزاخ  شیشناسی وخزخوا  7

 
-ایب مقطع دخ دو گرایش فمدیریم و برنام ای: وحرفهبدنی دانشگاه فنی. مقطع کارشناسی ناپیوسته تربیت2-6-6

 پ یرد. بدنی  و فمربیگری  دانشجو مییبی تربیمخ
تککید ایب دوخه بر دخوس مدیریتی اسم ک  دخ دوخه کاخدانی، بدنی:  ریزی تربیتمدیریت و برنامه. گرایش  1-2-6-6

آموختگا  ایب مقطع با دانش فمدیریم وخزش  بیشتر آشنا شوند و با کاک خود دانشاند. انتظاخ میسزم کاتری داشت 
های فمدیریم اموخ وخزشی  الزم برای فعاییم ها و انواع الزوم مرت ا  تواناییفم انی نظری مدیریم وخزشی، فناوخی

هایی چو  فاجرای اموخ مدیریتی، برگباخی اخدوهای وخزشی، آموختگا  باید از تواناییازایب دوخه دانشپیدا کنند. پس
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های وخزشی، نظاخ  و اخزشیابی واحدهای وخزشی  برخوخداخ شوند. دوخه کاخشناسی ناپیوست  فمدیریم هدایم کاخوا 
واحد دخسی  70بدنی و وخزش  دخ دو سال تحصیزی و مشتال بر چزاخ نیاسال و گ خاند  خیبی دخ تربیمنام و بر

خواهد  10-6واحد  ب  شرم جدول  45واحد  و فتخصصی با  16واحد ، فپای  با  9دخ س  گروه دخسی فالاومی با 
 بود. 

 ای وحرفهبدنی دانشگاه فنیناپیوسته گرایش مدیریت تربیت های درسی مقطع کارشناسی  . انواع گروه10-6جدول    
 هاانواع درس گروه درسی ردیف

 های آ  ، فتاخیخ اسالم ، فمتو  اسالمی  و فتنظیم خانواده  ، فانقالب اسالمی و خیش 2فمعاخا اسالمی الاومی 1
بدنی ایرا  ، فکاخبرد آماخ تورینی دخ مدیریم ، فم انی بدنی ، فمدیریم الاومی ، فتاخیخ تربیمفارول و فزسن  تربیم پای  2

  2و 1ایازل ، کاخبرد کامپیوتر دخ مدیریم الاومی و بیبمدیریم خفتاخ سازمانی ، فخوابا
شناسی وخزشی ، فمدیریم مسابقا  و اخدوهای وخزشی ، فحقوق فمدیریم فضاها و اماکب وخزشی ، فم انی خوا  تخصصی 3

های کاخوا  بازیابی و مشاخکم بخش خصوری دخ وخزش ، فسرپرستی و مدیریم اخدوها و هایوخزشی ، فشیوه
 ، 2و1های هوای آزاد ، فزبا  تخصصی خیبی وخزشی ، فمدیریم وخزشدهی و برنام وخزشی ، فم انی مدیریم سازما 
 ، فدوومیدانی 2و 1ی ، فشنا بدنهای وخزشی ، فنظاخ  و اخزشیابی دخ مدیریم تربیمفساختاخ و ضوابا انواع سازما 

  ، ففوت ال ، فهندبال ، فکشتی   2و1 ، فژیاناستیک 3و 2و1
 11-6بدنی دخ جدول های دخوس گروه پای  مقطع کاخشناسی ناپیوست  گرایش مدیریم تربیممحتوا و سرفصل    
 شده اسم. اخائ 

 ای  بدنی دانشگاه فنی و حرفه ناپیوسته گرایش مدیریت تربیت . سرفصل و محتوای دروس پایه مقطع کارشناسی 11-6جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

ارول و فزسن   1
 بدنی تربیم

های بدنی ، فکاخبردهای بندی فعاییمشناسی و ط ق بدنی و وخزش از دیدگاه مکاتب فزسنی ، فواژهفتربیم
بدنی و وخزش با نقش نیروهای تربیم فحرف های بدنی از دیدگاه الزوم مختزف ، های بدنی ، ففعاییمفعاییم

 های بدنی آموزشگاهی، دانشگاهی، باشگاهی و مزی  م انی فعاییمفمتخص  ، 
های الاومی  و نظری نویسی، اخت اطا  و خوابادهی، کاخگبینی، نظاخ ، بودج خیبی، سازما وم انی فبرنام ارول مدیریم الاومی 2

 مزم سازما  و مدیریم
 وخزش ایرا  دخ فالزد باستا ، ه ل از اسالم، بعد از اسالم، دوخا  جدید  و دوخناای وخزش ایرا   بدنی تاخیخ تربیم 3
م انی مدیریم خفتاخ  4

 سازمانی
فتناو  بیب مدیریم و خه ری ، فس  شایستگی و مزاخ  مدیر ، فانگیبه و خفتاخ ، فنظری  انتظاخ ، فنیازمازیو ، 

گریگوخ ، فغنا و وسعم ش ل ، فبزسازی نیروی انسانی ، فانض اط مک Yو  Xفنظری   فتحقیقا  هاتوخ  ،
بدنی و ها دخ تربیمهای هدخ  و کاخبرد آ خیبی و اجرای ت ییر ، فپایگاهسازنده ، فاخت اط سازنده ، فبرنام 

 وخزش    
آماخ تورینی دخ  5

 مدیریم
های گرایش مرکبی و پراکندگی دخ فمحاس   شاخ  فنحوه تدویب جداول توزیع دخ موضوالا  مدیریتی ،

موضوالا  مدیریتی ، فنحوه ترسیم انواع ناوداخ و جدول آماخی برای موضوالا  مدیریتی ، فنحوه محاس   
 های آماخ تورینی و مسائل مدیریم وخزش  ضریب ها ستگی دخ موضوالا  مدیریتی  و فخوش

 افباخهای کاخبردی ، فتاریب خوی موضوع مدیریتی الامل ، فنرمافباخ ، فسیستمفم انی کامپیوتر ، فسخم 1کاخبرد کامپیوتر 6
الاومی و خوابا 7

 ایاززیبیب
الاومی ایاززی و ابباخ آ  ، فاهداا خواباهای انتقال پیام ، فاخت اط سازمانی ، فاخت اط بیبففرایند اخت اط ، فکانال

ها جاعی و کاخبرد آ الاومی ، فوسایل اخت اطدهی خوابافسازما های ت زیغ و مخاطب آ  ، دخ وخزش ، فخوش
 بدنی و وخزش  الاومی دخ تربیمبرای وخزش  و فارول خوابا

 افباخ گرافیکی ، فتاریب   ، فنرمSPSSافباخهای کاخبردی دخ وخزش ، فافباخ ، فنرمفبازبینی سخم 2کاخبرد کامپیوتر 8
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بدنی دخ جدول وه تخصصی مقطع کاخشناسی ناپیوست  گرایش مدیریم تربیمهای دخوس گرمحتوا و سرفصل     
 شده اسم. اخائ  12-6

 ای  وحرفه بدنی دانشگاه فنی. سرفصل و محتوای دروس تخصصی مقطع کارشناسی ناپیوسته گرایش مدیریت تربیت 12-6جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

مدیریم فضاها و  1
 اماکب وخزشی

های وخزشی چندمنظوخه ، فنحوه انتخاب ها ، فسایبهای آبی و اداخه آ وخزشی ، فاماکب وخزشفانواع اماکب 
محل ایجاد اماکب وخزشی ، فابعاد و مشخصا  اماکب وخزشی ، فبزداشم، ایانی و امنیم اماکب وخزشی ، 

 باشگاه وخزشی فنیازهای اخدویی و خوابگاهی اماکب وخزشی  و فم انی تکسیس و مدیریم اماکب و 
شناسی م انی خوا  2

 وخزشی
های انگیبش ، فمقدما  مدیریم خفتاخ های خسای و غیرخسای ، فنظری فم انی نظری شخصیم ، فگروه

 ها  و فپژوهش مرت ا  های اخت اطی ، فالوامل اجتااالی ، فنظری  سیستمسازمانی ، فخوش
مدیریم مسابقا  و  3

 اخدوهای وخزشی
بندی مسابقا  اننرادی، دوننره و تیای ، فت  ی  و ها ، فخدهمختزف وخزشی ، فانواع جدول م انی مسابقا ف

 شناسی زندگی اخدویی  شناسی و خوا های فرهنگی و تنریحی اخدویی ، فجامع خوابگاه اخدویی ، ففعاییم
وخزشکاخا  و تااشاچیا  مسابقا  ، فایانی، انتظاما  و شناسی ها و ضوابا وخزش ، فجرمفهوانیب، اساسنام  حقوق وخزشی 4

 وانتقال بازیکنا   و فهوانیب و مقرخا  مایی کشوخ   های وخزشی ، فهوانیب نقلحراسم مکا 
ومشاخکم بازاخیابی 5

بخش خصوری دخ 
 وخزش

بع غیردویتی برای های تشوی  منافارول بازاخیابی وخزشی ، فانواع منابع غیردویتی برای توسع  وخزش ، فخوش
های کسب دخآمد غیردویتی دخ مشاخکم دخ وخزش ، فم انی مشاخکم بخش خصوری دخ وخزش ، فخوش

 وخزش ، فنقش باشگاه و وخزشکاخ دخ اهتصاد وخزش ، فکاخبرد خدما  داوطز ان  دخ وخزش 
مدیریم اخدوها و  6

 هاکاخوا 
خاخجی ، فنیازهای تجزیباتی، خفاهی، امنیتی، سالمم، های وخزشی ب  مسابقا  داخزی و فضوابا االبام کاخوا 

ایاززی و آیی داخزی و بیبها ، فانواع مسابقا  و گردهمبزداشتی، نیروی انسانی و تنریحی دخ اخدوها و کاخوا 
 ها  ها ، فمسئوییمبندیکنندگا  ، فجدولها ، فمسائل اجتااالی و خوانی شرکمضوابا آ 

م انی مدیریم  7
 وخزش

خیبی های برنام ها دخ وخزش ، فخوشهای مدیریم و کاخبرد آ های اجتااالی دخ وخزش ، فنظری فانواع سازما 
سازی گیری و تصایمبندی مشاغل دخ وخزش ، فم انی تصایمکاخ و ط ق دهی وخزشی ، فتقسیموخزشی ، فسازما 

 وخزشی  و فدینامیک گروه   
های مدیریم وخزش 8

 دهوای آزا
های الزم ، فوخزش ر حگاهی و مدیریم آ  ، های هوای آزاد ، فمواخد ایانی ، فامکانا  و ظرفیمفانواع وخزش
 یابی دخ ط یعم  اندازی اجتااالا  ببخگ وخزشی ، فارول جزمفمدیریم خاه

 فخواند ، دخک، ترجا  و دخک شنیداخی متو  خاخجی منتخب تا سطح متوسا   1زبا  تخصصی 9
 فخواند ، دخک، ترجا  و دخک شنیداخی متو  مدیریم وخزشی  و فترجا  از فاخسی ب  انگزیسی متو    2زبا  تخصصی 10
ساختاخ و ضوابا  11

انواع سازما  
 وخزشی

وپروخش ، فنیروهای های وخزشی ، فوزاخ  آموزشاسیو وجوانا  ایرا  ، ففدخساختاخ و هانو  فوزاخ  وخزش
های ایاززی ایاپیک ، ففدخاسیو مسزح ، فباشگاهی ، فکاخگری ، فدانشگاهی ، فکایت  مزی ایاپیک و کایت  بیب

 ایاززی وخزش   بیب
نظاخ  و اخزشیابی  12

 دخ مدیریم وخزش
گیری گیری دخ وخزش ، فابباخهای اندازهاندازههابل انواع مت یرفگیری و اخزشیابی وخزشی ، فمناهیم ، فم انی اندازه

نویسی از نظاخ  مدیریتی ، فارول گ اخی و اخزشیابی الازکردها ، فگباخشکای و کینی دخ وخزش ، فناره
 نگاخش و ویرایش  

   ، فمقدما  شنای پززو، کرال پشم و هوخباغ   الاوخی و سرخوخد  ، فانواع بازی دخ آب کمفانواع غوط  1شنا 13
 کرد  ، فمقدما  شنای هوخباغ ، کرال سین  و پشم ، فمقرخا  اجرای مسابقا  فتارینا  اختصاری گرم 2شنا 14
 متر ، فمقدما  پرش طول و اختناع   10000و  5000، 3000های طوالنی جاگینگ ، فدوهای فدوید  1دوومیدانی 15
 گام و با نیبه  مقدما  پرش س فمتر با مانع  و 3000متر ، فدوی  1500، 800، 400، 200فدوهای  2نیدوومیدا 16
 بامانع  و مقدما  فپرتاب وزن ، دیسک، نیبه و چکش   400بامانع،  110، 100فدوهای  3دوومیدانی 17
 فشش اس اب ، فتارینا  کششی بد ، وزن  و سوئدی ، فحرکا  موزو ، زمینی، پاخایل و باخفیکس  1ژیاناستیک 18
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 فآمادگی و نرمش تخصصی ، فحرکا  زمینی، پاخایل، باخفیکس مقدماتی و متوسا  و فارول ایانی   2ژیاناستیک 19
 های پای  ، فمقرخا  بازی  فانواع پاس، دخیافم، شو  و استوپ ، فکاخ با سر، شان  و بد  ، فتاکتیک فوت ال 20
 های پای   ضد حاز   و فتاکتیکفتجزیبا  و مقرخا  ، فانواع پاس، دخیافم، شو ، فراخ و  هندبال 21
 کاخی دخ آزاد ، فمقدما  فرنگی و هوانیب پای  فانواع گاخد، زیرگیری، فنو  پای  دفاع و حاز ، بدل کشتی 22

 
مربیا  و هدا از تکسیس دوخه فکاخشناسی ناپیوست  مربیگری وخزش ، تربیم. گرایش مربیگری ورزش: 2-2-6-6

آموختگا  ایب گرایش بتوانند فهدایم و خود دانشهای وخزشی اسم. امید میکاخشناس دخ خشت متخصصا  متعزد و 
سازی  برای حداهل یک خشت  وخزشی تخصصی اننرادی و یک خشت  تخصصی  ، فآموزش مزاخ   و فبد خه ری تیم

خ سنیب مختزف ، فکسب گروهی خا انجام دهند. اهایم ایب دوخه با توج  ب  اخزش فآموزش وخزشی مفثر افراد د
ایاززی ، فتقویم بنی  وخزشی هزرمانی دخ سطوم نوجوانا ، جوانا  های هزرمانی دخ میادیب وخزشی داخزی و بیبمقام

دن ال ایجاد فمزاخ  الزم دخ یک خشت  و ببخگساال   و فپروخش استعدادها  اسم. ب  هایب دییل محتوای دوخه ب 
های وخزشی های وخزشی با ارول تدخیس ، فتشخی  آسیبنایی آموزش مزاخ اننرادی و یک خشت  گروهی ، فتوا

جساانی و ها دخ مسابقا   و فتوانایی افبایش آمادگیهای اویی  ، فهدایم و خه ری انواع تیمو توانایی انجام کاک
وخزشی دخ مسابقا  ،   هایالنوا  فمربی تیمتوانند ب آموختگا  آ  میسازی تخصصی دخ خشت  مربوط   اسم. دانشبد 

های وخزشی  و فمسئول برگباخی مسابقا  ساز تیمهای وخزشی ، فمربی بد ها و باشگاهمربی دخ کانو فمربی یا کاک
واحد ،   8های دخسی فالاومی  سال و با گ خندا  واحدهایی دخ گروه  5/2وخزشی  فعاییم کنند. حداکثر طول ایب دوخه  

واحد دخسی ب   69واحد  و جاعاً ب  میبا   2واحد ، و فاختیاخی  30 ، فتخصصی واحد 20واحد ، فارزی  9فپای  
 اسم.    13-6شرم جدول 
 ای وحرفههای درسی مقطع کارشناسی ناپیوسته گرایش مربیگری ورزش دانشگاه فنی. انواع گروه13-6جدول    

 هاانواع درس گروه درسی ردیف
 های آ  ، فتاخیخ اسالم ، فمتو  اسالمی فانقالب اسالمی و خیش  ، 2فمعاخا اسالمی الاومی 1
 فآماخ ، فآناتومی و فیبیویوژی انسانی ، ففیبیک ، فبیوشیای  پای  2
 ، فت  ی  2گیری وخزشی ، فسنجش و اندازه2های وخزشیفخشدوتکامل حرکتی ، فیادگیری و اجرای حرکتی ، فآسیب ارزی 3

های وخزشی ، فبزداشم وخزشی ، فحقوق وخزشی ، فمدیریم و طرز اجرای مسابقا   و سازما دخ وخزش ، فمدیریم 
 شناسی وخزشی  فحرکم

ای دخ وخزش ، فتارینا  با وزن  ، افباخهای خایان  ، فکاخبرد نرم2شناسی مربیگری وخزشی ، ففیبیویوژی وخزشیفخوا  تخصصی 4
 ، فتاریب مربیگری اننرادی ، فتاریب مربیگری 3و 1،2ی گروهی  ، فوخزش تخصص3و2، 1فوخزش تخصصی اننرادی

 گروهی یا اجتااالی فزبا  تخصصی ، فالزم تاریب ، فبیومکانیک وخزشی   
بدنی  و بدنی و وخزش معزوییب ، فآزمایشگاه تربیمبدنی ، فتربیممحزی ، فتاخیخ تربیم-های پروخشی و بومیفبازی اختیاخی 5

 ففیبیوتراپی  
شده هستند. محتوا و واحد دخسری از میا  دخوس اختیاخی معرفی 2دانشرجویا  مزبم ب  گ خا  یک دخس ب  میبا       

 شده اسم.  اخائ  14-6های دخوس گروه پای  مقطع کاخشناسی ناپیوست  گرایش مربیگری وخزش دخ جدول سرفصل
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 ای  وحرفه ناپیوسته گرایش مربیگری ورزشی دانشگاه فنی. سرفصل و محتوای دروس پایه مقطع کارشناسی 14-6جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

 های گرایش ب  مرکب و پراکندگی، ضریب ها ستگی آماخ تورینی، جداول و ناوداخهای فراوانی، شاخ  آماخ 1
 آناتومی، ساختاخ فاستخوانی، منارل، الضالنی، الص ی، گردش خو ، تننس، گواخش، ادخاخ و غدد   فیبیویوژی انسانی 2
گیری، برداخها، انواع حرکم، هوانیب نیوتب، نیرو، وز ، جرم، ارطکاک، کاخ و انرژی، های اندازهها، دستگاهکایم فیبیک 3

 کم دوخانی، هوانیب سیاال انرژی جن شی و پتانسیل، ضرب ، اندازه حرکم، گشتاوخ نیرو، حر
 مناهیم، ترکی ا  انسا ، آب، النارر سزول، هند، چربی، پروتئیب، آنبیم، بیوانرژی و اکسیداسیو  بیویوژیک  بیوشیای 4
 15-6های دخوس گروه ارزی مقطع کاخشناسی ناپیوست  گرایش مربیگری وخزش دخ جدول محتوا و سرفصل     
 شده اسم. اخائ 

 ای  وحرفهسرفصل و محتوای دروس اصلی مقطع کارشناسی ناپیوسته گرایش مربیگری ورزشی دانشگاه فنی. 15-6جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

های خفتاخگرایی، باییدگی، الوامل ژنتیکی و محیطی دخ خشد جساانی، الوامل فیبیکی و مکانیکی مناهیم، نظری  خشدوتکامل حرکتی 1
جایی، پرتابی، دخیافم و انتقال وز  ، ت ییرا  ای، پای  ، ایگوهای فجاب یش دخ خشدحرکتی، حرکا  فبازتابی، کز

 تننسی مداخس  -پ یری، استقامم الضالنی و هز یفسرالم، هدخ ، چابکی، انعطاا
یادگیری و اجرای  2

 حرکتی
ها، الوامل های الص ی و حسی دخ حرکا ، الوامل مفثر دخ اجرای مزاخ ها، نقش دستگاهمناهیم، انواع مزاخ 

 های فردیها، انواع تاریب، بازخوخد، اخزشیابی از یادگیری، تناو مفثر دخ یادگیری مزاخ 
وتری، استخوانی و منصزی دخ وخزش -شناسایی فبافم، منصل و استخوا  دخگیر دخ وخزش ، فردما  الضالنی 2های وخزشیآسیب 3

 های بازیافم دخ دوخا  نقاهم ، فابباخ و وسایل پیشگیری دخ وخزش تخصصی  تخصصی ، فخوش
گیری واندازهسنجش 4

 2وخزشی
-گیری، خوش اندازهاندازههای آماخی مناسب، مواد هابلگیری و سنجش دخ وخزش، خوشمناهیم، ارول اندازه

 ها  االت اخیابی آزمو ها ، فناره داد  ، فهای جساانی و حرکتی ، فتزی  آزمو گیری هابزیم
-وز ، اندازهوساز پای  بد ، تعادل انرژی، کنترلمناهیم، انرژی غ ا، منابع انرژی، اخزش مواد خوخاکی، سوخم ت  ی  دخ وخزش 5

ها، نقش فکربوهیدخا ، چربی، پروتئیب، ویتامیب، مواد گیری اخزش حراختی مواد غ ایی، گواخش غ اها و آنبیم
 ه ل، حیب و پس از فعاییم وخزشی ف وییم  دخ وخزش، تزی  برنام  غ اییمعدنی، آب و ایکتر

های مدیریم سازما  6
 وخزشی

های دهی فعاییمهای وخزشی، سازما خیبی فعاییمایاززی، برنام های وخزشی داخزی و بیبمناهیم، سازما 
 ها اخزشیابی الازکرد سازما وخزشی، مدیریم فجزسا ، شوخاها، اداخی، مایی، اخدوها، اماکب  دخ وخزش، 

ها دخمحیا بزداشم فالاومی، فردی، جساانی، خوانی، ای س ، تجزیبا  و اماکب وخزشی ، پیشگیری از بیااخی بزداشم وخزشی 7
 وخزش، برخسی اثر فداخو، مواد مخدخ، ایکل و دخانیا   بر وخزشکاخا 

مسئوییم جبایی و مدنی دخ وخزش، نقش مقرخا ، خطرا  احتاایی، های هانونی دخ وخزش، مناهیم، مسئوییم حقوق وخزشی 8
 های ایانی برای اماکب از دیدگاه حقوق وخزشی، مسئوییم داوخا ، بیا  حوادث وخزشیتوری 

مدیریم طرز اجرای  9
 مسابقا 

ی، نزادهای ها، شرم وظایف الوامل اجرایخیبی، نحوه اجرای مسابقا  دخ نزادها و سازما هدا مسابقا ، برنام 
 برگباخکننده مسابقا ، انواع مسابقا  داخزی و خاخجی، جدول مسابقا ، اجرای مسابقا 

شناسی حرکم 10
 وخزشی

مناهیم، سطوم و محوخهای حرکتی، انواع منارل با زوایا و حرکا  آ ، ساختاا  الضال  و حرکا  آ ، 
 بد  های وخزشی، ارول مکانیکی حرکا  وتحزیل حرکا  و مزاخ تجبی 

 16-6های دخوس گروه تخصصی مقطع کاخشناسی ناپیوست  گرایش مربیگری وخزش دخ جدول محتوا و سرفصل     
 شده اسم. اخائ 

 



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

219 ورزش  در  آموزشی مقاطع انواع  

 ای  وحرفه. سرفصل و محتوای دروس تخصصی مقطع کارشناسی ناپیوسته گرایش مربیگری ورزشی دانشگاه فنی16-6جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

شناسی خوا  1
 مربیگری

گ اخی، کنترل های خوانی موخدنیاز وخزشکاخا ، هداشناسی وخزشی برای مربیا ، مزاخ مناهیم، کاخبرد خوا 
 دیدگی، اخزشیابی خوانی ننس، تارکب، نقدپ یری، مداخا با آسیبانگیختگی، مزاخ استرس، االتاادب 

دخ شرایا مختزف استراحم و فعاییم، بازیافم منابع انرژی، دفع اسیدالکتیک دخ ها های انرژی و نقش آ سیستم 2فیبیویوژی وخزشی 2
 کاهش تاریب، کاخ دستگاه هزب و الروق دخ زما  وخزش

افباخهای کاخبرد نرم 3
 ای دخ وخزشخایان 

مسابقا   ، ث م نتایجSPSSافباخهای فافباخ هنجاخ، کاخ با نرمافباخ و کاخبرد آ  دخ وخزش، نحوه کاخ با نرمنرم
 جساانی و تارینی   بدنی، آمادگیگیری دخرد چربی بد ، ترکیبوخزشی، اندازه

سازی، های بد اهداا تاریب، ارول ایانی، انواع وزن ، انواع تارینا  فهدختی، استقامتی و کششی ، دستگاه تارینا  با وزن  4
 گیری هدخ  و استقاممهای اندازهآزمو 

 های آموزش، تاریب فنو ، هوانیب و مقرخا ، سازی تخصصی، سیستم انرژی غایب، خوشمناهیم، بد  1تخصصی اننرادی 5
 ها، هوانیب و مقرخا ، بز ود خکوخدهای فنو  پیشرفت ، انواع تاکتیکمروخ فنو ، انواع فنو  دخ خشت ، تاریب 2تخصصی اننرادی 6
 ها، هوانیب و مقرخا ، بز ود کاخسیستم انرژی غایب، مروخ فب، اجرای تاکتیکسازی تخصصی، مناهیم، بد  3تخصصی اننرادی 7
 سازی برای مسابق ، داوخیها، نحوه مربیگری، آمادهسازی، تاکتیک پیشرفت ، تاریب تاکتیکمناهیم، بد  1تخصصی گروهی 8
 ایتیای، انجام تارینا  وظین سازی مروخ فب و تاکتیک، اجرای هوانیب و مقرخا ، بد  2تخصصی گروهی 9
 وتحزیل مسابقا  وخزشی، تارینا  خفع نقاط ضعف، کوچینگ ها، تجبی اختقاء فنو  و تاکتیک 3تخصصی گروهی 10
تاریب مربیگری  11

 اننرادی
وسرد کرد  متناسب با تعییب هدا یک دوخه و هر جزس  تاریب، تعییب تاریب مربوط ب  هر مزاخ ، هوانیب گرم

   وخزشی، هوانیب وخزش مربوط، اجرا و کنترل بر اساس محوخهای موخداشاخه  خشت
تاریب مربیگری  12

 گروهی
وسرد کرد  متناسب با تعییب هدا یک دوخه و هر جزس  تاریب، تعییب تاریب مربوط ب  هر مزاخ ، هوانیب گرم

 خهخشت  وخزشی، هوانیب وخزش مربوط، اجرا و کنترل بر اساس محوخهای موخداشا
 های تخصصیهای مختزف وخزشی با تککید بر وخزشخواند  و دخک متو  زبا  تخصصی دخ خشت  زبا  تخصصی 13
باخ، افبایش تدخیجی، گرم و ها، ارول تاریب فاضاف ها دخ وخزشهای انرژی و خوش انتخاب آ سیستم الزم تاریب 14

 سردکرد  ، انواع تارینا  فتناوبی، تداومی، فاختزک، پزیومتریک ، تارینا  ه ل و بعد از فصل، تیپر 
ای، هوانیب نیوتب، شناسی خطی و زاوی ای ، جن شمناهیم، انواع حرکم، برداخها، حرکا  فپرتابی و زوای  بیومکانیک وخزشی 15

 ها، تعادل دخ حرکا  وخزشی، مکانیک سیاال  دخ وخزش ، توا ، انرژی، اهرمها، کاخارطکاک، ضرب 
 17-6های دخوس گروه اختیاخی مقطع کاخشناسی ناپیوست  گرایش مربیگری وخزش دخ جدول محتوا و سرفصل     
 شده اسم. اخائ 
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 ای  وحرفهناپیوسته گرایش مربیگری ورزشی دانشگاه فنی. سرفصل و محتوای دروس اختیاری مقطع کارشناسی 17-6جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

های پروخشی و بازی 1
 محزی-بومی

جساانی و مزاختی کودک ، بازی و فرهنگ، اجرای مناهیم، نقش بازی دخ فشکوفایی شخصیم کودک، آمادگی
 کاخی گردش الزای، شیریبهای اخدویی و محزی، بازی و مزاخ -های پروخشی و بومیانواع بازی

وسطی، معارر و جدید  دخ ایرا  و جزا ، مناهیم، تاخیخ وخزش دخ دوخا  فباستا ، هیل و بعد از اسالم، هرو  بدنی تاخیخ تربیم 2
 تاخیخ ایاپیک باستا  و نویب 

بدنی و وخزش تربیم 3
 معزوییب 

های ویژه ها و وخزش  برای معزوییب، انواع معزوییمبدنیمناهیم، آثاخ ففیبیویوژیکی، خوانی، اجتااالی و فعاییم
 ایاززی، هوانیب و مقرخا ، برگباخی مسابقا ها و تشکیال  مزی و بیبها، تجزیبا  مرت ا، سازما آ 

-آزمایشگاه تربیم 4
 بدنی

ای جساانی و ههای فهابزیمابباخهای فکاییپر، کوییس، متر، ترازو، مترونوم، نواخگردا ، دوچرخ  ثابم ، آزمو 
 شناسی گیری وخزشی، بیومکانیک، حرکمارالحی، سنجش و اندازهحرکتی، خوانی، حرکا 

دخمانی، گرمادخمانی، های فیبیوتراپی مانند فایکتروتراپی، آبهای مرت ا با فیبیوتراپی، خوشانواع بیااخی فیبیوتراپی 5
 جساانیفیبوتراپی و اتاق آمادگیسرمادخمانی، ماساژ ، نحوه استناده از وسایل ساده دخ 

      
 های سراسری پذیرنده کارشناسی ناپیوسته. انواع دانشگاه3-2-6-6
های سرراسرری پ یرای دانشرجوی کاخشرناسری ناپیوسرت  با گرایش، ظرفیم و نوع پ یرش  انواع دانشرگاه 18-6دخ جدول 

 شده اسم.  آ  مشخ 
 های سراسری پذیرنده کارشناسی ناپیوسته . انواع دانشگاه 18-6جدول 

 رشته نام دانشگاه ردیف رشته نام دانشگاه ردیف
 مربیگری وخزشی آموزشکده فنی دخترا  مشزد 8 بدنیتربیم دانشگاه ایبهرا 1
 مربیگری وخزشی آموزشکده فنی دخترا  کرما   9 بدنیتربیم دانشگاه فنی شریعتی 2
 مربیگری وخزشی آباد آموزشکده فنی پسرا  الزی 10 بدنیتربیم 1دانشکده فنی ت ریب شااخه  3
 الزوم وخزشی آموزشکده فنی پسرا  محاودآباد 11 بدنیتربیم مفسس  غیرانتناالی خسام کرم 4
 الزوم وخزشی مفسس  غیرانتناالی شاس 12 بدنیتربیم مفسس  غیرانتناالی ایازدی مزر  5
 الزوم وخزشی مفسس  غیرانتناالی الالم  هبوینی  13 بدنیتربیم دانشکده فنی امام الزی )ع( 6
 مربیگری وخزشی آموزشکده فنی پسرا  کرما   14 الزوم وخزشی دانشگاه غیرانتناالی مشزد  7

 
 کاربردی -بدنی در دانشگاه جامع علمی. تربیت7-6

و با خویکردی مزاختی ب  تربیم   بدنیکاخبردی نیب دخ دو مقطع فکاخدانی و کاخشناسی تربیم-دانشگاه جامع الزای
 پردازد. افراد می
های کاخدانی ایب دانشگاه دخ ذیل خشت کاربردی: -بدنی در دانشگاه جامع علمیهای کاردانی تربیت. رشته1-7-6

 کشاوخزی  و فکاخدانی ایوحرف فنی هنر ، فکاخدانی و فرهنگ ایحرف  رنعم ، فکاخدانی فنی چزاخ شاخ  فکاخدانی
بدنی دخ ذیل شاخ  فمدیریم و تربیمهای مربوط ب  شود. خشت اجتااالی  ساماندهی می خدما  و مدیریم ایحرف 

 هستند.  19-6خدما  اجتااالی  و ب  شرم جدول 
 



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

221 ورزش  در  آموزشی مقاطع انواع  

 کاربردی -بدنی در دانشگاه جامع علمیهای کاردانی تربیت . انواع رشته19-6جدول 
 رشته ردیف رشته ردیف

 شنا پای  مربیگری 20  سواخکاخی پای  مربیگری 1
 غواری پای  مربیگری 21 معزوییب وایی ال پای  مربیتربیم 2
 فوتسال پای  مربیگری 22 فوت ال پای  مربیگری 3
 کاخات  پای  مربیگری 23  شطرنج پای  مربیگری 4
 کوهنوخدی و پیااییکوه پای  مربیگری 24 معزوییب وخزش مربیگری 5
 واترپزو پای  مربیگری 25 چوگا  پای  مربیگری 6
 کاا  با تیراندازی پای  مربیگری 26 تیراندازی پای  مربیگری 7
 ایرا  مزی خزم وخزش پای  گریمربی 27 معزوییب دوومیدانی پای  مربیتربیم 8
 تکواندو پای  مربیگری 28 ایزوخخان  و پززوانی وخزش پای  مربیگری 9
 وخزشی وکاخکسب مدیریم 29 جساانیآمادگی پای  مربیگری 10
 اندامپروخش پای  مربیگری 30 هندبال پای  مربیگری 11
 وایی ال پای  مربیگری 31 اسکواش پای  مربیگری 12
 برداخیوزن  پای  مربیگری 32 بوکس پای  مربیگری 13
 بسکت ال پای  مربیگری 33 جودو پای  مربیگری 14
 سایاندا  وخزش مربیگری 34 دوومیدانی پای  مربیگری 15
 وخزشی خ رنگاخی 35 سواخیدوچرخ  پای  مربیگری 16
 اسکیم پای  مربیتربیم 36 خاگ ی پای  مربیگری 17
 فوتوآ کانگ  پای  مربیگری 37 ژیاناستیک پای  مربیگری 18
   وخزشی رعودهای و نوخدیسنگ  پای  مربیگری 19
واحد ، فارزی  12واحد ، فپای  حدود  10حدود های مربیگری پای  شامل چزاخ نوع گروه دخسی فالاومی دوخه     

های های دوخههستند. دخ برنام   18-6واحد ب  شرم جدول    72واحد  و جاعاً    26واحد  و فتخصصی حدود    24حدود  
هم ش اهم داخند و برخی ت ییرا  دخ سطح های فالاومی، پای  و ارزی  ب گروه مربیگری ایب دانشگاه بیشتر دخوس

هایب دییل شده اسم و ب بینیشود. اما دخ گروه دخوس تخصصی، هر دخس با توج  ب  خشت  پیشمیمحدودی دیده 
ها حدود نیای از دخوس فنظری  و نیم دیگر و دخ مواخدی بیشتر تر اسم. دخ اغزب ایب خشت ت ییرا  آ  بیشتر و متنوع

 آموزی هستند.  فالازی  و با تککید بر ویژگی مزاخ 
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 کاربردی-های تخصصی دانشگاه جامع علمیهای درسی مقطع کاردانی مربیگری. انواع گروه20-6جدول 
 هاانواع درس گروه درسی ردیف

 بدنی، جاعیم و تنظیم خانوادهاسالمی، اخالق و تربیم اسالمی، زبا  خاخجی، تربیمفاخسی، معاخا الاومی 1
 شناسی الاومی، آماخ تورینی و کامپیوترشناسی الاومی، فیبیک، جامع انسانی، خوا آناتومی انسانی، فیبیویوژی  پای  2
های اویی  و بزداشم وخزشی، م انی مدیریم وخزشی، حقوق وخزشی، ارول زبا  تخصصی، خشدوتکامل حرکتی، کاک ارزی 3

شناسی وخزشی، فیبیویوژی جساانی الاومی، آسیبگیری، ارول ت  ی ، م انی آمادگیمربیگری، سنجش و اندازه
 وم انی بیا  دخ وخزش، ارول برگباخی مسابقا  وخزشی، آزمایشگاه الزوم وخزشی، ارول

 جساانیآمادگیف ، مقرخا  ... و فهوانیب حرکا  ... ، ارول و فشناخم ، وم انی...ارولف ، فزسن  ... و تاخیخچ ف تخصصی 4
 ، ونوجوانا کودکا  آموزش ... برایف ، ... هایتکنیک آموزش مراحلف ، تاریب ... خیبیبرنام ف ، تخصصی...

 ناایش ارولف ، نیروزا مواد و غ ایی هایمکال با آشناییف ... ، تخصصی هایخشت  با آشناییف،  داوخی ... وم انیارولف
 هایآموزش مزاخ ف ، ... حرکا  شناخمف ، وخزشی ... پژشکی مقدما ف ، ... ویژه خویدادهای برگباخیف ، ... تخصصی

...  
شرم جدول کاخبردی ب -بدنی انواع مربیگری دخ دانشگاه جامع الزایمحتوای دخوس الاومی مقطع کاخدانی تربیم      
 هستند. 6-21

 کاربردی  -بدنی انواع مربیگری در دانشگاه جامع علمی. سرفصل و محتوای دروس عمومی مقطع کاردانی تربیت21-6جدول  
 هاسرفصل درس ردیف

نویسندگی، اخزش و نقش نویسنده دخ جامع ، اهداما  الزم برای نویسندگی، مشخصا  یک نوشت  و یک نویسنده  فاخسی 1
نویسی، نویسی، خالر برداخی ضاب مطایع ، گباخشگ اخی، یادداشمفاخسی، نشان ایخا یا شیوه امالی خوب، خسم

 گویی نویسی و داستا ها، مقای آشنایی با مراجع و منابع و نحوه استناده از آ 
و هدفداخی های ردیقیب و حرکم جوهری، نظم نیاز انسا  ب  مکتب یا دیب با خویکرد خداشناسی، آشنایی با برها  معاخا اسالمی 2

ب   نیازی خداوند، الزل شرک، ش زا  منکریب خدا و الدایم او و پاسخجزا ، فطر  و الرفا ، توحید و آثاخ آ ، بی
 هاآ 

اخالق و تربیم  3
 اسالمی

النوا  هدا تربیتی، پروخش خواهی، تکامل انسا  ب النوا  هدا تربیتی، تعزیم حکام، پروخش خوم الدایمتقوی ب 
معروا و نزی از منکر، تعریف الزم اخالق، م انی های تربیتی اسالم، امر ب تنکر، تزنی  الزم و الال، خوشنیروی 

 اخالق دخ اسالم، نیم دخ خفتاخ اخالهی، آزادی اخاده دخ انسا ، فضایل و خذایل اخالهی دخ اسالم
زبا  خاخجی  4

 انگزیسی
تخصصی، کسب مزاخ  سازی فراگرفتب متو  نیا آمادهکسب مزاخ  دخ خواند  و دخک مناهیم متو  خاخجی برای 

-نویسی، سریعها، نگاخش خئوس مطایب، خالر دخ خواند  و دخک متو  تخصصی مربوط ، نحوه استناده از فرهنگ 
 خوانی، ترجا  متو  نیا  تخصصی ب  فاخسی، آشنایی با واژگا  معاول و پرکاخبرد

 جساانی الاومی های الزم برای آمادگیبدنی و اجرای الازی فعاییمالاومی تربیمآشنایی با م انی  بدنی تربیم 5
  

شرم جدول کاخبردی ب -بدنی انواع مربیگری دخ دانشگاه جامع الزایمحتوای دخوس پای  مقطع کاخدانی تربیم     
 هستند. 22-6
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 کاربردی -مربیگری در دانشگاه جامع علمی. سرفصل و محتوای دروس پایه مقطع کاردانی انواع 22-6جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

های فگردش خو ، تننس، الص ی، گواخش و غدد  مناهیم، ساختاخهای فبافم استخوانی، منارل و الضال  ، دستگاه آناتومی انسانی 1
 های دفع ادخاخ  و اندام

های فالص ی، گردش خو ، الضالنی و استخوانی ، شناخم فیبیویوژی دستگاههای  شناخم فیبیویوژی فسزول، بافم فیبیویوژی انسانی 2
 خیبخیب و برو تننس و گواخش  و شناخم فیبیویوژی غدد دخو 

شناسی خوا  3
 الاومی

شناسی، وخاثم و محیا، دستگاه االصاب و کاخکردهای مناهیم، تاخیخچ ، مطایع  خفتاخ، انگیبه، تحوال  و مکاتب خوا 
 های فردی، هوش و یادگیری دستگاه الص ی، تناو 

ای )هوانیب نیوتب، کاخ و انرژی مناهیم، برداخها، سیستااتیک )حرکم دخ یک بعد و حرکم دخ رنح (، دینامیک ذخه فیبیک  4
و محاس   ارطکاک(، ضرب  )برخوخدهای االستیک و غیراالستیک، ت ییرا  جرم و سرالم، جرم و انرژی(، دوخا  

(، ثقل )هانو  ...و اینرسی ثابم، ایزاوی  شتاب با دوخا  مت یر، ایزاوی  شتاب با دوخا  ای،زاوی  شتاب و م)سرال
 ثقل الاومی، جرم ثقزی و جرم اینرسی، میدا  ثقزی و ...(

گیری، های اندازهناپاخامتریک، مقیاسگیری، جامع ، پاخامتر، ناون  و آماخ، آماخ پاخامتریک و  های اندازهمناهیم و مقیاس آماخ تورینی 5
 های آماخی و ضریب ها ستگی های ت ییرپ یری، منحنیمت یرهای پیوست  و گسست ، جداول توزیع فراوانی، اندازه

های وخودی و های کدگ اخی، دستگاههای الددی دخ کامپیوتر، سیستمساختاا  داخزی و تاخیخچ  کامپیوتر، سیستم م انی کامپیوتر 6
-های کامپیوتری، سیستمافباخ کامپیوتر، ویروسروجی کامپیوتر، ذخیره اطالالا  دخ کامپیوتر، برنام  کاخبردی و نرمخ

 های الامل
شناسی جامع  7

 الاومی
شناسی دخ الزوم انسانی، کاخبرد، تاخیخچ ، مکاتب، دیدگاه اسالم، اجتااع های پژوهش، جایگاه جامع تعاخیف، خوش

 هانابرابریو 
-آوخی اطالالا ، ارول و مراحل گباخشهای مستند، جاعمناهیم، ث م و نگزداخی، تزی  خروجی مناسب از داده مستندسازی 8

 دانش، ارول بایگانی، ابباخهای مستندسازینویسی، مدیریمهای گباخشنویسی، انواع گباخش و س ک
اسالم، مسئوییم اخالهی، مدیریم اموال الاومی، رنا  اخالهی کاخکنا  مانند نظم و انض اط مناهیم، جایگاه کاخ دخ   ایاخالق حرف  9

 ای دخ سازما وخی با خالایم اخالق حرف ای، اخت اط بزرهکاخی، از اخالق کاخ تا اخالق حرف 
 ز ود شرایا محیا کاخمناهیم، اخت اط مفثر، مسئوییم و اختیاخ، هدایم و کنترل، انگیبش کاخکنا ، ب ارول سرپرستی 10
 های م اکره، تواف  و تناهممناهیم، ارول م اکره، مراحل م اکره، تکنیک فنو  م اکره 11
تحزیل هبین  و  12

 مننعم
سر ، مناهیم مناهیم حسابداخی فداخایی، بدهی، سرمای ، دخآمد، هبین ، خابط  سود و زیا ، استزالک، نقط  سرب 

گ اخی ، مناهیم های هیامگ اخی و خوششده، بزایابی، مزندسی اخزش، هیامبزای تاامخیبی اهتصادی فبرنام 
 گیری سرمای  تحزیل مننعم فبزره، اخزش زمانی پول، نرخ بازگشم سرمای ، تعادل، تصایم

 وکاخهای کوچک، طرم تجاخیمناهیم، ارول و ویژگی کاخآفرینا ، خالهیم و نوآوخی، مدیریم کسب کاخآفرینی 13
کاخبرد فناوخی  14

 اطالالا  و..
 مناهیم، فناوخی اطالالا ، اینترنم، ویندوز، وخد، پاوخپوینم، امنیم اطالالا 

 افباخ کنترل پروژهبندی و منابع پروژه ، کنترل هبین ، استانداخدها، نرمخیبی، زما مناهیم، فمدیریم، برنام  کنترل پروژه 15
 خیبی، تعییب ساختاخ گباخش، طرم و ترکیب گباخش، ادبیا  گباخشبرنام مناهیم،  نویسیگباخش 16
-مدیریم کسب 17

 وخیوکاخ و بزره
وکاخ، فرایند گ اخی و تکمیب مایی یک مدل کسبوکاخ، اخزشوکاخ، سود، اجرای مدل کسبهای کسبمناهیم، فعاییم

 وخیوخی، مدیریم بزرههگیری بزروخی، اندازههای بزرهوکاخ، استراتژیطراحی مدل کسب
مدیریم منابع  18

 انسانی
خیبی و اخزیابی نیروی انسانی، های مدیریم منابع انسانی، ابعاد و ساختاخهای مدیریم منابع انسانی، برنام نظری 

 استخدام و بزسازی الازکرد نیروی انسانی 
 گیری های کای و کینی کاخبردی تصایمگیری، تکنیکهای حل مسئز ، فرایند تصایممناهیم، مزاخ  یابیمسئز  19
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شرم جدول کاخبردی ب -بدنی انواع مربیگری دخ دانشگاه جامع الزایمحتوای دخوس ارزی مقطع کاخدانی تربیم      
 هستند. 23-6

 کاربردی -علمی. سرفصل و محتوای دروس اصلی مقطع کاردانی انواع مربیگری در دانشگاه جامع 23-6جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

ها و ارطالحا  داوخی و مقرخا  خشت  ها و ارطالحا  فنی خشت  وخزشی تخصصی، آشنایی با واژهآشنایی با واژه زبا  تخصصی 1
 ایاززی های بیبها و ارطالحا  فنی جزم حضوخ دخ رحن تخصصی، تاریب مکایا  واژه

خشدوتکامل  2
 حرکتی

های حرکتی از یحظ  توید ب  مختزف فخشد و توسع  حرکتی ه ل از توید ، فخشد و توسع  مزاخ برخسی مراحل 
های پای  مانند خبید ، ایستاد ، خاه خفتب، دوید ، پرید ، پرتاب کرد ، گرفتب و ضرب  بعد ، فتوسع  و تکامل حرکم

 خصصی  های جنسی ز  و مرد ، فتوسع  حرکتی دخ خشت  توپا ، فتناو زد  با دسم
اویی   هایکاک 3

 پبشکی
های های مختزف تننس مصنوالی، اختالال  گردش خو  و خاهمناهیم، الالئم حیاتی، اختالال  تننسی و خوش

ها، شوک، غش، ررع، شکستگی، دخخفتگی، گرفتگی الضال ، خوش ها، سوختگیها، مساومیممواجز ، خنگی
 های اویی حال مصدومیب، وسایل کاک

م انی مدیریم  4
 وخزشی

خیبی، ایاززی ، فمناهیم برنام های وخزشی داخزی و بیبآشنایی با فمناهیم و کزیا  سازما  و مدیریم ، فسازما 
بدنی و بدنی ، فمدیریم و نحوه اداخه جزسا  و شوخاهای تربیمبندی و امثال آ  دخ تربیمدهی، بودج سازما 

 های وخزشی  زشی ، فمدیریم اخدوهای وخزشی ، فاخزشیابی مدیریم سازما وخزش ، فمدیریم اماکب و تکسیسا  وخ
النوا  پدیده مدنی دخ حقوق مدنی، کزیا  حقوق مناهیم، وخزش و جایگاه آ  دخ هانو ، وخزش و جایگاه آ  ب  حقوق وخزشی 5

 جبائی دخ وخزشهای وخزشی، مسئوییم اشخار دخ وخزش، مسئوییم اداخا  و نزادها دخ وخزش، مسئوییم
های های الزم، اخت اط مفثر، انواع فزسن های الزم، شخصیمها، فرایندها، مزاخ ها، س کها، شیوهمناهیم، نقش ارول مربیگری  6

 خیبی و کوچینگهای اخزشیابی، ارول برنام شناسی مربیگری، خوشمربیگری، خوا 
سنجش و  7

 گیریاندازه
ها و نحوه گیری دخ وخزش، آزمو اندازهگیری و اخزشیابی دخ وخزش، شناخم مواد هابلبرخسی مناهیم آزمو ، اندازه

های آماخی، آشنایی با مناهیم بدنی، نحوه ناره داد  دخ وخزش، تزی  نرم، مطایع  شاخ ها دخ تربیماجرای آ 
 های وخزشی فخوایی، پایایی و الینیم  دخ آزمو 

متابوییسم بد  انسا ، آشنایی بااخزش متابوییکی مواد غ ایی، محاس   نیازهای متابوییکی وساز و سیستم سوخم ارول ت  ی  8
های غ ایی دخ فه ل، حیب و بعد از های مختزف، برنام  غ ایی وخزشکاخا  دخ خشت  تخصصی، والدهوخزشکاخا  خشت 

 های غ ایی، تنظیم برنام  غ اییمسابق  ، مکال
شناسی آسیب 9

 وخزشی
مردگی، وتری، آشنایی با ک ودی و خو -های واخده بر واحد الضالنیمروخی بر آناتومی بد  انسا ، آشنایی با آسیب

های کزی، تکثیر الوامل مختزف دخ ها، دخخفتگی، مراه مکوفتگی، شکستگی استخوا  یا ش ی  شکستگی، کشیدگی
 ارالحی نگزداخی بد ، اختالال  ساختاخی، حرکا 

ی فیبیویوژ 10
 وخزش

ها دخ هنگام وخزش مانند های بد  دخ زما  وخزش، مطایع  بافمها، مطایع  دستگاهمناهیم، تکمیب انرژی دخ فعاییم
بدنی، مطایع  الوامل محیطی  های انق اض الضالنی و انواع تاخهای الضالنی دخ وخزش، مطایع  غدد دخ فعاییمتئوخی

 و دما دخ الازکرد فیبیویوژیکی 
الزوم  آزمایشگاه 11

 وخزشی
گیری مانند فترازو، هدسنج، دینامومتر تردمیل، دوچرخ  اخگومتر و امثال آ  ، آشنایی با شناخم وسایل و خوش اندازه

های های پبشکی وخزشی، اندازهگیری چربی زیرپوسم، آشنایی با تسمسازی، اندازههای بد طرز کاخ دستگاه
 ترکیب بدنی  آنتروپومتریک یا پیکرسنجی با دستگاه تحزیل

م انی بیا  دخ  12
 وخزش

مناهیم، الوامل فنی بیا  مانند خیسک و احتااال  آ ، مدیریم خیسک، حقوق بیا ، ارول بیا ، هراخدادبیا ، انواع 
 های وخزشکاخا  و اماکب وخزشیهای اجتااالی و بازخگانی و بیا بیا 

 خیبی، اخت اطا  و ت زی ا ، برگباخی، هوانیب و مقرخا  و تدویب جدول مناهیم، برنام  برگباخی مسابق  13
 های بدنی، ت  ی ، ماساژمناهیم، ط ایع، آشنایی با االضای بد ، نشان  پبشکی ایرانی 14
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های خار، کاخایی و افبایش مقاومم، ضایعا  و مرگ دخ مناهیم، مالحظا  با توج  ب  سب و جنس، بیااخی پبشکی وخزشی 15
 وخزش، پبشکی سنر 

بیومکانیک  16
 وخزشی

مناهیم، رنحا  حرکتی و محوخها، انواع حرکم دخ وخزش، مرکب ثقل دخ وخزش، ارطکاک و برداخها دخ وخزش، 
 ها دخ وخزش، هوانیب نیوتب دخ وخزش، تعامل بد  با محیا و ابباخها دخ وخزشانواع ضری  و بازتاب

وکاخ وخزشی  و فخ رنگاخی های فمدیریم کسبکاخبردی دو خشت  غیر از مربیگری بنام-دخ دانشگاه جامع الزای     
های مربیگری های فپای ، ارزی و تخصصی  متناو  از خشت وجود داخند ک  دخس 24-6وخزشی  ب  شرم جدول 

 داخند. 
 وکار و خبرنگاری ورزشی  های مقطع کاردانی کسبرشتههای مختلف درسی . سرفصل و محتوای گروه24-6جدول 

 دروس تخصصی رشته ردیف
مدیریم  1

وکاخ کسب
 وخزشی

ای ، فارول حسابداخی ، فارول الزم اهتصاد ، فخدما  ایکترونیک ، فکاخبرد فناوخی فآماخ ، فاخالق حرف  الف(پایه:
 وکاخ ها و هوانیب کسبمنظر اسالم ، فمزاخ وکاخ از  ، فکسب2و 1اطالالا  و اخت اطا  ، فکاخوخزی

های اجرایی ، فهوانیب و مقرخا  ایانی و بزداشتی دخ واحدهای رننی ، فهوانیب نام فهانو  نظام رننی و آییب  ( اصلی:
 مداخی ، فمقرخا  استانداخد و کنترل کینیم و مقرخا  الاومی ، فم انی سازما  و مدیریم ، فمشتری

وکاخ وخزشی، پروژه، خریدوفروش ایکترونیکی، زبا  خیبی و طراحی کسبم انی زنجیره تکمیب، برنام  تخصصی:ج( 
ها و اماکب وخزشی، طراحی و چیدما  فروشگاه، فنو  فروش توییدا  و خدما  وخزشی، تخصصی، سرپرستی باشگاه

 چک و متوسا وخزشی های واحدهای کوفمدیریم بازاخیابی و ت زی ا  وخزشی ، فنقش جایگاه
خ رنگاخی  2

 وخزشی
و 1اخت اطا  ، فکاخوخزی  و اطالالا  فناوخی وخزشی ، فکاخآفرینی ، فکاخبرد ای ، فخ رنویسیحرف  فاخالق الف( پایه:

 نویسی   ، فمستندسازی ، فوبالگ2
 شناسیشناسی ، فخوا اخت اطا  ، فخسان  شناسیانسانی ، فجامع  مقدماتی ، فاخت اطا  سنجش و فآماخ  ( اصلی:

 وخزشی  حقوق خایان  ، فم انی تحریر الاومی ، فکاخگاه

 وخزشی ، هایفدخاسیو  و هاسازما  با وخزشی ، فآشنایی هایخشت  با خ ری ، فآشنایی فآخشیو ج( تخصصی:
 مصاح   ، فخ رنگاخ فنو  و وخزشی ، فارول ت زی ا  فنو  و تصویری ، فارول فیزا رداخی ، فاخت اط با فآشنایی

وخزشی ، فنظرسنجی ،  نویسیگباخش و شناسی ، فمقای تخصصی ، فمخاطب خ ری ، فمتو  ای ، فالکاسیچندخسان 
 آخایی  رنح  و خسان  ، فویراستاخی و فوخزش

النوا  دخس محیطی بر اجرای الازی و کاخآموزی دخ حیب هایی با الناویب فکاخبینی، کاخآموزی  ب هاچنیب دخس     
 کاخ تککید داخند. 

های کاخشناسی ناپیوست  خشت کاربردی:  -بدنی در دانشگاه جامع علمیهای کارشناسی ناپیوسته تربیت. رشته2-7-6
استثنای خشت  کاخبردی ذیل شاخ  فمدیریم و خدما  اجتااالی  هستند؛ ب -الزایبدنی دخ دانشگاه جامع تربیم

های ناپیوست  خ رنگاخی وخزشی ک  برخالا کاخدانی آ  دخ ذیل شاخ  ففرهنگ و هنر  هراخگرفت  اسم. انواع کاخشناسی
 شده اسم. معرفی 25-6کاخبردی دخ جدول -دانشگاه جامع الزای

 
 
 
 



 

  Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

226 مبانی علوم ورزشی

 کاربردی -بدنی در دانشگاه جامع علمیهای کارشناسی ناپیوسته تربیت رشته. انواع 25-6جدول 
 رشته ردیف رشته ردیف

 وخزشی - فرهنگی اموخ مدیریم 7 تکواندو مربیگری 1
 وخزشی گریمجری و گویندگی 8 وخزشی و کایروپراکتیک ماساژوخ 2
 جساانیآمادگی مربیگری 9 وخزشی حقوق 3
 فوت ال داوخی 10 وخزشی شناسیخوا  4
 وخزشی )ذیل شاخ  فرهنگ و هنر( – خ رنگاخی 11 وخزشی ت  ی  5
   وخزشی اماکب مدیریم 6
 هستند.  26-6هایی ب  شرم جدول های دخسی مربوط  داخای دخسها هر یک از گروهدخ ایب خشت      

 کاربردی  -های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمیهای درسی هر یک از رشته. سرفصل و محتوای گروه26-6جدول 
 دروس تخصصی رشته ردیف

 کاخشناسی 1
 ایحرف 

 مربیگری
 تکواندو

 هایسازما  و کاخبردی ، فمدیریم تاریب ، ففیبیویوژی الزم و مربیگری ، فارول انسانی آناتومیف الف( جبرانی:
 حرکتی  وخزشی ، فیادگیری

-وخزشی ، فحرکم وخزشی ، فبیوشیای ، فبیومکانیک الاومی ، فاستعدادیابی ، فبزداشم جساانیفآمادگی  ( پایه:
 با کاخ وخزشی ، ف تکواندو ، ففیبیویوژی دخ اطالالا  وخزشی ، ففناوخی شناسیکاخ ، فخوا  شناسیشناسی ، فخوا 

 منابع وخزش ، فمدیریم اهتصادی، اجتااالی، فرهنگی  ، فم انی2و1وخزشی ، فکاخوخزی  الزوم آزمایشگاه هایدستگاه
 گیری تصایم و یابیمسئز  هایانسانی ، فمزاخ 

تکواندو ،  وخزش تخصصی ، فبازتوانی یا خیکاوخی ، فت  ی  جساانیتکواندو ، فآمادگی شناسیفآسیب ج( اصلی:
 تارینی  خیبیبرنام  و  ، فطراحی2بدنی تربیم دخ گیریواندازهتخصصی ، فسنجش فزبا 

 ، 9 و 10 های ، فپومس  فرم11 و 12 هایفرم م اخزه ، فپومس  دخ آ  کاخبرد و پایچاگی فارولد( تخصصی: 
 حرکا  ارول و مسابقا  یا آناییب ، فشناخم فنی وتحزیلتکواندو ، فتجبی  حرکا  آناتومیکی وتحزیلفتجبی 

 مسابقا  تکواندو ، فمدیریم  یا م اخزه دخ مسابقا  ، فکیوخوگی برگباخی نحوه و مقرخا  و تکواندو ، فهوانیب
 مادانگ یا ناایش  تکواندو ، فها 

ماساژوخ وخزشی  2
 و کایروپراکتیک

انسانی ،  شناسی وخزشی ، ففاخماکویوژی ، ففیبیویوژیجساانی ، فآناتومی الاومی ، فخوا فآمادگی الف( جبرانی:
 شناسی حرکم اویی  ، فمقدما  هایفکاخآفرینی ، فکاخبرد فناوخی اطالالا  و اخت اطا  ، فکاک

-هبین  تحتانی ، فتحزیل و فوهانییا اندام 2 انسانی تن  ، فآناتومی و یا سروگرد  1 انسانی فآناتومی  ( پایه:
 و یابیمسئز  هایوخی ، فمزاخ بزره و وکاخکسب  ، فمدیریم2و1وخزشی ، فکاخوخزی مننعم ، ففیبیویوژیو

 گیری تصایم
وخزشی ،  وم انی ماساژ ، فت  ی  ، فارول2و 1 سطحی  ، فآناتومی2و 1 هابیااخی با فآشنایی ج( اصلی:

 و فوهانییا اندام 2 شناسییا سر، گرد  و تن  ، فحرکم 1شناسی ، فحرکم2و 1دخمانیحی ، فحرکمارالفحرکا 
 تحتانی 

 هایوخزشی ، فبیومکانیک ، فکانال کایروپراکتیک با وخزشی ، فآشنایی شناسیفآخوماتراپی ، فآسیب د( تخصصی:
کالسیک ،  فشاخی ، فماساژ شیاتو یا طب تایزندی ، فماساژ فماساژبازتاب ،  ها ، فماساژنادی و هاانرژی یا مریدیب

 وخزشی    های خار ، فماساژفماساژ گروه

مایکیم ، فکاخآفرینی ، فکاخبردفناوخی اطالالا  و اخت اطا  ، فکزیا   و دالوی ، فاموال اث ا  فادی  الف(جبرانی: 3
 فکزیا  حقوق جبای الاومی ، فکزیا  حقوق مدنی ، فمتو  فق  حقوق تجاخ  ، 
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ای حقوق حرف 

 وخزشی

اداخی ، فکزیا  حقوق جبای  حقوق  ، فکزیا 2و1شناسی کاخ ، فکاخوخزیم اکره ، فخوا  وفنو فارول  (پایه:
 گیری تصایم و یابیمسئز  هایانگزیسی ، فمزاخ  ب  حقوهی اختصاری ، فمتو 

بسکت ال یا فوت ال یا  فدخاسیو  هوانیب  ، فبرخسی2و1 ، فآییب دادخسی مدنی 2و 1 کینری دادخسی فآییب ج( اصلی:
ایازل  ، فحقوق بیب2و1ایازل خصوری ، فحقوق بیب2و1روخ  اختیاخی ، فحقوق اساسیکاخات  یا وایی ال ب 

 ، فحقوق 7ق مدنی ، فحقو6 ، فحقوق مدنی3 ، فحقوق جبای الاومی3 ، فحقوق جبای اختصاری2و1الاومی 
 حقوهی  دخخواسم اخائ  فق  ، فنحوه  ، فهواالد8مدنی

 انض اطی ، فتحزیل هایکایت  دخ دادخسی وخزشی ، فآییب حقوق دخ هادادگاه تصایاا  و داوخی فآخاء  د( تخصصی:
 داخزی وخزش ، فهوانیب حقوق ایاززیبیب وخزشی ، فهوانیب و مایی معیب ، فهراخدادهای وخزشی ، فالقود حقوق اسناد

 الازیا  دخ مدیرا  هانونی هایوخزش ، فمسئوییم الازیا  از ناشی حقوهی هایوخزش ، فمسئوییم حقوق
 وخزشی  شکایا  اخائ  وخزشی ، فنحوه

کاخشناسی  4
ای حرف 

شناسی خوا 
 وخزشی

الاومی ، فکاخآفرینی ،  الاومی ، ففیبیویوژیشناسی شناسی الاومی ، فخوا الاومی ، فجامع  فآناتومی الف(جبرانی:
 فکاخبرد فناوخی اطالالا  و اخت اطا  

 آناتومی   ، فنوخو2و 1کاخ ، فکاخوخزی شناسیم اکره ، فخوا  وفنو تحقی  ، فارول خوش و فآماخ  ( پایه:
شناسی شخصیم ، فخفتاخ سازمانی ، فخوا یادگیری ،  خوانی ، فانواع شناختی ، فآمادگیخوا  هایفآزمو  ج( اصلی:

 گبینی هدا هایگیری ، فمزاخ تصایم و یابیمسئز  های اخت اطی ، فمزاخ گروهی ، فمزاخ  فکاخ
 وخزش ، فانگیبش دخ وخزش ، فتصویرسازی دخ خوخد  فاختالال  خزقی دخ وخزش ، فاختالال  د( تخصصی:

های مشاوخه ، فمزاخ  و مصاح   وخزش ، ففنو  دخ خوانی گرا ، ففشاخهایمث م شناسیحرکتی ، فخوا  و ذهنی
 و مث م هایوخزش ، فهیجا  دخ خوانی هایبحرا  حل و برخوخد وخزش ، فنحوه دخ خه ری هایتوج  ، فمزاخ 

 وخزش  مننی
 ت  ی  ، فزبا  مشاوخه هایالاومی ، فخوش شناسیالاومی ، فجامع  فآناتومی الاومی ، فبیوشیای الف(جبرانی: ت  ی  وخزشی 5

 اخت اطا   و اطالالا  فناوخی انسانی ، فکاخآفرینی ، فکاخبرد الاومی ، ففاخماکویوژی ، ففیبیویوژی الاومی ، فشیای
 شناسیکاخ ، فخوا  شناسیالاومی ، فخوا  شناسیت  ی  ، فخوا  وضع م اکره ، فبرخسی وفنو فارول  (پایه:

 وخی  بزره و وکاخکسب  ، فمدیریم2و 1 وخزشی ، فکاخوخزی وخزشی ، ففیبیویوژی
 وز  ، فت  ی کنترل و بدنی غ ایی ، فترکیب مساومیم و ایاززی ، فبزداشمبیب زبا  و فاننوخماتیک ج( اصلی:

 الاومی  ففاخماکویوژیگیری ، واندازه ، فسنجش1 وخزشی سنتی ، فت  ی  اساسی ، فت  ی 
 وخزشی غ ایی برنام  وخزشی ، فتنظیم غ ایی برنام   ، فتنظیم2 وخزشی وخزشی ، فت  ی  فپیکرسنجی د( تخصصی:

 ، 1 وخزشی دخمانیهدختی ، فخژیم وخزشی غ ایی برنام  سرالتی ، فتنظیم وخزشی غ ایی برنام  استقامتی ، فتنظیم
 ت  ی  ایاززیبیب و داخل نزادهای و هاسازما  تخصصی ، فسایناخ ، فشناخم فزبا  ، 2 وخزشی دخمانیفخژیم

 دوپینگ  و هاوخزشی ، فمکال ت  ی  دخ انرژی وخزشی ، فمحاس  
 کاخشناسی 6

 مدیریم ایحرف 
 وخزشی اماکب

الاومی ،  شناسیارالحی ، فخوا فحرکا حسابداخی ،  انسانی ، فارول مقدماتی ، فآناتومی فآماخ الف( جبرانی:
 شناسی جامع  اهتصاد ، فم انی الزم حقوق ، فکزیا  اخت اطا  ، فکزیا  و اطالالا  فناوخی فکاخآفرینی ، فکاخبرد

کاخ ،  شناسی، فخوا  جزا  و ایرا  وخزش تاخیخفم اکره ،  وفنو مدیریم ، فارول دخ آ  کاخبرد و فآماخ  ( پایه:
 گیری تصایم و یابیمسئز  انسانی ، فمزاخ منابع مدیریم ، فمدیریم و سازما   ، فم انی2و 1فکاخوخزی
 مدیریم ، فکاخبرد وخزشی ، فحسابداخی هایخشت  با وخزشی ، فآشنایی تجزیبا  و اماکب با فآشنایی ج( اصلی:

 و تخصصی ، فسازما  تحقی  ، فزبا  هراخدادها ، فخوش اماکب ، فحقوق مدیریم دخ اخت اطا  و اطالالا  فناوخی
 اویی  ، فمدیریم هایالاومی ، فکاک ومقرخا وخزشی ، فهوانیب هایفدخاسیو  و وخزش وزاخ  تشکیال 

 سازمانی  خفتاخ استراتژیک ، فمدیریم
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 واحدهای بزداشتی و فایانیها ، وخزشگاه ساخم وخزشی ، فارول گ اخیسرمای  هایطرم فاخزیابی د( تخصصی:
 ابنی  و تکسیسا  نگزداخی تعایرا  خیبیوخزشی ، فبرنام  تجزیبا  نگزداخی و تعایر خیبیوخزشی ، فبرنام 

 بوخس ، فمدیریم وخزشی ، فمدیریم اماکب وخزشی ، فمدیریم وکاخبندی ، فکسببودج  وخزشی ،  فکاخگاه
 هواداخا   و هامشاخکم فمدیریموخزشی ،  تشرینا  و خویدادها

 کاخشناسی 7
 مدیریم ایحرف 
-فرهنگی اموخ

 وخزشی

الاومی ،  شناسیارالحی ، فخوا ، فحرکا  حسابداخی ارولف ، انسانی آناتومیفمقدماتی ،  فآماخ الف( جبرانی:
 شناسی جامع  اهتصاد ، فم انی الزم حقوق ، فکزیا  ، فکزیا  اخت اطا  و اطالالا  فناوخی کاخبردف ، کاخآفرینیف

ای ، و خسان  هنری کاخ ، فسواد شناسی، فخوا  جزا  و ایرا  وخزش تاخیخف،  م اکره وفنو ارولف  ( پایه:
  گیریتصایم و یابیمسئز  هایمزاخ فانسانی ،  منابع مدیریم ، فمدیریم و سازما   ، فم انی2و 1فکاخوخزی
 شناسیوخزشی ، فجامع -فرهنگی هایسازما  و مراکب با ، فآشنایی وخزشی هایخشت  با آشناییف ج( اصلی:

اویی  ،  هایبصری ، فکاک ساعی وسائل الاومی ، فکاخبرد ومقرخا تحقی  ، فهوانیب وخزشی ، فخوش-فرهنگی
 وخزش  و فرهنگ  دخ واخت اطا اطالالا  فناوخی اسالمی ، فمدیریم استراتژیک ، فمدیریم فمدیریم

-برنام  و وخزشی ، فدویم و فرهنگی فراغم ، فحقوق اوها  خیبیوخزشی ، فبرنام  فرهنگی فاهتصاد د( تخصصی:
تخصصی ،  وخزشی ، فزبا -فرهنگی ایازلبیب وخزشی ، فخوابا-فرهنگی وخزشی ، فخفتاخشناسی-فرهنگی خیبی

بوخس ،  وخزشی ، فمدیریم فرهنگی بازاخیابی تصویری ، فمدیریم اخت اط آخایی ، فکاخگاهغرف  و دکوخ فطراحی
 وخزشی   -فرهنگی وخزشی ، فمدیریم-فرهنگی هایجشنواخه و تشرینا ، خویدادها فمدیریم

گویندگی و  8
گری مجری

 وخزشی

بیا  ،  وخزشی ، ففب ارالحیفحرکا آخاستگی ،  غیرکالمی ، فارول الاومی ، فاخت اطا  فآناتومی الف( جبرانی:
 جاعی   اخت اط فکاخآفرینی ، فکاخبرد فناوخی اطالالا  و اخت اطا  ، فم انی

 فرهنگ  ایرا  ، فشناخم اهوام فرهنگ  م اکره ، فشناخم وفنو فاخسی ، فارول زبا  دستوخ و نگاخشفآییب  ( پایه:
 و یابیمسئز  هایهنری ،  فمزاخ  هایسازما  و مراکب فمدیریم ، 2و  1نثر ، فکاخوخزی و نظم مزل ، فکاخبرد

 گیری   تصایم
 و معیاخ ، فسرایش خسان  ، فزبا  شناسیپردازی ، فجامع بداه  و اییحظ  خسان  ، فتارکب دخ فبازیگری ج( اصلی:

سخنوخی ،  هایتحقی  ، فمزاخ  خوش دخ هانوشت  کوتاه شناسی ، فکاخبردخسان  ، فشخصیم شنوایی تربیم
 خسان          برای فنگاخش

خسان  ،  رداگ اخی و وخزشی ، فردابرداخی خسان  سازیتویید ، فبرنام  و تصویری فاخت اط د( تخصصی:
 خسان  گریت زی ا  ، فمجری و مستند وخزشی ، فگویندگی خسان  خادیوتزویبیو  ، فگویندگی دخ فگویندگی

 خسان    تویید وخزشی ، فمدیریم
 مربیگری 9

 جساانیآمادگی
 وخزشی ، فکاخآفرینی ، فکاخبرد جساانی ، فپبشکیآمادگی وم انیمسابقا  ، فارول برگباخی فارول الف( جبرانی:

 اخت اطا   و اطالالا  فناوخی
 وخزشی ، فکاخبرد کاخ ، ففیبیویوژی شناسیفخوا حرکتی ،  یادگیری و حرکتی ، فبیوشیای ، فخشد فآناتومی  ( پایه:

 گیری       تصایم و یابیمسئز  هایوخی ، فمزاخ بزره و وکاخکسب  ، فمدیریم2و 1وخزش ، فکاخوخزی  دخ خایان 

 وخزشی ، فحرکا  پیشرفت  ، فت  ی  وخزشی مقدماتی ، فبیومکانیک وخزشی ، فآماخ شناسیفآسیب ج( اصلی:
 وخزشی وخزشی ، فژیاناستیک ، ففیبیویوژی شناسیتربیتی ، فخوا  شناسیارالحی ، فدوومیدانی ، فخوا  وخزشی

 حرکتی       وخزشی ، فیادگیری هایسازما  و مسابقا  پیشرفت  ، فمدیریم
سالمم ،  جساانیفآمادگیتخصصی ،  جساانیجساانی ، فآمادگیآمادگی هایفآزمو  د( تخصصی:

مقاومتی ،  تارینا  خیبیاستقامتی ، فبرنام  تارینا  خیبیوخزشی ، فبرنام  مزاختی ، فاستعدادیابی جساانیفآمادگی
 دوپینگ   و وخزشی هایسازی ، فمکالبد  هایدستگاه با تخصصی ، فکاخ فزبا 
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کاخشناسی  10
ای داوخی حرف 

 فوت ال

الاومی ، فکاخآفرینی ، فکاخبرد فناوخی اطالالا  و اخت اطا  ، فکزیا   شناسیفآناتومی انسانی ، فخوا  الف( جبرانی:
 شناسی  جامع  حقوق ، فم انی

 ، 2و1وخزشی ، فکاخوخزی شناسیکاخ ، فخوا  شناسیارالحی ، فخوا وفنو  م اکره ، فحرکا فارول  ( پایه:
 گیری تصایم و یابیمسئز  هایهای اویی  ، فمزاخ فکاک

وم انی داوخی فوت ال ، فبزداشم وخزشی ، فت  ی  وخزشی ، وخزش ، فارول دخ محیطی هایفآسیب ج( اصلی:
 خوزمره  ، فمکایاا 2و 1 فوت ال بازی داوخا  ، فهوانیب کایت  تشکیال  و داوخا  ، فسازما  سازیآماده فتارینا 
  2و 1 انگزیسی

 دخ داوخی هضاو  الازی وخزشی ، فآناییب داوخی و نظاخ  بر داوخی مسابقا  ، فانجام شناسیفآسیبد( تخصصی: 
 زمیب دخ داوخی زمیب ، فتارینا  دخ داوخیکاک کاخالازی زمیب ، فانجام دخ ذخیره داوخا  الازی کاخ زمیب ، فانجام

 اساسنام  و فوت ال ، فساختاخ داوخی دخ شناسیمسابق  ، فخوا  بدو  زمیب دخ داوخیکاک مسابق  ، فتارینا  بدو 
 وخزشی ، فمکات   بحرا  ساحزی ، فم احث ویژه هوانیب فوت ال ، فمدیریمفوت ال و فوتسال ایاززیبیب فینا ، فهوانیب

 ذخیره  داوخ داوخی ، فوظایف تخصصی انگزیسی انگزیسی ، فمکایاا  زبا  تخصصی
 – خ رنگاخی 11

 وخزشی
 و اطالالا  فناوخی کاخبردف،  کاخآفرینیفگباخش ،   خ رنویسی ، فافکاخ الاومی ، فتزی  فارول الف( جبرانی:

 خ ر  دخ مصاح   ، فکاخبرد اخت اطا 
 فمدیریمفرهنگی ،  هایسازما  و مراکب  ، فمدیریم2و 1پژوهی ، فکاخوخزی م اکره ، فاهدام وفنو فارول  ( پایه:

 خسان    و جاعی ، فهنراخت اط هایانسانی ، فنظری  منابع
 هایای ، فش ک خسان  تخصصی ، فسواد اخت اطی ، فزبا  هایپیام محتوای خ ری ، فتحزیل فپوشش ج( اصلی:

 خ ری  هایسایم دخ جستجو هایالاومی ، فشیوه افکاخ بر تکثیر هایت زیغ ، فشیوه و اهناع هایاجتااالی ، فشیوه

وخزشی ،  شناسیوخزشی ، فجامع  ایازل ، فتصویربرداخیبیب ها ، فاخت اطا وخزش انواع با فآشنایی د( تخصصی:
 خ ری ، فکاخگاه هایسایم دخ جستجو هایوخزشی ، فشیوه هاینویب ، فسازما  نگاخیوخزشی ، فخوزنام  فحقوق

-خسان  افباخهایخسان  ، فنرم وخزشی ، فمدیریم اخ اخ نقد بحرا  ، فکاخگاه خ رنگاخی وخزشی ، فکاخگاه خ رنویسی
 ای  

 
 بدنی در دانشگاه فرهنگیان . تربیت8-6

شده دخ ایب دانشگاه فرهنگیا  دخ پ یرد. دانشجویا  پ یرفت دانشگاه فرهنگیا  از طری  کنکوخ سراسری دانشجو می
وپروخش موخداستناده هراخ بدنی دخ آموزشالنوا  معزم تربیمکنند و ب بدنی  تحصیل میتربیمکاخشناسی فآموزش 

 16های دخسی ایب خشت  دخ دانشگاه فرهنگیا  بر دخوس تربیتی تککید داخد و شامل فمعاخا اسالمی گیرند. گروهمی
واحد ، و فتخصصی  21تخصصی تربیتی واحد ، ف 18واحد ، فتربیتی  17واحد ، فتربیم اسالمی  ن واحد ، فالاومی 

 هستند.  27-6واحد  ب  شرم جدول  51
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 بدنی دانشگاه فرهنگیان های درسی مقطع کارشناسی آموزش تربیت . انواع گروه27-6جدول 
 هاانواع درس گروه درسی ردیف

معاخا  1
 اسالمی

 ، فدانش خانواده و جاعیم ، فانقالب اسالمی ایرا  ، فتاخیخ 2 ، فاندیش  اسالمی1فآییب زندگی ، فاندیش  اسالمی
 تحزیزی ردخ اسالم ، فتنسیر موضوالی هرآ   و فتاخیخ فرهنگ و تاد  اسالمی  

  ، فنگاخش الزای   زیسمففاخسی  فنگاخش خالق ، فزبا  انگزیسی ، فسالمم، بزداشم و ریانم از محیا الاومی 2
تربیم  3

 اسالمی
های تربیم ، فنظام تربیتی اسالم بر اساس هرآ  و خوایا  بیم با توج  ب  مراحل وساحمفسیره تربیتی پیام ر و اهل

معصومیب ، ففزسن  تربیم دخ م.ا.ا. ، ففزسن  تربیم خسای و الاومی دخ م.ا.ا. ، فاسناد، هوانیب و سازما  
 ای معزم ، فنقش اجتااالی معزم از دیدگاه اسالم .ا. ، فاخالق حرف وپروخش دخ م.اآموزش

های یادگیری و آموزش ، فکاخبرد هنر دخ های خاهناایی و مشاوخه ، فنظری شناسی تربیتی ، فارول و خوشفخوا  تربیتی  4
یادگیری ، فکاخبرد زبا  دخ تربیم ، های تدخیس ، فمدیریم آموزشگاهی ، فاخزشیابی از آموزش ، فارول و خوش

   بدنیشناسی تربیتی با تککید بر تربیمهای تحصیزی  و فجامع وپروخش تط یقی با تککید بر دوخهفآموزش
تخصصی  5

 تربیتی 
 ، فآموزش 1بدنی ، فکاخوخزیخیبی دخسی دخ آموزش تربیم: پژوهش خوایی ، فبرنام 1ایفپژوهش و توسع  حرف 
بدنی ، فآموزش ژیاناستیک ، فطراحی آموزشی دخ آموزش های تدخیس دخ آموزش تربیموایی ال ، فایگوها و خوش

: 2ایبدنی ، فپژوهش و توسع  حرف سازی دخ آموزش تربیمگیری و آزمو  ، فسنجش و اندازه2بدنی ، فکاخوخزیتربیم
پژوهی ، : دخس3ایفپژوهش و توسع  حرف   ، فآموزش بسکت ال ، فالزم تاریب ،3پژوهی ، فکاخوخزیکنش

  ، فآموزش هندبال ، فکاخناای معزای یا پروژه 4فکاخوخزی
 ، فتاخیخ 1جساانیبدنی ، فآمادگیبدنی ، فآناتومی انسا  ، فخیاضیا  پای  و مقدما  آماخ دخ تربیموم انی تربیمفارول تخصصی 6

شناسی وخزشی ،  ، فآسیب1ایرا  ، ففیبیویوژی انسا  ، فدوومیدانی بدنی دخ اسالم وها و اندیشاندا  تربیماندیش 
فوت ال/ دخترا :  / پسرا : کشتی ، فتنیس خوی میب ، ففیبیویوژی وخزش ، فشنا ، فپسرا :2جساانیآمادگی فدخترا :

نظری ، فیادگیری و شناسی و مقدما  بیومکانیک ، فوایی ال ، فانتخابی  ، فژیاناستیک ، فحرکم2ایروبیک ، فدوومیدانی
وز  ، فبسکت ال ، فبدمینتو  ، ففوتسال ، فهندبال ، فزبا  تخصصی ، فانتخابی حرکتی ، فت  ی  وخزشی و کنترلکنترل

 بازی  ارالحی ، فانتخابی الازی  و فطنابنظری ، فانتخابی الازی ، فمدیریم خویدادهای وخزشی ، فحرکا 
پ یر اسم. اخ  اخ  بیش از س  دخس الازی دخ هر ترم مانوع بوده و دخ شرایا خار با نظر استاد خاهناا امکا       

بیش از دو دخس الازی دخ برنام  خوزان  فدانشجومعزاا   مانوع اسم. دخوس انتخابی الازی بر اساس امکانا  و 
 شود. فضاهای موجود و نظر گروه آموزشی اخائ  می

 
 هاهای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته در دیگر دانشگاهدوره. 69-6
های موخداشاخه دخ واحدهای سااء دانشگاه آزاد اسالمی بدنی و الزوم وخزشی الالوه بر دانشگاههای کاخدانی تربیمدوخه

 کنند. شود. اغزب ایب واحدها بدو  کنکوخ دانشجو ج ب مینیب برگباخ می
 

 بدنی دوره کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت .1-9-6
شود. ایب دوخه مصوب بدنی و الزوم وخزشی برگباخ میهای کشوخ دوخه کاخشناسی ناپیوست  تربیمدخ برخی دانشگاه

بدنی و الزوم وخزشی اسم ک  از طری  توسع  و با تککید بر تربیم دبیرا  متخص  و متعزد دخ خشت  تربیم  1377سال  
های های وخزشی دخ دوخهبدنی و مزاخ های الازی هادخ ب  آموزش تربیمها و پروخش مزاخ های نظری، نگرشدانش

خسانند، دبیر بدنی و الزوم وخزشی خا ب  پایا  میوپروخش باشند. کسانی ک  دوخه تربیم دبیر تربیمتحصیزی آموزش
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بدنی دخ مداخس فابتدایی، متوسط  اول و متوسط  خس تربیمشوند و هادخ ب  تدخیس و آموزش دبدنی نامیده میتربیم
آموختگا  ایب دوخه توهع وپروخش  خواهند بود. از دانشدوم  و فانجام اموخ کاخشناسی دخ اداخا  و مراکب آموزش

ند و آموزا  آموزش دهها خا ب  دانشها، بتوانند آ های وخزشی خایج و مقرخا  آ خود ک  ضاب آشنایی با خشت می
بدنی و تکثیر آ  بر پروخش ابعاد شناختی و الاطنی افبایش دهند. طول دوخه های تربیمها خا نس م ب  اخزشنگرش آ 

 هنمواحد شامل ف  70کاخشناسی ناپیوست  تربیم دبیر دخ ادام  دوخه کاخدانی، دو سال اسم. دخ ایب دوخه دوسای  تعداد  
واحد تخصصی   ششپای ، ارزی و تخصصی مشترک خواهرا  و برادخا  ، ف  واحد  42واحد تربیتی ، ف  ن واحد الاومی ، ف

 اسم.  6-28انتخابی  ب  شرم جدول  شش واحدو ف   متناو  برای خواهرا  و برادخا 
 بدنی های درسی مقطع کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت . انواع گروه28-6جدول 

 هاانواع درس گروه درسی ردیف
 فتاخیخ اسالم ، فمتو  اسالمی: آموزش زبا  الربی  و فزبا  خاخجی   الاومی 1
وپروخش ، فخوش خیبی دخسی ، فسازما  و مدیریم دخ آموزشوپروخش ، فم انی برنام فارول و فزسن  آموزش تربیتی 2

 تحقی  دخ الزوم تربیتی   
پای ، ارزی و  3

 تخصصی مشترک
شناسی وخزشی ، فخشدوتکامل بدنی ، فت  ی  و وخزش ، فآسیب ، فتاخیخ تربیم2بدنیففیبیک ، فم انی تربیم

های وخزشی ، فمدیریم و طرز اجرای زما  ، فیادگیری حرکتی ، فمدیریم سا2حرکتی ، ففیبیویوژی وخزشی
بدنی و وخزش معزوییب ، فمقدما  شناسی وخزشی ، فتربیممسابقا  ، فمتو  خاخجی تخصصی ، فحرکم

-بدنی دخ مداخس متوسط  ، فسنجش و اندازهشناسی وخزشی ، فخوش تدخیس تربیمبیومکانیک وخزشی ، فخوا 
  ، 1 ، فهندبال2 ، فبسکت ال2 ، فوایی ال2 ، فژیاناستیک2بدنی گیری دخ تربیم

  2  و فکشتی1 ، ففوت ال1فبدمینتو  تخصصی برادخا  4
   2  و فبدمینتو  2 ، فتنیس خوی میب2فهندبال تخصصی خواهرا  5
-های پروخشی و بومیفبازیفالزم تاریب ، فوخزش تخصصی اننرادی یا گروهی ، فحقوق وخزشی ، فشطرنج  و  انتخابی 6

 محزی  
 

از مجاوع دخوس انتخابی، دانشررجو موظف اسررم شررش واحد خا با موفقیم بگ خاند. محتوا و سرررفصررل انواع       
 اسم.   29-6بدنی ب  شرم جدول شده برای دوخه کاخشناسی ناپیوست  تربیم دبیر تربیمدخوس معرفی

 بدنی . سرفصل و محتوای دروس مقطع کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت 29-6جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

 م احث فنیرو، گشتاوخ، دینامیک، انرژی و سیاال   دخ وخزش فیبیک 1
م انی  2

 بدنی تربیم
-بدنی دخ زمین الزای تربیمبدنی، م انی بدنی و وخزش، م انی تاخیخی و فزسنی تربیممناهیم، ماهیم و هزارو تربیم

 شناسی، خفتاخحرکتی  های ففیبیویوژی، مدیریم، بیومکانیک، خوا 
تاخیخ  3

 بدنی تربیم
وسطی، معارر و جدید ، بدنی و وخزش دخ دوخا  فباستا ، ه ل از اسالم، بعد از اسالم، هرو مناهیم، تاخیخ تربیم

 تاخیخ ایاپیک باستا  و نویب
ها، مایعا ، ویتامیب و امالم ها، پروتئیبها، چربیت  ی  دخ وخزش با تککید بر فنیازهای غ ایی، کربوهیدخا  نقش ت  ی  و وخزش 4

 وز  و سالممهای وخزشی فت  ی  ه ل، حیب و پس از مسابق  ، ت  ی  کنترلمعدنی ، ت  ی  و تاریب
شناسی آسیب 5

 وخزشی
وتری، استخوانی، منصزی و خباطی ، فردما  خار دخ -ها و منارل ، فردما  وخزشی الضالنیفالضال ، تاندو 

 هر خشت  وخزشی ، فپیشگیری و دخما  ردما  وخزشی   
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خشدوتکامل  6
 حرکتی

های خشدحرکتی، مراحل خشد جساانی، مراحل خشدحرکتی، فعاییم بدنی و ت ییرا  فیبیویوژیکی دخ مناهیم، نظری 
 طول خشد

فیبیویوژی  7
 2وخزش

خیب دخ وخزش ، اثر الوامل محیطی دخ وخزش، دهیدخاسیو  و وخزش، اختناع و مناهیم، فالصب، الضز  و غدد دخو 
 های وخزشی، گرما و وخزش، دوخا  ه ل از بزوغ و وخزش، بازگشم ب  حایم اویی   تاریب

ها، تاریب و بندی مزاخ گیری، برونداد، بازخوخد ، ط ق موهعیم فالازیا ، پردازش اطالالا ، دخونداد، تصایم یادگیری حرکتی 8
 ایعال و زما  حرکم  بندی فدخونی، بیرونی، زما  الکسهای تارینی، اخزشیابی پیشرفم، زما خوش

مدیریم  9
های سازما 

 وخزشی

برنام  دخ مداخس، های وخزشی و فوقخیبی فعاییمایاززی، برنام های وخزشی داخزی و بیبمناهیم، سازما 
-های وخزشی، مدیریم فنیروهای مجرب، داوطز یب، جزسا ، شوخاها، اداخی، مایی، اخدوها، فوقدهی فعاییمسازما 

 برنام ، اماکب، تکسیسا ، اخزشیابی الازکرد    
مدیریم طرز  10

 اجرای مسابقا 
-واحدها، اخزیابی مسابقا ، خ رنویسی، جدولدهی مسابقا ، شرم وظایف خیبی مسابقا ، سازما های برنام شیوه

 نویسی مسابقا ، مقرخا  مسابقا 
 شناسی  دخ وخزششناسی، خفتاخحرکتی، مدیریم و خوا ها و متو  ففیبیویوژی، بیومکانیک، حرکمواژه زبا  تخصصی 11
 خ وخزش ، تحزیل حرکم ها دسطوم و محوخهای فرضی بد ، وضعیم فالضال ، منارل، حرکا  و مزاخ  شناسی حرکم 12
بدنی و تربیم 13

 وخزش معزوییب
ها و تشکیال  فآثاخ فیبیویوژیکی، خوانی، اجتااالی فعاییم بدنی برای معزوییب ، فتاخیخ وخزش معزوییب ، فسازما 

 ومقرخا   و فبرگباخی مسابقا   ایاززی وخزش معزوییب ، فهوانیبمزی و بیب
 ها، مرکب ثقل، انواع حرکم دخ وخزش، ارطکاک، ضرب ، هوانیب نیوتبرنحا  حرکتی، اهرممناهیم،  بیومکانیک 14
شناسی خوا  15

 وخزشی
ننس  دخ های توج  و االتاادب مناهیم، فانگیبش، تصویرسازی ذهنی، تنظیم نیروی خوانی، فشاخهای خوانی، مزاخ 

 وخزش 
خوش تدخیس  16

بدنی دخ تربیم
 متوسط  دوم

خیبی، تندخستی و بزداشم، آموزا  دوخه دبیرستا ، برنام های دانشبدنی، ویژگیآموزشی با تککید بر تربیمهای هدا
 جساانی، دوومیدانی، فوت ال، وایی ال و تنیس خوی میب ها، آموزش فآمادگییادگیری م تنی بر ویژگی

سنجش و  17
 گیریاندازه

حرکتی، -گان  با تککید بر جن   خوانیهای س بدنی، اخزشیابی حیط تربیموپروخش و مناهیم، اخزشیابی دخ آموزش
کت ی یا شناهی یا الازی و انواع ابباخها ، فطراحی مشاهده، مصاح  ، آزمو ف گیری یادگیری شاملهای اندازهخوش

 های وخزشیآزمو  یا امتحا  و سفاال  ، ابباخهای سنجش ترکیب بدنی، سنجش مزاخ 
های جساانی ، فضریب ها ستگی ، فآزمو  های دخردی ، فاخت اط با هابزیمفآماخ مقدماتی با تککید بر نقاط و مرت   تن اطیآماخ اس 18

 های وخزشی کالسی  های وخزشی ، فاجرا و تزی  نوخمتی استودنم ، فطرز تزی  نوخم
 ها ، فبرگباخی مسابق  ، فآموزش فنو  ، فآزمو فآثاخ فیبیویوژیکی، خوانی و اجتااالی ژیاناستیک ، ففنو   2ژیاناستیک 19
 ها ، فبرگباخی مسابق  ها ، فآزمو ها و آموزش آ فآثاخ فیبیویوژیکی، خوانی و اجتااالی وایی ال ، ففنو ، تاکتیک 2وایی ال 20
 ها ، فبرگباخی مسابق  ها ، فآزمو ها و آموزش آ فآثاخ فیبیویوژیکی، خوانی و اجتااالی بسکت ال ، ففنو ، تاکتیک 2بسکت ال 21
 ها، مقرخا مناهیم، ارول ایانی و بزداشتی، فنو ، تاکتیک 1هندبال 22
 ها، مقرخا مناهیم، ارول ایانی و بزداشتی، فنو ، تاکتیک 1بدمینتو  23
 ها ، فبرگباخی مسابق  فآزمو  ها ،ها و آموزش آ فآثاخ فیبیویوژیکی، خوانی و اجتااالی فوت ال ، ففنو ، تاکتیک 2فوت ال 24
ها ، فهوانیب بیومکانیکی ، فبرگباخی ها ، فآزمو فآثاخ فیبیویوژیکی، خوانی و اجتااالی کشتی ، ففنو  و آموزش آ  2کشتی 25

 مسابق  
 ها ، فبرگباخی مسابق  ها ، فآزمو ها و آموزش آ فآثاخ فیبیویوژیکی، خوانی و اجتااالی هندبال ، ففنو ، تاکتیک 2هندبال 26
 ها ، فبرگباخی مسابق  ها ، فآزمو میب ، ففنو  و آموزش آ خویفآثاخ فیبیویوژیکی، خوانی و اجتااالی تنیس 2میبخویتنیس 27
 مسابق  ها ، فبرگباخی ها ، فآزمو فآثاخ فیبیویوژیکی، خوانی و اجتااالی بدمینتو  ، ففنو  و آموزش آ  2بدمینتو  28
 فارول حاکم بر الزم تاریب ، فاجباء و النارر تاریب ، فتاریب آمادگی الضالنی، انرژی، الازکرد وخزشی  الزم تاریب 29
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وخزش  30
 تخصصی

سازی وخزشکاخا  برای های مختزف، نحوه مربیگری، آمادههای پیشرفت ، اجرای تاریبسازی تخصصی، تاکتیکبد 
 مربوط مسابقا ، داوخی دخ خشت  

مناهیم، وخزش از دیدگاه هانو ، مسئوییم کینری وخزشی، اختیاخا  مربیا  و معزایب دخ تن ی  وخزشکاخا ، هانو   حقوق وخزشی 31
 مسئوییم مدنی  کنندگا  از کاک ب  مصدومیب وخزشی ومجازا  خودداخی

 حاز ، مقرخا  ها، فنو  و تاکتیک دفاع وها و حرکم آ مناهیم، تجزیبا ، مزره شطرنج 32
های بازی 33

پروخشی و 
 محزی-بومی

جساانی و مزاخ  کودک ، بازی و فرهنگ، های مختزف، نقش بازی دخ فشخصیم، آمادگیمناهیم، بازی از دیدگاه
 کاخیهای اخدویی، گردش الزای و شیریبهای پروخشی بومی و محزی، بازیاجرای انواع بازی

 
 های مختلفورزشی در دانشگاه. کارشناسی رشته علوم 2-9-6

های دخسی دوخه اسم ک  از ایب تاخیخ جایگبیب برنام  11/10/1395برنام  کاخشناسی الزوم وخزشی مصوب تاخیخ 
های کاخشناسی کاخشناسی الزوم وخزشی با دو گرایش فالزوم زیستی وخزش  و فالزوم انسانی وخزش  و هاچنیب دوخه

بدنی و تندخستی  و فمربیگری وخزش  شد. النوا  فالزوم وخزشی  با فعاییم مربیگری وخزش با دو گرایش فمربیگری
توج  ب  جامعیم جایگبیب دیگر الناویب شد تا بیا  بزتر و خوشنی از محتوای آ  ب  جامع  اخائ  شود. دخ حقیقم خشت  

یب محوخیم ب  های الزای اسم ک  موضوع حرکم خا محوخ ارزی خود هراخ داده و با االزوم وخزشی ازجاز  نظام
-شناختی، جامع های فجساانی، زیستی، الزوم مزندسی، خوا وپروخش دخ خابط  با ابعاد وجودی انسا  دخ زمین آموزش

های مختزف پردازد. هدا از ایب دوخه تربیم افرادی کاخآمد اسم ک  با نوآوخی دخ زمین شناختی و امثال آ   می
اجرا، خاهناایی و نظاخ  دخ پیشرفم و گسترش مرزهای دانش دخ خشت  الزوم خیبی و فآموزشی، پژوهشی، برنام 

آموختگا  ایب دوخه با فارول، م انی و دانش الاومی دخ الزوم خود ک  دانشهای مفثری برداخند. امید میوخزشی گام
وخزشی پای  و های های حرکتی ارزی دخ خشت جساانی الاومی ، فآموزش مزاخ وخزشی ، فتوانایی اختقای آمادگی

های تخصصی دانشگاهی و غیردانشگاهی متناسب با نیاز بازاخ کاخ  ب  شرم تخصصی  و فآمادگی برای وخود ب  دوخه
 آشنا شوند.   30-6جدول 

 های توانمندسازی دانشجویان کارشناسی پیوسته علوم ورزشی . حوزه30-6جدول 
 هاسرفصل ردیف

 های فطراحی، اخزیابی و نظاخ  تاریب و فعاییم وخزشی با اهداا وخزش هاگانی  زمین کاخشناسی الاومی وخزش دخ  1
های داخی، مزاخ های تخصصی مربیگری، معزای، باشگاههای گوناگو  الزوم وخزشی برای وخود ب  دوخهداشتب دانش الاومی دخ حوزه 2

 ای و امثال آ خسان 
دهای دویتی و غیردویتی دخ زمین  مشاوخه وخزشی، مدیریم وخزشی و برگباخی خویدادهای ها و نزاکاخشناس الاومی وخزش دخ سازما  3

 وخزش تنریحی 
 16هنت  آموزشی برای هر نیاسال و  16نیاسال تحصیزی با  هنمسال و حداهل  چزاخطول دوخه کاخشناسی      

واحد   130دهای دخسی ایب دوخه  ساالم برای هر واحد الازی اسم. تعداد کل واح  32ساالم برای هر واحد نظری و  
اسم.  31-6واحد  ب  شرم جدول  12واحد  و فانتخابی  71واحد ، فتخصصی  36واحد ، فپای   20شامل فالاومی 

واحد دخوس  71واحد الازی اسم. از  10واحد نظری و  16واحد دخوس پای ،  36الزم ب  توضیح اسم ک  از 
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واحد الازی 6نظری و    شش واحدواحد دخوس انتخابی نیب   12واحد الازی اسم. از    34واحد نظری و   38تخصصی،  
 اسم. 

 های درسی مقطع کارشناسی پیوسته علوم ورزشی. انواع گروه31-6جدول 
 هاانواع درس گروه درسی ردیف

ن و  و معاد ، فانسرا  دخ  :2م دأ و معاد ، فاندیشر  اسرالمی: 1ایف( م انی نظری اسرالمی شرامل دخوس فاندیشر  اسرالمی  1الاومی 1
اسررالم ، فحقوق اجتااالی و سرریاسرری دخ اسررالم ، ب( اخالق اسررالمی شررامل دخوس ففزسررن  اخالق: با تککید بر م احث  

می ،  تربیتی ، فاخالق اسرررالمی: م رانی و منراهیم ، فاخالق خانواده ، فآئیب زندگی: اخالق کاخبردی ، فالرفا  الازی اسرررال
م(انقالب اسرالمی شرامل دخوس فانقالب اسرالمی ایرا  ، فآشرنایی با هانو  اسراسری م.ا.ا. ، فاندیشر  سریاسری امام خاینی ، د( 
تاخیخ و تاد  اسرالمی شرامل دخوس فتاخیخ فرهنگ و تاد  اسرالمی ، فتاخیخ تحزیزی رردخ اسرالم ، فتاخیخ امامم ، ه( 

ای الغ  ، و( زبا  فاخسری، ز( زبا  سریر موضروالی هرآ  ، فتنسریر موضروالی نزجآشرنایی با منابع اسرالمی شرامل دخوس فتن
 انگزیسی، م( دانش خانواده و جاعیم  

بدنی و وخزش ، فمتو  خاخجی دخ الزوم وخزشرری ، فآماخ و خیاضرری دخ الزوم وخزشرری ، فایانی و  فم انی و فزسررن  تربیم پای  2
یویوژی انسررا  ، فمقدما  مکانیک حرکم انسررا  ، فم انی مدیریم ،  بزداشررم فردی دخ وخزش ، فآناتومی انسررا  ، ففیب

    1 ، فژیاناستیک1 ، فدوومیدانی1 ، فشنا2و  1جساانیفآمادگی
شرناسری وخزشری ،  گیری دخ الزوم وخزشری ، فحرکمففیبیویوژی وخزشری ، ففعاییم بدنی و تندخسرتی ، فسرنجش و اندازه تخصصی 3

بدنی و وخزش ، فخشردحرکتی ، فیادگیری حرکتی ، فمقدما   اررالحی ، فتاخیخ تربیمفحرکا شرناسری وخزشری ، فآسریب
وز  ،  شرناسری وخزشری ، فت  ی  وخزشری و کنترلشرناسری وخزشری ، فم انی اسرتعدادیابی وخزشری ، فمقدما  جامع خوا 

زایی  نی کراخآفرینی و اشرررت رالبردنی ، فمردیریرم امراکب و خویردادهرای وخزشررری ، فم راخیبی آموزش تربیرمفاررررول برنرامر 
های تنریحی ،  شرناسی تاریب ، فمدیریم اوها  فراغم و وخزشوخزشری ، فمقدما  بیومکانیک وخزشری ، فاررول و خوش

 ،  1 ، فتنیس خوی میب1 ، فهندبال1 ، فبسررکت ال1 ، فوایی ال1 ، ففوت ال/فوتسررال2 ، فشررنا2 ، فژیاناسررتیک2فدوومیدانی
 ،  2های خزمیهای بومی و سررنتی ، فوخزشها و بازی/دخترا  ، فوخزش1ا  ، ففعاییم موزو /پسررر1 ، فکشررتی1فبدمینتو 
هرای اننرادی  و هرای پرایر  ، فکراخوخزی وخزش ، فکراخوخزی وخزش4هرای آبی ، فوخزش3ذهنی-هرای جسرررایفوخزش

 های گروهی   فکاخوخزی وخزش
بردنی دخ مرداخس ، فاررررول و خوش مربیگری ،  فمقردمرا  برازاخیرابی دخ وخزش ، فتربیرمای دخ وخزش ، ففعراییرم خسرررانر  انتخابی  4

های وخزشری ، ففیبیویوژی تاریب ، فوخزش معزوییب ، فاررول و فنو  مشراوخه و خاهناایی دخ وخزش ، فمدیریم سرازما 
و اخالق دخ وخزش ،  بردنی ، فآنتروپومتری حرکتی ، فخوش تحقی  دخ الزوم وخزشررری ، فحقوق فتحزیرل تردخیس تربیرم

فمتو  خراخجی دخ م رانی الزوم زیسرررتی وخزش ، فمتو  خراخجی دخ م رانی الزوم انسرررانی وخزش ، ففیبیویوژی وخزش 
های  کودکا  ، فآزمایشگاه الزوم وخزشی ، فاختالال  خشد و یادگیری دخ وخزش ، ففناوخی دخ وخزش ، فبیومکانیک آسیب

 ، ففوت ال/فوتسررال  2پسررا  ، ففوت ال/فوتسرال 1خ وخزش ، ففعاییم موزو نویسری کامپیوتری دوخزشری ، فاررول برنام 
 ، فهندبال تخصصی ، فتنیس خوی 2 ، فبسکت ال تخصصی ، فهندبال2 ، فوایی ال تخصرصری ، فبسکت ال2تخصرصری ، فوایی ال

 ، فکاخ با  2/پسرررا  ، ففعاییم موزو 2 ، فبدمینتو  تخصررصرری ، فکشررتی2 ، فتنیس خوی میب تخصررصرری ، فبدمینتو 2میب

 

. از دخوس فم انی نظری اسالم  دو دخس ب  اخزش چزاخ واحد و از دخوس فاخالق اسالمی  یک دخس ب  اخزش دو واحد، و از دخوس فانقالب 1
ب  اخزش دو واحد و از دخوس فتاخیخ تاد  اسالمی یک دخس ب  اخزش دو واحد و از دخوس فآشنایی با منابع اسالمی  یک دخس اسالمی  یک دخس 

 شود.  ب  اخزش  دو واحد انتخاب می
 تای، ووشو یا دیگر مواخد مشاب  های خزمی فجودو، کاخات ، تکواندو، موی. یکی از وخزش2
 چی، بادی باالنس و یا دیگر مواخد مشاب   فپیالتس، یوگا، تایذهنی -های جسای. یکی از وخزش3
  غری ، هایقرانی، شیرج  و دیگر مواخد مشاب  های آبی فواترپزو، نجا . یکی از وخزش4
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های وخزشری ، فژیاناسرتیک تخصرصری ، فشرنا تخصرصری ، فکشرتی تخصرصری ، فدوومیدانی تخصرصری ، فجودو ،  دسرتگاه
غری  ، فهایقرانی ، فشررریرج  ،  چی ، فواترپزو ، فنجا تای ، فووشرررو ، فپیالتس ، فیوگا ، فتایفکاخات  ، فتکواندو ، فموی

هرای تنریحی آبی ،  فیرم ، فوخزشفتیرانردازی ، فاسرررکیرم ، فکراس فتنیس ، فکوهنوخدی ، فاسرررکی ، فتیروکارا  ،
های سراحزی ،  تاکرا ، فبای  ، فک دی ، فشراشریربازی ، فوخزشبرداخی ، فشرطرنج ، فسرپکسرواخی ، فهاکی ، فوزن فدوچرخ 

های  دی ، فوخزشنوخبال ، فسرنگ سرواخی ، فگزف ، فسرافت ال ، فبیسفاسرکواش ، فتاریب دخ آب ، فماسراژ وخزشری ، فاسرب
 نویب ، فبوکس 

 32-6شرم جدول شده برای دوخه کاخشناسی پیوست  الزوم وخزشی ب محتوا و سرفصل انواع دخوس پای  معرفی     
 اسم. 

 . سرفصل و محتوای دروس پایه مقطع کارشناسی پیوسته علوم ورزشی 32-6جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

م انی و فزسن   1
بدنی و تربیم

 وخزش

بدنی و وخزش دخ سالمم جسای ، بدنی ، فنقش تربیمشناسی دخ حوزه وخزش و تربیمفمناهیم، اهداا، اخزش
بدنی بدنی ، فدیدگاه فزسنی ، فارول و فزسن  تربیموخزش و تربیمفم انی اجتااالی، فرهنگی، سیاسی، اهتصادی دخ 

 از دیدگاه مکاتب مختزف  
متو  خاخجی  2

 وخزشی
یادگیری تزنظ و معنای ارطالحا  متداول دخ فالزوم زیستی وخزش، الزوم انسانی وخزش، خویدادهای وخزشی، 

 چگونگی ترجا  متو  تخصصی های وخزشی ، فیادگیری های مختزف وخزشی، سازما خشت 
آماخ و خیاضی دخ  3

 وخزش
ها ، فتوابع ساده خیاضی و مثزثاتی ، فمشت  ، فانتگرال ، فمعادال  ج ری ساده، مت یر مستقل و تابع و نحوه ترسیم آ 

 ، های گرایش مرکبی و پراکندگی ، فمقدما  آماخ استن اطیافباخهای کاخبردی آماخی ، فآماختورینی: شاخ فنرم
 فکاخبرد اکسل برای آماخ تورینی 

ایانی و بزداشم  4
 فردی

فاستانداخدهای ایانی اماکب، تجزیبا  و وسایل وخزشی ، فایانی افراد دخ حیب وخزش ، فبزداشم فردی دخ وخزش ، 
ها ، فمواجز  مناسب دخ برخوخد با های اویی  ، فاخزیابی مصدومیب و تعییب اویویمفبزداشم محیا وخزشی ، فکاک

 زخم، سوختگی، گرمازدگی، سرمازدگی، مساومیم  
 مناهیم، ساختاخ فاسکزم استخوا ، منارل، الضال ، هزب، الروق، شش و الصب ، فآنتروپومتری و مکانیک الضال    آناتومی انسا  5
های الضالنی، گردش خو ، وژی سزول ، فالازکرد دستگاهفمقدما  فیبیویوژی و م انی شیایایی حیا  ، ففیبیوی فیبیویوژی انسا  6

 ها   خیب، الص ی، گواخش، ینناوی، ترشح ادخاخ و ایکتروییمتننس، غدد دخو 
مقدما  مکانیک  7

 حرکم انسا 
جایی و شتاب ، فحرکم با سرالم ثابم، شتاب ثابم و سقوط فبرداخها و کایم برداخی ، فسینااتیک موهعیم، جاب 

آزاد ، فحرکم پرتابی دخ وخزش ، فنیروها و هانو  دوم نیوتب ، فهانو  بقای اندازه حرکم خطی، ضرب  و کاخبرد آ  
 دخ وخزش ، فکاخوانرژی ، فمرکب جرم، تعادل و پایداخی دخ وزش ، فحرکم دوخانی و گشتاوخ   

دهی ، فخه ری ، فاخت اطا  ، خیبی ، فسازما گیری و فرایند آ  ، فبرنام های سازما  و مدیریم ، فتصایمنظری ف م انی مدیریم 8
 سازمانی  و فمدیریم منابع انسانی   ففرهنگ 

هوازی، استقامم مناهیم، فگرم و سردکرد  برای شروع و خاتا  تاریب ، فانواع تاریب، پایش و اخزیابی آمادگی  1جساانیآمادگی 9
 الضالنی   -پ یری ، فحرکا  ساده و پای  برای هااهنگی الص یالضالنی و انعطاا

 هوازی، سرالم و چابکی  فتاریب مقاومتی ، فانواع تاریب، پایش و اخزیابی هدخ  الضالنی، استقامم بی 2جساانیآمادگی 10
های آب، شناوخی، سرخوخد ، کرال سین ، کرال پشم، پای دوچرخ ، فمقرخا ، ایانی و بزداشم استخر ، فمزاخ  1شنا 11

 استاخ  و برگشم ساده دخ کرال سین  و پشم  
های استاخ ، دوید ، تنظیم خیتم دوید  استقامم و نیا  استقامم، تکنیک تعویض  ، فمزاخ ABCفحرکا  پای   1دوومیدانی 12

 اختناع وزن ، پرشرتابطول، پچوب دخ دوهای امدادی، ال وخ از مانع، پرش
وفزک، پرش خرک، پای ، چرخهای غزم، باالنس دودسم و س ها ، فمزاخ مناهیم، فتجزیبا  و انواع خشت  1ژیاناستیک 13

 باخفیکس، پاخایل، حرکا  زمینی ساده  
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  33-6شرم جدول شده برای دوخه کاخشناسی پیوست  الزوم وخزشی ب محتوا و سرفصل انواع دخوس ارزی معرفی     
 اسم.  

 . سرفصل و محتوای دروس اصلی مقطع کارشناسی پیوسته علوم ورزشی 33-6جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

فیبیویوژی  1
 وخزشی

هوازی ، فپاسخ و وساز الضالنی ب  وخزش مقاومتی، هوازی و بیفمناهیم ، فپاسخ و سازگاخی ساختاخی و سوخم
الازکرد الضالنی دخ وخزش ، فپاسخ و سازگاخی الازکرد هز ی و تننسی ب  سازگاخی کنترل هوخمونی و الص ی 

 های وخزشی دخ هوای گرم    وخزش  و فپاسخ و سازگاخی فیبیویوژیکی دخ فعاییم
فعاییم بدنی و  2

 تندخستی
ابم، والروهی با وخزش ، فپیشگیری و بز ود چاهی، استرس خوانی، دیهای هز یمناهیم، فپیشگیری و بز ود بیااخی

 بیااخی تننسی، اختالال  سایاندی و سرطا  با وخزش  
-سنجش و اندازه 3

 گیری
گیری، ویژگی ابباخ و آزمو ، ابباخهای متداول، نحوه اجرا اندازهگیری معیاخ دخ الزوم وخزشی، مواد هابلمناهیم، اندازه

 های وخزشی و امثال آ  ، فآزمو  نوخم   جساانی، مزاخ های فآمادگیو امتیازدهی دخ آزمو 
ها، گرد ، کاربند یگنی ، فالضال  دخگیر دخ های فوهانی و تحتانی، ستو  مزرهآناتومی الازکردی، حرکم دخ فاندام شناسیحرکم 4

 خفتب و دوید    شناسی خاهحرکا  ، فحرکم
شناسی آسیب 5

 وخزشی
-مردگی، ک ودی، الضالنی، تاندونی، وتری، آختریماستخوانی، خو های فشکستگی، دخخفتگی، مناهیم، انواع آسیب

 تحتانی ، فبافم نرم ، فپیشگیری    خا ، اندامفقرا ، کشای های اندام طرفی، ستو ها ، فانواع آسیب
تکثیر خا مناهیم فتعادل، مرکبثقل، خا کشش ثقل، سیستم حسی، کنترل تعادل، حنظ تعادل ، فوضعیم بدنی و  ارالحیحرکا  6

تحتانی  فاخزیابی فقرا ، اندام طرفی و اندامهای ستو کشش ثقل از منارل بد  و ت ییرا  خشدی ، فناهنجاخی
 ایستا و پویا ، فخاه خفتب ناهنجاخ ، فارول اویی  برنام  حرکم ارالحی   

بدنی تاخیخ تربیم 7
 و وخزش

 ، باستا  و جدید ، فخیش  وخزش و بازی ، فتاخیخچ  وخزش و بازیبدنی دخ دوخا  فانواع تاخیخ و کزیا  ، فتربیم
 بدنی و وخزش دخ ایرا   ها و خویدادهای وخزشی ، فتاخیخ تربیمفتاخیخچ  جشنواخه

فالوامل مفثر بر خشد دخ ه ل و بعد از توید ، فخشد جساانی دخ طول الار ، فخشد حرکا  بازتابی و ابتدایی ،  خشدحرکتی 8
های خشدحرکتی ، فخشد الازکرد حرکتی و های بنیادی ، فخشد ادخاکی و حرکتی ، فنظری مزاخ  فمراحل خشد

 خیبی خشدحرکتی  حرکا  تخصصی ، فخشدحرکتی سایاندی ، فتناو  جنسیتی دخ خشدحرکتی ، فبرنام 
پیشرفم اجرا، الوامل مفثر دخ  های حرکتی، مراحل یادگیری حرکتی، انواع سنجش حرکم ومناهیم، انواع مزاخ  یادگیری حرکتی 9

 اجرا، کایم و کینیم تاریب، بازخوخد برای یادگیری، انواع تاریب برای یادگیری، ارول یادگیری حرکتی
شناسی خوا  10

 وخزشی
شناسا  وخزش ، فسالمم خوانی و فعاییم بدنی ، فکاخبرد های خوا های مطایع  ، فوظایف و ویژگیفکزیا  ، فحیط 

های خوانی ، برای وخزشکاخا ، مربیا  و داوخا  ، فشخصیم و وخزش ، فانگیبش دخ وخزش ، فمزاخ شناسی خوا 
 فخشونم و پرخاشگری دخ وخزش: وخزشکاخا  و تااشاچیا   

استعدادیابی  11
 وخزشی

مفثر دخ های جساانی، خوانی، الاطنی، ادخاکی و شناختی دخ استعدادیابی ، فالوامل فمناهیم و ضروخ  ، فویژگی
 های منتخب   های استعدادیابی ، فاستعدادیابی دخ وخزشپروخش وخزشکاخ بااستعداد ، فانواع نظام

شناسی جامع  12
 وخزشی

پ یری دخ وخزش ، ففرهنگ، سیاسم، اهتصاد، جنسیم، خشونم، انحرافا ، هومیم، ها ، فاجتااع و جامع فنظری 
 خزش ، ها، اوباشگری و بزداشم دخ ونژاد، خسان 

ت  ی  وخزشی و  13
 وز کنترل

وز  با فعاییم و ها ، فکنترلها و خیبم  یفساختاا  دستگاه گواخش و فرایند هضم و ج ب غ ا ، فدخشم م  ی
های متداول دخ خژیم غ ایی ، فالوامل مفثر دخ انرژی دخیافتی و مصرفی ، فاخزیابی انرژی مصرفی و دخیافتی ، فخوش

 وز  و چاهی   اخزیابی ترکیب بد ، اضاف 
-ارول برنام  14

خیبی آموزش 
 بدنی تربیم

خیبی ، آموزا  ، فایگوهای برنام بدنی ، فآموزش برای دانشفمناهیم و کزیا  ، فساخم و اخزیابی برنام  تربیم
ز کالس ، فآموزش بازی برای یادگیری ، بدنی ، فآموزش خاخم ازا دخ تربیمفخویکرد مزاختی ، فآموزش چایش

 جساانی  فآموزش وخزش، تجاخب وخزشی خالق ، فمسائل فرهنگی ، فآموزش آمادگی
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مدیریم اماکب و  15
خویدادهای 

 وخزشی

یابی برای ساخم ، فمالحظا  محیطی، ساختی و بافتی ، فمراحل فتاخیخچ  اماکب و فضاهای وخزشی ، فمکا 
دهی خویدادهای خیبی و سازما سازی ، فبرنام برداخی ، فایابوخزشی ، فنگزداخی، تعایر و بزرههای اجرایی پروژه

-های االبامی ، فمدیریم بزیمخسانی ، فمقرخا  خویدادهای وخزشی ، فمدیریم کاخوا های اطالعوخزشی ، فشیوه
 فروشی ، فجداول مسابقا  وخزشی   

کاخآفرینی و  16
 اشت ال وخزشی

ها و بازاخهای های کاخآفرینا  وخزشی ، فکاخآفرینا  سازما ها ، فویژگیها ، فموانع و انگیبه ، فنظری فمناهیم
وکاخها دخ وخزش ، ففنو  کاخآفرینی ، فانواع مشاغل وخزشی ، فبازاخ کاخ و استخدام دخ وخزشی ، اهداا کسب

 ایاززی  وخزش از نگاه مزی و بیب
بیومکانیک  17

 وخزشی
های کینااتیک دوبعدی ، های خایج دخ بیومکانیک ، فجن  نیک و کاخبرد آ  دخ وخزش ، فابباخها و خوشفبیومکا

خفتب ، فالازکرد وتحزیل خاهگیری آ  دخ منارل ، فتجبی های بد  ، فنیرو و اندازهفپاخامترهای بیومکانیکی اندام
 های بیویوژیکی  الضالنی و ایکترومیوگرافی ، فخوار مکانیکی بافم

-ارول و خوش 18
 شناسی تاریب

گیری و ها ، فمت یرهای تارینی و چگونگی اندازهبندی وخزشهای مختزف ط ق فمناهیم و اهداا تاریب ، فسیستم
-های تاریب هوازی، بیهای مختزف ، فخوشها دخ وخزشهای زیسم حرکتی و اهایم آ ها ، فتواناییث م آ 

 پ یری ، فطراحی یک جزس  و یک دوخه تاریب  سرالتی، چابکی، چاالکی، انعطااهوازی و مقاومتی، 
مدیریم اوها   19

فراغم و 
های وخزش

 تنریحی

فتعاخیف اوها  فراغم، تنریح، بازی، مسابق ، وخزش و کاخ ، فاخت اط بیب اوها  فراغم، تنریح و وخزش ، فهرم 
تنریحی ، فتنریحا  فعال و ماجراجویان  دخ فضاهای آزاد ، های گان  وخزشهای پنجمدیریم وخزش و بخش

های مرت ا با اوها  ها و اهایم فردی و اجتااالی ، فرنعم و مدیریم اوها  فراغم ، فسازما فتاخیخچ ، نظری 
 های تنریحی: دویتی، خصوری و الاومی  فراغم و وخزش

 ب وزن ، پرش طول، پرتاب نیبه، پرتاب چکش  گام، پرتاب دیسک، پرتاهای فپرش س مزاخ  2دوومیدانی 20
های مقدماتی و برنام  ساده خوی اس اب/برای پسرا  ، واخو ، فتابهای فپشتک، نیم پشتک، واخو، نیممزاخ  2ژیاناستیک 21

 فژیاناستیک هنری و حرکا  مقدماتی خوی چوب موازن / برای دخترا    
 های شناهای هوخباغ ، پروان ، برگشم ساده دخ هوخباغ  و پروان  ، فمقرخا    های پای  ، فمزاخ فمروخ مزاخ  2شنا 22
های پاس ساده، کنترل ساده توپ، حال توپ، دخی ل ساده، مقدماتی: خوپایی، خوی سر و.. ، فمزاخ های فمزاخ  1فوت ال/فوتسال 23

 های پای  دخ هایب بازی  بانی ، فمزاخ ضرب  کوتاه و بزند، شو  ساده، دخوازه
 ا   های پنج ، ساالد، جاگیری، پاس، آبشاخ، سرویس ، فمقرخفتارینا  آشنایی با توپ ، فمزاخ  1وایی ال 24
آب، جاگیری، دفاع و حاز  ، های کاخ با توپ، پاس، دخی ل، شو  ثابم، ییفتارینا  آشنایی با توپ ، فمزاخ  1بسکت ال 25

 فمقرخا  
 های کاخ با توپ، پاس، دخی ل، شو ، دفاع و حاز   فتارینا  آشنایی با توپ ، فمزاخ  1هندبال 26
هند ساده با یوپ و پیچ خاکم، حرکا  مقدماتی بازی با توپ و خاکم، سرویس ، ففوخهند و بکهای گرفتب فمزاخ  1میبتنیس خوی 27

 شا  ، فمقرخا    زیروخو ، فضربا  مرزی یا دخاپ
های نحوه گرفتب خاکم، ضرب  ساده ب  توپ، ضرب  تاس، سرویس، ضرب  دخایو،  فتاخیخچ  و تجزیبا  ، فمزاخ  1بدمینتو  28

 ضرب  دخاپ ، فانواع حرکم دخ زمیب ، فمقرخا   
پیچ، تو، باخانداز دخخاک، فتیز انداز، میانکوب، ینگ، دسمهای گاخد، زیرگیری، پیشفتاخیخچ  و مقرخا  ، فمزاخ  1کشتی 29

 چاک کار، کنده یکفب
آهنگ دخ فعاییم موزو  ، فانواع حرکا  گام ، فطراحی حرکتی ، فانواع ایروبیک فانواع ایروبیک ، فضرب 1اییم موزو فع 30

 ژیاناستیک  
ها و وخزش 31

های بومی و بازی
 سنتی

وبزوچستا ، خوزستا ، های بومی و محزی استا  فمازندخا ، گیال ، خراسا ، کرمانشاه، سیستا ها و وخزشبازی
 یرستا ، تزرا ، آذخبایجا  شرهی و غربی و سایر مناط  کشوخ  

 های هنرهای خزمی های ارزی یکی از خشت تاخیخچ ، هوانیب و مزاخ  های خزمیوخزش 32
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های وخزش 33
 ذهنی-جسای

 یکی از دخوس پیالتس، یوگا یا امثال آ  بر اساس جدول دخوس انتخابی 

 غری  و امثال آ  بر اساس جدول دخوس انتخابی یکی از دخوس واترپزو، نجا  های آبیوخزش 34
کاخوخزی  35

 های پای وخزش
دخس ، فنوشتب و داخی و تدخیس ، فچگونگی نوشتب طرم های کالسوم انی آموزش دخوس الازی ، فخوشفارول

 ای برای دوومیدانی، شنا و ژیاناستیک   جزس  6اجرای طرم دخس 
کاخوخزی  36

های وخزش
 اننرادی

جزس  طرم دخس دخ س  واحد دخسی  6فچگونگی نوشتب طرم دخس و برنام  تاریب اننرادی ، فنوشتب و اجرای  
 جزس    18شی دانشگاه: مجاوالاً های وخزبدنی الاومی و جزسا  تارینی تیموخزشی شامل واحد تربیم

کاخوخزی  37
های وخزش

 گروهی 

جزس  طرم دخس دخ س  واحد دخسی وخزشی شامل واحد وخزش گروهی دانشجویا  غیرالزوم  6نوشتب و اجرای 
 جزس    18های وخزشی دانشگاه: مجاوالاً وخزشی و جزسا  تارینی تیم

 
       شرم جدولشده برای دوخه کاخشناسی پیوست  الزوم وخزشی ب محتوا و سرفصل انواع دخوس انتخابی معرفی     

 اسم.  34-6
 . سرفصل و محتوای دروس انتخابی مقطع کارشناسی پیوسته علوم ورزشی 34-6جدول 

 هاسرفصل درس ردیف
ای فعاییم خسان  1

 دخ وخزش
نویسی و خ رنگاخی های وخزشی ، فگباخشای ، فخسان های خسان وخزش ، فوخزشای دخ فاهایم نقش خسان 

ها دخ توسع  وخزش ، فنحوه های وخزشی ، فحقوق و اخالق خسان  ، فنقش خسان وخزشی ، فارول اجرا دخ برنام 
 ها  گ اخی دخ خسان سیاسم

بازاخیابی  2
 وخزشی

های بازاخیابی وخزش ، فانواع بازاخیابی ، بازاخیابی وخزشی ، فآمیخت  بازاخیابی ، فمدلخیبی فمناهیم ، ففرایند برنام 
 های دویتی و خصوری وخزشی   ها ، فبازاخیابی وخزشی دخ سازما فنظری 

بدنی دخ تربیم 3
 مداخس

ها و ایگوهای تدخیس ، لایاززی ، فمدخیبی ، فگ شت ، حال و آینده ، فخویکردهای مزی و بیبفم انی و اهداا برنام 
دبستانی، دبستا ، دهی کالس ، فاجرای برنام  دخ پیشففرایندهای طراحی برنام  ، فشناخم یادگیرنده ، سازما 

 بدنی دخ مقاطع مختزف ، فارول ایانی  و فمالحظا  اخالهی   متوسط  ، فاخزشیابی دخس تربیم
ارول و خوش  4

 مربیگری
ها ، فایجاد های سنی ، فمزاخ های مربیگری ، فاخالق ، فمربیگری دخ گروهفس کففزسن  و اهداا مربیگری ، 

 انگیبه ، فاخت اط مفثر ، فوخزش اننرادی و تیای ، فمدیریم خطر  
بندی معزوال  ، فالزل بروز معزوییم و اهایم وخزش برای معزوییب ، فتاخیخچ  ، فارول فتعریف معزوییم و دست  معزوییبوخزش 5

بندی معزوال  بینایی، فزج م بی، نق  الضو، هطع الضو، نخاالی، پبشکی ، فاهداا الاومی و اختصاری ، فکالس
 ذهنی و خوانی   

وفنو  ارول 6
مشاوخه و 

خاهناایی دخ 
 وخزش

فشناخم وخزشکاخ ، ففزسن  و تاخیخ خاهناایی و مشاوخه دخ وخزش ، فنقش مشاوخه و خاهناایی دخ وخزش ، فتعریف 
خشد فردی، ش زی، خویکرد  ارول خاهناایی وخزشی ، فاهداا خاهناایی دخ وخزش ، فخدما  و انواع خاهناایی:و 

گروهی ، فتعریف مشاوخه وخزشی ، فتناو  خاهناایی با مشاوخه ، فانواع مشاوخه وخزشی: فردی، گروهی، ش زی، 
 خانوادگی  

مدیریم  7
های سازما 

 وخزشی

های وخزشی موف  ، های سازما ایاززی ، فویژگیهای وخزشی داخزی و بیب، فسازما فمناهیم مدیریم و سازما  
های وخزشی ، ففرایند کنترل، مدیریم بودج  و اموخ مایی دخ وخزش ، فمدیریم جزسا ، خیبی دخ سازما فبرنام 

 االبام    های وخزشی و ناوداخ سازمانی ، فنحوه شوخاها، منابع انسانی دخ وخزش ، فانواع سازما 
فیبیویوژی  8

 تاریب
سرالتی، -کرد ، سردکرد ، استقامم هوازی، هدختی، توانیهای گرمفارول فیبیویوژی تاریب ، ففیبیویوژی فعاییم

 پ یری و خیکاوخی  انعطاا
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تحزیل تدخیس  9
 بدنی تربیم

های پیشرفم عزم ، فتحزیل دادهآموز و مبدنی ، فتحزیل خفتاخ دانشفمناهیم و اهداا ، فتحزیل غیرخسای دخ تربیم
آموزا  ، بدنی توسا دانشآموز ، فتحزیل خوش خودآموزی ، فتحزیل تربیمآموز ، فتحزیل تعامل معزم و دانشدانش

 آموز   ها ، فاخزیابی رالحیم معزم ازنظر دانشها و واهعیمفاخزیابی تطاب  بیب طرم
آنتروپومتری  10

 حرکتی
گیری ، های اختصاری آنتروپومتریک و تعریف اندازهتناسب و خشد ، فسالمتی و الازکرد ، فنشان فترکیب بدنی، 

-ها و الازکرد جساانی ، فخوشپ یری ، فاخزیابی فعاییمهای گونیامتری حرکم ، فاخزیابی پوسچر ، فانعطاافجن  
-های ایستا دخ کیبتصویر بدنی ، فخوش های جساانی و تعادل انرژی ، فآنتروپومتری وهای میدانی اخزیابی فعاییم

 انتروپومتری و فیبیویوژی تاریب   
خوش تحقی  دخ  11

 الزوم وخزشی
گیری ، های تحقی  ، فاجبا و فرایند تحقی  ، فناون خیبی تحقی  ، فخوشها ، فطرمبندیفمناهیم بنیادی و دست 

های انتشاخ نتایج تحقی  ، فمسائل تحقیقا  ، فشیوهنویسی ها ، فساختاخ گباخشوتحزیل دادهآوخی و تجبی فجاع
 اخالهی دخ تحقی    

حقوق و اخالق  12
 دخ وخزش

ایاززی ، فم انی ح  مایکیم های مزی و بیبهای حقوهی دخ وخزش ، فهوانیب فنی حاکم بر وخزشفآشنایی با سازما 
های کینری دخ مدیرا  و مربیا  ، فمسئوییمهای حقوهی وخزشکاخا ، داوخا ، مربیا ، فکری دخ وخزش ، فمسئوییم

وخزش ، فمسائل حقوهی ایانی محیا و تجزیبا  وخزشی ، فهواالد الاومی هراخدادهای وخزشی ، ففساد دخ وخزش و 
ای و مسئوییم اجتااالی دخ اموخ وخزش ، انواع آ  ، فاخالق فردی و مسئوییم سازمانی دخ وخزش ، فاخالق حرف 

 وخزش   فدوپینگ از منظر حقوق
متو  خاخجی  13

دخ م انی الزوم 
 زیستی وخزش

شناسی ارالحی و دخمانی، آسیبها و متو  تخصصی زبا  انگزیسی دخ حیط  ففیبیویوژی وخزش، حرکا واژه
 حرکتی  وخزشی، الزوم تندخستی و بزداشتی، بیومکانیک وخزشی، خشدحرکتی، یادگیری و کنترل

متو  خاخجی  14
دخ م انی الزوم 
 انسانی وخزش

شناسی وخزش، بدنی و وخزش، جامع تزنظ، معنا، ترجا  ارطالحا  و متو  متداول دخ فارول و فزسن  تربیم
 شناسی وخزشی، بازاخیابی وخزشی، حقوق وخزشی  های وخزشی، خوا خسان مدیریم خویدادهای وخزشی، 

فیبیویوژی  15
وخزشی برای 

 کودکا 

وسازی ، فتوسع  توا  های سوخمجساانی ، فویژگیفتعادل فیبیویوژیکی بیب الوامل خشدی و بزوغ با آمادگی
هوازی ، فپاسخ و سازگاخی تاریب گی بیتننسی ب  وخزش ، فتوسع  توا  و آماد-هوازی ، فپاسخ و سازگاخی هز ی

 مقاومتی ، فتنظیم حراخ  دخ وخزش ، فتکامل سیستم الص ی و حرکتی   
آزمایشگاه دخ  16

 الزوم وخزشی
های: دینامومتری، توا  افقی، توا  الاودی، توا  هوازی، ضربا  هزب، فشاخخو ، حجم فاهداا و هوانیب ، فآزمو 

 های هامتی  حرکتی، ناهنجاخی-ی، تعادل ایستا و پویا، توانایی ادخاکیبدنخیوی، دامن  حرکتی، ترکیب 
اختالال  خشد  17

و یادگیری و 
 وخزش

های شناسی ، فدشواخیها ، فنشان بندی اختالال  و خفتاخ نابزنجاخ ، فنظری شناسی و ط ق فمناهیم ، فشیوع و س ب
تی، دخخودمانده، غیراخادی و کنترل هامم ، فالصب ونوجوانا  ، فاختالال  بایینی، حرکحرکتی دخ کودکا 

 ها ، فمداخز  مث م  های فرایندی ، فآزمو های یادگیری حرکتی ، فنق شناختی ناتوانیخوا 
فناوخی دخ  18

 وخزش
کاخبردها، خطرا  ها، ها ، فنظری وفناوخی بر الازکرد وخزشکاخا  و سازما خیبی و توسع  فناوخی ، فتکثیر الزمفبرنام 

 های نویب دخ وخزش ،  فناوخی افباخها وو اخالق ، فنرم
بیومکانیک  19

 آسیب وخزشی
های بیومکانیکی آ  ، فمکانیک منصل فمناهیم بیومکانیک آسیب بدنی ، فمکانیک مواد ، فساختاا  استخوا  و ویژگی

 تحتانی  فوهانی و اندامو الضز  ، فبیومکانیک تن ، اندام
-ارول برنام  20

نویسی  
کامپیوتری دخ 

 وخزش

حل ، ففزوچاخ  برای النوا  خوند منطقی برخوخد با مسائل و یافتب خاهفساختاخ کامپیوتر و کاخبرد آ  ، فایگوخیتم ب 
ها و خروم های مختزف وخودی دادهنویسی، مت یرها و ال اخا  ساده ، فشکلحل مسائل ساده ، فمحیا برنام 

های تکراخ ، فتوابع و نحوه نوشتب توابع دیخواه ، سازی حزق سازی تصایاا  شرطی ، فپیادهاطالالا  ، فپیاده
 های کاخبردی برای حل مسائل وخزشی فناون 

فعاییم موزو   21
 پسرا  1

آهنگ دخ فعاییم موزو  ، فاجرا و آموزش انواع حرکا  گام ، فچگونگی طراحی حرکتی دخ فانواع ایروبیک ، فضرب
 موزو  ، فم انی و انواع ایروبیک ژیاناستیک   فعاییم
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های مقدماتی ترکی ی: خوپایی، خوی سر، خوی زانو و... ، ففنو  پیشرفت  پاس با سروسین  ، ففنو  پیشرفت  فمزاخ  2فوت ال/فوتسال 22
 های بازی   دخی ل، کنترل توپ و شو   و فسیستم

فوت ال/فوتسال  23
 تخصصی

بانی و ضربا  ایستگاهی دخ های پیشرفت  دفاع و حاز  ، فتاریب دخوازهضرب  ، فتاکتیک فتقویم دخی ل، پاس و
 خوانی و تحزیل بازی های مختزف ، فارول بازیوضعیم

گیری، های انواع پاس خوی توخ، آبشاخ سرالتی، سرویس موجی، آخایش دخ دخیافم سرویس، جاگیری و توپفمزاخ  2وایی ال 24
 های دفاع و حاز   سیستم

وایی ال  25
 تخصصی

های فنو  پیشرفت  سرویس پرشی، آبشاخ از القب زمیب، شیرج  ، فتارینا  ترکی ی حاز  ، فپوشش مدافعیب فمزاخ 
 فصل ، فتحزیل بازی  های برگشتی ، فطراحی برنام  یک جزس  و یکخوی توخ و دخیافم توپ

های تومب ، فتاکتیکها، ت ییر مسیرها، سد و چرخش، پاس، شو ، دخی ل، دفاع مبزد ، پرشهای فنو  گول فمزاخ  2بسکت ال 26
 ای، حاز  تیم، ضد حاز ، بازی س  ننره و دوننره ، فالالئم داوخی   دفاع منطق 

بسکت ال  27
 تخصصی

س، سدکرد ، چرخش ننره: انواع پاهای پیشرفت  دخ پاس، شو  و دخی ل ، فارول بازی پیشرفت  دو و س فمزاخ 
 و... ، فحاز  و دفاع نامتقاخ  ، فانواع آخایش دفاع و حاز  تیای ، فارول مربیگری و تحزیل بازی  

 بانی  های حاز  ب  دفاع، پرتاب آزاد و دخوازههای دفاع ترکی ی، حاز  گروهی ، فانواع خوشفسیستم 2هندبال 28
هندبال  29

 تخصصی
بانی ، فتارینا  ترکی ی های پای  و دخوازهسم حرکتی ، فتارینا  پرفشاخ برای مزاخ فنیازسنجی فیبیویوژیکی و زی

 خوانی و مربیگری دخ هندبال   های دفاع ترکی ی  و فبازیبرای توسع  سرالم و توا  ، فانواع سیستم
برابر آبشاخ، انواع ضرب ، سرویس، برگرداند  داخ با جزوی خاکم و پشم خاکم، دفاع دخ های ضربا  کا فمزاخ  2تنیس خوی میب 30

 های متداول  و فبرگباخی مسابقا  تنیس خوی میب  سرویس ، فتاکتیک
تنیس خوی میب  31

 تخصصی
خوانی و تحزیل مسابق  ، های بازیهای دفاالی و حاز  ، فخوشها، تاکتیکفتارینا  ترکی ی برای انواع ضرب 

 فمربیگری تنیس خوی میب  
های سرویس پشم خاکم کوتاه و تیب، نحوه ایستاد  و حرکم دخ جزا  مختزف، ضرب  دخاب کج، ضرب  فمزاخ  2مینتو بد 32

 اساش، انواع حرکم و ضربا  کزیدی ، فهوانیب و مقرخا  دخ انواع بازی  
بدمینتو   33

 تخصصی
اکتیک دفاع و حاز  ، فتارینا  تک برای ضربا  تاس، دخاپ و آندخهند دخاپ، اساش و تب فتارینا  ترکی ی تک

تک برای تاکتیک دفاالی با ب تک برای ضربا  اساش، آندخهند و آندخهند دخاپ ، فتارینا  ترکی ی س ب ترکی ی دو
 ضربا  نم و آندخ هند ، فتحزیل بازی  

 کاخی ، فبرگباخی مسابق   سایتو ، فبدلپیچک، انداز، پیچباالدسم، کولهای خیا ، کنده، سگک، خودسمفمزاخ  پسرا  2کشتی 34
های حرکتی پیشرفت  ، فهوانیب و مقرخا  ایروبیک ضرب ثابم و مت یر ، فزنجیره 8ضرب و 4های فمزاخ  2فعاییم موزو  35

سازی دخ ایروبیک ژیاناستیک ، فهااهنگی موزیک با برنام  دخ ایروبیک سازی و برنام ژیاناستیک ، فبزوک
    Dو  A،B،Cهای ساده از هر گروه حرکتی ژیاناستیک ، فمزاخ 

-کاخ با دستگاه 36
 های وخزشی

های های انواع تاریب مقاومتی ساده، اسایم، هیدخوییکی و مقاومم مت یر ، فتاریب با دستگاهفتاریب با دستگاه
     ایبوکنتیک، اسکی فضایی، انواع نواخگردا ، چرخ کاخسنج و دیگر مواخد مشاب

ژیاناستیک  37
 تخصصی

های ساده خوی پاخایل، واخو ، فبرنام های زمینی نیا  پیشرفت : انواع غزم، پشتک، نیم پشتک، واخو و نیمفمزاخ 
 حزق  ، فسیستم امتیازگ اخی خوی حرکا  موازن ، خرک، خرکباخفیکس، داخحزق ، چوب

 سایتو ، فانواع برنام  تاریب تداومی، تناوبی، هیپوکسی ، فبرگباخی مسابق  شنا، استاخ ، برگشم  4فمزاخ   شنا تخصصی 38
سازی تخصصی ، فطراحی برنام  تاریب یک های حاز ، دفاع و مدیریم مسابق  ، فتحزیل مسابق  ، فبد فتاکتیک کشتی تخصصی 39

 وز   های تخصصی دخ کشتی ، فمالحظا  کنترلفصل ، فآزمو جزس  و یک
دوومیدانی  40

 تخصصی 
گان  دخ خوی، چرخش دخ پرتاب وزن  ، فتارینا  مواد ترکی ی هنتگان  دخ دخترا  و دهبانیبه، پیادههای پرشفمزاخ 
 پسرا   

 فتاخیخچ  و مقرخا  ، فانواع گاخد و استقراخ ، ففنو  پای     جودو 41
 های حاز ، دفاع و م اخزه ، فناایش یا کاتا  وپا، خوشهای دسمها ، فمزاخ فتاخیخچ  و مقرخا  و س ک کاخات  42



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

241 ورزش  در  آموزشی مقاطع انواع  

 فتاخیخچ ، مقرخا  ، ففنو  ارزی، دفاع دخ ضربا  پا، فنو  حاز ، دفاع و م اخزه   تکواندو 43
 وپا، فنو  حاز ، دفاع و م اخزه   فتاخیخچ ، مقرخا ، تجزیبا  ، ففنو  ضربا  و دفاع با دسم تایموی 44
 وپا و انواع فنو  دخ دو س ک موخداشاخه  شو ، ففنو  دسمهای تایو و سا فتاخیخچ ، مقرخا ، س ک ووشو 45
فتاخیخچ ، کاخبرد سالمتی، آمادگی و بیااخی ، فحرکا  تعادیی، کنتریی، هدختی، کنترویوژی هااهنگی جسم با ذهب و  پیالتس 46

 های پیالتس با اهداا مختزف  خوم ، فطراحی برنام 
های کنترل ذهب یا مراه   ، فحرکا  یوگا ، فکنترویوژی یا یا هااهنگی جسم فتاخیخچ ، اهایم، انواع ، فانواع خوش یوگا 47

 های یوگا با اهداا مختزف با ذهب و خوم ، فطراحی برنام 
های چی ، کنترویوژی یا هااهنگی جسم با ذهب و خوم ، فطراحی برنام انواع ، فحرکا  تایفتاخیخچ ، اهایم و  چیتای 48

 چی با اهداا مختزف تای
های دفاع و بانی ، فسیستمفحرکا  مقدماتی و شناوخی، حال توپ، انواع پاس، انواع دخیافم، انواع شو ، دخوازه واترپزو 49

 حاز  ، فمقرخا  
های وخود ب  زد  دخ الا  ، فحال شناگر خست  ، فخوشفتاخیخچ ، تجزیبا ، هوانیب ، فشنای پشم، پززو و هوس غری نجا  50

 بخشی  های حال غری  و بیرو  آوخد  از آب ، فخوش حیا آب و نبدیک شد  ب  غری  ، فخوش
 پای ، مسیر پاخو و ضرب  های الزم ، ففنو ندیفتاخیخچ ، مقرخا ، انواع خشت  و تجزیبا  ، فتقویم توانا هایقرانی 51
فتاخیخچ ، انواع شیرج ، تجزیبا ، مقرخا ، ارول ایانی ، فحرکا  مقدماتی خاخم از آب، وخود با پا یا سر ب  آب ،  شیرج  52

 فشیرج  ساده، با پیچ، پشتک، فرشت    
هند و پیچشی و های فوخهند و بکگی استقراخ، ضرب فتاخیخچ ، تجزیبا  و مقرخا  ، فنحوه گرفتب خاکم، چگون تنیس 53

 تیب، سرویس ساده  
برداخی دخ کوهستا ، حرکم دخ های اویی  ، ففنو  گامفارول، تجزیبا ، انواع کوهنوخدی، ارول ایانی، کاک کوهنوخدی 54

 جنگل، خودخان  و غاخ ، فارول هدایم و سرپرستی گروه کوهنوخدی  
خفتب، حرکم فتاخیخچ ، تجزیبا ، ارول ایانی و مقرخا  ، فارول استقراخ، حنظ تعادل، حرکا  مقدماتی خاه اسکی 55

 مستقیم و پیچ ساده با چوب اسکی  
 ، تجزیبا ، ارول ایانی و مقرخا  ، فنحوه استقراخ بد  و نگزداخی کاا  ، فانتخاب کاا  با فتاخیخچ ، انواع خشت تیروکاا  56

 توج  ب  وضعیم نیروی فرد ، فچگونگی خها کرد  تیر ، فتیراندازی دخ شت  خیکرو و کامپوند 
و  زانو، دخازکش با تننگ تاده، ب گیری ایسفتاخیخچ ، تجزیبا ، انواع خشت ، مقرخا  و ارول ایانی ، فانواع حایم تیراندازی 57

 تپانچ  ، فمراحل مختزف تیراندازی بدو  شزیک و با شزیک  
فتاخیخچ ، انواع خشت ، تجزیبا ، وضعیم آمادگی و ارول ایانی ، فحرکا  آشناسازی، حرکا  خطی ب   اسکیم 58

 زاک، حرکا  چرخشی و ترکی ی  جزووالقب، حرکا  هااهنگی و تعادیی، حرکا  زیک
روخ  مداخی بیب های ترکی ی هدختی، سرالتی و استقامتی ب فتاخیخچ  و تجزیبا  ، فانواع تارینا  ، فطراحی برنام  فیمکراس 59

 فیم متداول: باخباخا، موخا و جکی  های کراسایستگاه ، فطراحی برنام  10تا  4
های وخزش 60

 تنریحی آبی
-های هایقرانی تنریحی پاخویی، پدایی و موتوخی ، ففنو  ماهیگیری، اسکی خوی آب، جمایم ، فمزاخ فانواع و اه

 سواخی و غواری  اسکی، موم
ای ، فاستقراخ خوی دوچرخ  و تریل، چندمرحز فتاخیخچ ، تجزیبا ، انواع خشت ، مقرخا  ، فانواع: اننرادی، تایم سواخیدوچرخ  61

 ها، استاخ ، توهف و مسابقا  جاده  مستقیم، خاند  دوچرخ  دخ پیچخاند  

فتاخیخچ ، تجزیبا ، مقرخا ، انواع خشت  ، فارول استقراخ، جاگیری، حرکا  مقدماتی با چوب و توپ، انواع ضرب ،  هاکی 62
 های دفاع و حاز   بانی، سیستمحال توپ، دخی ل، دخوازه

 ضرب ، فتارینا  تقویتی  فتاخیخچ ، تجزیبا ، ارول ایانی و مقرخا  ، فحرکا  دوضرب و یک برداخیوزن  63
 ودفاع های شروع، حاز ها، انواع مسابق ، ث م حرکم، خوشفتاخیخچ ، تجزیبا  و مقرخا  ، فحرکم مزره شطرنج 64
 ها  تکرا ، فانواع ضربا  و تاکیتکخاگا، تیای، هوپفتاخیخچ ، تجزیبا  و مقرخا  ، فانواع: ساحزی، دبل تاکراسپک 65
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 فتاخیخچ  و مقرخا  ، فحرکا  مقدماتی هااهنگی و تعادیی، حرکا  پای   و فطراحی برنام     بای  66
 گیری و اجرای آهنگ ک دی ، فحرکا  پای  و فنو  حاز  و دفاع  فتاخیخچ  و مقرخا  ، فننس ک دی 67
 ودفاع ساده و مرکب  فتاخیخچ ، تجزیبا  و مقرخا  ، فانواع: فزوخه، اپ  و سابر ، ففنو  ضرب ، حاز  شاشیربازی 68
های وخزش 69

 ساحزی
 ساحزی  ک دیساحزی و ساحزی، هندبالساحزی، وایی الفتاخیخچ  و مقرخا  مربوط ب  فوت ال

هند، وایی، تراپ، های فوخهند، بکفتاخیخچ ، تجزیبا  و مقرخا  ، فگرفتب خاکم و استقراخ دخ زمیب ، فانواع ضرب  اسکواش 70
 الب ، فانواع سرویس  و فانواع ضربا  دیواخی  

 الا  و الای  بخشی ، فحرکا  دخ کمتوا فتاخیخچ  و اهداا ، فانواع تاریب آمادگی، دخمانی و  تاریب دخ آب 71
 ها  فتاخیخچ  و ضروخ  ، ففنو  پای  و انواع خوش بیداخی الضز ، بازسازی یا خیکاوخی و اختصاری وخزش ماساژ وخزشی 72
مقدماتی: سواخی ، فحرکا  فتاخیخچ ، تجزیبا ، ارول ایانی، انواع خشت  و مقرخا  ، فارول پای  دخ اسب سواخیاسب 73

 جزو، القب و چرخشی  سواخشد ، استقراخ، شروع، توهف و پیاده شد  ، فحرکا  ساده با اسب: خوب 
وبزند و فتاخیخچ ، تجزیبا ، مقرخا  ، فنحوه استقراخ، نحوه گرفتب چوب گزف، حرکا  مقدماتی، ضربا  کوتاه گزف 74

 گبینی  هدا
مقرخا  ، فاستقراخ دخ زمیب، گرفتب چوب یا بم و زد  ضرب  با آ ، پرتاب توپ توسا پیجر، فتاخیخچ ، تجزیبا  و  سافت ال 75

 های مسابق   حرکم بازیکنا  و تاکتیک
فتاخیخچ ، تجزیبا  و مقرخا  ، فاستقراخ دخ زمیب، گرفتب چوب یا بم و زد  ضرب  با آ ، پرتاب توپ توسا پیجر،  بالبیس 76

 ای مسابق  هحرکم بازیکنا  و تاکتیک
 فتاخیخچ ، تجزیبا ، مقرخا  و ارول ایانی ، فانواع خشت  ، فآشناسازی و حرکا  مقدماتی و پای    نوخدیسنگ  77
های وخزش 78

 نویب 
 های پای  دخ وخزش موخدنظر  فتاخیخچ ، تجزیبا  و مقرخا  وخزش موخدنظر ، فمزاخ 

 پا، انواع ضربا  دسم، گاخد، دفاع و م اخزه  فتاخیخچ ، مقرخا  و ارول ایانی ، فحرکا  مقدماتی و خه  بوکس 79
 

شده معرفی  35-6بدنی برگباخکننده دوخه کاخشناسی الزوم وخزشی دخ جدول  های تربیمتریب دانشکدهبرخی از مزم     
 اسم. 
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 های سراسری دولتی کشور بدنی در دانشگاه تربیت . انواع مقاطع رشته  35-6جدول 
 نام دانشگاه ردیف نام دانشگاه ردیف

 رنعتی امیرک یر 14 تزرا  1
 گیال  15 خواخزمی 2
 حکیم س بواخی 16 تربیم مدخس 3
 شزید خجایی 17 شزید بزشتی 4
 ایبهرا )دخترا ( 18 الالم  ط اط ائی 5
 اخومی  19 خازی کرمانشاه 6
 ت ریب 20 سنندم 7
 رنعتی شاهرود 21 چارا  اهواز 8
 بوالزی سینای هادا  22 باهنر کرما  9
 نوخ )مراکب مختزف(دانشگاه پیام 23 فردوسی مشزد 10
 دانشگاه آزاد اسالمی )مراکب مختزف( 24 ارنزا  11
 های غیرانتناالی )مراکب مختزف(دانشگاه 25 بیرجند 12
    مازندخا  13

 
 های ایران و علوم ورزشی در دانشگاهبدنی ارشد تربیتهای کارشناسیرشته. 10-6

 هاییگرایش بدنی  دخیا فتربیم وخزشی  فالزوم خشت  دخ ،1398اخشد سال کاخشناسی کنکوخ نامث م دفترچ  اساس بر
 خشت   ایب  مختزف  هایگرایش  شود. داوطز ا های مختزف کشوخ، دانشجو پ یرفت  میدخ دانشگاه  36-6ب  شرم جدول  

 کنکوخ امتحانی دخوس ضرایب ب  توج  با و شرکم وخزشی الزوم مجاوال  اخشدکاخشناسی آزمو  باید دخ
 اد آزمو  داخای ضریبدخ هر مو هاگرایش از یک آماده کنند. هر خود خا برای آزمو  وخزشی، الزوم اخشدکاخشناسی

 نتایج االالم از شود. پستعییب می ضرایب ب  ایب توج  با هاگرایش از یک هر برای داوطزب اختصاری هستند و خت  
 آزمو  اویی  کاخنام  دخ شدهدخم اطالالا  ب  توج  با داخند فررم داوطز ا  سنجش، سازما  سایم دخ اویی 

 اخشدکاخشناسی آزمو  خشت  انتخاب ب  نس م ها،دانشگاه از یک هر پ یرش ظرفیم اساس بر نیب و اخشدکاخشناسی
 کنند.  اهدام

 ارشد علوم ورزشیهای مقطع کارشناسی . انواع رشته و گرایش 36-6جدول 
 هاگرایش رشته ردیف

 وخزش دخ بازاخیابی مدیریم (1 مدیریم وخزشی 1
 وخزشی تکسیسا  و اماکب مدیریم (2
 تنریحی هایوخزش فراغم اوها  مدیریم (3
 وخزشی هایخسان  مدیریم (4
 وخزشی هایسازما  دخ خاه ردی مدیریم (5
 وخزشی خویدادهای مدیریم (6

 تندخستی و بدنی فعاییم فیبیویوژی (1 وخزشی فیبیویوژی 2
 کاخبردی وخزشی فیبیویوژی (2
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 محض وخزشی فعاییم فیبیویوژی (3
 بایینی وخزشی فعاییم فیبیویوژی (4
 وخزش ت  ی  (5

 خشدحرکتی (1 خفتاخحرکتی 3
 حرکتیکنترل و یادگیری (2
 بدنی تربیم آموزش (3

شناسی وخزشی و آسیب 4
 ارالحیحرکا 

 ارالحیحرکا  (1
 وخزشی امدادگر (2
 بدنی ویژهتربیم (3

 بیومکانیک وخزشی بیومکانیک وخزشی 5
 متناو  وخزشی الزوم خشت  اخشدکاخشناسی هایگرایش از یک هر دخ پ یرش ظرفیم و پ یرنده هایدانشگاه     
شود. با توج  ب  خویکردهای تخصصی می االالم سراسری اخشدکاخشناسی آزمو  خشت  انتخاب دفترچ  دخ ک  اسم

عرفی خواهند های آ  دخ فصول آتی مها، دخوس مربوط  و سرفصلها دخ ایب مقطع، هر یک از گرایشخشت  و گرایش
 شد.    

های مختزف  دخ کنکوخ سراسری بر اساس دخوس امتحانی ب  شرم بدنی با گرایشتربیم اخشدآزمو  فکاخشناسی    
 اسم ک  دخ هر گرایش ضریب خار خود خا داخند.  37-6جدول 

 مختلف های  بدنی با گرایشارشد تربیت. دروس امتحانی آزمون سراسری کارشناسی 37-6جدول 
 درس امتحانی ردیف درس امتحانی ردیف

 خشد و یادگیری حرکتی  5 زبا  الاومی و تخصصی )انگزیسی( 1
 شناسی وخزشیارالحی و آسیبحرکا  6 فیبیویوژی و ت  ی  وخزش 2
 ها و مسابقا  وخزشیمدیریم سازما  7 بدنیگیری دخ تربیمآماخ، سنجش و اندازه 3
   بیومکانیک وخزشیشناسی و حرکم 4
 اسم. شدهاخائ  38-6ضریب هر دخس برای هر خشت  و گرایش آ  دخ جدول      

 بدنی و علوم ورزشیارشد تربیت ها و منابع امتحانی کارشناسی ها و گرایش. ضریب هر درس برای رشته38-6جدول 
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های سراسری ب  خوش فراگیر هم دخ بسیاخی از گرایشنوخ، الالوه بر ج ب دانشگاه از طری  کنکوخ دانشگاه پیام      
فوق پ یرش دانشجو داخد. دخ ایب خوش الناویب امتحانی آزمو  وخودی دانشگاه بر م نای دخوس نیاسال اول خشت  و 
گرایش منتخب اسم. دخواهع دخ روخ  پ یرش دانشجو هر یک از نارا  ه ویی دخ دخس امتحانی موخدپ یرش 

های گ خانده شده تزقی شده و نیاز ب  خواند  النوا  دخسهای ه ویی ب دیگر تعدادهای دخس اخ الدانشگاه اسم. ب 
 ها نیسم. و گ خاند  مجدد آ 

نوخ از طری  سایم سازما  های کنکوخ سراسری و فراگیر دانشگاه پیامنام و شرکم دخ آزمو فراخوا  برای ث م     
 گیرد. نام از طری  آ  روخ  میث م  االالم و sanjesh.orgسنجش یا ف

  
 های ایرانو علوم ورزشی در دانشگاهبدنی های دکتری تربیت. رشته11-6

-مقطع دکتری الزوم وخزشی دخ پنج خشت  ارزی ففیبیویوژی وخزشی ، فبیومکانیک وخزشی ، فخفتاخحرکتی و خوا 
شود. ای ت  دو خشت  فخفتاخحرکتی    برگباخ میارالحی  و فمدیریم وخزشیشناسی وخزشی و حرکا شناسی ، فآسیب

 شناسی وخزشی  مستقل هستند اما منابع آزمو  یکسانی داخند. و فخوا 
 الایی  آموزش مراکب و هادانشگاه دخ تکایزی تحصیال  هایدوخه دخ دانشجو پ یرش و فسنجش هانو  براساس     

 یک  هر  برحسب  Ph.Dف دکتری یا  مقطع  دخ  دانشجو  پ یرش  و  سنجش  اسالمی،  شوخای  مجزس 94 اسنند 18 مصوب
پژوهشی  -شود. شیوه فآموزشیمی انجام 39-6جدول  شرم ب   محوخ پژوهشف و  پژوهشی ر آموزشیف هایشیوه از

های آموزشی و پس از طی آ  اجرای خسای  دکتری اسم. اما شیوه پژوهش محوخ با تککید بر پروژه پژوهشی داخای دوخه
 شود. اجرا می

 . محورهای سنجش و پذیرش در دوره دکتری  39-6جدول 
 امتیاز هر یک از محورهای سنجش  نوع دکتری  ردیف 

 دخرد  50میبا  متارکب یا هاا  آزمو  کت ی ب  ایف( آزمو  پژوهشی -آموزشی 1
 مصاح  ( اخائ  دخ خوز دخرد )هابل  20میبا  فناوخی ب  و پژوهشی آموزشی، ب( سواب 

 دخرد  30میبا   ب  الازی سنجش و الزای م( مصاح  
 دخرد  30میبا  یا هاا  آزمو  کت ی ب  متارکب ایف( آزمو  محوخ پژوهش 2

 اخائ  دخ خوز مصاح  ( دخرد )هابل  20میبا  ب  فناوخی و پژوهشی آموزشی، سواب  ب( 
 دخرد  30میبا  ب  الازی بخش و الزای م( مصاح  

 دخرد  20میبا  ب  طرحواخه د( تزی 
 فسواب  ب  مربوط امتیاز و کشوخ  آموزش سنجش فسازما  توسا متارکب یا کت ی  یا فآزمو  اول  مرحز  اجرای     

 شود.می  انجام  دانشجو  پ یرنده  الایی  آموزش  مراکب  و  هادانشگاه  توسا  الزای   فمصاح    فناوخی  و  و  پژوهشی  آموزشی،
یا کت ی دکتری   متارکب  آزمو   مواد  تکایزی  تحصیال   هایدوخه   دخ  دانشجو  پ یرش  و  سنجش  شوخای  مصوب   براساس
 تعییب شد.  40-6جدول  شرم ب  1399 دخ سال
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  1399. مواد آزمون کتبی دوره دکتری علوم ورزشی در سال 40-6جدول 
 مواد و ضریب ردیف

 (1) ضریب با زبا  انگزیسی یا تخص  آزمو  1
 (1) ضریب با تحصیزی استعداد آزمو  2
 (4) ضریب با اخشدکاخشناسی یا کاخشناسی سطح دخ تخصصی دخوس آزمو  3

 
 خودگردا ، هایپردیس محوخ،پژوهش ش ان ، یا دوم نوبم فخوزان ، شامل هادوخه تاام برای پ یرش و سنجش     
آموختگا  دانش1399بود. بر اساس دفترچ  خاهناای سال    خواهد  اسالمی   آزاد  دانشگاه  غیرانتناالی،  مفسسا   نوخ،پیام

های موخدالاله  خود خا خواهند داشم.      های الزوم وخزشی فررم شرکم دخ هریک از گرایشخشت  و تاامی گرایش
 آماخ،ف  های الزوم وخزشی دخ دخوس سطح کاخشناسی شاملالناویب دخوس امتحانی تخصصی آزمو  کت ی انواع گرایش

 هستند.  41-6شرم جدول اخشد ب و برای دخوس سطح کاخشناسی  بدنیتربیم دخ گیریاندازه و سنجش
 های مختلف علوم ورزشیارشد در آزمون دوره دکتری گرایش. عناوین دروس امتحانی تخصصی سطح کارشناسی 41-6جدول 
 عناوین درسی گرایش علوم ورزشی  ردیف

های وم انی مدیریم سازما خویدادها ، فمدیریم اماکب و تکسیسا  وخزشی ، فارولفمدیریم  مدیریم وخزشی 1
 وخزشی ، فبازاخیابی وخزشی   

 ففیبیویوژی وخزشی پیشرفت  ، فبیوشیای و متابوییسم وخزشی  فیبیویوژی وخزشی 2
 شناسی وخزشی پیشرفت  ارالحی پیشرفت   و فآسیبفحرکا  شناسی وخزشیآسیب 3
 شناسی وخزشی فخشد جساانی حرکتی ، فکنترل و یادگیری حرکتی  و فخوا  شناسی وخزشیحرکتی و خوا خفتاخ 4
 شناسی وخزشی پیشرفت   فبیومکانیک وخزشی پیشرفت   و فحرکم بیومکانیک وخزشی 5

 
نارا  دو بخش دیگر یعنی فسواب  آموزشی، پژوهشی و فناوخی  و فمصاح   الزای و سنجش الزای  اغزب بر      

تریب محوخها و مزم 42-6شود. دخ جدول اساس محوخهای مشخ  و ای ت  متکثر از ایگوهای هر دانشگاه تعییب می
 شود. دخرد از ناره کل معرفی می 20ر امتیازهای حدودی برای فسواب  آموزشی، پژوهشی و فناوخی  با اختصا
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 . الگویی از نحوه محاسبه امتیازات سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری 42-6جدول 
 امتیاز سقف نحوه ارزیابی نوع فعالیت ردیف

  ناره 4حداکثر نام  اختقای االضای الزای هر مقای  حائب شرایا آییب پژوهشی مرت ا با خشت  -ایف( مقاال  الزای 1
 
20 
 

 
ب(گواهی ث م اختراع موخد تکیید سازما   

 های الزای و رنعتی ایرا پژوهش
 ناره  3هر گواهی ث م اختراع موخد تکیید حداکثر 

 2های خواخزمی و فاخابی هر موخد حداکثر برگبیدگی دخ جشنواخه های الزای معت رم(برگبیدگی دخ جشنواخه
 ناره

  2 ناره 5/0هر مقای  حداکثر  ترویجی مرت ا با خشت -الزایمقاال   2
  2 ناره  5/0شده  حداکثر فمقای  کامل چاپ های معت رشده دخ کننرانسمقاال  چاپ 3

 ناره   25/0شده  حداکثر فچکیده مقای  چاپ
  20 ناره  5ها و ناشریب معت ر حداکثر هر کتاب نشر دانشگاه تکییف یا ترجا  کتاب مرت ا با خشت  4

 5 ناره 2هر کتاب مربوط ب  سایر ناشریب معت ر حداکثر 
ناره و بیب  2ب  باال حداکثر  17دانشگاه دویتی دخ هر مقطع با معدل  معدل و کینیم دانشگاه محل تحصیل 5

 ناره 1حداکثر  17تا  15
4  

 ناره 2باال دخ هر مقطع ب   18ها با معدل سایر دانشگاه
برای س  ننر اول ایاپیادهای برگباخشده توسا سازما  سنجش  دانشجویی-برگبیدگا  ایاپیادهای الزای 6

 ناره 1آموزش کشوخ ب  میبا  
20  

  8 ناره  8تا  1تناسب از های معت ر ب از مراکب و دانشگاه مدخک زبا  معت ر 7
  20 جاع کل

دخرد   30امتیازدهی دخ بخش فمصاح   الزای و سنجش الزای  وابست  ب  مقتضیا  خشت  و گرایش خواهد بود و       
کننده متقاضی دخ جزسا  مصاح   شامل های اخزیابیدهد. برخی از سفال خود اختصار میاز ناره کل آزمو  خا ب 
 هستند.  43-6مواخدی ب  شرم جدول 

 . نمونه سؤاالتی از جلسات بخش مصاحبه علمی و سنجش علمی آزمون دکتری علوم ورزشی 43-6جدول      
 نمونه سؤاالت مصاحبه ردیف

 خشت  و گرایش خود خا ب  زبا  ساده معرفی کنید؟ برای اطاینا  از شناخم اویی  از خشت  و گرایش   1
 بود  برای تحصیل دخ دکتریهدا شاا از تحصیل دخ دوخه دکتری چیسم؟ برای اطاینا  از هدفاندبود  و با برنام  2
 محوخی برای تحصیل دخ دکتریا  از مسئز ای دخ دکتری کاخ کنید؟ اطاینهصد داخید خوی چ  چایش یا مسئز  3
اند؟ اطاینا  از جستجوگر و پژوهشگر بود  اید، کدمها و مقاال  ک  دخ خشت  تخصصی یا دخباخه مسئز  موخدنظر خواندهآخریب کتاب 4

 متقاضی   
 های پژوهش برای اطاینا  از توانایی پژوهشی متقاضیسفاالتی دخباخه خوش 5
 های تخصصیوس تخصصی مربوط  برای اطاینا  از سواد شناختی الزم از حوزهسفاالتی از دخ 6
 دخخواسم ترجا  یک پاخاگراا از متب انگزیسی برای اطاینا  از آشنایی متقاضی با زبا  انگزیسی یا زبا  دوم مرت ا با کاخ الزای 7
 دخخواسم اخائ  یک تحزیل از خشت  و مسائل خوز دخباخه خشت  برای اطاینا  از توانایی تحزیزی متقاضی  8
های مربوط ب  هر های موخداشاخه، توضیحا  تنضیزی دخباخه دخوس و سرفصلبا توج  ب  تخصصی بود  خشت      

 خشت  دخ فصل تخصصی مربوط  توضیح داده خواهد شد. 
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 DBAو  MBAهای . دوره12-6 

های تخصصی وکاخ  و دخ حوزهاخشد و دکتری  دخ زمین  فکسبشده مربوط ب  سطوم فکاخشناسیهای معرفیدوخه
 شده اسم. معرفی 44-6ها دخ جدول مختزف ازجاز  وخزش اسم. کزیا  ایب دوخه

 DBAو  MBAهای . معرفی کلی از دوره44-6جدول 

 توضیح  عنوان دوره  ردیف
1 MBA ال اخ   مخنفMaster of Business Administration با تککید  وکاخ ای کسبحرف  اخشد مدیریمیا فکاخشناس

 وکاخ تخصصی  اسم. های فکسببر کاخبرد مناهیم الزای دخ انواع حوزه
2 DBA ال اخ  مخنف Doctorate of Business Administration هداوکاخ  و با کسب ایحرف  مدیریم یا فدکترای 

 های تخصصی اسم. وکاخ  دخ حوزهکسب توسع  و اختقا برای مدیریم خوز فالزم از کاخبردی استناده
 

مدیریم دخ انواع  اجرایی و کاخبردی مزاخ  ب  مدیریتی ررا دانش ها ت دیلارزی ایب دوخه دخمجاوع هدا     
  دخ DBAو  MBAتری مانند فالناویب تخصصیها با هایب دییل برخی از ایب دوخه ب . اسم وکاخ های فکسبحوزه

ها و مفسسا  آموزشی و دخ خاخم از ضوابا ج ب دانشجو ها توسا دانشگاهشود. اغزب ایب دوخهوخزش برگباخ می
های خسای دانشگاهی تر از دوخهوخان تر و بزرهها اغزب کوتاهشوند. زما  ایب دوخهطوخ آزاد برگباخ میو کنکوخ و ب 

از یکسال تا دوسال برگباخ  DBAهای از شش ماه تا یکسال و دوخه MBAهای ایب مقاطع اسم. برای ناون  دوخهدخ 
 شود. جای فدانشجو  استناده میب   پ یر ها اغزب از النوا  فدانشکنندگا  ایب دوخههایب دییل برای شرکمشوند.  ب می

های خسای یا اختقای اخشد یا دکتری  دخ استخداموا  فکاخشناسالنها اغزب ب باید دهم کرد مداخک ایب دوخه     
ها هدا استخدام شود. بنابرایب کسانی ک  برای شرکم دخ ایب دوخهخاحتی پ یرفت  نایویژه دخ مراکب دویتی ب ها ب مرت  

الزم اسم ک  استعالمی دخ ایب کنند، پیش از وخود های دویتی  حتی غیردویتی خا دن ال مییا اختقاء مرت   دخ سازما 
ویژه مدیرا  دخ الال، ک  ت ییراثربخش وکاخهای آزاد و خصوری و ب خصور داشت  باشند. اما برای بسیاخی از کسب

تری دخ پی وخان تر و بزرهها نتایج کاخبردیخسد ایب دوخهنظر میکنند، ب جای استخدام دن ال میدخ محیا کاخ خا ب 
 کرد  برطرا و مسائل حل دخردد مدیریم دانش از استناده ها باید باپ یرا   ایب دوخها فدانشداشت  باشد. زیر

 الزم از خواهندمی ک  اسم کسانی برای کاخبردی  فمدیریم تککید بر MBAدوخه  .آیند بر واهعی مدیریتی هایچایش
. کنند استناده وکاخهاکسب دیگر ب  مدیریتی خدما  و مشاوخه اخائ  یا و خود وکاخکسب شرایا بز ود برای مدیریم
 شود. دن ال می 45-6و سطحی باالتر اغزب اهدافی ب  شرم جدول  DBAدخ دوخه 

  DBAهای ترین اهداف برگزاری دوره. برخی از مهم45-6جدول 
 اهداف ردیف

 وکاخکسب و مدیریم نویب هایحوزه دخ خوزب  تخصصی اطالالا  و دانش کسب 1
 ... و کاخآفرینی فروش، مدیریم استراتژیک، مدیریم: شامل مدیریتی هایحوزه دخ اجرایی مزاخ  کسب 2
 موجود وکاخهایکسب گسترش و توسع  یا و جدید وکاخکسب اندازیخاه جزم وکاخکسب حوزه دخ الای   نگرش و بینش کسب 3
 شوند الزای فعاییم ب  مش ول MBA ایخصورالزی مدیریتی هایخشت  دخ بتوانند ک  برجست  اساتید پروخش 4
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های تریب دخستواند ت ییراتی داشت  باشد اما از مزمهای هر دوخه با توج  ب  حوزه تخصصی میهرچند سرفصل     
 اشاخه کرد.  46-6توا  ب  مواخدی ب  شرم جدول ها میایب دوخه

 DBAو  MBAهای دورههای مهم در . برخی از سرفصل46-6جدول 

 هاسرفصل عنوان دوره  ردیف
1 MBA منابع اخت اطی ، فمدیریم و خفتاخی هایمزاخ  و بازاخیابی ، فخه ری مدیریم ، فارول و سازما  م انی فشناخم 

-بودج  و مایی اجتااالی ، فمدیریم هایمسئوییم و شرکتی یا حاکایم مدیرا  ، فخه ری برای انسانی ، فحسابداخی
ساختاخ ،  طراحی و دهیسازما  پروژه ، فارولمدیریم با م اکره ، فآشنایی وفنو ارول ها ، فمزاخ بنگاه خیبی

 وکاخ کسب طرم استراتژیک  و فتدویب سازمانی ، فتنکر تحول استراتژیک ، فمدیریم خیبیفبرنام 
2 DBA تحقی   موف  ، فخوش هایبنگاه ایجاد و کاخآفرینی نوآوخی، پیشرفت  ، فخالهیم، خفتاخسازمانی و انسانی منابع فمدیریم 

مدیرا  ،  با تککید بر برندسازی تخصصی مدیرا  ، فسایناخ حسابداخی و پیشرفت  مایی وکاخ ، فمدیریمکسب دخ پیشرفت 
 وکاخ ، فمدیریمکسب بیگریمر و الازکرد مدیریم خه ری، هایموف  ، فمزاخ  با تککید بر م اکره تخصصی فسایناخ
 هایاستراتژی و بازاخیابی پیشرفت  ، فمدیریم خاه ردی مدیریم و پژوهیبزاداخ ، فآیندهو اوخاقبوخس  گ اخی،سرمای 
ایکترونیک ،  با تککید بر تجاخ  تخصصی تجاخ  ، فسایناخ تخصصی با تککید بر حقوق بازاخیابی ، فسایناخ پیشرفت 

 و خیسک تکمیب ، فمدیریم زنجیره مدیریم ، فمدیریم دخ اطالالا  فناوخی پیشرفت  ، فکاخبردهای استراتژیک فمدیریم
تخصصی با تککید بر  هراخدادها ، فسایناخ و ماییا  بیا ، کاخ، با تککید بر هوانیب تخصصی مایی ، فسایناخ هایمدل تحزیل

 پروژه نگاخش وکاخ ، فآییبکسب مدیریم و افباخهایتککید بر نرمبا  تخصصی مشتریا  ، فسایناخ با اخت اط مدیریم
 محوخ پژوهش پروژه برخسی و محوخ  و فاخائ پژوهش

اخشد  نام  دخ کاخشناسیهای پژوهشی پایانی و معادل فپایا ها دخ آ  اسم ک  پروژههای ایب دوخهاز دیگر ویژگی     
وکاخی باشد ک  فحل مسئز   یا فاختقای  یک فچایش یا فرایند  دخ فکسبیا فخسای  دخ دوخه دکتری  باید ب  نحوی 

سوی فحل مسئز   ب  پ یر  برای چاپ مقای  دخ نشریا  معت ر خا ب های فدانشمشخ   کاک کند. ایب فرایند دغدغ 
 کند. وکاخ هدایم میشکزی هابل دفاع از مشکال  یا فرایندهای کسب

 
 هاآموزشی در دانشگاه. انواع مهارت13-6

 هایموهعیم با هاآ  تط ی  و تخصصی مشاغل دخ کاخآمد متخص  نیروهای منطقی کاخگیریمعنای ب  اشت ال ب 
النوا  یکی آموزی  ب فمزاخ  .شود سازما  اهداا ب  دستیابی موجب هاآ  کاخگیریب  ک نحویب  سازمانی تخصصی

 47-6از اخکا  ارزی توسع  کاخآفرینی و اخت اط با رنعم برای دانشجویا  اسم ک  ب  چزاخ سطح ب  شرم جدول 
های موخدنیاز برای احراز هر ش ل وخزشی اسم و تریب تواناندی.  داخا بود  مزاخ  یکی از مزم1شودتقسیم می

های موخدنیاز دانشجویا  خا دخ طول دوخا  راه سازد و بستر الزم برای کسب مزاخ دانشگاه باید الزم خا با الال ها
 تحصیل فراهم آوخد. 

 
 

 

)الزوم، تحقیقا  و ها و مراکب آموزش، دفتر اخت اط با رنعم وزاخ  التف های مزاخ  افبایی دخ دانشگاهبر اساس کتابچ  مروخی بر وضعیم دوخه .1
 فناوخی(
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 ها  آموزی در دانشگاه. انواع مهارت 47-6جدول 
 توضیح  مهارت ردیف

تخصصی  1
 دانشگاهی 

تر از زمین  استناده بزتر و الازیگیرند تا هایی ک  دانشجویا  هنگام تحصیل و دخ کناخ دخوس نظری فرامیمزاخ 
مزندسی ، فالزوم پای  ، فکشاوخزی ، -های دانشگاهی دخ شش شاخ  ففنیمنروضا  فراگرفت  فراهم شود. شامل خشت 
 های نویب و خاه ردی فالزوم انسانی ، ففرهنگ و هنر  و ففناوخی

النوا  فردی مفثر و منید ک محیا کاخ واهعی و ب کند تا بتوانند دخ یآموختگا  کاک میب  دانشجویا  و دانش الاومی  2
وکاخ، خالهیم و نوآوخی دخ دهی و اجرا کنند. ازجاز  فکاخآفرینی، مدیریم کسبخا سازما  های محوی مسئوییم

خیبی و اجرای پروژه، مدیریم زما ، مدیریم اطالالا ، مدیریم دانش، بازخسی و کنترل کینیم، محیا کاخ، برنام 
نام  نگاخی اداخی، مسئز  یابی و نویسی و شیوههوانیب کاخ و تکمیب اجتااالی و مقرخا  مایی، ارول گباخش آشنایی با

 حل مسئز  دخ محیا کاخ  
ها اخت اط نداشت  ویی طوخ مستقیم ب  خشت  آ گیرند ویی ب ای ک  دانشجویا  حیب تحصیل فرامیهای حرف مزاخ  ایفنی و حرف  3

ای دخ روخ  ضروخ  کاک کند. خشت های بیبش زی دخ جامع  و یا انجام فعاییم کسب موهعیمتواند جزم می
شود. سطح یک ب  وظایف ساده و معاویی، سطح دو ب  کاخ با بندی میها اغزب دخ چزاخ سطح ط ق ایب مزاخ 

اجرای وظایف پیچیده فنی و آال  یا یوازم ایکترونیکی و توا  سرویس و تعایرا  اشاخه داخد. دخ سطح سوم ماشیب
گیری و خالهیم بر اساس دانش نظری و الازی موخدتوج  هراخ الازی و دخ سطح چزاخم حل مسائل پیچیده، تصایم

 گیرد.   می
کنند. ازجاز  های اجتااالی کسب میهای زندگی و سایر تواناندیدانشجویا  دخ خاستای توسع  فردی، کسب مزاخ  شخصی 4

الاومی، تنکر انتقادی، کاخ های اجتااالی، خواباهای زندگی، آسیبای، مزاخ ا  ب  فاخالق حرف توایب مواخد می
 تیای، زبا  خاخجی و توسع  فردی  اشاخه کرد.  

 
 خالصه

برای وخود ب  دنیای تخصصی الزوم وخزشی باید دخ زمین  موخد نظر، تحصیل و کسب تجرب  داشم. امروزه از 
های وپروخش  دخ مقاطع مختزف، فررم دخ زمین  الزوم وخزشی و انواع گرایشفآموزشوپروخش  تا فآموزش

وپروخش تا آموزش های الزوم وخزشی از دوخا  آموزشتخصصی دخ آ  ایجادشده اسم. دخ ایب فصل بر معرفی خشت 
 الایی دخ مقاطع مختزف و چگونگی وخود ب  هر یک از ایب مقاطع پرداخت  شد. 

 
 ی یادگیریهایی برافعالیت
های موخد های دخسی هر یک از مقاطع الزوم وخزشی خا مروخ کنید و الاله  خود خا براساس دخسسرفصل •

 بندی کنید. پوشش اویویم

های خود گنتگو بدنی حائب شرایا دخباخه اویویمشده با چند متخص  تربیمهای مشخ بر اساس اویویم •
 بندی نظرا  خا دخ هایب یک نقد تحزیزی دخباخه الالی  خود بنویسید. ها خا جویا شوید. جاعکنید و نظر آ 

 

 



 

 

ورزشی  مدیریت   7 

 ورزشی مدیریت رشته با آشناییهدف کلی: 

 اهداف فصل:

 ورزشی مدیریت رشته گیری شکل مبانی با آشنایی •

 ورزشی مدیریت ارشدکارشناسی در تخصصی های گرایش انواع با آشنایی •

  ورزشی مدیریت دکترای با آشنایی •
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 مقدمه 
ها فمدیریم وخزشی  اسم. با گسترش شده اسم ک  یکی از آ  های متعددی تزی خشت  الزوم وخزشی خود از گرایش

های تخصصی متعددی شکل گرفم. دخ ایب فصل ب  انواع دانش مدیریم دخ وخزش، خشت  مدیریم وخزشی با گرایش
 شود. اخت  میها پردهای تخصصی دخ خشت  فمدیریم وخزشی  و زمین  کاخ دخ آ  گرایش

 
 گیری گرایش تخصصی مدیریت ورزشی. مبانی شکل1-7

و شایستگی  مدیرا  و کاخکنا  آ  اسم.  خشد و توسع  هر سازما  وخزشی تا حد زیادی وابست  ب  فکینیم، مزاخ 
یب دییل خوز کنند. ب  هادخ دنیای امروز مدیرانی موف  خواهند شد ک  خود خا با دانش و ابباخ مرت ا مجزب و ب 

های شده اسم. آماخهای خسای متعددی دخ ده های تخصصی تربیم فمدیریم وخزشی  ب  ضروختی جزانی ت دیلدوخه
وجوانا   فعزی و ویژه فوزاخ  وخزشهای وخزشی ایرا ، ب اخیر بر یبوم افبایش سطح تحصیال  کاخکنا  سازما 

های الزوم وخزشی، فمدیریم وخزشی  محوخ شت  و گرایشاند. دخ میا  خبدنی  ساب  رح  گ اشت فسازما  تربیم
ها بیشتر گیرد؛ زیرا وظایف ایب نوع سازما وجوانا  خا دخ بر میهای وخزشی مانند وزاخ  وخزشارزی وظایف سازما 

اجتااالی  ای و  گ اخی، نظاخ  و حاایم  اسم. امروزه مدیریم دخ ها  سطوم ففنی، فرهنگی، اجرایی، حرف فسیاسم
نقش خار خود خا داخد. از سوی دیگر خشد و تحوال  الزای و تجربی دخ الرر  مدیریم وخزشی، ضروخ  حضوخ 

 های فبازآموزی و تکایزی  خا برجست  کرده اسم.  مدیرا  وخزش دخ دوخه
  نس م داد. های ایاپیک و حتی پیش از آتوا  ب  دوخا  باستا  و شروع بازیتاخیخچ  مدیریم وخزش خا می     

گالدیاتوخها  باخخشونمی هاشینااهای وخزشی، موسیقی و حتی دهی خهابممنزوم مدیریم وخزشی از زما  سازما 
النوا  مدیریم وخزش ب گیرد. ایب منزوم از دوخا  باستا  تا امروز تحوال  زیادی داشت  اسم. با جانوخا  شکل می

های وخزشی دخ طی و تحول زندگی بشر متحول شده اسم. سازما  تاخیخ باگ شمهای الزم مدیریم، یکی از شاخ 
ای هستند. امروزه، وخزش ب  رنعم بسیاخ پیچیده  توسع دخحال اند و هنوز هم  ی یافت توجزهابلسال گ شت  توسع     150
کند. ساختاخ ای  پیروی میهای مدیریتی پیشرفت و خوش وکاخکسبهای شده اسم ک  از فارول هانونی، حوزهیلت د

ای فراوانی داشت  مدیریم وخزش دخ طول چند ده  و دخ پاسخ ب  ت ییرا  وسیع و سریع اجتااالی ت ییرا  توسع 
های وخزشی افبایش داده اسم. ای نیاز ب  مدیرا  متخص  و خالق خا برای مدیریم سازما اسم. ایب ت ییرا  توسع 

ی بتوا  یک ساختاخ ثابم سازمانی خا دشواخب حدی اسم ک  خ ب  آ ، تات ییرا  دنیای وخزش و اموخ وابست  یا اثرگ ا
یر دو کوبرتب ، میالدی توسا فپی 1896های ایاپیک نویب دخ سال برای مد  طوالنی دخ نظر گرفم. شروع بازی

خ پی آ  ایاززی ایاپیک و دهای ایاپیک نویب، کایت  بیبتحول ببخگی دخ الرر  مدیریم وخزش بود. با شروع بازی
مزیم   13وخزشکاخ از    311های ایاپیک مدخ  ن  خوز طول کشید و  ایاززی ایاپیک شکل گرفم. اوییب بازیآکادمی بیب

دانشجویا  یا وخزشکاخا  باشگاهی بودند و دخ  هاآ دخ آ  حضوخ داشتند. وخزشکاخا  هاگی آماتوخ بودند و بیشتر 
هباخ ها  بیش از ده(. اما امروزه دخ ایاپیک2009ود )مستر آیکسیس، های مزی مطرم نشده بآ  زما  هنوز منزوم تیم

دهند ک  ب  کنند و یک فخویداد بسیاخ ببخگ و الظیم  یا فابر خویداد  خا شکل میوخزشکاخ دخ چندیب خشت  شرکم می
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یریم مدمدیریم بسیاخ پیچیده و تخصصی نیاز داخد. با افبایش ضروخ  تربیم مدیرا  متخص  برای وخزش، ف
میالدی از دانشگاه اوهایو و دخ مقطع کاخشناسی آغاز شد  1966النوا  خشت  و تخص  دانشگاهی از سال وخزش  ب 

های تخصصی متعدد النوا  یک خشت  با گرایش(. امروزه از مدیریم وخزشی ب 1382)پاخکب، آخکی زنگر و کواخترمب، 
های ساختاخیافت  بومی دخ نقاط مختزف ا بسیاخی از بازیشود. پیشتازی مدیریم وخزشی دخ غرب باالث شد ت یاد می

ایب های نویب شده و با اسامی کشوخهای پیشتاز دخ ایب زمین  ث م و ب  دنیا معرفی شوند. جزا  ت دیل ب  وخزش
ویژه مدیریم وخزشی با الا  بخشید  ب  مطایعا  خود دخ دهد ک  دانشجویا  الزوم وخزشی و ب موضوع نشا  می

های مزی های مفثرتری خا برای خشد وخزشتوانند خوشای فتاخیخ، فزسن ، سیاسم، بازاخیابی و اخت اطا   میهحوزه
 بیابند.

 
 . تحوالت رشته دانشگاهی مدیریت ورزشی در ایران2-7

خشت  فمدیریم وخزشی  جایگاه مزای دخ توسع  وخزش جزا  داخد. تربیم مدیرا  و متخصصا  کاخآمد دخ حوزه 
های ایرا  بیب دانشگاهشده اسم و دخایبهای جزا  گ اشت فمدیریم وخزشی  وظین  مزای اسم ک  بر الزده دانشگاه

 ش  خا بر الزده داخند.     نیب سزم مزای از تویید الزم و تربیم متخصصا  حوزه فمدیریم وخز
بدنی تنزا دخ ای خشت  تربیمخشت  فمدیریم وخزشی  دخ نظام دانشگاهی تحوال  زیادی داشت  اسم. دخ دوخه       

اخشد شد. اما پس از چندی دخ مقطع کاخشناسیهای متعددی ازجاز  فمدیریم وخزشی  ختم میمقطع دکتری ب  گرایش
شجویا  و دخک نیاز ب  وجود متخصصا  مدیریم وجود آمد. حضوخ گسترده داننیب گرایش فمدیریم وخزشی  ب 

گرایی با توج  ب  وخزشی باالث شد ک  گرایش فمدیریم وخزشی  ب  دوخه کاخشناسی نیب خاه یابد. نیاز ب  تخص 
خشت  ب  النوا  یکاخشد، مدیریم وخزشی ب شرایا بازاخ کاخ و نیازهای جامع  باالث شد تا دخ مقطع کاخشناسی

های وخزشی ، فمدیریم بازاخیابی وخزشی ، فمدیریم خاه ردی تعددی مانند فمدیریم خسان های تخصصی مگرایش
دخ وخزش ، فمدیریم تکسیسا  و اماکب وخزشی ، فمدیریم خویدادهای وخزشی  و فمدیریم اوها  فراغم و 

یل کنند. دخ ایب طوخ تخصصی تحصها ب شده و الده زیادی از دانشجویا  دخ ایب حوزههای تنریحی  تقسیمفعاییم
های وخزشی ، فمدیریم خاه ردی و خاستا و دخ مقطع دکتری نیب ایب خشت  ب  س  گرایش فمدیریم بازاخیابی و خسان 

های وخزشی  تقسیم شد و دخ چندیب دوخه دانشجویانی با ایب خویدادهای وخزشی ، فمدیریم اوها  فراغم و فعاییم
ها دوباخه تجایع شده و دخ یک مرحز  ب  فالزوم زیستی  مقطع کاخشناسی گرایش  ها تربیم شدند. دخ ادام  خاه دخگرایش

دییل وجود برخی  النوا  فخشت  الزوم وخزشی  ت دیل شد. از سوی دیگر ب و فالزوم انسانی  و دخ مرحز  بعد دوباخه ب  
نوا  الاومی فمدیریم های دوخه دکتری تجایع و دوباخه با الهای مقطع دکتری، دخنزایم گرایشمشکال  دخ گرایش

اخشد از شش گرایش ب  های مقطع کاخشناسیهایی م نی بر کاهش گرایشوخزشی  اخائ  شد. دخ مرحز  دیگر رح م
خسد ایب تحوال  تا خسید  ب  یک ایگوی منید و مفثر دخ تربیم شده اسم. ب  نظر میهای محدودتری مطرمگرایش

مند ب  زاخ کاخ ادام  داشت  باشد. اما نکت  مزم ایب اسم ک  دانشجویا  الاله دانشجویا  کاخآمد و متناسب با نیازهای با
خشت  فمدیریم وخزشی  باید از دوخه کاخدانی و کاخشناسی با انتخاب تخصصی مدیریم وخزشی و گرایش اختصاری 
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ل کنند. ب  بدنی، ها  دخوس خا با خویکرد تخصصی مدیریم وخزشی دن ادخ آ  حوزه حتی دخ خشت  الاومی تربیم
ایب معنا ک  از ها  دخوس و الزوم برای متخص  و ماهرشد  خود دخ یک تخص  ویژه دخ فمدیریم وخزشی  بزره 

کاخ و دستیابی ب  شرایا احراز کسب مشاغل تخصصی یا توانایی کاخآفرینی آماده  بگیرند تا بتوانند خود خا برای بازاخ
 کنند.  

های الزای دخ حوزه مدیریم و سازما  اسم. دخ ایب خشت  دانشجویا  ال  یافت خشت  فمدیریم وخزشی  شامل مجاو     
توانند نقش مزای ای خواهند شد ک  میپس از فراگرفتب دانش مدیریم و کسب تجاخب مدیریم، متخصصیب اخزنده

 های وخزشی اینا کنند. دخ اداخه اموخ سازما 
 

 های آن در ایران  ارشد مدیریت ورزشی و گرایش. دوره کارشناسی3-7
 مروخ کرد.  1-7توا  دخ جدول سیر تحول و ت ییرا  گرایش مدیریم وخزشی دخ ایرا  خا می        

 سال گ شت  30اخشد مدیریم وخزشی دخ  . سیر ت ییر النوا  خشت  و گرایش دوخه کاخشناسی1- 7جدول  
 دروس اصلی مدیریت ورزشی  عنوان رشته و گرایش  زمان ردیف

 بدنی تربیم  ، ففزسن  بدنیتربیم  دخ خیبیبرنام   و فمدیریم بدنی تربیم 1368 1
 –بدنی تربیم 1382 2

 گرایش مدیریم وخزشی
 هایوخزش   و فراغم اوها   وخزشی ، فمدیریم هایسازما   دخ مدیریم وم انیفارول

  و اماکب فمدیریمومایی ، اداخی وخزش ، فمدیریم دخ سازمانی خفتاخ  تنریحی ، فمدیریم
وخزشی ،   مدیریم دخ وخزش ، فسایناخ دخ بازاخیابی وخزشی ، فمدیریم تجزیبا  

 وخزشی    هایسازما   دخ فکاخوخزی
 بدنی با دو گرایش مدیریم:تربیم 1384 3

 ایف( مدیریم وخزش هزرمانی
 ب( مدیریم وخزش هاگانی 

وم انی مدیریم ، هزرمانی ، فارولوخزش  دخ  آ  کاخبرد و انسانی نیروی  ایف( فمدیریم
  هزرمانی ، فم انی وخزش دخ مایی منابع هزرمانی ، فمدیریم وخزش مدیریم و خیبیفبرنام 
  دخ اطالالا   هایسیستم هزرمانی ، فمدیریم وخزش دخ  تاریب الزم و جساانیآمادگی
 هایآسیب و ردما   و هزرمانی ، فپیشگیری وخزش حقوهی هایهزرمانی ، فجن   وخزش

 نام    هزرمانی ، فپایا   وخزش دخ وخزشی ، فسایناخ 
 هاگانی ، فاوها   وخزش  دخ جساانیآمادگی ومحزی ، فم انیبومی  سنتی، هایب( فبازی

  وخزش توسع  خیبیهاگانی ، فبرنام  وخزش تط یقی سایم ، فمطایع  تنریحا   و فراغم
هاگانی ،  وخزش تکسیسا   و اماکب فمدیریمهاگانی ،  وخزش  دخ هاگانی ، فسایناخ

 تحوال   هاگانی ، فسیر  وخزش دخ وخزش ، فکاخوخزی دخ  انسانی نیروی فمدیریم
 نام   جزا  ، فپایا  کشوخهای دخ هاگانی وخزش

 مدیریم وخزشی با شش گرایش:  1390 4
 ایف( بازاخیابی دخ وخزش

 ب( اماکب و تکسیسا  وخزشی
 های تنریحیوخزشم( اوها  فراغم و 

های د( مدیریم خاه ردی دخ سازما 
 وخزشی
 های وخزشیه( خسان 

 و( خویدادهای وخزشی

  بازاخیابی دخ خیبی استراتژیکوخزشی ، فبرنام  بازاخیابی  وم انیایف( بازاخیابی: فارول
  سازما  هایوخزشی ، فنظری  بازاخیابی  دخ جزانی ، فسایناخ بازاخیابی وخزشی ، فمدیریم

 وخزشی    هایسازما   دخ  فروشیبزیم و برند مدیریم ، فمدیریم و
  وخزشی ، فمدیریم  تجزیبا   و اماکب نگزداخی و طراحی ب( اماکب: فمدیریم

 و هااخدوگاه نگزداخی و تجزیب توسع ، وخزش ، فمدیریم دخ ایازلبیب والاومیخوابا
  اماکب دخ امنیم وخزشی ، فمدیریم اماکب دخ ایانی تنریحی ، فمدیریم   وخزشی اماکب

 وخزشی   
  دخ  انسانی منابع تنریحی ، فمدیریم هایوخزش و فراغم اوها   م( تنریحا : فمدیریم

  تنریحی ، فگردشگری  و هاگانی خویدادهای و اخدوها فراغم ، فمدیریم اوها  
 فراغم  اوها   شناسیفراغم ، فجامع  اوها   م انی و هاوخزشی ، فنظری  
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  استراتژیک مدیریم  دخ وخزشی ، فسایناخ هایسازما  دخ  الازکرد د( خاه ردی: فمدیریم
وخزشی ،   هایسازما   دخ اخزشیابی و استراتژیک ، فنظاخ   خیبیوخزش ، فبرنام  

  و سازما  هایوخزش ، فنظری   دخ وماییاداخی وخزش ، فمدیریم  دخ  بازاخیابی فمدیریم
 مدیریم  

  م انی و هافاخسی ، فنظری   زبا   نگاخشخسان  ، فآییب حقوق  و وخزشی خسان : فحقوقه( 
  نگاخیخوزنام  و وخزشی ، فخ رنگاخی ت زی ا   و خسان  شناسیجاعی ، فجامع اخت اط

 مدیریم   و سازما  هایشناسی ، فنظری  وخزشی ، فاخت اط
 والاومیخوابا وخزشررری ، فمردیریرم ببخگ خویردادهرای خاه ردی و( خویرداد: فمردیریرم

 برا وخزشررری ، فآشرررنرایی مسرررابقرا   دخ ایانی و امنیرم وخزش ، فمردیریرم دخ ایازرلبیب
 وخزشری ، فسرایناخ خویدادهای دخ  بازاخیابی  وخزش ، فمدیریم  دخ ایاززیبیب  هایسرازما 

 وخزشی  خویدادهای مدیریم دخ

 
ها و نزادهای اخشد مدیریم وخزشی، تربیم مدیرا  و کاخشناسا  ماهر برای اداخه اموخ سازما هدا دوخه کاخشناسی     

وخزشی کشوخ اسم. هدا دیگر ایب دوخه آموزش و تربیم نیروی انسانی متخصصی اسم ک  با ادام  تحصیل دخ 
شوند. دانشجویا  دوخه و مراکب آموزش الایی میها الزای دخ سطح دانشگاهدوخه دکتری موجب تقویم کادخ هیئم

های موجود، ضاب آشنایی با ارول و مناهیم مدیریم دخ وخزش، اخشد خشت  مدیریم وخزشی دخ گرایشکاخشناسی
های وخزشی کشوخ خواهند بود های مختزف تخصصی مربوط ، کاخشناسا  اخشد ماهری برای اداخه بخشدخ حوزه

آموختگا  ایب مقطع انتظاخ از دانش(. 1390خیبی آموزش الایی وزاخ  التف، ی برنام )گروه الزوم اجتااالی شوخا
های وخزشی  و فمدیریم و اجرای اموخ اداخی دخ های فتحقی ، آموزش، اخائ  مشاوخه ب  سازما خود تا ب  تواناندیمی

های دهند. دخ هر یک از گرایشخا انجام  2-7شرم جدول های وخزشی  دسم یابند و وظاینی الاومی ب سازما 
 تری موخدنظر خواهد بود ک  دخ هسام معرفی گرایش مربوط  اخائ  خواهد شد. تخصصی، وظایف اختصاری

 ارشد مدیریت ورزشیآموختگان کارشناسیاجرا توسط دانشترین وظایف قابل . مهم2-7جدول 
 وظایف ردیف

 بدنی و الزوم وخزشیهای مختزف تربیمکاخدانی و کاخشناسی خشت های تدخیس دخوس مدیریم وخزشی دخ دوخه 1
 های وخزشی، کاخشناسا  و فعاال  جامع  وخزش کشوخهای آموزشی ویژه مدیرا  سازما تدخیس دخ کاخگاه 2
 های وخزشی دویتی و خصوری اداخه اموخ و کاخشناسی سازما  3
 های وخزشیها و باشگاهاداخه اموخ کانو  4
 اداخه اموخ و کاخشناسی اماکب وخزشی  5

 
هنت  و  17طول ایب دوخه دو سال اسم و دخوس آ  اغزب نظری و پژوهشی هستند. طول هر نیاسال تحصیزی      

ساالم اسم. دانشجویا  وخودی دخ روخ  داشتب مدخک  32ساالم و هر واحد الازی  16مد  هر واحد نظری 
واحد تخصصی ، فشش  14، فواحد شامل دخوس فشش واحد پای   32فکاخشناسی الزوم وخزشی  دخ ایب دوخه جاعاً 

نام   خواهند گ خاند. افراد با مدخک کاخشناسی غیرمرت ا یا مواخد خار با نظر واحد انتخابی  و فشش واحد پایا 
واحد  12بدنی و الزوم وخزشی، تا سقف گروه آموزشی مربوط  و تصویب شوخای تحصیال  تکایزی دانشکده تربیم

داشم. هاچنیب دانشجویا  موظف ب  گ خاند  دخوس فزبا  تخصصی ، و  واحد موخداشاخه خواهند 32اضاف  بر 
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فکاخبرد خایان  دخ وخزش  هرکدام ب  اخزش دو واحد و بدو  احتساب دخ جاع واحدهای گ خانده شده هستند. الزم 
یبا  شش روخ  دو  واحدی خواهند بود. دخوس پای  ب  منام  ب جب پایا ب  توضیح اسم ک  ها  دخوس ایب دوخه ب 

افباخهای های فخوش تحقی  دخ مدیریم وخزشی ، فتحزیل آماخی و کاخبرد نرمها شامل دخسواحد برای کزی  گرایش
 هستند.  3-7هایی ب  شرم جدول وم انی مدیریم  با سرفصلآماخی دخ وخزش  و فارول 

 ارشد مدیریت ورزشی . سرفصل و محتوای دروس پایه مشترک در شش گرایش مقطع کارشناسی 3-7جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

خوش تحقی  دخ  1
 مدیریم وخزشی

های ها ، فخوشهای گردآوخی دادهگیری مت یرها ، فخوشهای تجربی ، فاندازهفمقدما  ، ففرایند پژوهش ، فطرم
 ها ، فتزی  و تدویب گباخش پژوهش ، فانتشاخ نتایج پژوهش فتحزیل و تنسیر دادهگیری ، ناون 

تحزیل آماخی و  2
افباخهای کاخبرد نرم

 آماخی دخ وخزش

های گیری شاخ ها ، فاندازهها ، فناایش دادهبندی دادهگیری ، فط ق فمقدما  آماخ و تحزیل آماخی ، فاندازه
گیری خوابا ، فآشنایی با آماخ گیری پیشرفم نس ی ، فاندازها  پیشرفم ، فاندازهگیری ت ییرپیشرفم ، فاندازه

   SPSSاستن اطی ، فانتخاب آزمو  آماخی مناسب ، فکاخبرد 
وم انی ارول 3

 مدیریم 
دهی، هدایم و کنترل ، خیبی، سازما ها ، فمناهیم مدیریم، سازما ، برنام فسیر تحول مدیریم ، فنظری 

 خیبی خه ری، انگیبش و اخت اطا   های مدیریم ، فبرنام فسیستم
نام   نیب یک پروژه پژوهشی دخ حوزه تخصصی مربوط  اسم ک  دانشجویا  بعد از واحدی پایا  ششفدخس       

ها دانشگاهواحد )الالوه بر دخوس ج رانی احتاایی( هابل اخ  خواهد بود. ضاب اینک  برخی    26آمیب  گ خاند  موفقیم
نام  از دخوس نظری جایگبیب جای شش واحد پایا های آموزش محوخ داشت  باشند، ب ک  مجوز برگباخی دوخه

ها فدخوس تخصصی و انتخابی  ب  شرم تریب تناو  بیب گرایشحال مزمشده استناده خواهند کرد. باایبمشخ 
 هستند.    4-7جدول 

 ارشد مدیریت ورزشیهای کارشناسی»انتخابی« برای گرایش. دروس »تخصصی« و 4-7جدول 
 هادرس گرایش ردیف

مدیریم  1
بازاخیابی 
 وخزشی

خیبی استراتژیک دخ بازاخیابی وخزشی ، فمدیریم بازاخیابی وم انی بازاخیابی وخزشی ، فبرنام فارولالف( تخصصی: 
سازما  و مدیریم ، فکاخوخزی دخ بازاخیابی وخزشی ، فمدیریم های جزانی ، فسایناخ دخ بازاخیابی وخزشی ، فنظری 

 های وخزشی  فروشی دخ سازما برند و بزیم
-ایاززی دخ وخزش ، فمدیریم خفتاخ سازمانی ، فارولالاومی بیبفاخالق دخ وخزش ، فمدیریم خوابا ( انتخابی: 
های وخزشی بازاخیابی  و فمدیریم بازاخیابی دخ سازما کنندگا  و شرکا دخ بدنی ، فنقش حاایمتربیم وم انی فزسن 

 ایاپیک   
مدیریم اماکب  2

و تکسیسا  
 وخزشی

ایازل دخ الاومی و بیبفمدیریم طراحی و نگزداخی اماکب و تجزیبا  وخزشی ، فمدیریم خواباالف( تخصصی: 
تنریحی ، فسایناخ دخ مدیریم اماکب و... ، ها و اماکب وخزشی وخزش ، فمدیریم توسع ، تجزیب و نگزداخی اخدوگاه

 های سازما  و مدیریم  فمدیریم ایانی دخ اماکب وخزشی ، فمدیریم امنیم دخ اماکب وخزشی ، فنظری 
خیبی تکسیسا  و اماکب و ایاززی ، فبرنام های ببخگ مزی و بیبها و استادیومفآشنایی با مجاوال الف( انتخابی: 

مدیریم خفتاخ سازمانی ، فمدیریم بازاخیابی دخ وخزش ، فآشنایی با استانداخدهای وسایل و تجزیبا  وخزشی ، ف
 های وخزشی ، فمدیریم نظاخ  و اخزیابی اماکب و تکسیسا  وخزشی  تجزیبا  خشت 

مدیریم اوها   3
فراغم و 

فمدیریم منابع انسانی دخ اوها  فراغم ، های تنریحی ، فمدیریم اوها  فراغم و وخزشالف( تخصصی: 
-ها و م انی اوها  فراغم ، فجامع فمدیریم اخدوها و خویدادهای هاگانی و تنریحی ، فگردشگری وخزشی ، فنظری 

 های سازما  و مدیریم  شناسی اوها  فراغم ، فنظری 
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های وخزش
 تنریحی 

زیسم ، فمدیریم بازاخیابی دخ اوها  محیاها و اماکب تنریحی ، فاوها  فراغم و فمدیریم پاخک ( انتخابی: 
واداخی دخ های تنریحی ، فمدیریم اماکب تنریحی و فراغتی ، فم انی حقوق وخزشی ، فمدیریم ماییفراغم و وخزش

 وخزش  
مدیریم  4

خاه ردی دخ 
های سازما 

 وخزشی

خیبی اتژیک وخزش ، فبرنام های وخزشی ، فسایناخ دخ مدیریم استرفمدیریم الازکرد دخ سازما الف( تخصصی: 
واداخی دخ های وخزشی ، فمدیریم بازاخیابی دخ وخزش ، فمدیریم ماییاستراتژیک ، فنظاخ  و اخزشیابی دخ سازما 

 های سازما  و مدیریم  وخزش ، فنظری 
فیادگیری سازمانی و مدیریم فمدیریم منابع انسانی دخ وخزش ، فکاخبرد مدیریم کینیم دخ وخزش ،  ( انتخابی: 

-الاومی و بیبدانش دخ وخزش ، فمدیریم فناوخی اطالالا  دخ وخزش ، فمدیریم خفتاخ سازمانی ، فمدیریم خوابا
 ایاززی دخ وخزش  

-مدیریم خسان  5
 های وخزشی

جاعی ، اخت اطها و م انی نگاخش زبا  فاخسی ، فنظری فحقوق وخزشی و حقوق خسان  ، فآییبالف( تخصصی: 
های سازما  شناسی ، فنظری نگاخی وخزشی ، فاخت اطشناسی خسان  و ت زی ا  وخزشی ، فخ رنگاخی و خوزنام فجامع 

 و مدیریم 
های وخزشی ، مدیریم خفتاخسازمانی ، واداخی دخ وخزش ، فسایناخ دخ مدیریم خسان فمدیریم مایی ( انتخابی: 

ایازل دخ وخزش ، فمدیریم بازاخیابی وخزشی ، فمدیریم خسان  و ت زی ا  بازخگانی دخ الاومی و بیبخوابافمدیریم 
 وخزش  

مدیریم  6
خویدادهای 

 وخزشی

ایازل دخ وخزش ، الاومی و بیبفمدیریم خاه ردی خویدادهای ببخگ وخزشی ، فمدیریم خواباالف( تخصصی: 
ایاززی دخ وخزش ، فمدیریم بازاخیابی دخ های بیبمسابقا  وخزشی ، فآشنایی با سازما فمدیریم امنیم و ایانی دخ 

 های سازما  و مدیریم  خویدادهای وخزشی ، فسایناخ دخ مدیریم خویدادهای وخزشی ، فنظری 
سازمانی ، فمدیریم ایاززی ، فمدیریم خفتاخ های ببخگ مزی و بیبها و استادیومفآشنایی با مجاوال  ( انتخابی: 

واداخی دخ وخزش ، فمدیریم پایداخ دخ وخزش ، فمدیریم نظاخ  و اخزیابی خویدادهای وخزشی ، فمدیریم مایی
 منابع انسانی: داوطز ا  

 
 ارشد مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی. کارشناسی4-7
 شده اسم.  معرفی 5-7آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم

 ارشد گرایش مدیریت بازاریابی ورزشیآموختگان کارشناسیاجرا توسط دانشترین وظایف قابل . مهم5-7جدول 
 وظایف ردیف

 های بازاخیابی وخزشیای دخ مفسسا  و شرکمانجام خدما  مشاوخه 1
 بازاخیابی خویدادهای ببخگ وخزشیخیبی دخ زمین  توانایی برنام  2
 های بازاخیابی وخزشیتوانایی مدیریم مفسسا  و شرکم 3
 های برتر های ییگ انجام خدما  بازاخیابی وخزشی دخ باشگاه 4

 
شرده  معرفی 6-7های اررزی آ  دخ گرایش مدیریم بازاخیابی وخزشری دخ جدول دخوس تخصرصری و سررفصرل     

 اسم.  
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 . سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی 6-7جدول  
 هاسرفصل درس ردیف

وم انی بازاخیابی ارول 1
 وخزشی

کننده، تجاخ  خدما ، خفتاخ مصراوم انی ، فترکیب، سیستم اطالالا ، مدیریم توییدا  و فارول
 ایاززی و جزانی دخ وخزش  ایکترونیک و مدیریم فروش دخ بازاخیابی وخزشی ، فبازاخیابی بیب

خیبی استراتژیک برنام  2
 دخ بازاخیابی

خیبی استراتژیک، اخزیابی محیا، شناسایی های کزیدی آ  ، ففرایند برنام فچرخ  ت ییر استراتژی و گام
ها، آمیب برنام های استراتژیک، نحوه اجرای موفقیممسائل و موضوالا  استراتژیک، تدویب و تصویب برنام 

 خیبی استراتژیک  ها، مدیریم فرآیند و آغاز برنام بازبینی و بازیابی مجدد برنام 
خ بازاخیابی جزانی وخزشی ، فشناخم بازاخها و های اهتصادی، سیاسی، هانونی، و نظاختی دفمناهیم ، فمحیا مدیریم بازاخیابی جزانی 3

های اطالالا  و تحقیقا  ، فتعییب بازاخهای هدا و تث یم موهعیم ، خریداخا  جزانی وخزش ، فنظام
 گ اخی، توزیع و ت زیغ دخ بازاخهای جزانی وخزش  فخاه ردها، هیام

سایناخ دخ مدیریم  4
 بازاخیابی وخزشی

خه آخریب دستاوخدهای الزای بازاخیابی وخزشی ، فبحث پیرامو  چگونگی فاخائ  کننرانس ، فبحث دخبا
 های مرت ا  تدویب یک طرم پژوهشی، تدویب و اخائ  گباخش پژوهش الزای ، فنقد و برخسی پایا 

های سازما  و نظری  5
 مدیریم 

مدیریم الزای، بوخوکراسی، های های مدیریم ، فنظری بندی تئوخیهای مدیریم ، فط ق گیری نظری فشکل
-مدیریم اداخی، خوابا انسانی، مدیریم سیستم، مدیریم اهتضایی، مدیریم خفتاخ فردی و گروهی ، فنظری 

 های دانشاندا  مسزاا  دخ زمین  مدیریم     های نویب مدیریم ، فنظری 
کاخوخزی دخ بازاخیابی  6

 وخزشی )الازی/نظری(
کنندگا  مایی وخزشی ، فکاخ های وخزشی ، فآشنایی با حاایمسازما فشناسایی خسایم، اهداا و وظایف 

 های بازاخیابی وخزشی  های وخزشی فعال دخ امر بازاخیابی وخزشی یا شرکمدخ یکی از سازما 
-مدیریم برند و بزیم 7

 فروشی دخ وخزش
محصول، بازیکب ستاخه، های وخزشی، موفقیم، سنم، تحویل گ اخی، وفاداخی ب  برند، استادیومفنشا 

 های نامشزود، پژوهش خوی برند هواداخا ، تداالی برند و کینیم خدما ، سزم برند دخ داخایی
 شده اسم.معرفی 7-7های ارزی آ  دخ گرایش مدیریم بازاخیابی وخزشی دخ جدول دخوس انتخابی و سرفصل     

 . سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی 7-7جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

النوا  یک مقوی  اخالهی ، فحرینا ، خهی ا  فبازی جواناردان ، وخزشکاخ خوب بود  ، فخوحی  وخزشکاخی ب  اخالق دخ وخزش 1
آوخا : دیایکتیک وخزش ، فوخزش و سزط  مردا  ، فبرابری جنسیتی و نابرابری ، فزسن  غربی و اخالق و هم

 کاخبردی ، فاخالق اجتااالی و اسالمی دخ وخزش ، فحقوق معزوییم  
الاومی و مدیریم خوابا 2

 ایاززی دخ وخزشبیب
های دیداخی، شنیداخی و ه کاخ با خسان ایازل ، فنحوالاومی و خوابا بیبفم انی اخت اطا  ، فمناهیم خوابا

ایازل نوشتاخی ، فتویید مواد ت زی اتی ، فطراحی و ایجاد سایم ، فنقش خسان  دخ توسع  وخزش ، فخوابا بیب
ایاززی دخ ایاززی ، فآشنایی با مقرخا  و هوانیب بیبهای بیبها و فدخاسیو دخ وخزش ، فآشنایی با سازما 

 وق خسان  دخ وخزش  وخزش ، فآشنایی با حق
زدایی، نیروی انسانی، مدیریم کاخ و الازکرد، اثربخشی، های خه ری ، فانگیبش، تنشها و مزاخ فتئوخی مدیریم خفتاخسازمانی 3

 تشخی  محیا  
ارول، م انی و فزسن   4

 بدنی تربیم
ای و شناسی ، فتازیدا  حرف شناسی، جامع تربیتی وخزش ، فم انی خوا -فماهیم، هزارو، نقش اجتااالی

 های پیش خو    ای ، ففرهنگ مسابقا  و خویدادها ، فچایشهای حرف ش زی ، فخه ری و سازما 
کنندگا  و نقش حاایم 5

شرکای وخزشی دخ 
 بازاخیابی

بندی فبخشوتحزیل خفتاخهای مشتری ، فمناهیم اسپانسرشیپ و پاختنر ، فمشتریا  بازاخیابی وخزشی ، فتجبی 
های ایکترونیکی دخ بازاخیابی وخزشی ، فهواالد بازاخیابی بازاخ ، فترکیب بازاخیابی وخزشی ، فنقش خسان 

 وخزشی ، فحامیا  مایی مشزوخ جزانی دخ وخزش  
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مدیریم بازاخیابی دخ  6
های وخزشی سازما 

 ایاپیک

های اطالالا  ازاخیابی وخزشی ، فسیستمهای ب ها و مدلهای وخزشی ایاپیکی ، فتئوخیفآشنایی با سازما 
های ایاپیک جام جزانی فوت ال ، فح  شرکاء دخ بازی–کنندگا  مایی بازاخیابی وخزشی ، فنقش حاایم

 پخش تزویبیونی ، فمدیریم بازاخیابی جزانی وخزشی ، فپژوهش بازاخیابی دخ ایاپیک  

 
 مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشیارشد مدیریت ورزشی با گرایش . کارشناسی5-7
 شده اسم.  معرفی 8-7آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم

 ارشد گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشیآموختگان کارشناسیاجرا توسط دانشترین وظایف قابل . مهم8-7جدول 
 وظایف ردیف

 برای احداث، بازسازی و نگزداخی اماکب و تکسیسا  وخزشیخیبی برنام  1
 های آموزشی مدیریم اماکب و تکسیسا  وخزشیبرگباخی کاخگاه 2
 های وخزشیها و انواع باشگاهمدیریم اماکب و وخزشگاه 3
 وجوانا   و اداخا  تابع  مدیریم دخ کزی  اماکب و تکسیسا  وخزشی متعز  ب  فوزاخ  وخزش 4
 های وخزشی مشاوخه ب  مدیرا  مجاوال  5
 9-7های ارزی آ  دخ گرایش مدیریم اماکب و تکسیسا  وخزشی دخ جدول دخوس تخصصی و سرفصل     

 شده اسم. معرفی
 . سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 9-7جدول  

 هاسرفصل درس ردیف
مدیریم طراحی و  1

نگزداخی اماکب و 
 تجزیبا  وخزشی

ای ، های وخزشی ، فارول اخالق حرف یابی پروژهفالوامل مفثر دخ طراحی اماکب و فضاهای وخزشی ، فمکا 
های وخزشی ، فنحوه گبینش مشاوخ معااخی و ساخم، پیاانکاخا ، شرایا القد پروژهفچگونگی اجرای 

سازی، برداخی، ایابسازی ساختاا  وخزشی ، فتعایر، نگزداخی و بزرههراخداد ، فالنارر و جبئیا  مقاوم
 ها  ییسمهای وخزشی، نظاخ  و کنترل با انواع چکاندازه و ابعادزمیب

الاومی و خوابامدیریم  2
 ایاززی دخ وخزشبیب

های دیداخی، شنیداخی و ایازل ، فنحوه کاخ با خسان الاومی و خوابا بیبفم انی اخت اطا  ، فمناهیم خوابا
ایازل نوشتاخی ، فتویید مواد ت زی اتی ، فطراحی و ایجاد سایم ، فنقش خسان  دخ توسع  وخزش ، فخوابا بیب

ایاززی دخ ایاززی ، فآشنایی با مقرخا  و هوانیب بیبهای بیبها و فدخاسیو ا دخ وخزش ، فآشنایی با سازم
 وخزش ، فآشنایی با حقوق خسان  دخ وخزش  

مدیریم توسع ، تجزیب،   3
ها و نگزداخی اخدوگاه

 تنریحی-اماکب وخزشی

ها و اماکب و فکاخبری فضاهای وخزشی دخ طرم جامع شزرسازی ، فنحوه توسع  طراحی و مدیریم اخدوگاه
-ها و اماکب ، فبازسازی و نوسازی اماکب ، فمالحظا  ساختیوخزشی ، فنیازهای مختزف اخدوگاه-تنریحی

ها بافتی، اهتصادی و اجرایی دخ توسع  و تجزیب ، فمدیریم حنظ و نگزداخی از وسایل و تجزیبا  اخدوگاه
 ییسم تجزیب و نگزداخی از وسایل  و اماکب ، فطراحی چک

سایناخ دخ مدیریم اماکب  4
 و تکسیسا  وخزشی

فنحوه انتخاب یک موضوع پژوهشی ، فاخائ  کننرانس و بحث دخباخه آخریب دستاوخدهای الزای مدیریم 
اماکب و تکسیسا  وخزشی ، فبحث پیرامو  چگونگی تدویب یک طرم پژوهشی، تدویب و اخائ  گباخش 

 های مرت ا پژوهش الزای ، فنقد و برخسی پایا 
مدیریم ایانی دخ اماکب  5

 وخزشی
های بزداشتی ، فمدیریم خطر ،  فارول ایانی دخ طراحی، ساخم، نحوه استناده ، فاستانداخدها، شاخ 

های پیشگیری و کنترل حوادث ، فنحوه مدیریم و های حنظ ایانی ، فخوشفهوانیب، مقرخا  و دستوخایعال
ایانی جایگاه تااشاگرا  ، فارول ایانی دخ ساخم  خسانی دخ حوادث ، فارولکنترل جاعیم ، فکاک

 ها   خاهروها و معابر الاومی وخزشگاه
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مدیریم امنیم دخ اماکب  6
 وخزشی

فمدیریم خاه ردی خیسک دخ اماکب وخزشی ، فمدیریم نیروی انسانی دخ وخزش ، فمدیریم ساختاخها و 
های های تااشاگرا  ، فسیستمجایگاهوآمد ، فوآمد الاومی و خفمتکسیسا  و اجرا ، فمسیرهای خفم
های اویی  ها ، فامنیم خدما  ایکتریکی، ایکترونیکی و مکانیکی ، فکاکاخت اطی و کنترل دوخبیب وخزشگاه

 ویژه تااشاگرا  ، فمدیریم ایانی  
های سازما  و نظری  7

 مدیریم 
های مدیریم الزای، بوخوکراسی، های مدیریم ، فنظری بندی تئوخیهای مدیریم ، فط ق گیری نظری فشکل

-م سیستم، مدیریم اهتضایی، مدیریم خفتاخ فردی و گروهی ، فنظری مدیریم اداخی، خوابا انسانی، مدیری
 های دانشاندا  مسزاا  دخ زمین  مدیریم     های نویب مدیریم ، فنظری 

شده معرفی  10-7های ارزی آ  دخ گرایش مدیریم اماکب و تکسیسا  وخزشی دخ جدول  دخوس انتخابی و سرفصل     
 اسم.

 . سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 10-7جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

ها و آشنایی با مجاوال  1
های ببخگ مزی استادیوم

 ایاززی و بیب

تروخیستی ، های ببخگ ، فالوامل خاخجی دخ اطراا استادیوم ، فتدابیر امنیتی و ضد فطراحی جامع استادیوم
بینی الزم برای معزوییب ، فمیدا  دید تااشاگرا  دخ فاستناده چندمنظوخه ، فمدیریم و کنترل جاعیم ، فپیش

ها ، فاستادیوم و توخیسم ، فآشنایی وآمد دخ داخل استادیوم ، فخدما  تااشاگرا  و خسان ها ، فخفمجایگاه
 های ایاپیک  با استادیوم

خیبی تکسیسا ، برنام  2
اماکب و تجزیبا  

 وخزشی 

خیبی، طراحی و ساخم تکسیسا  و اماکب و برداخی از اماکب وخزشی ، ففرایند برنام فمدیریم بزره
-برداخی ، فمسائل هانونی برای مایکا  و مدیرا  اماکب ، فبرنام تجزیبا  ، فمدیریم منابع انسانی، مایی، بزره

 د  خیبی امنیتی ، فمدیریم الازکر
زدایی، نیروی انسانی، مدیریم کاخ و الازکرد، اثربخشی، های خه ری ، فانگیبش، تنشها و مزاخ فتئوخی مدیریم خفتاخ سازمانی 3

 تشخی  محیا  
مدیریم بازاخیابی  4

 وخزشی
مفثر دخ فمناهیم ، فتحقیقا  بازاخیابی و ایجاد طرم بازاخیابی وخزشی ، فآمیخت  بازاخیابی وخزشی و الوامل 

ها و گردشگری ها، ییگ گ اخی و ت زی ا  ، فبازاخیابی باشگاههای هیامهای دخآمدزایی ، فخوشآ  ، فشیوه
 وخزشی  

آشنایی با استانداخدهای  5
وسایل و تجزیبا  

 های وخزشیخشت 

ی، سواخی، هایقرانی، سواخکاخهای توپی، خاکتی، پای ، زمستانی، دوچرخ فوسایل و تجزیبا  خشت 
برداخی ، فمدیریم حنظ و نگزداخی وسایل کوهنوخدی، کشتی، بوکس، ووشو، جودو، تکواندو، کاخات ، وزن 

 های اماکب وخزشی بر اساس استانداخد  و تجزیبا  وخزشی ، فاندازه
مدیریم نظاخ  و  6

اخزیابی اماکب و 
 تکسیسا  وخزشی

اخزیابی اماکب ، فالازیا  نظاخ  ، ففرایند نظاخ  بر فمناهیم ، فمراحل تدویب برنام  نظاخ ، کنترل و 
ییسم وسایل ها ، فنحوه تزی  چکوخزشی از مراحل ساخم پروژه-استخرها ، ففرایند نظاخ  و اخزیابی فنی

 ها  ییسم نگزداخی و تعایر اماکب و وسایل ، فتحزیل دادهو تجزیبا  وخزشی ، فانواع چک
 

 های تفریحی  ارشد مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزشکارشناسی. 6-7
 شده اسم.  معرفی 11-7آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم
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 تفریحی   هایورزش  و  فراغت  مدیریت اوقاتارشد گرایش  آموختگان کارشناسیاجرا توسط دانش ترین وظایف قابل . مهم11-7جدول  
 وظایف ردیف

 ای ب  مراکب وخزشی و تنریحا  سایمانجام خدما  مشاوخه 1
 های اوها  فراغم و تنریحا  سایم وخزشیتوانایی اجرا و هدایم برنام  2
 هاهای تنریحی و مراکب وخزشی متعز  ب  شزرداخیتوانایی مدیریم پاخک 3
 های تنریحی های آموزشی )الازی و نظری( اوها  فراغم و وخزشتدخیس دخ کاخگاهتوانایی  4
 های هاگانی توانایی کاخشناسی و مدیریم دخ فدخاسیو  وخزش 5
 های تنریحی فعاییم داخند.نوالی دخ زمین  اوها  فراغم و وخزشها و مفسساتی ک  ب ای دخ کزی  سازما انجام خدما  مشاوخه 6
های تنریحی دخ جدول  های اررزی آ  دخ گرایش مدیریم اوها  فراغم و وخزشس تخصرصری و سررفصرلدخو     

 شده اسم.  معرفی 12-7
 تفریحی  هایورزش و فراغت . سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش مدیریت اوقات12-7جدول  

 هاسرفصل درس ردیف
مدیریم اوها  فراغم و  1

 های تنریحیوخزش
های اوها  فراغم ، یافت  ، ففعاییمفمناهیم، تاخیخچ  ، فاوها  فراغم، تنریح، سرگرمی و وخزش سازما 

خیبی و تداخک ، فاجباء برنام  ، فرنعم اوها  فراغم ، فمدیریم شزری، کنندگا  و نیازها ، فبرنام فشرکم
 وخزش شزروندی و اوها  فراغم ، فتحقیقا  اوها  فراغم ، فساختاخها  

مدیریم منابع انسانی دخ  2
 اوها  فراغم

خیبی مدیریم منابع انسانی ، فاخت اطا  انسانی و فنقش مدیر برای مدیریم و خه ری منابع انسانی ، فبرنام 
کنندگا  ، فآموزش و توسع  منابع انسانی ، فسالمتی و ایانی کاخکنا  ، حل تعاخضا  ، فهااهنگی شرکم

 های وخزشی با تککید بر مدیریم منابع انسانی   های سازما تنوع  و فویژگیفطراحی سازمانی ، فمدیریم 
مدیریم اخدوها و  3

خویدادهای هاگانی و 
 تنریحی 

های بست  و باز ، فاجباء برنام  اوها  فراغم دخ وخزشی دخ محیا فمناهیم اخدو و کاپینگ ، ففعاییم
های وخزشی دخ اخدوها ، فایانی دخ اخدو ، اخدوها ، فمدیریم تیمهای الازیاتی دخ گیریاخدوها ، فتصایم

های الازی دخ اخدو و محیطی ، فمزاخ فاهامم دخ ط یعم ، فاوها  فراغم، وخزش و مالحظا  زیسم
 های ایرا   ها و کاپآشنایی با اخدوگاه

زشی ، فخویدادهای ببخگ وخزشی و ای بر گردشگری وخزش، تجاخ ، تنریحا  و گردشگری وخفمقدم  گردشگری وخزشی 4
های بومی و گردشگری ، فانواع گردشگری وخزشی ، فرنعم، بازاخیابی، اهتصاد، گردشگری ، فوخزش

 اکوتوخیسم و توسع  گردشگری وخزشی ، فاخزشیابی ، فخویکردهای نویب و آینده گردشگری  
ها و م انی اوها  نظری  5

 فراغم
-انی مدیریم اوها  فراغم ، فمدیریم سازمانی و خویدادها ، فارول برنام وم های مدیریتی ، فارولفمدل

 های اوها  فراغم  دهی خویدادهای مزم ، فنظاخ  و اخزیابی برنام خیبی ، فسازما 
شناسی اوها  جامع  6

 فراغم
شناسی ، جامع بدنی و وخزش دخ شناسی، فرهنگ و اخالق دخ اوها  فراغم ، فپدیده تربیمفکزیا  جامع 

وتحکیم خوابا اجتااالی ، بدنی و وخزش دخ توسع بدنی و وخزش ، فنقش تربیمفساختاخ اجتااالی و تربیم
های وخزشی و جامع  ، ها ، فاوها  فراغم، فعاییمشناختی ، فوخزش و خسان های جامع ها و نظری فدیدگاه

 های اجتااالی و فرهنگی  فدگرگونی
های سازما  و نظری  7

 مدیریم 
های مدیریم الزای، بوخوکراسی، های مدیریم ، فنظری بندی تئوخیهای مدیریم ، فط ق گیری نظری فشکل

-مدیریم اداخی، خوابا انسانی، مدیریم سیستم، مدیریم اهتضایی، مدیریم خفتاخ فردی و گروهی ، فنظری 
 زمین  مدیریم      های دانشاندا  مسزاا  دخهای نویب مدیریم ، فنظری 

دخ  تنریحرری هررایوخزش و فراغررم هررای ارررزی آ  دخ گرررایش مرردیریم اوهررا دخوس انتخررابی و سرفصررل     
 شده اسم.معرفی 13-7جدول 
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 تفریحی هایورزش و فراغت . سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش مدیریت اوقات13-7جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

ها و مدیریم پاخک 1
 های تنریحیمکا 

شده ، فامکانا ، ها، فضاهای تنریحی و نواحی حناظمها و وظایف یک مدیر اماکب وخزشی ، فپاخکفنقش
های آبی ، فطراحی فضاهای تنریحی برای اهشاخ ویژه: بانوا ، سایاندا ، ها دخ وخزشتجزیبا  و اندازه

زمانی ، فدسترسی، ایانی، کنترل و امنیم ، خیبی برنام -های وخزشیمعزوال  و کودکا  ، فمدیریم مکا 
 ها  ها ، فنوگرایی دخ اماکب وخزشی ، فنظاخ  بر مدیریم پاخکفمدیریم نواحی تحم حاایم و پاخک

اوها  فراغم و  2
 زیسممحیا

ها زیسم ، فسیاسمزیسم ، فاخت اط وخزش و محیافمناهیم بنیادی و موضوالا  مرت ا با وخزش و محیا
-ایاززی ایاپیک ، فنظریا  محیطی ، فدستوخایعال وخزش و محیامحیطی کایت  بیبزیسمو اهداما  

های های وخزشی ، فطراحی فعاییمهای محیطی و فعاییممحیطی ، فاسترسزیسم ، فپیشنزادهای زیسم
 زیسم  وخزشی دخ جزم حاایم از محیا

مدیریم بازاخیابی دخ  3
-اوها  فراغم و وخزش

 های تنریحی

صاد دخ رنعم وخزش ، فوخزش و مسائل مرت ا با بودج  ، بازاخهای وخزشی ، فمدیریم دخ وخزش و فاهت
های بازخگانی ، فپول دخ وخزش ، سود دخ وخزش ، فهوانیب اوها  فراغم دخ بخش-اهتصاد ، فتحزیل هبین 

 فتزویبیو  و نقش آ  دخ توسع  وخزش ، فت زی ا  دخ اوها  فراغم و تنریح  
اماکب تنریحی و  مدیریم 4

 فراغتی
ها، امکانا  و خیبی برای مسابقا ، فعاییمها دخ اوها  فراغم ، فبرنام فمدیریم خدما  و سرویس

خدما  ، فمدیریم خطرا  و ایانی ، فحنظ و نگزداخی و مدیریم تکسیسا  خویدادهای وخزشی ، 
دما  ، فاخزیابی اماکب و نیازها ، خیبی اوها  فراغم و امکانا  و خفمدیریم اماکب وخزشی آبی ، فطرم

 فنوگرایی دخ اماکب وخزشی  
های وخزشی ، فم انی مسئوییم فوخزش دخ هانو  اساسی م.ا.ا. ، فهانو  حوادث ناشی از وخزش و بیا  م انی حقوق وخزشی 5

وخزشی ، های جبایی مدیرا  جبایی هواالد الاومی حقوق جبا ، فارول حقوهی برای مدیرا  و مسئوییم
کنندگا  دخ فاهداما  حقوهی، احتیاطی و حاایتی ه ل و پس از وهوع سوانح وخزشی ، فردما  شرکم

های وخزشی ، فمسئوییم ناشی از امکانا ، الرض  کاال، مسئوییم محض و مسئوییم تضایب کاال ، فعاییم
 فمحاس   و ج را  خساخ  کاخکنا   

واداخی دخ مدیریم مایی 6
 وخزش

 خیبی، استخدام، اخزشیابی، آموزش، نگزداخی، حقوق، مبایا، خفاه، ایانی و ...بع انسانی: برنام ایف( منا
سازمانی، دستگاه، ارول بندیبندی الازیاتی االت اخ، اموخ، فصل، برنام ، فعاییم، طرم، ط ق ب( مایی: ط ق 
 تصاد های تنظیم و سیکل و اجرا و نظاخ  بر بودج ، حسابداخی و اهبودج  و خوش

 
 های ورزشی ارشد مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت راهبردی در سازمان. کارشناسی7-7
 شده اسم.  معرفی 14-7آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم

 ورزشی هایسازمان در راهبردی ارشد گرایش مدیریتکارشناسی آموختگان اجرا توسط دانش ترین وظایف قابل. مهم14-7جدول 
 وظایف ردیف

 های وخزشیخئیس  فدخاسیو خئیس و هر یک از االضای هیئمهای دبیر، نایبانجام مسئوییم 1
 های کشوخهای وخزشی استا خیاسم دخ کزی  هیئم 2
 وخزشیهای ها و سازما ای دخ باشگاهانجام خدما  مشاوخه 3
 های وخزشیهای آموزشی برای سازما برگباخی کاخگاه 4
 های جامع وخزشیالضویم دخ شوخاهای خاه ردی طرم 5
  15-7های وخزشری دخ جدول های اررزی آ  دخ گرایش مدیریم خاه ردی دخ سرازما دخوس تخصرصری و سررفصرل     

 شده اسم.  معرفی
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 ورزشی هایسازمان در گرایش مدیریت راهبردی. سرفصل و محتوای دروس تخصصی 15-7جدول  
 هاسرفصل درس ردیف

مدیریم الازکرد دخ  1
 های وخزشیسازما 

بندی الازکرد ، فآموزش و اخزیابی گیری و خت  خیبی، اندازهفمناهیم ، ففرایند مدیریم الازکرد ، فبرنام 
 های الزم  الازکرد و مزاخ های مدیریم مدیریم الازکرد ، فکاخ  امتیازی متواز  ، فمدل

سایناخ دخ مدیریم  2
 استراتژیک وخزش

های مدیریم خاه ردی ، فنحوه انتخاب یک موضوع پژوهشی ، فاخائ  کننرانس و بحث دخباخه آخریب خوش
 های استراتژیک های استراتژیک ، فنقد برنام فبحث پیرامو  چگونگی تدویب برنام 

خیبی های برنام خیبی استراتژیک ، فمدلنی و مکاتب مدیریم استراتژیک ، ففرایند مدیریم و برنام فم ا خیبی استراتژیکبرنام  3
 های سازمانی ، فاز استراتژی تا الال  استراتژیک ، فانواع استراتژی سازمانی ، فموانع استراتژی

نظاخ  و اخزشیابی دخ  4
 سازما  وخزشی

های اخزیابی ، فجایگاه و اهایم اخزیابی و نظاخ  دخ سازما  ، ففرایند و خوشفم انی نظاخ  و اخزیابی ، 
ها با الازکرد ، فنحوه دخج  ، فمرت ا کرد  پاداش 360نگر وها و استانداخدها ، فاخزیابی پیشفشاخ 

 وخی امکانا  و تجزیبا  وخزشی ، فشیوه اخزشیابی منابع انسانی  اخزیابی بزره
ی مدیریم بازاخیاب  5

 وخزشی
فمناهیم ، فتحقیقا  بازاخیابی و ایجاد طرم بازاخیابی وخزشی ، فآمیخت  بازاخیابی وخزشی و الوامل مفثر دخ 

ها و گردشگری ها، ییگ گ اخی و ت زی ا  ، فبازاخیابی باشگاههای هیامهای دخآمدزایی ، فخوشآ  ، فشیوه
 وخزشی  

واداخی دخ مدیریم مایی 6
 وخزش

 خیبی، استخدام، اخزشیابی، آموزش، نگزداخی، حقوق، مبایا، خفاه، ایانی و ...منابع انسانی: برنام ایف( 
سازمانی، دستگاه، ارول بندیبندی الازیاتی االت اخ، اموخ، فصل، برنام ، فعاییم، طرم، ط ق ب( مایی: ط ق 
 اهتصاد  های تنظیم و سیکل و اجرا و نظاخ  بر بودج ، حسابداخی وبودج  و خوش

های سازما  و نظری  7
 مدیریم 

های مدیریم الزای، بوخوکراسی، های مدیریم ، فنظری بندی تئوخیهای مدیریم ، فط ق گیری نظری فشکل
-مدیریم اداخی، خوابا انسانی، مدیریم سیستم، مدیریم اهتضایی، مدیریم خفتاخ فردی و گروهی ، فنظری 

 انشاندا  مسزاا  دخ زمین  مدیریم     های دهای نویب مدیریم ، فنظری 
 16-7دخ جدول  وخزشی هایسازما  دخ های ارزی آ  دخ گرایش مدیریم خاه ردیدخوس انتخابی و سرفصل     

 شده اسم.معرفی
 ورزشی هایسازمان در . سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش مدیریت راهبردی16-7جدول 

 هاسرفصل درس ردیف
مدیریم منابع انسانی دخ  1

 وخزش
های وخزشی از دیدگاه مدیریم منابع های خار سازما فمدیریم استراتژیک منابع انسانی ، فویژگی

وخی منابع انسانی ، انسانی ، فج ب، آموزش و تواناندسازی کاخکنا  و داوطز ا  ، فالدایم سازمانی و بزره
 فمدیریم تنوع ، فاخزشیابی منابع انسانی   

کاخبرد مدیریم کینیم  2
 دخ وخزش

های کینیم و انواع و مداخی و خضایم مشتری ، فتاخیخچ  مدلفمناهیم ، فارول مدیریم کینیم ، فمشتری
 های وخزشی ، فگسترش الازکرد کینیم  ها دخ سازما کاخبرد آ 

یادگیری سازمانی و  3
 مدیریم دانش دخ وخزش

های بندی دانش دخ سازما  ، فتنکر و نگرش سیستای ، فمدلفمدیریم دانایی، دانش و اطالالا  ، فط ق 
های مدیریم دانش ، فخاه ردهای مدیریم دانش ، فموانع تسری دانش ، فکاخبرد مدیریم دانش  دخ سازما 

 وخزشی
مدیریم فناوخی  4

 اطالالا  دخ وخزش
های خاه ردی اطالالا  وخزشی ، ففناوخی اطالالا  و فم انی و اهایم مدیریم اطالالا  دخ وخزش ، فنظام

افباخهای مدیریم گیری ، فآشنایی با نرمگیری دخ سازما  ، فایگوهای فردی و سازمانی تصایمتصایم
 افباخهای آناییب دخ وخزش   ، فنرماطالالا  دخ وخزش ، فهوش مصنوالی 

زدایی، نیروی انسانی، مدیریم کاخ و الازکرد، اثربخشی، های خه ری ، فانگیبش، تنشها و مزاخ فتئوخی مدیریم خفتاخ سازمانی 5
 تشخی  محیا  



 

  Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

264 مبانی علوم ورزشی

الاومی و مدیریم خوابا 6
 ایاززی دخ وخزشبیب

های دیداخی، شنیداخی و ایازل ، فنحوه کاخ با خسان خوابا بیبالاومی و فم انی اخت اطا  ، فمناهیم خوابا
ایازل نوشتاخی ، فتویید مواد ت زی اتی ، فطراحی و ایجاد سایم ، فنقش خسان  دخ توسع  وخزش ، فخوابا بیب

ایاززی دخ ایاززی ، فآشنایی با مقرخا  و هوانیب بیبهای بیبها و فدخاسیو دخ وخزش ، فآشنایی با سازما 
 وخزش ، فآشنایی با حقوق خسان  دخ وخزش  

 های ورزشی ارشد مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت رسانه. کارشناسی8-7
 شده اسم.  معرفی 17-7آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم

 ورزشی هایرسانه ارشد گرایش مدیریتآموختگان کارشناسی دانش اجرا توسط ترین وظایف قابل. مهم17-7جدول 
 وظایف ردیف

 های وخزشیتوانایی الضویم دخ هیئم تحریری  خسان  1
 فرهنگی  -انجام اموخ کاخشناسی و تحزیل موضوالا  وخزشی 2
 های وخزشیها و وظایف مدیرمسئول و سردبیری خسان توانایی انجام مسئوییم 3
 های وخزشیهای وخزشی برای مدیرا  اخشد سازما ای دخ زمین  مط والا  و خسان خدما  مشاوخهانجام  4
 های وخزشیایازل سازما الاومی و بیبتوانایی پ یرش مسئوییم خوابا 5
 های وخزشیهای آموزشی دخ زمین  خسان توانایی تدخیس دخ کاخگاه 6
شده معرفی 18-7دخ جدول  وخزشی هایهای ارزی آ  دخ گرایش مدیریم خسان دخوس تخصصی و سرفصل     

 اسم. 
 ورزشی های. سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش مدیریت رسانه18-7جدول  

 هاسرفصل درس ردیف
حقوق وخزشی و حقوق  1

 خسان 
حقوق اخت اطا  جاعی ، فسیر آزادی و سانسوخ مط والا  ، فوضع -حقوهیبندی فمناهیم، تعاخیف و ط ق 

ایاززی، مط والا ، مفسسا  مط والاتی ، های داخزی، بیبجاعی ، فخ رگباخیحقوهی تکسیس و اداخه اخت اط
نگاخی  و فح  مایکیم ای خوزنام استقالل حرف  -نگاخیفخادیوتزویبیو  ، فوضع حقوهی حرف  خوزنام 

 معنوی اثر  
های مجاز و های زبا  ، فآشنایی با زبا  مصطزح ، فاالالم و تزنظ رحیح ، فغزافزبا  معیاخ ، فگون  نگاخش زبا  فاخسیآئیب 2

ها ، فاستناده از گویی ، فارطالحا  واژگا  محزی، مزجوخ و غیر خاخجی و کاخبرد آ غیرمجاز ، فسره
کاخگیری واژگا  خاخجی ، فاالالم خاخجی و هواالد ناظر بر استناده از آ  دخ میبا  مجاز ب  ترجا  دخ زبا  و

 های زبانی و توزیع ج رافیایی ، فزبا  محاوخه و ادبی زبا  فاخسی ، فگون 
ها و م انی نظری  3

 جاعیاخت اط
جاعی ، فاهایم مطایعا   اطهای اختها ، فسیر پیشرفم نظری جاعی و اهایم آ های اخت اطفکزیا  نظری 

ویژه کشوخهای جزا  سوم ، فسیری دخ نخستیب مطایعا  اخت اطی اخت اطی انتقادی دخ دنیای امروز ب 
جاعی دخ اسالم ، فم انی غیرمنظم دخ کشوخهای غربی ، فمطایعا  اخت اطی تجربی، انتقادی ، فاخت اط

 جاعی دخ وخزش  اخت اط
شناسی خسان  و جامع  4

  ا  وخزشیت زی
های مختزف ترغیب و اهناع ، فانواع ت زیغ و ت زی ا  وخزشی ، فپیام و چگونگی ننوذ آ  دخ مخاط ا  ، فشیوه

های ت زی اتی ، فکاخبرد و هدا ت زیغ ، فامکانا  و شناسی پیامهای الازی و تجربی ت زیغ ، فخوا فخوش
 الاومی و ت زیغ   های ت زیغ ، فتکثیر ت زیغ بر مخاط ا  ، فافکاخمحدودیم

-خ رنگاخی و خونام  5
 نگاخی وخزشی

های خ رنویسی، تیتر، مصاح  ، تزی  فخ رنگاخ، خ رنویسی، فرایند خ ر از خویداد تا مخاط ا ، انواع یید، س ک
 و تنظیم خ ر، ویراستاخی و مدیریم خ ر  

داد ، شنید ، های ساده اخت اط انسانی، ارول حاکم بر اخت اط انسانی دخ وخزش ، فگوشفاخت اطا ، مدل شناسیاخت اط 6
جاعی وخزشی ، فتحوال  تاخیخی مط والا  وخزشی ، زبا ، نااد، اخت اطا  غیرکالمی ، فوسایل اخت اط
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های اداخه مط والا ، سیناا، خادیوتزویبیو  دخ حوزه  جاعی از گ شت  تا حال ، فخوی فوضع و مسائل اخت اط
 های اخت اطی و انتشاخاتی و ت زی اتی   وخزش ، ففعاییم

های سازما  و نظری  7
 مدیریم 

های مدیریم الزای، بوخوکراسی، های مدیریم ، فنظری بندی تئوخیهای مدیریم ، فط ق گیری نظری فشکل
-مدیریم اداخی، خوابا انسانی، مدیریم سیستم، مدیریم اهتضایی، مدیریم خفتاخ فردی و گروهی ، فنظری 

 اا  دخ زمین  مدیریم     های دانشاندا  مسزهای نویب مدیریم ، فنظری 
 شده اسم.معرفی  19-7دخ جدول    وخزشی  هایهای ارزی آ  دخ گرایش مدیریم خسان دخوس انتخابی و سرفصل     

 ورزشی های. سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش مدیریت رسانه19-7جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

واداخی دخ مدیریم مایی 1
 وخزش

 خیبی، استخدام، اخزشیابی، آموزش، نگزداخی، حقوق، مبایا، خفاه، ایانی و ...انسانی: برنام ایف( منابع 
سازمانی، دستگاه، ارول بندیبندی الازیاتی االت اخ، اموخ، فصل، برنام ، فعاییم، طرم، ط ق ب( مایی: ط ق 
 د های تنظیم و سیکل و اجرا و نظاخ  بر بودج ، حسابداخی و اهتصابودج  و خوش

سایناخ دخ مدیریم  2
 های  وخزشیخسان 

-فنحوه انتخاب یک موضوع پژوهشی ، فاخائ  کننرانس و بحث دخباخه آخریب دستاوخدهای مدیریم خسان 
 مرت ا  نام های وخزشی ، فبحث پیرامو  چگونگی تدویب گباخش پژوهش الزای ، فنقد پایا 

زدایی، نیروی انسانی، مدیریم کاخ و الازکرد، اثربخشی، های خه ری ، فانگیبش، تنشها و مزاخ فتئوخی مدیریم خفتاخ سازمانی 3
 تشخی  محیا  

الاومی و مدیریم خوابا 4
 ایاززی دخ وخزشبیب

های دیداخی، شنیداخی و ایازل ، فنحوه کاخ با خسان الاومی و خوابا بیبفم انی اخت اطا  ، فمناهیم خوابا
ایازل ی اتی ، فطراحی و ایجاد سایم ، فنقش خسان  دخ توسع  وخزش ، فخوابا بیبنوشتاخی ، فتویید مواد ت ز

ایاززی دخ ایاززی ، فآشنایی با مقرخا  و هوانیب بیبهای بیبها و فدخاسیو دخ وخزش ، فآشنایی با سازما 
 وخزش ، فآشنایی با حقوق خسان  دخ وخزش  

مدیریم بازاخیابی  5
 وخزشی

  بازاخیابی و ایجاد طرم بازاخیابی وخزشی ، فآمیخت  بازاخیابی وخزشی و الوامل مفثر دخ فمناهیم ، فتحقیقا
ها و گردشگری ها، ییگ گ اخی و ت زی ا  ، فبازاخیابی باشگاههای هیامهای دخآمدزایی ، فخوشآ  ، فشیوه
 وخزشی  

مدیریم خسان  و ت زی ا   6
 بازخگانی دخ وخزش

، فت زی ا  بازخگانی دخ جزا  امروز ، فاهداا ت زی ا  بازخگانی: آگاه کرد ، فتاخیخچ  و ضروخ  ت زی ا  
کننده و الوامل مفثر بر آ  ، فمتقاالدسازی و ترغیب ، فمدل ایجاد، ترجیح و متقاالدسازی ، فخفتاخ مصرا

 و ت زی ا  ، فبودج  ت زی ا  ، فآمیخت  ترویج   POSDCORBمدیریم 
 

 های ورزشی  ارشد مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت رویدادکارشناسی. 9-7
 شده اسم.  معرفی 20-7آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم
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 ورزشی رویدادهای ارشد گرایش مدیریتآموختگان کارشناسی اجرا توسط دانش ترین وظایف قابل. مهم20-7جدول 
 وظایف ردیف

 مدیریم و برگباخی خویدادها و مسابقا  وخزشی داخزی  1
 های گوناگو  برگباخی خویدادهای وخزشیای دخ زمین خدما  مشاوخه 2
 ایاززی وخزشی دخ داخل کشوخ های مختزف خویدادهای بیبهای بخشتوانایی انجام مسئوییم 3
 های وخزشی کشوخ  اجرایی و مسابقا  فدخاسیو های مدیریم کایت  4
 های وخزشی کشوخها و هیئمها، فدخاسیو های آموزشی دخ زمین  خویدادهای وخزشی برای سازما برگباخی کاخگاه 5

 
شرده  معرفی 21-7دخ جدول  های اررزی آ  دخ گرایش مدیریم خویدادهای وخزشریدخوس تخصرصری و سررفصرل     

 اسم.  
 . سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی 21-7جدول  

 هاسرفصل درس ردیف
مدیریم خاه ردی  1

خویدادهای ببخگ 
 وخزشی

های جزانی ، های ایاپیک، آسیایی و جامفرنعم خویدادهای وخزشی ، فاخائ  پیشنزاد داوطزب میببانی بازی
دهی و خیبی خویدادهای ببخگ وخزشی ، فسازما  برگباخکننده خویدادهای ببخگ وخزشی ، فسازما فبرنام 

های اهتصادی، اجتااالی، سیاسی، فرهنگی و الارانی ، الازیا  اجرایی ، اثرا  خویدادهای وخزشی دخ حوزه
 خویداد خیبی  بودج ، اموخ مایی، نظاخ ، کنترل و اخزیابی ، فگباخش پایا  فبرنام 

الاومی و مدیریم خوابا 2
 ایاززی دخ وخزشبیب

های دیداخی، شنیداخی و ایازل ، فنحوه کاخ با خسان الاومی و خوابا بیبفم انی اخت اطا  ، فمناهیم خوابا
ایازل نوشتاخی ، فتویید مواد ت زی اتی ، فطراحی و ایجاد سایم ، فنقش خسان  دخ توسع  وخزش ، فخوابا بیب

ایاززی دخ ایاززی ، فآشنایی با مقرخا  و هوانیب بیبهای بیبها و فدخاسیو وخزش ، فآشنایی با سازما دخ 
 وخزش ، فآشنایی با حقوق خسان  دخ وخزش  

مدیریم امنیم و ایانی  3
 دخ مسابقا  وخزشی

منیم و ایانی دخ خیبی مدیریم اها ، فبرنام دهی دخ استادیومشناسی و نحوه سازما فمناهیم ، فجاعیم
خویدادها ، فوظایف حقوهی مدیرا  خویدادها ، فهوانیب و مقرخا  ایانی و امنیتی دخ خویدادها ، فمدیریم 

دهی و اجرای الازیا  امنیتی دخ مسابقا  ، فایانی اماکب و کنندگا  ، فسازما ونقل شرکمامنیم حال
 وسایل دخ خویدادهای وخزشی  

های آشنایی با سازما  4
 ایاززی دخ وخزشیبب 

ایاززی دخ منطق ، هاخه و جزا  ، فنحوه های بیبفمدیریم، سازما ، فدخاسیو ، کنندخاسیو  ، فسطوم سازما 
ایاززی بیب ها و وظایف ارزی آ  ، ففرایند تکسیس یک سازما ایاززی ایاپیک و مکموخیمتکسیس کایت  بیب

های مزی ایاپیک ، فشوخای رایاپیکی ، فانجاب کایت ایاززی وخزشی غیهای بیبدخ وخزش ، ففدخاسیو 
 ای  های هاخهای ، فکنندخاسیو های ایاپیکی هاخهآمریکب و سایر سازما ایاپیک آسیا ، فسازما  وخزشی پا 

مدیریم بازاخیابی دخ  5
 خویدادهای وخزشی

های بازاخیابی ، کنندگا  ، ففعاییمهای مصراکنندگا  خویدادهای وخزشی ، فانگیبهفخفتاخشناسی مصرا
ها و ساختاخهای بازاخیابی ، فراح ا  خویدادهای وخزشی و هراخدادها ، فحقوق پخش تزویبیونی فییگ 

ای  و جام جزانی های ایاپیک، هاخههای ایاپیک ، فبازاخیابی دخ بازیخویدادها ، فاهتصاد میببانا  بازی
 فوت ال 

سایناخ دخ مدیریم  6
 های  وخزشیخویداد

-فنحوه انتخاب یک موضوع پژوهشی ، فاخائ  کننرانس و بحث دخباخه آخریب دستاوخدهای مدیریم خویداد
 مرت ا  نام های وخزشی ، فبحث پیرامو  چگونگی تدویب گباخش پژوهش الزای ، فنقد پایا 

های سازما  و نظری  7
 مدیریم 

های مدیریم الزای، بوخوکراسی، های مدیریم ، فنظری خیبندی تئوهای مدیریم ، فط ق گیری نظری فشکل
-مدیریم اداخی، خوابا انسانی، مدیریم سیستم، مدیریم اهتضایی، مدیریم خفتاخ فردی و گروهی ، فنظری 

 های دانشاندا  مسزاا  دخ زمین  مدیریم     های نویب مدیریم ، فنظری 
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شده معرفی 22-7دخ جدول  گرایش مدیریم خویدادهای وخزشیهای ارزی آ  دخ دخوس انتخابی و سرفصل     
 اسم.

 . سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی 22-7جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

ها و آشنایی با مجاوال  1
های ببخگ مزی استادیوم

 ایاززی و بیب

اطراا استادیوم ، فتدابیر امنیتی و ضد تروخیستی ، های ببخگ ، فالوامل خاخجی دخ فطراحی جامع استادیوم
بینی الزم برای معزوییب ، فمیدا  دید تااشاگرا  دخ فاستناده چندمنظوخه ، فمدیریم و کنترل جاعیم ، فپیش

ها ، فاستادیوم و توخیسم ، فآشنایی وآمد دخ داخل استادیوم ، فخدما  تااشاگرا  و خسان ها ، فخفمجایگاه
 های ایاپیک  استادیومبا 

زدایی، نیروی انسانی، مدیریم کاخ و الازکرد، اثربخشی، های خه ری ، فانگیبش، تنشها و مزاخ فتئوخی مدیریم خفتاخ سازمانی 2
 تشخی  محیا  

واداخی دخ مدیریم مایی 3
 وخزش

 نگزداخی، حقوق، مبایا، خفاه، ایانی و ...خیبی، استخدام، اخزشیابی، آموزش، ایف( منابع انسانی: برنام 
سازمانی، دستگاه، ارول بندیبندی الازیاتی االت اخ، اموخ، فصل، برنام ، فعاییم، طرم، ط ق ب( مایی: ط ق 
 های تنظیم و سیکل و اجرا و نظاخ  بر بودج ، حسابداخی و اهتصاد بودج  و خوش

مدیریم پایداخ دخ  4
 وخزش

زیسم ناسایم زیسم ، فتزدیدا  دخازمد  و جزانی برای وخزش ، فدخک اثرا  محیافآثاخ وخزش بر محیا
ای پایداخ از یک مسابق  یا سازی سازما  برای ایجاد ت ییرا  مث م ، فناایش چزرهبر وخزش ، فآماده

های های مجاوال خویداد ، فمروخی بر مطایعا  موخدی ، فطراحی، ساخم و کاخکرد پایداخ ، ففعاییم
زیسم مراکب وخزشی ، زشی برای پایداخی محیا ، فخاه ردها و الازکردهای خدما  برای حنظ محیاوخ

 آوخی زبای  و ضایعا  مراکب وخزشی ، فسازما  وخزشی پایداخ فمدیریم تخریب، جاع
مدیریم نظاخ  و  5

اخزیابی خویدادهای 
 وخزشی

ی یک برنام  نظاخ  و اخزیابی برای فارول و مناهیم ، فشش سیگاا دخ خویدادها ، فتدویب و طراح
خیبی الازیاتی ، فنظاخ  بر اموخ فنی خویدادهای وخزشی ، فنظاخ  خویدادهای وخزشی ، فنظاخ  بر برنام 

-خیبی خشد و اختقاء خویدادها ، فنحوه تکایل فرمهای پشتی انی خویدادها ، فنظاخ  بر برنام بر اجرای برنام 
 ل نتایج اخزیابی  های نظاخ  و اخزیابی ، فتحزی

مدیریم منابع انسانی  6
 )داوطز ا (

های وخزشی ، فالازیا  منابع انسانی: تکمیب، ج ب، حنظ، اخزیابی ، فمدیریم منابع انسانی دخ سازما 
ای ، فمدیریم ت ییر و منابع های ایاپیک و هاخهفمدیریم تنوع دخ محل کاخ ، فمدیریم داوطز ا  دخ بازی

های انسانی و مدیریتی ، فمدیریم استراتژیک منابع انسانی ، فطراحی و اجرای استراتژیک فمزاخ انسانی ، 
 منابع انسانی  

 
 . دکترای مدیریت ورزشی10-7

بدنی و الزوم وخزشی  و پس از بازنگری خیبی دخ تربیمدکترای مدیریم وخزشی دخ ایرا  با النوا  فمدیریم و برنام 
 1393مصوب شد. محتوای خشت  مدیریم وخزشی باخ دیگر دخ سال  1384فمدیریم وخزشی  دخ سال با النوا  

موخد تصویب  23-7دخردی ب  شرم جدول  40گرایش و ت ییرا  حدود باخ با س موخدبازنگری هراخ گرفم و ایب
یگر و ه ل از اتاام دوخه (. کاتر از دو سال از اجرای خویکرد جدید؛ باخ د1393هراخ گرفم )کایت  الزوم وخزشی، 

 1395ای جدید دخ سال  شود، باخ دیگر و با مصوب ها ک  دخ ابالغ برنام  نیب ب  آ  اشاخه میگون  برنام سای  برای ایبپنج
 النوا  فمدیریم وخزشی  و با خویکرد الاومی بازگشم.  ب 
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 1393و تغییرات آن در سال  1384های مصو  دکترای رشته مدیریت ورزشی در سال . جدول گرایش23-7جدول 
 (1393مدیریت ورزشی با سه گرایش )سال  (1384مدیریت ورزشی)سال  ردیف

های اوقات فراغت و ورزش عمومی 
 تفریحی

ها مدیریت راهبردی در سازمان
 و رویدادهای ورزشی

مدیریت بازاریابی و 
 های ورزشیرسانه 

های اطالالا  مدیریم دخ نظام 1
 وخزش

های اطالالاتی مدیرا  سیستم
 های وخزشیسازما 

های اطالالاتی مدیرا  سیستم
 های وخزشیسازما 

 مدیرا  اطالالاتی هایسیستم
 وخزشی هایسازما 

وخزش و جزانگردی و  2
 شد جزانی

 گردشگری وخزشی گردشگری وخزشی گردشگری وخزشی

انسانی دخ مدیریم منابع  مدیریم خاه ردی دخ منابع انسانی 3
 وخزش

مدیریم منابع انسانی دخ  مدیریم منابع انسانی دخ وخزش
 وخزش

سایناخ دخ مدیریم اوها   سایناخ دخ موضوع خسای  4
 فراغم

سایناخ دخ مدیریم خاه ردی دخ 
 ها و خویدادهای وخزشیسازما 

سایناخ دخ مدیریم  
های بازاخیابی و خسان 

 وخزشی
مدیریم خاه ردی دخ اوها   وخزشخیبی خاه ردی دخ برنام  5

 فراغم
 - خیبی استراتژیک پیشرفت برنام 

نظاخ  و اخزشیابی الازکرد دخ  مدیریم کینیم دخ وخزش 6
 مدیریم اوها  فراغم

 مدیریم کینیم پیشرفت  مدیریم کینیم پیشرفت 

بدنی و نظاخ  و کنترل دخ تربیم 7
 وخزش

اخزشیابی الازکرد نظاخ  و  های کنترل استراتژیکسیستم _
 دخ مدیریم وخزشی

های بازاخیابی دخ خسان  بازاخیابی وخزشی _ بازاخیابی دخ رنعم وخزش 8
 وخزشی

-مدیریم فروش و خفتاخ مصرا 9
 کننده 

مدیریم فروش و خفتاخ  _ _
 کننده وخزشیمصرا

بدنی و ارول و فزسن  تربیم م انی تاخیخی و فزسنی وخزش 10
 الزوم وخزشی

_ _ 
 - پروژه دخ وخزش مدیریم - مدیریم پروژه  11
 مدیریم پیشرفت  دخ وخزش مدیریم پیشرفت  دخ وخزش مدیریم پیشرفت  دخ وخزش - 12
مسائل حقوهی و اخالهی دخ  - 13

 مدیریم وخزشی
مسائل حقوهی و اخالهی دخ 

 مدیریم وخزشی
مسائل حقوهی و اخالهی دخ 

 مدیریم وخزشی
واداخی دخ ماییمدیریم  - 14

 وخزش
واداخی دخ مدیریم مایی واداخی دخ وخزشمدیریم مایی

 وخزش
مدیریم اخدوها و خویدادهای  - 15

 وخزشی
-آشنایی با نحوه برگباخی بازی

 ایهای ایاپیک و هاخه
 حاایم دخ وخزش

تحوال  جزانی و اوها   - 16
 فراغم

 حاایم دخ وخزش استراتژی دخ الال 

مدیریم توسع  اماکب و  _ - 17
 تجزیبا  وخزشی

 مدیریم باشگاه وخزشی
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مدیریم بحرا  دخ اماکب و  _ - 18
 خویدادهای وخزشی

الاومی دخ ترویج خوابا
 وخزش

 اخت اطا  دخ وخزش _ _ - 19
خیبی آموزشی و دخسی برنام  20

 بدنی و وخزشتربیم
_ _ _ 

 _ _ _ های وخزشیوخی دخ سازما بزره 21
وتحزیل سیستم و کاخبرد آ  تجبی  22

 دخ وخزش
_ _ _ 

بدنی و الزوم حارل یک پروژه پژوهشی دخ پژوهشگاه تریم  1393دخمجاوع باوجوداینک  بازنگری و ارالم سال       
دییل خیبی، ب وخزشی بود اما ب  اظزاخ برخی از االضای کایت  الزوم وخزشی گروه الزوم اجتااالی شوخای الایی برنام 

های مقطع دکتری برداشت  های دوخه دکتری، با بازنگری مجدد، گرایشخویکرد وزاخ  التف م نی بر تجایع گرایش
موخد تصویب هراخ  1395شد و باخ دیگر مقطع دکتری مدیریم وخزشی با خویکرد الاومی و بدو  گرایش دخ سال 

 گرفم. 
منظوخ افبایش هدخ  انتخاب دانشجو و دانشگاه ب  دخس انتخابی، 34های برنام  مصوب جدید وجود از ویژگی     

خسد نظر میخغم ایب خویکرد مث م اما ب خبا دخ خشت  مدیریم وخزشی جدید اسم. الزیهای ذیبرای ایجاد گرایش
ها دخوس انتخابی بر اساس تخص  اجرای آ  دخ الال ناماکب باشد. دییل ارزی ایب امر آ  اسم ک  دخ اغزب دانشگاه

شود. از سوی دیگر حتی اگر خویکرد انتخابی دانشجویا  و ن  خویکرد انتخابی دانشجویا  برگبیده و اخائ  میاساتید 
خسد ک  س  تا پنج دانشجوی دکتری خشت  مدیریم وخزشی، هاگی با یک نظر میموخدتوج  هراخ گیرد، بسیاخ بعید ب 

ها ننره خا دخ اغزب دانشگاههای بعضاً یکسخویکرد تخصصی یکسا  باشند و ایب امر جداسازی و برگباخی کال
هایی با هاسویی تخصصی اساتید دخ یک گرایش مدیریم سختی بتوا  دانشکدهکند! حتی دخ ایب زمین  ب ناماکب می

افبایی دخ آموزش وخزشی خا شناسایی کرد ک  دانشجویا  با انتخاب آ  دانشکده بر اساس خویکرد تخصصی خود ب  هم
سال و حال باید منتظر بود و پس از پنجهای پژوهشی و تواناندی الزم دسم یابند. باایبو انجام پروژهو یادگیری 

اخزیابی نتایج حارل از ایب تصایم، هضاو  نزایی خا انجام داد. دخ برنام  مصوب اخیر تککید شده اسم ک  ایب برنام  
ای ک  دخ برنام  ه زی موخدتوج  ازنگری اسم، نکت آغاز و پس از پنج سال نیازمند ب 1397-1396از سال تحصیزی 

ضروخ  ایجاد افرادی موخدنقد و بازنگری گرفم ک  دخ یک پژوهش مزی ب جدید توسا اکثر هاا هراخ نگرفم! برنام 
گرایش دخ مقطع دکتری خسیده بودند و ه ل از اتاام مززم بازنگری و برخسی الای  ب  خویکرد گ شت  بازگشتند. 

سای  ب  برخسی مجدد ایب ت ییر پرداخم و اگر خروجی ایب ت ییرا  ک  هاانا دانشجویا  باید پس از دوخه پنج  دخمجاوع
توا  داخی ازنظر پیشرفم و اثربخشی دخ اهداا آموزشی دوخه داشتند، میها هستند، تناو  معنیآموخت  ایب دوخهدانش

 ید دخ انتظاخ ت ییرا  اثربخش و م تنی بر تجاخب گ شت  بود. روخ  باگنم ایب ت ییر مطزوب بوده اسم و دخ غیر ایب
شرود، هدفش  خیبی و اجرا میاخشرد برنام مقطع دکتری خشرت  مدیریم وخزشری ک  دخ ادام  مقطع کاخشرناسری       

های گوناگو  ررنعم وخزش اسرم. مقطع  تربیم متخصرصرا  و پژوهشرگرا  دخ حوزه مدیریم وخزش برای بخش
های وخزشری ،  های گوناگونی ازجاز  فبازاخیابی و خسران اخشرد، حوزهوخزشری نیب مانند کاخشرناسریدکتری مدیریم 



 

  Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

270 مبانی علوم ورزشی

ها خا دخ بر داخد. دخ ایب مقطع دانشجویا  با وخود ب  ایب  های تنریحی  و ازجاز  آ فمدیریم اوها  فراغم و وخزش
تواننرد  شرررده خا داخنرد و میهرای تعییبحوزهالنوا  دانشرررجوی دکتری مردیریرم وخزش، امکرا  کراخ الازی دخ دوخه بر 

هرای ررررنعرم وخزش بیراموزنرد و دخ کنراخ آ  برا انجرام پژوهش دخ حوزه دخوس مختزنی خا برا توجر  بر  ضرررروخ 
موخدالاله  خود ب  تخصرصری مشرخ  دخ حوزه مدیریم وخزش دسرم یابند. هدا دوخه دکترای تخصرصری مدیریم  

وتحزیل مسرائل و توانا دخ امر پژوهش، تدخیس و تنکر انتقادی و تجبی وخزش، تربیم و تکمیب متخصرصرانی با هدخ  
های تخصرصری دخ ررنعم وخزش اسرم. دانشرجویا  دخ ایب دوخه، مدیریم دخ ررنعم وخزش  آموزش و اخائ  مشراوخه

ف  های مختزوکاخ، اهتصراد وخزش و بازاخیابی محصروال ، اخت اطا  دخ حوزهخا با توج  ب  توسرع  کاخآفرینی و کسرب
سرررازی و دهنرد ترا توانرایی بومیوتحزیرل هراخ میای ، موخدپژوهش و تجبیر وخزش فتربیتی، تنریحی، هزرمرانی و حرفر 

آموختگا  دوخه دکتری مدیریم  برداخی از دسرتاوخدهای الزای دخ توسرع  ررنعم وخزش خا کسرب کنند. از دانشبزره
 دسم یابند.   24-7خصصی  ب  شرم جدول های فالاومی و ت خود ک  ب  دو نوع تواناییوخزشی توهع می

 آموختگان مقطع دکتری رشته مدیریت ورزشی . توانایی مورد انتظار از دانش24-7جدول 
 های اجراییتوانایی  توانایی اصلی ردیف

مدیریم اخشد، دکتری های کاخشناسی، کاخشناسیایف( تدخیس و آموزش م احث مرت ا با رنعم وخزش دخ دوخه الاومی 1
 های گوناگو  وخزشیوخزشی مراکب آموزشی و سازما 

 ای و کاخبردی دخ رنعم وخزش ب( انجام تحقیقا  بنیادی، توسع 
 های وخزشی کشوخ ایف( مدیریم و خه ری سازما  تخصصی 2

 های وخزشی کشوخهای تخصصی ب  مدیرا  و متصدیا  سازما ب( اخائ  مشاوخه
 های وخزشی کشوخ و جزا  های تحقیقاتی دانشجویا ، مراکب تحقیقاتی، سازما خاهناایی پروژهم( هدایم و 

طول دوخه دکتری چزاخ سال اسم و دخوس ایب دوخه اغزب جن   نظری و پژوهش داخند. طول هر نیاسال تحصیزی      
وخه دکترای خشت  مدیریم ساالم اسم. تعداد کل واحدهای دخسی د 16هنت  آموزشی و مد  هر واحد نظری  16

واحد  ب  شرم جدول  18واحد  و فخسای   8واحد ، فدخوس انتخابی  10واحد شامل فدخوس تخصصی  36وخزشی، 
اخشد، تعداد واحدهای الزم دخسی مربوط  خا نگ خانده باشند یا از اسم. دانشجویانی ک  دخ دوخه کاخشناسی 7-25

داشت  باشند، با پیشنزاد مدیرگروه و تصویب گروه آموزشی و تکیید  ها هصد تحصیل دخ ایب خشت  خاسایر خشت 
واحد از بیب دخوس دوخه  12تحصیال  تکایزی دانشکده موظف هستند واحدهای دخسی کا ود خود خا تا سقف 

 (.1395وخزشی، اخشد خشت  مدیریم وخزشی انتخاب و با موفقیم بگ خانند )کایت  الزوم کاخشناسی
 . دروس تخصصی و انتخابی مقطع دکتری رشته مدیریت ورزشی 25-7جدول 

 هادرس گروه درسی ردیف
 تخصصی 1

 
فخوش تحقی  کینی دخ مدیریم وخزشی ، فمدیریم پیشرفت  دخ وخزش ، فمدیریم بازاخیابی دخ رنعم وخزش ، 

 ایاززی  فمدیریم اوها  فراغم و وخزش ، فمدیریم خویدادهای وخزشی مزی و بیب
 انتخابی 2

دخس و  34)
امکا  انتخاب 
 چزاخ دخس(

شد  ، فاخالق دخ وخزش ، فمدیریم اخت اطا  دخ رنعم سپاخی دخ وخزش ، فوخزش و جزانیسازی و برو فخصوری
های وخزشی ، فمدیریم داوطز ا  دخ وخزش ، فمدیریم بحرا  دخ وخزش ، وخزش ، فمدیریم منابع انسانی دخ سازما 

های وخزشی ، فمدیریم الازکرد ایاززی دخ سازما الاومی و بیبیم اماکب و تجزیبا  وخزشی ، فمدیریم خوابافمدیر
ومایی دخ وخزش ، های اخزیابی ، فمدیریم اداخیها و مدلهای وخزشی ، فخفتاخ سازمانی دخ وخزش ، فتکنیکدخ سازما 
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گ اخی دخ وخزش ، فبازاخیابی جزانی دخ وخزش ، ای فمدیریم بازاخیابی دخ اوها  فراغم وخزش ، فحاایم و سرم
های دیجیتال و بازاخیابی دخ وخزش ، های تحزیل اهتصادی دخ وخزش ، فخسان مدیریم ت زی ا  دخ وخزش ، فشیوه

شناسی و فرهنگی دخ وخزش ، نزاد دخ وخزش ، فاخت اطا  جزانی دخ وخزش ، فتحزیل جامع های مردمفمدیریم سازما 
های تنریحی دخ هوای آزاد ، فمدیریم برند و برندسازی ، فمدیریم گردشگری وخزشی ، فمدیریم اخدوها و وخزش

های وخزشی ، فسیاسم و وخزش ، فتاخیخ تحزیزی وخزش های آموزشی ، فمدیریم پروژهفمدیریم وخزش دخ سازما 
کننده دخ وخزش ، فسایناخ دخ مدیریم صراایرا  و جزا  ، فمسائل حقوهی و اخالهی دخ وخزش ، فتحزیل خفتاخ م

 شده  وخزشی ، فمطایع  هدایم
تواند شده اسم ک  فاستاد خاهناا میدخسی مصوب، دخ هایب ت صره اشاخهشده دخ برنام دخ انتزای دخوس معرفی   

مفسسا   های آموزشی دخ آ  دانشگاه یاها و گروهحداکثر چزاخ واحد دخسی از بیب دخوس مصوب دیگر خشت 
 آموزشی دیگر، پس از کسب مجوزهای الزم از دانشگاه ب  دانشجو اخائ  کند . 

  26-7شررده برای دخوس تخصررصرری مقطع دکتری مدیریم وخزشرری دخ جدول ها و محتوای تعییبسرررفصررل     
 شده اسم.  معرفی

 . سرفصل و محتوای دروس تخصصی مقطع دکترای مدیریت ورزشی26-7جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

خوش تحقی  کینی دخ  1
 مدیریم وخزشی

گرایی، ساختاخگرایی، انتقادی و تنسیرگرایی ، های تحقی : اث ا فپاخادایمهای کینی و ترکی ی ، ف انواع پژوهش
ها ، فشرایا استناده از انواع تحقی  کینی، کای و ترکی ی دخ وخزش ، فابباخهای تحقی  کینی و خوایی و پایایی آ 

داده کینی ، فآشنایی  گیری دخ تحقی  کینی ، فخوش تحزیلها دخ تحقی  کینی ، فناون آوخی دادههای جاعفشیوه
 افباخهای تحزیل داده کینی  با نرم

مدیریم پیشرفت  دخ  2
 وخزش

های پیشرفت  مدیریم دخ جزا  فرامدخ  ، فنظری  ها دخ وخزش ، فنقد و برخسی تئوخیفشناخم ماهیم سازما 
های مجازی دخ وخزش ، فسازما نزاد دخ های مردمهای وخزشی ، فسازما آشوب و نظری  پیچیدگی دخ سازما 
های وخزشی ، فمدیریم دویتی و خصوری دخ وخزش ، فمدیریم بحرا  و وخزش ، فمدیریم ت ییر دخ سازما 

 های وخزشی  خیسک دخ سازما 
مدیریم بازاخیابی دخ  3

 رنعم وخزش
فروشی بازاخیابی دخ وخزش ، فمدیریم خردههای بازاخیابی وخزشی ، فمدیریم آمیخت   ها و مدلفنقد و برخسی نظری 
های اطالالاتی دخ بازاخیابی وخزشی ، فمدیریم کننده دخ وخزش ، فمدیریم اخت اطا  و سیستمو دخک خفتاخ مصرا

محصوال  وخزشی و بازاخیابی جزانی دخ وخزش ، فمدیریم خریدوفروش دخ وخزش ، فمدیریم زنجیره تکمیب دخ 
 وکاخ ایکترونیک دخ وخزش  کسب تجاخی و تجاخ  ایکترونیک ووخزش ، فمدیریم ت زی ا  

مدیریم اوها  فراغم  4
 و وخزش

های تنریحی ، فبازاخ جزانی رنعم اوها  فراغم و های اوها  فراغم و وخزشها و مدلفنقد و برخسی نظری 
های غم و وخزشخیبی اوها  فراهای تنریحی ، فنقش سیاسم، فرهنگ، اهتصاد و جامع  دخ برنام وخزش

های تنریحی ، فنقش اخت اطا  جاعی دخ رنعم اوها  فراغم تنریحی ، فبخش تجاخی، اوها  فراغم و وخزش
های های تنریحی دخ ایرا  وجزا  ، فچایشهای تنریحی ، فبرخسی تط یقی اوها  فراغم و وخزشو وخزش

 های تنریحی دخ ایرا  و جزا   شاوها  فراغم دخ ایرا  و جزا  ، فآینده رنعم اوها  فراغم و وخز
مدیریم خویدادهای  5

-وخزشی مزی و بیب
 ایاززی

ایاززی ایاپیک و های ایاپیک تابستانی، زمستانی و جوانا  ، فآشنایی با کایت  بیبفآشنایی با جن ش ایاپیک و بازی
ایاپیک ، فمدیریم و ساختاخ اداخی، منابع ها ، فآثاخ اجتااالی، فرهنگی، اهتصادی و سیاسی کایت  برگباخی بازی

انسانی و مایی جام جزانی ، فآثاخ اجتااالی، فرهنگی، اهتصادی و سیاسی جام جزانی ، فآشنایی با مدیریم 
ای و مزی ، های مختزف وخزشی ، فمدیریم خویدادهای محزی، منطق ایاززی خشت خویدادهای ببخگ جزانی و بیب

 زی و جزانی و کشوخهای اسالمی  فنقد و برخسی خویدادهای م
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شده معرفی 27-7شده برای دخوس انتخابی مقطع دکتری مدیریم وخزشی دخ جدول ها و محتوای تعییبسرفصل     
 اسم. از ایب فزرسم تنزا چزاخ دخس ب  میبا  هشم واحد برای دوخه انتخاب خواهد شد. 

 . سرفصل و محتوای دروس انتخابی مقطع دکترای مدیریت ورزشی27-7جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

-سازی و برو خصوری 1
 سپاخی دخ وخزش

سازی دخ وخزش ، های بخش دویتی، الاومی و خصوری ، فخصوریسازی ، فتناو فمناهیم خصوری
سازی بر اهتصاد سازی دخ ایرا  و جزا  با محوخیم حوزه رنعم وخزش ، فآثاخ خصوریفنتایج خصوری

سازی دخ وخزش ، هانونی دخ خصوریکشوخ با محوخیم حوزه رنعم وخزش ، فایباما  حقوهی و 
 سازی و تحزیل وضعیم آ  دخ وخزش ایرا   های خصوریفچایش

های ها و ناادها و حوزهفمنزوم دهکده جزانی و فرهنگ وخزش دخ مرزهای مزی و جزانی ، فنشان  شد جزانی وخزش و 2
فشزروندا  جزانی دخ  شد  دخ وخزش ،شد  دخ وخزش ، فمناهیم اهتصادی و اجتااالی جزانیجزانی

وخزش ، فتجاخ  جزانی، بازاخیابی و ت زی ا  جزانی دخ وخزش ، فاخت اطا  جزانی دخ وخزش ، فپیامدها و 
 شد  وخزش ایرا   های سیاسی اهتصادی و فرهنگی بر جزانیحاکایم جزانی دخ وخزش ، فتحزیل چایش

های الازی دخ حوزه وخزش ، ی دخ وخزش ، فاخالق دخ پژوهشهای اخالهها و مدلفنقد و برخسی نظری  اخالق دخ وخزش 3
ای و فرهنگ دخ وخزش ، فبازی جواناردان  یا الادالن  دخ های وخزشی ، فاخالق حرف فاخالق دخ خسان 

های وخزشی ، ای و فساد دخ وخزش ، فاخالق دخ مایکیم فکری و مشاوخهوخزش ، فاخالق دخ وخزش حرف 
 زش دخ ایرا  و جزا    فتحزیل وضعیم اخالهی وخ

مدیریم اخت اطا  دخ  4
 رنعم وخزش

های مدیریم اخت اطا  دخ وخزش ، فتاخیخچ  مدیریم نقد و فنقد و برخسی نتایج مطایعا  و پژوهش
های اخت اطا  دخ وخزش ، فآثاخ اجتااالی، فرهنگی، اهتصادی و سیاسی مدیریم ها و نظری برخسی مدل

های های اجتااالی، اخت اطا  و ت زی ا  اثربخش دخ وخزش ، فوخزش و خسان اخت اطا  دخ وخزش ، فخسان 
الاومی و بحرا  های نویب ، فخواباجاعی و ت زی ا  محیطی ، فچاپ و انتشاخ دخ اخت اطا  وخزشی و خسان 
 دخ اخت اطا  وخزشی ، فهوانیب و مقرخا  دخ مدیریم اخت اطا  وخزشی  

مدیریم منابع انسانی دخ  5
 های وخزشیسازما 

شناسی دخ مدیریم منابع انسانی دخ وخزش ، فنقد و برخسی شناسی، فزسنی و خوا های جامع فدیدگاه
های مدیریم منابع انسانی دخ وخزش ، فم انی و فرایند مدیریم استراتژیک دخ مدیریم منابع ها و مدلنظری 

های کاخگااخی دخ سازما ب  انسانی، کاخگبینی، استخدام وخیبی ها دخ برنام انسانی دخ وخزش ، فاستراتژی
گری دخ وخزش ، فبرخسی تط یقی ایها و حرف ایگرایی دخ وخزش ، فحرف وخزشی ، فداوطزب و داوطزب

گیری منابع اطالالاتی دخ تصایم های وخزشی مزی و جزانی ، فتکثیر سیستممدیریم منابع انسانی دخ سازما 
 های وخزشی  ا انسانی دخ سازم

مدیریم داوطز ا  دخ  6
 وخزش

های مدیریم داوطز ا  دخ وخزش ، ها و مدلفمناهیم داوطز ی و خدمم داوطز ان  ، فنقد و برخسی نظری 
های وخزشی داوطزب ، فکاخکردها و فرایند مدیریم ففزسن  و اهایم نزضم داوطز ی دخ وخزش ، فسازما 

ی داوطز ا  وخزشی ، فتحزیل وضعیم مدیریم داوطز ا  دخ ایرا  و داوطز ا  دخ وخزش ، فمسائل حقوه
 جزا   

مدیریم بحرا  دخ  7
 وخزش

ها و خویدادهای وخزشی ، فتناو  خیسک با بحرا  دخ وخزش ، فمناهیم بحرا  ، فانواع بحرا  دخ سازما 
های مواجز  با خوشها دخ وخزش ، فها و بحرا فمدیریم خیسک دخ خویدادهای وخزشی ، فشناسایی خیسک

 های خروم از بحرا   های خاخجی ، فخاهبحرا 
مدیریم اماکب و  8

 تجزیبا  وخزشی
فنیازسنجی برای ساخم اماکب وخزشی ، فارول و ایباما  طراحی برای ساخم فضاهای وخزشی ، 

های سایب فمدیریم امنیم، ایانی، بزداشم دخ اماکب وخزشی ، فامکانا  و تجزیبا  اماکب وخزشی: آبی،
وخزشی، اماکب وخزشی خوباز ، فمدیریم ان اخ و جایگاه تااشاچیا  دخ اماکب وخزشی ، فاماکب وخزشی و 

 معزوییب، کودکا  و بانوا  ، فمدیریم جاعیم دخ اماکب وخزشی ، فهوانیب و حقوق مدیریم اماکب وخزشی   
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الاومی و مدیریم خوابا 9
های ایاززی دخ سازما بیب

 وخزشی

الاومی و بازاخیابی وخزشی ، های آ  دخ وخزش ، فمخاط ا  خواباها و نظری الاومی و مدلفمنزوم خوابا
نویسی ای و خ رنویسی و گباخشالاومی وخزشی ، فمنزوم سواد خسان ای دخ وظایف خوابافاخت اطا  خسان 

ایازل دخ وخزش و ا بیبهای وخزشی ، فخواب الاومی دخ سازما های کاخکنا  خوابادخ وخزش ، فویژگی
 ای دخ وخزش ایرا   وتحزیل وضعیم اخت اطا  خسان ای جزانی ، فتجبی های خسان سیستم

مدیریم الازکرد دخ  10
 های وخزشیسازما 

های مدیریم الازکرد ، فمنزوم فم انی مدیریم الازکرد و تعایی سازمانی ، فطراحی و استقراخ سیستم
های وخزشی ، های اخزیابی الازکرد دخ سازما روهی و اننرادی ، فمدلمدیریم الازکرد استراتژیک، گ

شناسی الازکرد ، فاستناده از های الازکرد ، فطراحی هرم الازکرد و آسیبهای تدویب شاخ فخوش
 خاهناا  داش وخد الازکرد و چراغ

زش ، فمعنویم دخ محیا کاخ و خفتاخ شزروندی های خفتاخ سازمانی دخ وخها و مدلفنقد و برخسی نظری  خفتاخ سازمانی دخ وخزش 11
سازمانی ، فسرمای  انسانی دخ وخزش ، فهوش الاطنی و چرخ  زیستی دخ وخزش ، فمدیریم خفتاخ سیاسی و 

سازمانی دخ وخزش ، فمدیریم خالهیم و نوآوخی دخ وخزش ، فتوسع  مزاخ  برهراخی اخت اط و فرهنگ 
 وضعیم مدیریم خفتاخ سازمانی دخ وخزش ایرا  و جزا    های وخزشی ، فتحزیلیادگیری دخ سازما 

های ها و مدلتکنیک 12
 اخزیابی

بندی الازکرد و های خت  های اخزیابی الازکرد ، فخوشها و سیستمفمناهیم اخزیابی الازکرد ، فشاخ 
-کینیم ایرا  ، فخوشهای تعایی سازمانی و کاخ  امتیازی متواز  ، فجایبه مزی دخج  ، فمدل 360بازخوخ 

های ها ، فخوشها ، فابباخهای کنترل کینیم آماخی و تحزیل پوششی دادهای اخزیابی خیسک دخ پروژهه
 گیری چند مت یره  تصایم

ومایی دخ مدیریم اداخی 13
 وخزش

الازکرد و فمناهیم منابع انسانی دخ وخزش ، ففرایند اجتااالی کرد  و تحزیل ش ل دخ وخزش ، فاخزیابی 
-خیبی نیروی انسانی ، فنحوه تنظیم انواع هراخدادها ، فاخت اط فرایند بودج فرایند آموزش ، ففرایند برنام 

نویسی با فرایند مدیریم و حسابداخی ، فاخت اط بودج  و مسائل مایی با اهتصاد وخزش ، فگردش بودج ، 
 های تنظیم بودج   بندی بودج  و خوشط ق 

زاخیابی دخ مدیریم با 14
 اوها  فراغم و وخزش

های بازاخیابی دخ اوها  فراغم ، فآشنایی با مناهیم اهتصادی دخ ها و مدلها، فزسن فنقد و برخسی نظری 
-بازاخیابی اوها  فراغم ، فت زی ا ، اخت اطا  و حاایم مایی دخ بازاخیابی اوها  فراغم و وخزش ، فشیوه

خزش ، فنقش مایکیم معنوی دخ بازاخیابی اوها  فراغم و وخزش ، های بازاخیابی دخ اوها  فراغم و و
 فتحزیل وضعیم بازاخیابی دخ اوها  فراغم و وخزش ایرا   

گ اخی حاایم و سرمای  15
 دخ وخزش

های حاایم دخ وخزش ، فارول و انواع حاایم دخ وخزش ، فمدیریم مایی ها و نظری فنقد و برخسی مدل
ها ای حاایم دخ وخزش ، فمدیریم برند و حاایم مایی ، فحاایم از افراد و سازما و فرایند القد هراخداده

و جایگاه اجتااالی حامیا  ، فنحوه اخزیابی حاایم دخ وخزش ، فهانو ، نقش فرهنگ و خشد فناوخی دخ 
حاایم از وخزش ، فبرخسی تط یقی وضعیم حاایم از وخزش ایرا  و جزا  ، فتحزیل شرایا موجود 

 خ وخزش ایرا  و نقش آ  دخ توسع  وخزش کشوخ  حاایم د
فمناهیم ، خویدادهای ببخگ وخزشی و بازاخیابی جزانی دخ وخزش ، فهوانیب و حقوق بازاخیابی جزانی دخ  بازاخ جزانی دخ وخزش 16

ای و ت زی ا  دخ وخزش ، فمحیا فرهنگی، سیاسی و اهتصادی بازاخیابی جزانی دخ وخزش ، فاخت اطا  خسان 
های وخود ب  بازاخ جزانی های بازاخیابی جزانی دخ وخزش ، فاستراتژیازاخیابی جزانی دخ وخزش ، فچایشب 

 دخ وخزش ، فتجاخ  ایکترونیک جزانی دخ وخزش  
مدیریم ت زی ا  دخ  17

 وخزش
ت زی ا  دخ شناسی و فرهنگ فتاخیخچ  ت زی ا  دخ ایرا  و جزا  ، فاهداا ت زی ا  دخ وخزش ، فجامع 

های وخزشی دخ گ اخی چزرههای ت زی ا  وخزشی ، فت زی ا  و جنسیم و رح ها و تکنیکوخزش ، فخسان 
ها و انحرافا  دخ ت زی ا  وخزشی ، فت زی ا  پنزا  و بازاخیابی وخزشی ، فت زی ا  ایرا  و جزا  ، فکجروی

 ایکترونیک و محیطی دخ وخزش  
های تحزیل شیوه 18

 دخ وخزش اهتصادی
های اهتصادی و نقش وخزش دخ توسع  آ  ، فاهتصاد وخزش و تئوخی مصرا دخ اهتصاد فمناهیم ، فشاخ 

های اهتصادی و نظام وخزش ، فالرض  و تقاضا دخ وخزش ، فمنزوم بازاخ و انواع آ  دخ وخزش ، فانواع نظام
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ی نامطزوب و الوامل الدم مطزوبیم بازاخ های اهتصادی دخ وخزش ، فبازاخهاها و جن  اهتصاد ایرا  ، فخسان 
 دخ وخزش  

های دیجیتال و خسان  19
 بازاخیابی دخ وخزش

ها دخ های دیجیتال و نقش آ فمنزوم خسان  دیجیتال دخ وخزش ، فهنر بازاخیابی دیجیتال و انواع خسان 
های اجتااالی بر خسان  ، فاثرهای اجتااالی دخ وخزش بازاخیابی وخزشی ، فم انی اخت اطا ، بازاخیابی و خسان 

های وخزشی ، فبازاخیابی محتوا و اینترنتی دخ وخزش ، فبازاخیابی موبایل و مردم و هواداخا  وخزش و سازما 
های دیجیتال خایم و اخزیابی بازاخیابی از طری  خسان ایایزی و ابباخهای بازاخیابی دیجیتال دخ وخزش ، فکپی

 دخ وخزش  
های  مدیریم سازما 20

 نزاد دخ وخزشمردم
نزاد ، فایباما  هانونی و حقوهی دخ مدیریم های مردمنزاد ، فابعاد مدیریم سازما فمنزوم سازما  مردم

های نزاد ، فچایشهای مردمفرهنگی، اهتصادی و سیاسی سازما  -نزاد ، فاهایم اجتااالیهای مردمسازما 
 نزاد دخ وخزش  های مردمهای موف  سازما فناون نزاد دخ وخزش ، های مردمسازما 

اخت اطا  جزانی دخ  21
 وخزش

های اجتااالی دخ اخت اطا  جزانی دخ وخزش ، فنقش ماهواخه دخ اخت اطا  جزانی دخ وخزش ، فنقش ش ک 
-فاخت اطا  بیبای ، های خسان های نویب دخ اخت اطا  جزانی ، فسیستمفت زی ا  جزانی دخ وخزش ، فنظری 

ایازل و جزانی دخ وخزش ، فهدخ  ایازل و جزانی دخ وخزش ، فوخزش کشوخهای اسالمی و اخت اطا  بیب
 ایاززی و جزانی دخ وخزش ایاززی و جزانی دخ وخزش ، ففرهنگ جزانی و اخت اطا  بیبو اخت اطا  بیب

شناسی و تحزیل جامع  22
 فرهنگی دخ وخزش

پ یری دخ وخزش: خانواده، های مزم آ  ، فنزادهای اجتااالی و جامع نظری  شناسی و ارول وفجامع 
اهتصاد، م هب،  های اجتااالی دخ وخزش:مدخس ، دانشگاه، سازما  و امثال آ  ، فتکثیرگ اخی و سازگاخی

های ویژه: معزوییب، سیاسم، سالمم، انحرافا  و امثال آ  ، فکاخکردهای اجتااالی وخزش دخ گروه
شناسی و مسائل فرهنگی وخزش زنا  ، فوخزش و اخت اطا   ، بیااخا  خار و امثال آ  ، فجامع سایاندا

شناسی و فرهنگی و اجتااالی ، فتوسع  فرهنگ وخزشی و وخزش فرهنگی ، فتحزیل تحقیقا  جامع 
 فرهنگی وخزش و جامع  پسامدخ   

مدیریم برند و  23
 برندسازی

های برند ، فآشنایی با مناهیم برند و طراحی یوگو و شااخ برند ، مدل ها وها، فزسن فآشنایی با نظری 
ها دخ مدیریم برند ، فاخزش ویژه برند ، ففرایند فخویکرد هویتی و اهتصادی ب  برند ، فاخت اطا  و خسان 

 برندسازی ، فنقش مایکیم معنوی دخ برند ایرا  ، فتحزیل وضعیم مدیریم برندهای وخزشی دخ ایرا   
مدیریم گردشگری  24

 وخزشی
های گردشگری وخزشی ، فمطایع  تط یقی گردشگری وخزشی دخ ایرا  و ها و مدلفنقد و برخسی نظری 

-جزا  ، فآشنایی با نحوه مدیریم خویدادهای گردشگری وخزشی ، فاکوتوخیسم دخ ایرا  و جزا  ، فاهزیم
های متناو  ، فمدیریم اماکب گردشگری وخزشی خیبی گردشگری وخزشی دخ اهزیمشناسی ایرا  و برنام 

 دخ ایرا  ، فبازاخیابی توخهای گردشگری وخزشی ، فهوانیب و حقوق گردشگری وخزشی   
مدیریم اخدوها و  25

های تنریحی دخ وخزش
 هوای آزاد

خیبی اخدوهای وخزشی فمناهیم کزی دخ مدیریم خویدادهای وخزشی ، فانواع خویدادها دخ وخزش ، فبرنام 
دخ هوای آزاد ، فاخت اطا  و اداخه و اجرای خویدادهای وخزشی دخ هوای آزاد ، فمدیریم کاپینگ و 

اخدوهای وخزشی ، فخویدادهای وخزشی و حنظ منابع ط یعی ، فبازاخیابی و ت زی ا  دخ خویدادهای وخزشی 
 دخ هوای آزاد  

مدیریم وخزش دخ  26
 های آموزشیسازما 

ها ، فمدیریم وخزش آموزشی، های آموزشی و انواع آ  ، فمدیریم وخزش دخ دانشگاهزوم سازما فمن
های وخزش دخ مراکب آموزشی ، فمقایس  وخزش مراکب تنریحی و هزرمانی دخ مراکب آموزشی ، فچایش

 آموزشی دخ ایرا  و جزا  ، فتحزیل وضعیم وخزش دخ مراکب آموزشی ایرا    
های مدیریم پروژه 28

 وخزشی
-خیبی پروژهفتعریف و تاخیخچ  مدیریم پروژه ، ففرایندهای مدیریم پروژه سازمانی دخ وخزش ، فبرنام 

های وخزشی ، خیبی منابع انسانی دخ پروژههای وخزشی ، فبرنام های وخزشی ، فکنترل و اخزیابی پروژه
 ای وخزشی  هدخ سازما  MSPهای وخزشی ، فهای سازما فبرخسی موخدی پروژه

گ اخ دخ وخزش ، فوخزش و های سیاسمفمناهیم سیاسم دخ وخزش ، فحاکایم و حکومم و سازما  سیاسم و وخزش 29
ایاززی ، فسیاسم وخزش های مزی و بیبهای وخزشی و سیستمشد  و دیپزااسی وخزشی ، ففدخاسیو جزانی
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شزرنشینی بر شرکم مردم دخ وخزش ، فسیاسم، نژادها، های وخزشی ، فننوذ ای و ییگهزرمانی، حرف 
 های الاومی و دوپینگ و توسع  بازاخهای وخزش جزانی  ها دخ وخزش ، فسیاسمها و جنسیمهومیم

تاخیخ تحزیزی وخزش  30
 ایرا  و جزا 

تاخیخی و فوخزش دخ ایرا  باستا  ، فهزرما  و اسطوخه دخ تاخیخ وخزش ایرا  و جزا  ، فاتناها  
فرد دخ وخزش ایرا  و جزا  ، فالوامل اثرگ اخ بر خشد وخزش ایرا  و جزا  ، فتحزیل اتناها  دخ منحصرب 

های وخزشی دخ ایرا  ، فتحزیل وضعیم موجود وخزش و تاخیخ وخزش و نتایج آ  ، فمنشک پیدایش خشت 
 و برخسی تاخیخ وخزش   مقایس  آ  با اتناها  مشاب  دخ گ شت  وخزش دخ ایرا  و جزا  ، فنقد

مسائل حقوهی و اخالهی  31
 دخ وخزش

ایاززی وخزشی از نگاه های بیبفتحزیل م انی حقوهی دخ مدیریم وخزشی از دیدگاه اسالم و غرب ، فسازما 
های حقوق وخزشی: ساختاخ، وظایف و اختیاخا  ، فوخزش از منظر حقوق بشر ، فبرخسی تنصیزی اساسنام 

ها ، فحکایم یا داوخی دخ مناهشا  وخزشی ، فتحزیل های انض اطی و نحوه االاال آ ام نوخزشی و آییب
-ها و خویدادهای وخزشی: مربیا ، وخزشکاخا ، داوخا ، تااشاگرا ، هیئمحقوهی اموخ منابع انسانی سازما 

حقوهی اموخ های اجرائی خویدادها ، فتحزیل حقوهی اموخ بازاخیابی و حامیا  مایی دخ وخزش ، فتحزیل 
 ای وخزش  مایکیم معنوی و خسان 

کننده تحزیل خفتاخ مصرا 32
 دخ وخزش

کنندگا  دخ وخزش ، بندی مصراکننده دخ وخزش ، فبخشهای خفتاخ مصراها و مدلفنقد و برخسی نظری 
ش ، کنندگا  دخ وخزشناختی خفتاخ مصراکنندگا  دخ وخزش ، فابعاد خوا فنقش فرهنگ دخ خفتاخ مصرا

فنقش اخت اطا  دخ ج ب مشتریا  دخ وخزش ، فانواع خابط  مشتریا  با وخزش ، فوفاداخی و خضایم 
 کننده دخ ایرا   مشتریا  دخ وخزش ، فتحزیل وضعیم موجود خفتاخ مصرا

مدیریم خاه ردی  33
 پیشرفت  دخ وخزش

بندی مدیریم خاه ردی ، فمضاو های فمناهیم، ارطالحا ، خویکردها و ایگوهای مدیریم وخزشی ، فمدل
ها، انتخاب و اجرا ، فمت یرهای خاه ردی ها و بدیل، مشخ  کرد  گبین SWOTهای سازمانیاستراتژی

های ننعا  ، خوشهای اخزیابی ذیسازمانی ، فتکنیکو برو  های تحزیل محیا دخو سازمانی ، فخوش
 ها   یابی استراتژی و برنام ها ، فابباخهای اجرا و اخزبندی استراتژیاویویم

سایناخ دخ مدیریم  34
 وخزشی

نظر دخ زمین  آخریب دستاوخدهای الزای دخ حوزه مدیریم وخزشی ، فبحث فاخائ  کننرانس و بحث و ت ادل
نام ، مقای  و طرم پژوهشی ، فبحث و نظر پیرامو  چگونگی تدویب گباخش پژوهش الزای: پایا و ت ادل

نام  ، فآشنایی با انواع و ها و جزسا  دفاالی  پایا نظر پیرامو  چگونگی اخائ  گباخش الزای دخ هاایشت ادل
ها، مقاال  داخزی و نام نحوه استناده از ابباخهای موخداستناده دخ اخائ  گباخش الزای ، فنقد و برخسی پایا 

 مدیریم وخزش   های الزای دخ خاخجی حوزه مدیریم وخزشی ، فتزی  پروپوزال
-روخ  منظم دخ خصور جاعاستاد خاهناا با توج  ب  حیط  یا موضوع انتخابی خسای  دانشجو، او خا ب  شدهمطایعا  هدایم 35

ها و امثال آوخی دادهسازی ابباخ جاعمند مطایعا  گ شت ، آمادهآوخی پیشین  تحقی ، م انی نظری، مروخ نظام
شده با استاد باخ گباخش مربوط ب  تکاییف تواف  دانشجو موظف اسم هر هنت  یککند. آ  خاهناایی می

 خاهناا خا اخائ  کند. 
 

 های رشته مدیریت ورزشی در ده دانشگاه برتر مدیریت ورزشی جهان. انواع گرایش11-7
 مینیباکمطرم اسم ک  دخ آ  تربیم مدیرا  وخزشی    یمطایعات  فردمنحصرب   حوزه  کالنوا  یب   یوخزش  میریمدخشت   

موجود و  هایهای تحصیزی مدیریم وخزشی و فررمخشد سریع دوخه  باال موخدتوج  و تککید هراخ داخد. با توج  ب 
اسم.  افت یشیافباموزشی آهای دوخهایب مستار ایب خشت ، ضروخ  برخسی  ال یایتحصفاخغدخ حال ظزوخ برای 

اید الالوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی ب  خویکردهای کاخآفرینی و نوآوخی هم توج  داشت  باشند. دخ ها بدانشگاه
 با یو م مینیباککسب آموزش   یک  از طرخواهد می ا یدانشجو ای مدیریم وخزش ازهای اخیر فضای حرف ده 
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تاخیخچ   فراهم کنند. یوخزش ایعمطای ا  رن یخود خا برا یکاخ، آمادگ یرویاز تجرب  ه ل از وخود ب  ن یتوجزهابل
 (. 1398نرمی و خزیزیا ، مروخ کرد )الرب 28-7توا  دخ جدول ظزوخ خشت  مدیریم وخزشی خا می

 گیری رشته مدیریت ورزشی. تاریخچه شکل28-7جدول 
 تاریخچه ردیف

 آمریکا  اوهایو خوخشیدی دخ دانشگاه 1345میالدی مصادا با  1966دخ سال  وخزشی مدیریم آموزشی آغاز برنام  1
 میالدی یا شصم خوخشیدی 1980معرفی خشت  جدید مدیریم وخزشی توسا انجاب مدیریم وخزشی آمریکای شاایی دخ ده   2
 خوخشیدی 1382میالدی یا  2003برنام  دخ سال  39دانشگاه و کایج آمریکایی از خشت  مدیریم وخزشی با  166برخوخداخی بیش از  3
 خوخشیدی  1394میالدی یا  2015برنام  دخ سال  79دانشگاه و کایج و  473افبایش س  برابری و خسید  ب  بیش از  4
 اسم   NASSMها بر اساس آماخ منتشرشده از فانجاب مدیریم وخزشی آمریکای شاایی یا  هرچند اغزب گباخش     

 یسس  آموزشفم 20از  شیبمشاهده اسم. برای ناون  دخ کشوخ چیب اما ایب پیشرفم دخ اغزب کشوخهای جزا  هابل
خشد آموزش مدیریم اند. ایب االداد مفید ایب مطزب اسم ک  فعال بوده ی وخزش میریمددخ خشت  ف 2015دخ سال 

دخسی و مواخد ، برنام کینیم آموزشیتری دخباخه فبیشی هاپژوهش ب نس تًا جوا  . ایب حوزه توج  اسموخزشی هابل
های مختزف دخ مدیریم وخزشی با گرایش  ( با توج  ب  اینک  دوخه1398نرمی و خزیزیا  )مشاب  ب  آ   نیاز داخد. الرب

خشد ادخسی خشت  مدیریم وخزشی  دخ مقطع کاخشناسیشود، ب  برخسی  و مقایس  برنام اخشد برگباخ میمقطع کاخشناسی
اخشد مدیریم های برتر برگباخکننده دوخه کاخشناسیهای منتخب پرداختند. دخ ایب پژوهش دانشگاهدخ ایرا  و دانشگاه

 انتخاب شدند.  29-7ب  شرم جدول  2018دخ سال  1بندی وبومتریکوخزشی  بر اساس خت  
 ارشد مدیریت ورزشی سطح جهان بر اساس وبومتریک کارشناسیهای منتخب برگزارکننده دوره . دانشگاه 29-7 جدول

 رتبه  دانشگاه کشور ردیف
 University of Florida 32 متحده )فزوخیدا(ایاال  1

 University of Kansas 138 متحده)کانباس(ایاال  2

 Georgetown University 125 متحده )واشنگتب(ایاال  3

 Northeastern University 240 )ماساچوسم(متحده ایاال  4

 Washington State University 170 متحده )واشنگتب(ایاال  5

 University of Southern Indiana 2482 )ایندیانا( متحدهاال یا 6

 OHIO University 543 متحده )اوهایو(ایاال  7

 The University of Southern Mississippi 820 پی(سیسیمتحده )میایاال  8

 Manchester University 5182 انگزستا  )منچستر( 9

 

 میبا  وبومتریک هایشاخ  .اسم هادانشگاه اینترنتی یمساوب اساس بر جزا  هایدانشگاه بندیخت   سایم یک  Webometric یا متریکفوبو. 1
 افبایش  منظوخب   آزاد  دسترسی  هایطرم  از  حاایم  بندیخت    ایب  ارزی  هدا  یگردال اخ ب   .دهدمی  نشا   اینترنتی  نشر  ب   خا  هادانشگاه  و  مفسسا   توج 
 نیسم  هاآ   بازدید  میبا   و  هاسایموب  طراحی  اخزیابی  بندیخت    ایب  از  بنابرایب هدا  .اسم  جامع   کل  ب   هادانشگاه  توسا  یدشدهتوی  دانش  و  الزم  انتقال

 فضای دخ دانشگاه از نااتاام ایآیین  مجازی، فضای دخ دانشگاه آ  حضوخ ک  اسم پ یرامکا  روختی دخ تنزا دانشگاه یک برای مناسب خت  دخواهع  و
 جایگاه بندیخت   نوع ایب دخ اینترنتی، انتشاخ هایسیاسم ب  تاایل الدم دییلب  اسم ماکب باال آموزشی ینیمباک هایدانشگاه برخی ای ت  .باشد واهعی
 هایدانشگاه  و  مفسسا   تا  اسم  شده  تالش  منظوخ  بدیب  و  اسم  هادانشگاه  جزانی  اخزیابی  بندی،خت    ایب  اهداا  از دیگر  .نیاوخند  دسم  ب   خا  انتظاخ  موخد
 .شوند اخزیابیتوسع ( دخحال و یافت توسع ) دنیا کشوخهای ها  دخ معت ر
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 Bucks New University 3556 انگزستا  10

 Leeds Beckett University 1139 انگزستا  11
 Adelphi University 1529 متحده )نیویوخک(ایاال  12
 Virginia Commonwealth University 217 )ویریجینیا(متحده ایاال  13

 Gonzaca University 1541 متحده )واشنگتب(ایاال  14
 Fresno Pacific University 5240 متحده )کایینرنیا(ایاال  15
 Ondokuz Mayıs 1749 ترکی  16

 (.  1398نرمی و خزیزیا ، دهد )الربهای منتخب خا نشا  میالناویب دخوس دخ ایرا  و دانشگاه 30-7جدول 
 ای صورت مقایسه های موردمطالعه به . عناوین درسی مدیریت ورزشی در ایران و دانشگاه 30-7جدول 

ایران
 

س 
اوندوکوز مای

دانشگاه فرنسو 
دانشگاه گونزاکا 
دانشگاه ویریجینیا 
 

دانشگاه آدلفی
 

دانشگاه می
سی

سی
پی

 

دانشگاه لیدر بکت 
 

دانشگاه 
باکینگهام شر 

 

دانشگاه منچستر
 

دانشگاه اهایو
 

دانشگاه 
ایندیانای جنوبی دانشگاه

یا 
الت

ی واشنگتن
دانشگاه نورت ایسترن  
 

دانشگاه جرج تاون
 

س 
دانشگاه کانزا

دانشگاه فلوریدا  
 هادانشگاه 

 

 
 

 ها حیطه موضوعی و درس 

ف
ردی

 

 1 ت زی ا  وخزشی و...بازاخیابی وخزشی،   * * * * * * * * * * * * *  * * *
 2 حاایم مایی دخ وخزش و...    *      *  *     *

 3 فروش دخ وخزش، فروش بزیم و...    *   *        *  

* * *  * *   * *  * * * * * * 
حقوق وخزشی، هراخدادها و م اکرا  

 و...
4 

* * * *  * * * * * * * * * * * * 
بازخگانی  اهتصادی و  و مایی مدیریم

 دخ وخزش و...
5 

* *   *  *    *  * * * * * 
اخالق وخزشی، اخالق دخ رنعم  

 وخزش و ...
6 

* *  * * *     * * * * *  * 
الاومی  و ، خوابااخت اطا ، خسان  

 ایازل دخ وخزش بیب
7 

 *  * * * * * * * * * * * *   
مدیریم خویداد وخزشی، توسع  

 خویدادهای وخزشی و...
8 

* *    *            
مدیریم اوها  فراغم و تنریحا ، 

 گردشگری وخزشی 
9 

*   *        *   * *  
مدیریم، تجزیب، نگزداخی و ایانی  

 اماکب وخزشی 
10 

 11 خیبی استراتژیک وخزشی برنام          * *       *

* * * * * *   *  * * * * *  * 
سازما   های مدیریم، سازما  و نظری 
 و مدیریم

12 

 13 وکاخ دخ وخزش کسب *  *     *     *    
 14 خوش تحقی   * *    * * *  * *  *  * * *
 15 کاخوخزی، تاریب دخ مدیریم وخزشی  * * * * * * *    *  * *   *

 16 شناسی وخزشی جامع  * *   *       * * *  * 

* *          *      
انسانی و داوطز ا  دخ  مدیریم منابع 

 وخزش 
17 

 18 تاخیخ وخزشی        *         * 
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* *   * * * *   *     *  
پروژه تحقیقاتی، مطایع  مستقل و  

 نام تحقیقی و پایا  
19 

 20 ای دخ وخزش مدیریم حرف     *      *  *   *  

* *    *          *  
شناسی  خوا  خفتاخ سازمانی دخ وخزش، 

 وخزشی 
21 

 22 کاخآفرینی        *        * *

*      *   *        
سیاسم و وخزش، سیاسم و حکومم  

 وخزشی 
23 

 24 موضوالا  ویژه دخ مدیریم وخزشی      * * *    *  * *  * *

توجزی دخ الناویب دخسی بازاخیابی، مدیریم خویداد، های موخدمطایع   هاپوشانی هابلمقایس  ایرا  با دانشگاه     
های باخزی دخ تککید بر الناویب دخسی مدیریم اماکب و دهد. تناو اخت اطا ، حقوق، اخالق و خسان  نشا  می

های منتخب خاه ردی دخ وخزش بیب ایرا  و بسیاخی از دانشگاهتسزیال  وخزشی، مدیریم اوها  فراغم و مدیریم 
های موخد انتظاخ دخ آ  گرایش مطابقم بایسم با تواناندیوجود داخد. هاچنیب الناویب دخسی دخ هر گرایش نیب می

ساس اخشد و اخائ  الناویب دخسی بر اداشت  باشد. با ایب توضیحا  بحث از ایجاد انواع گرایش دخ مقطع کاخشناسی
های موخد انتظاخ از ضروخیا  دخ حوزه آموختگا  ب  تواناییها برای دستیابی دانشجویا  و دانشمتناسب با گرایش

مند دخ ایرا  گرایش یا خشت  مدیریم وخزشی دخ مقطع فکاخشناسی  وجود نداخد و دانشجویا  الاله الزوم وخزشی اسم.  
منظوخ کسب پای  دانشی الزم، کنند و ب اخشد آغاز میع کاخشناسیب  مدیریم وخزشی تحصیل دخ ایب گرایش خا از مقط

گ خانند؛ یعنی باید دخ یک فررم چزاخ ترمی، اخشد میهای اول مقطع کاخشناسیدخوس متنوالی از مدیریم خا دخ ترم
( )یکی از شش گرایش شدهانتخابدانش کزی از فمدیریم و مدیریم وخزش  خا  کسب کنند و دخ گرایش تخصصی 
های موخد انتظاخ دخ ایب بازه زمانی نیب ب  اخائ  سایناخ و پروژه تحقیقاتی بپردازند.  با ایب توجی  امکا  کسب تواناندی

فآیا گ خاند  هنم  زمین  ایب سفال مطرم اسم ک  بیا دخها هابل نقد و برخسی بیشتر اسم. برای هر یک از دوخه
دخ هر  انتظاخ موخدهای نام  منجر ب  کسب تواناندیب  هاراه پایا   النوا  دخس تخصصی و س  النوا  دخس اختیاخی

 (. 1398نرمی و خزیزیا ، )الربگرایش خواهد شد؟   
دهد ک  برنام  آموزشی مدیریم وخزشی داخای بیشتریب تنوع الناویب دخس و تط ی  الناویب دخسی نشا  می     

های منتخب اسم. خشت  مدیریم وخزشی داخای ب  دانشگاه بیشتریب تنوع گرایش دخ زمین  فمدیریم وخزشی  نس م
های منتخب داخد. آموزش مدیریم النوا  دخ شش گرایش اسم ک  تنوع باالتری نس م ب  هریک از دانشگاه  60حدود  

های دخسی مدیریم روخ  الاومی داخای مبایا و معای ی اسم. ازجاز  مبایای آ  امکا  نظاخ  بر برنام وخزشی ب 
خوز مدیریم وخزش دخ سطح جزا  تریب معایب آ  الدم توانایی ت ییر و تط ی  با تحوال  ب اسم و از مزم وخزشی

بر بوده و نیاز ب  مصوبا  الزم داخد. هاچنیب امکا  مشاخکم و اخائ  دخسی دخ ایرا  یک فرایند زما اسم. ت ییر برنام 
ها با نیازهای جامع  و دخ مواخدی ر هاسو ن ود  سرفصلهای متعددی دخ ایرا  بنظرا  دخ آ  محدود اسم. پژوهش
 (. 1398نرمی و خزیزیا ، )الربضعف تخصصی اساتید اشاخه داخند 
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ها برای وخود ب  م احث مدیریم تریب آ دخ مدیریم وخزشی مناهیم کاخبردی متعددی وجود داخد ک  برخی از مزم  . مفاهیم پایه در مدیریت ورزشی12-7
 شده اسم. اخائ  31-7دخ جدول 

 . مفاهیم پایه و کاربردی در رشته مدیریت ورزشی31-7جدول 
 توضیح مفهوم ردیف

کاخگیری نیروی انسانی ، فهدایم و خه ری ، فنظاخ  و کنترل  دهی ، فب خیبی ، فسازما شامل وظایف: فبرنام  مدیریم وخزشی 1
 سازما  وخزشیدخ 

 شامل دو نوع خاه ردی و الازیاتی  خیبیبرنام  2
 انداز، بیانی  مکموخیم، خاه ردها و اهداا کزی  خیبی با اهداا بزندمد  مانند چشمبرنام  خیبی خاه ردیبرنام  3
 بزندمد مد  برای خسید  ب  اهداا های کوتاهخیبی دخ دوخهبرنام  خیبی الازیاتیبرنام  4
 تریب دوخه زمانی یا اف  هدا سازمانی اهداا بزندمد  دخ بزند اندازچشم 5
 خسایم سازمانی یا مکموخیم ارزی سازما  وخزشی  بیانی  مکموخیم 6
 کننده اهداما  دخ جزم اهداا سازمانییا استراتژی با تککید بر مسیر هدایم خاه ردها 7
 شود.انداز محق  میها دخنزایم چشمانداز ک  با تحق  آ تر از چشمهای زمانی کوتاهدوخهاهداا دخ  اهداا کزی 8
 گیری اسم. اندازهزمانی کوتاه ک  میبا  حصول ب  آ  هابل اهداا الینی و دخ دوخه اهداا الازیاتی 9
 هر محیطی ک  بیش از دو ننر برای اهداا مشترکی دخ آ  فعاییم کنند.  سازما  10
 میبا  دستیابی ب  هدا سازمانی اثربخشی 11
 میبا  هبین  و وهم ررا شده کاتر برای خسید  ب  هدا سازمانی  کاخایی 12
 میبا  ستاده نس م ب  نزاده از مجاوال  منابع مدیریم وخزشی وخیبزره 13
 شامل منابع: فانسانی، مایی، فیبیکی و اطالالاتی  منابع مدیریم 14
 های الزم برای خسید  ب  اهداا سازمانی شامل نیروی انسانی با توانایی انسانیمنابع  15
 شامل پول و شرایا مایی برای خسید  ب  اهداا سازمانی منابع مایی 16
 شامل انواع امکانا  ساختاانی، تجزیبا  و امکانا  اداخی برای خسید  ب  اهداا سازمانی منابع فیبیکی 17
 ها، اطالالا  و دانش برای خسید  ب  اهداا سازمانی شامل انواع داده منابع اطالالاتی 18
 شامل انواع اهتداخگرا یا آمران ، آمران  ه والندنی، مشاخکتی و تنویضی های خه ریس ک 19
 مراتب و وظایف مشخ  برای خسید  ب  اهدااتعییب ساختاخ خوابا منابع انسانی با سزسز  دهیسازما  20
 گبینش، ج ب، کاخبرد، نگزداخی و تواناندسازی نیروی انسانی دخ جزم اهداا سازمانی  کاخگبینی 21
 انگیبش و هدایم کاخکنا  بر اساس ساختاخ و دخ جزم خسید  ب  اهداا سازمانی وخه ریهدایم 22
 اهداا سازمانیشامل پیش از اجرا، حیب اجرا و پس از اجرا برای اطاینا  از حصول ب   اخزیابی 23
 های ادخاکی، انسانی و الازیاتیشامل مزاخ  های مدیریتیمزاخ  24
 ها و خوابا حاکم بر سازما  های سازما ، مجاوال  فعاییمتوانایی دخ شناخم کزی از برنام  مزاخ  ادخاکی مدیر 25
 واحدهای باالدسم و زیردسمتوانایی برهراخی اخت اط با دیگر کاخکنا  دخ  های انسانیمزاخ  26
 های تخصصی و فنی توانایی هدایم فعاییم مزاخ  الازیاتی 27
 اخشد، میانی و الازیاتی سطوم مدیریم 28
 یا مدیرا  الایی با مسئوییم دخ سطوم باالی سازما  و تعییب خاه ردها   مدیریم اخشد 29
 با مسئوییم اخت اط مدیرا  اخشد و مدیرا  الازیاتی سازما   مدیریم میانی 30
 مدیرا  خا اجرا و الازیا  تخصصی سازما   مدیریم الازیاتی 31
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  Tو تزدید o، فررمw، ضعفsبرخسی و شناسایی نقاط هو  SWOTاخزیابی  32
                           سازمانی از کسب اهداا اطاینا  ب  برای سازما  یک الازکرد ارالم و سنجش الازکرد نظاخ  33
 ایاززی گ اخی و شامل سطوم محزی، مزی و بیبهانو  و کنترل هدایم، منزوم شامل حکارانی دخ وخزش 34
 باشد.  بیشتر الوامل مستقل اثرا  جاع از هاآ  کزی اثر ک طوخیب  الامل چند مجبای هاکاخی افباییهم 35

 
 خالصه

جب برخی تری اسم. دخ ایرا  ب های متعدد تخصصیدخ الزوم وخزشی گرایش فمدیریم وخزشی ، خود داخای گرایش
ناپیوست ، دخ سایر دانشگاه و ای و مقاطع حرف کابردی و سپس فنی-های جامع الزایهای تخصصی دخ دانشگاهخشت 

اخشد شش گرایش دخ مقطع کاخشناسی پیوست ، گرایش فمدیریم وخزشی  وجود نداخد. اما دخ مقطع کاخشناسی
مقطع دکتری ب  شکل الاومی و با النوا   فراغم و خویداد  وجود داخد. دخفخاه ردی، بازاخیابی، خسان ، اماکب، اوها 

ویژه خسای  دکتری شده و ب شود و دانشجوی دکتری باید با مطایعا  هدایمدکترای مدیریم وخزشی  مطرم می
 تخص  ارزی خود دخ فمدیریم وخزشی  خا مشخ  کند. 

 
 هایی برای یادگیریفعالیت
 بندی کنید.  ها خا با توج  ب  الالی  خود اویویمهای مدیریم وخزشی مطایع  کنید و آ دخباخه انواع گرایش •

ها ب  شروخ بگ اخید و های خود خا با توج  ب  شررایا و ظرفیممدیریم وخزشری اویویمبا چند متخصر   •
 ها بنویسید.  روخ  یک مقای  نقد و تحزیزی دخباخه گرایشبندی خود خا ب جاع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ورزش فیزیولوژی  8 

 ورزش فیزیولوژی رشته با آشنایی: کلی  هدف

 :یادگیریف اهدا

 ورزش فیزیولوژی رشته گیریشکل مبانی با آشنایی •

 ورزش فیزیولوژی ارشدکارشناسی تخصصی هایگرایش انواع با آشنایی •

 ورزشی فیزیولوژی دکترای با آشنایی •
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 مقدمه
پردازد. دخ های فیبیویوژیایی بد  میفیبیویوژی وخزشی ب  تعامل بیب فعاییم بدنی، فعاییم وخزشی و واکنشخشت  

 شود. ایب فصل ب  معرفی ایب خشت  دانشگاهی پرداخت  می
 

 گیری رشته فیزیولوژی ورزشی. مبانی شکل1-8
-دانشکده  دخ  فیبیویوژی  زما  تدخیس  از  داخد،  ایاززیبیب  سطح  دخ  هر   یک  حدود  دخ  هدمتی  وخزشی،  فیبیویوژی  خشت 
 النوا ب  خا وخزش فیبیویوژی نیب بدنیتربیم هایاسم. دخ ادام  دانشکده بوده مطرم نیب گرایش ایب پبشکی، های
ایرا  دخ اندازی کردند. امروز دخ اخشد و دکتری خاهکاخشناسی، کاخشناسی مقاطع دخ بدنیتربیم خشت  از گرایش یک

های مختزف و دخ مقطع دکتری با النوا  کزی فیبیویوژی اخشد خشت  فیبیویوژی وخزش دخ گرایشمقطع کاخشناسی
 شود.وخزش دانشجو تربیم می

 فیبیویوژیکی هایواکنش و وخزشی فعاییم بدنی، فعاییم ک  اسم ایخشت بیب الزم یک وخزش، فیبیویوژی خشت      
 مختزف  هایسیستم  هایفسازگاخی  و  حادومبمب   هایفپاسخ  سالمم ،  و  بیااخی  استراحم،  ففعاییم،  شرایا  دخ  خا  بد 
 والروق ،فهزب  فیبیویوژی  دخ  جدید  هاییافت   با  الزم،  ایب.  دهدمی  هراخ  تحقی   و  موخدمطایع   خا  وخزشی   فعاییم  ب   بد 

 شناسیفخوا   وخزش ،  شناسیفایانی.  داخد  سروکاخ  هم  ها آ   بیب  فتعادل  و  الضالنی -اسکزتی  فسیستم  فغدد ،  فتننس ،
 زنده موجودا  بد  االاال  وخزشی فیبیویوژی .هستند خشت  ایب الیننک هایاز پیوسم نیب فبیوشیای  و وخزش 

. هستند اخت اط دخ یکدیگر با زنده موجودا  بد  هایبافم و هاسزول . کندمی مطایع  دخ فعاییم خا انسا  ویژهب 
 محیطی، مکانی، زمانی، با توج  ب  فشرایا اثر ایب. گ اخدمی اثر اخت اط ایب خوی وخزش هنگام دخ بدنی هایفعاییم
طوخکزی بر های موخداشاخه ب ضاب پوشش بحث وخزشی  خشت  ففیبیویوژی ت ییر اسم.هابل نژادی  و جنسی سنی،

پردازد. استناده از ها  میو فپاسخ فیبیویوژیک بد  ب  آ های وخزشی و تاریب  تعامل بیب ففعاییم بدنی ، ففعاییم
-تواند ب  بز ود فخوش زندگی ، فکاخآمدتر شد  وخزشکاخا  دخ رحن های فیبیویوژی فعاییم وخزشی میارول و یافت 

 (.  1390ها  کاک کند )کایت  الزوم وخزشی، های وخزشی  و فمقاومم و غز   بر بیااخی
 

 های آن در ایران ارشد فیزیولوژی ورزشی و گرایشدوره کارشناسی. 2-8
 مروخ کرد.  1-8توا  دخ جدول ی وخزشی دخ ایرا  خا میویوژیبیفسیر تحول و ت ییرا  گرایش 
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 سال گ شت  دخ ایرا  30اخشد فیبیویوژی وخزشی دخ  کاخشناسی. سیر ت ییر النوا  خشت  و گرایش دوخه 1- 8جدول  
 دروس اصلی فیزیولوژی ورزشی عنوان رشته و گرایش  زمان ردیف

 فآناتومی انسانی ، ففیبیویوژی انسانی ، فبیوشیای ، ففیبیویوژی وخزشی    بدنی و الزوم وخزشیتربیم 1368 1
 –بدنی تربیم 1382 2

 گرایش فیبیویوژی وخزشی
 ، ففیبیویوژی وخزشی ، ففیبیویوژی وخزشی  2و  1فآناتومی انسا  ، ففیبیویوژی انسا  
 وخا  خشد   تاریب ، فسایناخ ، ففیبیویوژی وخزشی دکاخبردی ، فت  ی  و وخزش ، فالزم

 گرایش:  5فیبیویوژی وخزشی با  1390 3
 بدنی و تندخستیایف(فیبیویوژی فعاییم

 ب( فیبیویوژی وخزشی کاخبردی
 م( فیبیویوژی فعاییم وخزشی محض
 د( فیبیویوژی فعاییم وخزشی بایینی

 ه( ت  ی  وخزش
 

  و بدنی فعاییم پژوهشی سایناخف ،  تندخستی و بدنی فعاییم اپیدمیویوژیفایف( 
  بدنی فعاییم فیبیویوژیف ، تندخستی و بدنی فعاییم فیبیویوژیف ، تندخستی
 ویژه وز کنترل  و ت  ی ف ، بدنی آمادگی بر  نظاخ   و تجویب آزمو ،ف ، ونوجوانا کودکا 

  بدنی فعاییم خیبی برنام  و اخزیابی بر ایمقدم ف ، تندخستی
 متابوییسمف ، پیشرفت  وخزشی ت  ی ف ، وخزشی فعاییم و تاریب خیبیبرنام  ب( ارول

  ویژه پیشرفت  خیبیبرنام ف ، وخزشی تاریب پژوهشی سایناخ ف ، تاریب و وخزشی فعاییم
  هایتکنیکف  ، وخزشی فیبیویوژی دخ پیشرفت  موضوالا  ف ، استقامم و هدخ  

   وخزشی فعاییم و تاریب  دخ آزمایشگاهی
 فیبیویوژیف ، وخزشی فعاییم ویژه آناتومیف  ، وخزشی فعاییم فیبیویوژی دخ  سایناخفم( 

  و بیوشیای ف ، وخزشی فعاییم پیشرفت  آزمایشگاهی هایتکنیکف  ، پیشرفت  وخزشی
  وخزشی فیبیویوژیف ، ونوجوانا کودکا  وخزشی فیبیویوژیف ، وخزشی فعاییم متابوییسم
  کاخبردی

  وخزش  فیبیویوژی دخ  پژوهشی سایناخف ، خار هایگروه ویژه وخزشی فیبیویوژیفد( 
 فعاییم بخشسالمتی خوانی ابعادف ، هابیااخی دخ وخزشی فعاییم تجویب و آزمو ف ، بایینی

  ی،هز  بازتوانیف ، وخزشی فعاییم بیوانرژتیکف ، وز کنترل  و پیشرفت   چاهیف ، وخزشی
   وخزشی فعاییم با تننسی و  الروهی

  و وخزشی فعاییم دخ ت  ی  ارولف ، انسانی ت  ی ف  ، وخزشی ت  ی  ویژه بیوشیایفه( 
  بیوانرژتیکف ، هاوخزش دخ اخگوژنیک موادف ، وخزشی ت  ی   دخ پژوهشی سایناخف ، تاریب

   غ ایی خژیم  طراحی و اخزیابی ف ، وخزشی

اخشد خشت  فیبیویوژی وخزشی ال اخ  اسم از پروخش افراد سرآمد و متخص  هدا از تکسیس دوخه کاخشناسی     
خیبی، اجرا و خاهناایی و تحزیل مشکال  و پژوهش دخ ایب دخ حوزه فیبیویوژی وخزشی تا بتوانند ب  آموزش، برنام 

ر چ  بیشتر م انی فیبیویوژی وخزشی و توسع  مرزهای های جدید الزای دخ گسترش هخشت  بپردازند و با تویید یافت 
خود ک  ب  آموختگا  هر یک از پنج گرایش فیبیویوژی وخزش توهع میدانش دخ حوزه موخداشاخه نائل شوند. از دانش

ها و ب  شرم تاامی گرایشهای الاومی مربوط ب های الاومی و تخصصی دسم یابند. توانایییک مجاوال  توانایی
های تخصصی مربوط ب  هر گرایش اسم ک  دخ ذیل هاا  گرایش معرفی خواهد خواهند بود و توانایی 2-8جدول 

 شد. 
 ارشد فیزیولوژی ورزشیهای کارشناسی آموختگان انواع گرایشهای عمومی مورد انتظار از دانش. توانایی2-8جدول 

 توانایی  ردیف
 های واهعیهای الزوم فیبیویوژی وخزشی دخ موهعیمیافت گیری از خیبی برای بزرهبرنام  1
 های مربوط ب  مسائل حوزه فیبیویوژی فعاییم وخزشیتحزیل وضعیم 2
 ها دخ فرایند تدخیس/یادگیریکاخگیری یافت توانایی تحقی  و ب  3
 خشت  فیبیویوژی وخزشهای های تخصصی خود و هاکاخی دخ اموخ پژوهشی سایر گرایشانجام پژوهش دخ گرایش 4
 های گوناگو  الزوم وخزشیهای کاخدانی و کاخشناسی خشت تدخیس دخوس مربوط ب  گرایش تخصصی خود دخ دوخه 5
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 16ها دو سال و دخوس آ  اغزب جن   نظری و پژوهشی داخد. طول هر نیاسال طول دوخه دخ هر یک از گرایش     
ساالم اسم. تعداد کل واحدهای  32ساالم و دخس الازی آزمایشگاهی  16هنت  آموزش و مد  هر واحد نظری 

واحد دخوس تخصصی ، فشش واحد دخوس 14واحد دخس شامل فشش واحد دخوس پای  ، ف  32دخسی دخ هر گرایش  
نام   اسم. دانشجویانی ک  دخ دوخه کاخشناسی، تعداد واحدهای الزم دخسی خا نگ خانده انتخابی  و فشش واحد پایا 

واحد با نظر مدیرگروه  12ها آمده باشند، باید واحدهای دخسی کا ود خود خا بیب هشم تا د یا از سایر خشت باشن
کم چزاخ واحد از دخوس ج رانی باید از میا  دخوس الزای دوخه کاخشناسی انتخاب شود. دانشجویا  بگ خانند. دسم

اما سرجاع جبو دخوس محاس   نخواهد شد. دخوس  گ خاننددو دخس فخایان  پیشرفت   و فزبا  تخصصی  خا نیب می
های فخوش تحقی  دخ الزوم وخزشی ، فآماخ زیستی ویژه ها شامل دخسپای  ب  میبا  شش واحد برای کزی  گرایش

 هستند.  3-8هایی ب  شرم جدول فعاییم وخزشی  و ففیبیویوژی انسا  پیشرفت  ویژه فعاییم وخزشی  با سرفصل
 ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش مقطع کارشناسی  5. سرفصل و محتوای دروس پایه مشترک در 3-8جدول 

 هاسرفصل درس ردیف
خوش تحقی  دخ  1

 الزوم وخزشی
ها ، فاهداا فهدا از تحقی  و انواع تحقی  ، فانواع منابع و متو  تحقیقی دخ الزوم وخزشی و نحوه استناده از آ 

گیری ، فانواع های ناون آوخی پیشین  ، ففرضی ، هدا و سفال تحقی  ، فخوشگی جاعپیشین  تحقی  و چگون
ها دخ تحقی  ، فطرم تحقی  و انواع آ  دخ الزوم وخزشی ، فاالت اخ، خوائی و توا  مت یرها و نحوه کنترل آ 

 تحقی   تحقی  ، فارول نوشتاخ پروپوزال تحقی  دخ الزوم وخزشی ، فمسائل اخالهی و ارول الزای دخ 
آماخ زیستی ویژه  2

 فعاییم وخزشی
 ، فها ستگی و نحوه انجام آ  دخ Tو  Zهای مرکبی و پراکندگی ، فمنحنی نرمال و نحوه محاس   فاندازه

SPSS  فآزمو ، t  زوجی یا وابست  وt  غیروابست  دخSPSSسوی  دخ  ، فآزمو  آماخی آناییب واخیانس یک
SPSS فآزمو  آماخی آناییب واخیانس مکرخ دخ ، SPSS فآزمو  آماخی آناییب واخیانس ترکی ی دخ ، SPSS ، 

ویتنی دخ های آماخی ناپاخامتریک ویزککسو  و مب ، فآزمو SPSSدخ  ANCOVAفآناییب واخیانس مشترک یا 
SPSS اپاخامتریک کراسکال وایییس و فریدمب دخ های آماخی ن ، فآزموSPSS   

فیبیویوژی انسا   3
پیشرفت  ویژه فعاییم 

 وخزشی 

ها ، فدستگاه هزب و گردش خو  ، های بد  و الازکرد فیبیویوژیایی آ فمناهیم فیبیویوژیایی ، فسزول، بافم
ففیبیویوژی نخاع شوکی و دستگاه  ففیبیویوژی خی  و تننس ، فنوخوفیبیویوژی ، فالازکرد فیبیویوژیایی م ب ،

ای ، خوده-ایای الضال  اسکزتی و راا ، ففیبیویوژی دستگاه معدهالص ی محیطی ، ففیبیویوژی مقایس 
 خیب ، فدستگاه توییدمثل ، فدستگاه کزیوی، مایعا  بد  و دفع   فدستگاه غدد دخو 

 
پژوهشی دخ حوزه تخصصی مربوط  اسم ک  دانشجویا  بعد از نام   نیب یک پروژه فدخس شش واحدی پایا       

ها واحد )الالوه بر دخوس ج رانی احتاایی( هابل اخ  خواهد بود. ضاب اینک  برخی دانشگاه  26آمیب  گ خاند  موفقیم
نام  از دخوس نظری جایگبیب جای شش واحد پایا های آموزش محوخ داشت  باشند، ب ک  مجوز برگباخی دوخه

ها فدخوس تخصصی و انتخابی  ب  شرم تریب تناو  بیب گرایشحال مزمشده استناده خواهند کرد. باایب مشخ
 هستند.    4-8جدول 
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 ارشد فیزیولوژی ورزشی های کارشناسی. دروس »تخصصی« و »انتخابی« برای گرایش4-8جدول 
 هادرس گرایش ردیف

فیبیویوژی  1
بدنی و فعاییم

 تندخستی

فاپیدمیویوژی فعاییم بدنی و تندخستی ، فسایناخ پژوهشی فعاییم بدنی و تندخستی ، ففیبیویوژی الف( تخصصی: 
ونوجوانا  ، فآزمو ، تجویب و نظاخ  بر آمادگی بدنی ، فعاییم بدنی و تندخستی ، ففیبیویوژی فعاییم بدنی کودکا 

 خیبی فعاییم بدنی  بی و برنام ای بر اخزیاوز  ویژه تندخستی ، فمقدم فت  ی  و کنترل
های میدانی و آزمایشگاهی پیشرفت  ، فاسترس بدنی ، فتکنیکخیبی فعاییمفارول طراحی و برنام  ( انتخابی: 

-ها ، ففیبیویوژی فعاییمهای مبمب و ناتوانیبدنی و پیشگیری از بیااخیبدنی ، ففعاییممحیطی دخ فیبیویوژی فعاییم
 بدنی زنا  و سایاندا  و افراد خار  و فابعاد خوانی فعاییم بدنی   

فیبیویوژی  2
وخزشی 
 کاخبردی

 

خیبی تاریب و فعاییم وخزشی ، فت  ی  وخزشی پیشرفت  ، فمتابوییسم فعاییم وخزشی فارول برنام الف( تخصصی: 
خیبی پیشرفت  ویژه هدخ  و استقامم ، فموضوالا  پیشرفت  تاریب وخزشی ، فبرنام –و تاریب ، فسایناخ پژوهشی 

 های آزمایشگاهی دخ تاریب و فعاییم وخزشی  دخ فیبیویوژی وخزشی ، فتکنیک
شناسی فعاییم وخزشی و تاریب ، های وخزشی ، فخوا فمالحظا  اختوپدیک و بیومکانیک دخ تاریبالف( انتخابی: 
های آزمایشگاهی پیشرفت  ، فاسترس محیطی دخ تاریب و فعاییم وخزشی ، استناده از داخوها ، فتکنیکفاستناده و سوء

 های وخزشی  سازی ویژه خشت فبد 
فیبیویوژی  3

فعاییم وخزشی 
 محض

فسایناخ دخ فیبیویوژی فعاییم وخزشی ، فآناتومی ویژه فعاییم وخزشی ، ففیبیویوژی وخزشی الف( تخصصی: 
های آزمایشگاهی پیشرفت  فعاییم وخزشی ، فبیوشیای و متابوییسم فعاییم وخزشی ، ففیبیویوژی پیشرفت  ، فتکنیک

 ونوجوانا  ، ففیبیویوژی وخزشی کاخبردی  وخزشی کودکا 
ففیبیویوژی وخزشی بایینی ، فابعاد خوانی فعاییم وخزشی ، فت  ی  وخزشی پیشرفت  ، فتکثیر الوامل  ( انتخابی: 

 محیطی بر فعاییم وخزشی ، فایاونویوژی فعاییم وخزشی ، فبیوانرژتیک فعاییم وخزشی   
فیبیویوژی  4

فعاییم وخزشی 
 بایینی

فسایناخ پژوهشی دخ فیبیویوژی وخزش بایینی ، فآزمو  های خار ، ففیبیویوژی وخزشی ویژه گروهالف( تخصصی: 
وز  ، بخش فعاییم وخزشی ، فچاهی پیشرفت  و کنترلها ، فابعاد خوانی سالمتیو تجویب فعاییم وخزشی دخ بیااخی

 وتننسی با فعاییم وخزشی  فبیوانرژتیک فعاییم وخزشی ، فبازتوانی هز ی، الروهی
محیطی دخ فیبیویوژی وخزشی بایینی ، فآزمو  و تنسیر آمادگی بدنی بیااخا  ، فداخوشناسی و فاسترس  ( انتخابی: 

های متابوییکی و فعاییم وخزشی ، ففیبیویوژی الزوم وخزشی ، فت  ی  وخزشی کاخبردی دخ س ک زندگی ، فبیااخی
 ونوجوانا   وخزشی کودکا 

 ت  ی  وخزش 5
 

ت  ی  وخزشی ، فت  ی  انسانی ، فارول ت  ی  دخ فعاییم وخزشی و تاریب ، فبیوشیای ویژه الف( تخصصی: 
ها ، فبیوانرژتیک وخزشی ، فاخزیابی و طراحی خژیم فسایناخ پژوهشی دخ ت  ی  وخزشی ، فمواد اخگوژنیک دخ وخزش

 غ ایی 
های آزمایشگاهی ت  ی  وخزشی ، ففعاییم وخزشی، ت  ی  ففیبیویوژی فعاییم وخزشی پیشرفت  ، فخوش ( انتخابی: 

وز  ویژه شناسی دخ ت  ی  وخزشی ، فدوپینگ و داخوشناسی وخزشی ، فت  ی  و کنترلو سیستم ایانی ، فخوا 
 وخزشکاخا   

گ خاند  سر  دخس از دخوس انتخابی با توج  ب  داشرتب اسرتاد و امکانا  دانشرکده یا گروه، بنا بر تشرخی  گروه      
 ایبامی اسم.  

 
 ارشد فیزیولوژی ورزشی با گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی  . کارشناسی3-8
 شده اسم.  معرفی 5-8آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم



 

  Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

286 مبانی علوم ورزشی

 تندرستی  و بدنی فعالیت  فیزیولوژیارشد گرایش آموختگان کارشناسیاجرا توسط دانشترین وظایف قابل . مهم5-8جدول 
 وظایف ردیف

 های بدنی خوزان  منظم اخائ  مشاوخه و خاهناایی ب  آحاد مردم برای پرداختب ب  فعاییم 1
 های میدانی و آزمایشگاهی متناسب برای سنجش آمادگی بدنی اهشاخ مختزفاستناده از آزمو  2
 توانایی اخائ  خاهکاخهای مناسب برای سنجش آمادگی بدنی اهشاخ مختزف   3
 های بدنیتوانایی اخائ  خاهکاخهای مناسب برای شرکم فردی و اجتااالی آحاد مختزف دخ فعاییم 4
 های بدنی مناسب متناسب با سنیب گوناگو  و جنس خیبی و تجویب فعاییمتوانایی برنام  5
 های الاومی و خصوری ها( و باشگاهای دخ حوزه فعاییم بدنی و تندخستی دخ مراکب الاومی)مانند پاخکمشاوخهانجام خدما   6
 6-8تندخستی دخ جدول  و بدنی فعاییم فیبیویوژی های ارزی آ  دخ گرایشدخوس تخصصی و سرفصل     

 شده اسم. معرفی
 تندرستی  و بدنی فعالیت  فیزیولوژی . سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش6-8جدول  

 هاسرفصل درس ردیف
فعاییم  1اپیدمیویوژی 1

 بدنی و تندخستی
ومیر ناشی از ها ، فتکثیر فعاییم بدنی بر مرگومیر ناشی از بیااخیها ، ففعاییم بدنی و مرگفمناهیم و خوش

های فردی ب  ژنتیک دخ پاسخهای دیگر ، فبرخسی نقش ومیربیااخی الروق کرونری و ها  انواع مرگ
فعاییم بدنی ، فطراحی مطایعا  اپیدمیویوژیکی فعاییم بدنی، تندخستی و بزداشم ، ففعاییم بدنی، 

-های اختقای فعاییم بدنی و کاهش مرگومیرها ، فبرخسی خوشجساانی و ب  تکخیرانداختب مرگآمادگی
های والروهی، بیااخیهای مبمب هز یالوامل خطرزای بیااخیها ، فتکثیر فعاییم بدنی بر ومیر و ناتوانی

سایی، فعاییم بدنی دخمانی و بزداشم الاومی ، خیوی، دیابم، سندخوم متابوییکی، سرطا  و امثال آ  ، فکزب
ففعاییم بدنی و مالحظا  خار ، فتکثیر فعاییم بدنی بر میبا  بزداشم و سالمتی خوحی و خوانی ، تکثیر 

 ها  س ک زندگی فعال بر پیشگیری از بیااخیپ یرش و حنظ 
-سایناخ پژوهشی فعاییم 2

 بدنی و تندخستی
های نویب اخزیابی فعاییم بدنی و برخسی مقاال  مروخی دخ ایب زمین  ، فبرخسی فآشنایی با خوش

موضوالا  جدید دخ زمین  فعاییم بدنی و تندخستی و وخزش هاگانی ، فآشنایی با نکا  مزم دخ تنظیم 
 طرم پژوهش ، فتزی  و تنظیم یک پروپوزال 

فیبیویوژی فعاییم بدنی  3
 و تندخستی

وسازی ب  فعاییم ها و سازگاخی دستگاه سوخمها ، فپاسخففعاییم بدنی، تندخستی و پیشگیری از بیااخی
عاییم بدنی خیب، فهای متابوییکی مانند دیابم و چاهی ، فپاسخ دستگاه غدد دخو بدنی و پیشگیری از بیااخی

والروهی و والروهی ب  فعاییم بدنی، الوامل خطرزای هز یها و سازگاخی دستگاه هز یو تندخستی ، فپاسخ
های دستگاه الضالنی و اسکزتی ها و سازگاخیوالروهی ، فپاسخهای هز یفعاییم بدنی و پیشگیری از بیااخی

های دستگاه الص ی ب  ها و سازگاخیفپاسخاسکزتی ، -های الضالنیبدنی و پیشگیری از بیااخی ب  فعاییم
های خوحی و خوانی ، فپاسخ و سازگاخی دستگاه ایانی ب  فعاییم بدنی فعاییم بدنی و پیشگیری از بیااخی

فشاخ، پرفشاخ، های خار مانند کمهای ایاونویوژیکی ، فارول فعاییم بدنی دخ محیاو پیشگیری از بیااخی
اذب  ، فت  ی  ویژه فعاییم بدنی و تندخستی ، فارول طراحی فعاییم بدنی آیودگی هوا، گرم، سرد و کم ج

 ها منظوخ تندخستی و پیشگیری از بیااخیب 
فیبیویوژی بدنی  4

 ونوجوانا کودکا 
های بدنی ، فتکثیر خشد، فعاییم بدنی و ت  ی  بر بزوغ و آمادگی بدنی ، فاهایم اندازه بدنی دخ فعاییم

های وخزشی ، های متابوییکی کودکا  ب  فعاییمهنگام خشد و فعاییم بدنی ، فپاسخفمطایعا  طویی 
ای کودکا  ب  فعاییم وخزشی ، فحرکم وخزشی فاهد والروهی و تزوی های هز یفآمادگی هوازی ، فپاسخ

ر هوازی ، فالوامل مفثر ب مد  و آمادگی بیهای اننجاخی کوتاهحال وز  و انرژی موخدنیاز ، ففعاییم

 

 گیرد. ها موخدتوج  هراخ میانسانی و الوامل مفثر بر آ های ها دخ جامع  و گروهها و آسیبگیرشناسی ک  دخ آ  وسعم، انتشاخ و نوع بیااخی. ها 1
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ها ب  تاریب بدنی ، فتنظیم دما، گرما و الدم تحال فعاییم بدنی ، دستگاه گسترش هدخ  الضالنی ، فپاسخ
 الص ی مرکبی و آمادگی فیبیویوژیایی 

آزمو ، تجویب و نظاخ   5
 بر آمادگی بدنی

ی آ  ، فآشنایی با مناهیم آزمو ، فعاییم بدنی، فعاییم وخزشی و تاریب، هاچنیب اجبای آمادگی و مبایا
ها ، فنحوه فارول اساسی آزمو  و مالحظا  مزم دخ سنجش میبا  فعاییم بدنی و وخزشی و انتخاب آزمو 

بندی خطر پیش از آزمو  و طرز استناده از ابباخهای غربایگری و تنسیر نتایج انجام غربایگری و سطح
های اخ کاخ هنگام فعاییمهای تعییب ب مربوط  ، فارول اساسی تجویب فعاییم بدنی و وخزشی و شیوه

تننسی و نحوه تجویب فعاییم برای بز ود آ  با استناده از -های مربوط ب  آمادگی هز یمختزف ، فآزمو 
بدنی و نحوه تجویب پ یری و سنجش ترکیبهای مربوط ب  انعطااابباخهای وخزشی مختزف ، فآزمو 

وز ، چاهی، وز  مطزوب، وز  ایدئال و وزنی، اضاف فعاییم برای بز ود ایب الوامل ، فآشنایی با مناهیم کم
 چگونگی تجویب فعاییم بدنی برای دستیابی ب  وز  مطزوب و ایدئال  

وز  ویژه ت  ی  و کنترل 6
 تندخستی

های ای ویژه سالمم و تندخستی یا اساس و پای  ت  ی  سایم ، فاستناده از شاخ های ت  ی فنیازمندی
شده مزی های غ ایی توری و دستیابی ب  وز  و دخرد چربی ایدئال ، فآشنایی با خژیموز  سالمتی دخ کنترل

ای خژیم ایاززی با هدا حنظ سالمتی: برخسی خژیم غ ایی کشوخهای پیشرفت  ، فمالحظا  ت  ی و بیب
ستراحم، های تعییب انرژی متابوییسم پای : اهای خایج آ  ، فآشنایی با خوشس بیجا  و آشنایی با ناون 

ای  فمیبا  و وسعم فعاییم، ترموژنیک غ ا و کل انرژی بد  ، فآشنایی با الالئم بایینی و کا ود ت  ی 
 ها و...  ای، هوخمو های الص ی، پپتیدهای خودهکننده وز : میانجیکاهش وز  ، فالوامل تعییب

ای بر اخزیابی و مقدم  7
 خیبی فعاییم بدنیبرنام 

الضالنی ، -های مبمب متابوییکی و الص یاهایم فعاییم بدنی دخ تندخستی و بیااخیفارول، م انی و 
های فعاییم بدنی و تندخستی ، بندی افراد ازنظر تندخستی و فعاییم بدنی ، فپرسشنام های ط ق فخوش

تننسی با -یخیبی آمادگی هز خیبی فعاییم بدنی ، فمناهیم نظری دخ اخزیابی و برنام فارول اخزیابی و برنام 
خیبی هدخ  و استقامم الضالنی با اهداا های اخزیابی و برنام اهداا تندخستی ، فمناهیم نظری دخ خوش

های وز  و ترکیب بد  ، فخوشخیبی جزم کنترلهای اخزیابی ترکیب بدنی و برنام تندخستی ، فخوش
م بدنی ترکی ی با اهداا تندخستی ، خیبی فعاییهای برنام پ یری ، فخوشخیبی انعطاااخزیابی و برنام 

خیبی فعاییم بدنی و ایاززی دخ خصور اخزیابی و برنام خسانی و پژوهشی بیبفمراکب و مفسسا  اطالع
 تندخستی   

  7-8تندخسرررتی دخ جدول  و بدنی فعاییم فیبیویوژی های اررررزی آ  دخ گرایشدخوس انتخابی و سررررفصرررل     
 شده اسم.معرفی

 تندرستی  و بدنی فعالیت فیزیولوژی سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش. 7-8جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

-ارول طراحی و برنام  1
 خیبی فعاییم بدنی

فم انی و مناهیم فعاییم بدنی، تندخستی، آمادگی و شادابی ، فارول فعاییم بدنی با اهداا تندخستی و 
های تعدیل خفتاخ زندگی با اهداا جساانی انواع فعاییم بدنی ، فخوشآمادگی ، فماهیم فیبیویوژیکی و 

های توسع  برنام  شخصی برای بندی انواع فعاییم بدنی ، فخوشهای ط ق تندخستی و آمادگی ، فخوش
های فعاییم بدنی با های فعاییم بدنی ، فدستوخایعال تجویب برنام بز ود فعاییم بدنی ، فدستوخایعال آزمو 

 اا تندخستی و آمادگی  اهد
های میدانی و تکنیک 2

 آزمایشگاهی پیشرفت 
های آزمایشگاهی تعییب فشاخ فعاییم بدنی: ضربا  هزب، دخک تالش، فشاخخو ، دمای پوستی و فخوش

-های آزمایشگاهی و برآوخدی میبا  انرژی مصرفی دخ فعاییممرکبی، نواخ هزب و اکسیژ  مصرفی ، فخوش
تننسی اهشاخ مختزف ، -های میدانی زیربیشین  و بیشین  تعییب آمادگی هز یمتداول ، فآزمو های بدنی 

های میدانی تننسی اهشاخ مختزف ، فآزمو -های آزمایشگاهی زیربیشین  و بیشین  تعییب آمادگی هز یفآزمو 
های النی ، فآزمو های آزمایشگاهی تعییب هدخ  و استقامم الضتعییب هدخ  و استقامم الضالنی ، فآزمو 
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پ یری و دامن  حرکتی های میدانی و تعییب انعطااپیکرسنجی و آزمایشگاهی تعییب ترکیب بد  ، فخوش
های میدانی و پ یری و دامن  حرکتی منارل ، فخوشهای آزمایشگاهی تعییب انعطاامنارل ، فخوش

 اهنگی  آزمایشگاهی تعییب آمادگی حرکتی: سرالم، توا ، چابکی، تعادل و ها
استرس محیطی دخ  3

 بدنیفیبیویوژی فعاییم
فمناهیم اساسی تنظیم دما، استرس گرمایی و تکثیر آ  بر ظرفیم انجام فعاییم بدنی ، فهراخگرفتب دخ محیا 

های فیبیویوژیک ب  آ  و تکثیر آ  بر ظرفیم فعاییم بدنی ، ففعاییم وخی دخ آب سرد و پاسخسرد و غوط 
فشاخ و های کمهای فیبیویوژیک ناشی از آ  ، ففعاییم بدنی دخ محیافشاخ و پاسخبدنی دخ محیا کم
شده های کنترلهای فیبیویوژیک ناشی از آ  ، ففیبیویوژی فعاییم بدنی دخ محیاپرفشاخ و سازگاخی

های آزمایشگاهی ، فآیودگی هوا و تکثیر آ  بر ظرفیم فعاییم وخزشی و تاریب و مضرا  آ  ، فخیتم
های فیبیویوژیک پیاایی و دگرگونیکرونوبیویوژیک و تکثیر آ  بر ظرفیم تاریب و فعاییم وخزشی ، فکوه

 ناشی از آ  دخ اهشاخ مختزف  
فعاییم بدنی و پیشگیری  4

های مبمب و از بیااخی
 هاناتوانی

پیشگیری از اختالال  های مبمب ، ففعاییم بدنی و منظوخ پیشگیری از بیااخیفارول تجویب فعاییم بدنی ب 
، اختالل دخ چربی خو ، پرفشاخخونی و 2مربوط ب  سندخوم متابوییکی: مقاومم ب  انسوییب، دیابم نوع

وخیوی: بیااخی انسداد خیوی مبمب، بیااخی الروق های هز یچاهی ، ففعاییم بدنی و پیشگیری از بیااخی
های الضالنی، بدنی و پیشگیری از بیااخیکرونر هزب، ناخسایی هز ی مبمب، ینگش متناوب ، ففعاییم 

استخوانی و منصزی: استئوآختریم، زوماتوئید آختریم، استئوپروز، سندخوم خستگی مبمب ، ففعاییم بدنی و 
   1های مبمب: سرطا ، افسردگی، آسم، دیابم نوعپیشگیری از سایر بیااخی

فیبیویوژی فعاییم بدنی  5
زنا  و سایاندا  و افراد 

 خار

هیم: افبایش و حنظ فعاییم بدنی/شد  نس ی دخ مقابل شد  مطز  فعاییم بدنی ، ففیبیویوژی فمنا
سایاندا : تکثیر وخزشی و فعاییم بدنی دخ افراد سایاند ، فتجویب فعاییم وخزشی دخ افراد سایاند ، فزنا  

فتجویب فعاییم هاالدگی و دیس منوخه/زنا  یائس  شده ، فعال: مالحظا  ویژه زنا  فعال/سندخوم پیش
خطوط خاهناای فعاییم بدنی ویژه زنا  حامز ، زنا  یائس  شده و ... ، فچاهی ، فکودکا   وخزشی ویژه زنا :

 های وخزشی ، فتجویب فعاییم وخزشی ویژه بیااخا  دیابتی  و فعاییم وخزشی: خشدوتکامل ظرفیم
خوانی: اثر فعاییم بدنی بر اضطراب، استرس، بدنی ، ففعاییم بدنی و بزداشمشناسی فعاییم فمناهیم خوا  ابعاد خوانی فعاییم بدنی 6

دخمانی: ننس، کینیم خواب و تصویر بدنی ، فکاخبرد فعاییم وخزشی دخ خوا حاال  خزقی، الواطف، الب 
هاالدگی، توان خشی بعد از تروما، های خواب، سندخوم پیشبرای دخما  سوءمصرا مواد، افسردگی، دشواخی

های اثربخشی ها و مدلزتوانی پس از بیااخی ، فسازوکاخهای اثر خوانی فعاییم بدنی: آشنایی با تئوخیبا
ها، نظری  افبایش دما، نظری  انحراا ها، اندخوفیبهای کاتکوالمیبخوانی فعاییم جساانی مانند مطایع  نظری 

های شاخکم دخ فعاییم جساانی: نظری توج  و فراغم و نظری  تسزا بر مزاخ  ، فمطایع  الوامل مفثر بر م
 شناختی ، فمعرفی ارول مداخال  خوانی دخ فعاییم وخزشی   شخصیتی، شخصیم و بوم-اجتااالی

 کاربردی ورزشی فیزیولوژی ارشد فیزیولوژی ورزشی با گرایش. کارشناسی4-8
 شده اسم.  معرفی 8-8آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم

 کاربردی  ورزشی فیزیولوژی ارشد گرایشآموختگان کارشناسیاجرا توسط دانشترین وظایف قابل . مهم8-8جدول 
 وظایف ردیف

 کاک ب  امر استعدادیابی وخزشکاخا  از منظر فیبیویوژی وخزش و آمادگی بدنی 1
 بدنی وخزشکاخا  دخ خویدادهای وخزشیآمادگیوضعف تحزیل نقاط هو  2
 های وخزشی گوناگو سازی دخ خشت سازی و بد های آمادهخیبی و اجرای برنام برنام  3
 هاهای میدانی و آزمایشگاهی و تنسیر نتایج آ توانایی اجرای آزمو  4
 های وخزشی برای گسترش الازکرد وخزشکاخا ای ب  سرپرستا ، مدیرا  و مربیا  باشگاهانجام خدما  مشاوخه 5
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شرده  معرفی 9-8دخ جدول  کاخبردی وخزشری فیبیویوژی های اررزی آ  دخ گرایشدخوس تخصرصری و سررفصرل     
 اسم.  

 کاربردی  ورزشی  فیزیولوژی . سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش9-8جدول  
 هاسرفصل درس ردیف

خیبی تاریب ارول برنام  1
 فعاییم وخزشیو 

فمناهیم و م انی تاریب و فعاییم وخزشی ، فارول تاریب دخ فعاییم وخزشی ، فمت یرهای تاریب دخفعاییم 
های بز ود آ  ، حایم اویی  و خوشوخزشی ، فم انی طراحی تاریب دخ فعاییم وخزشی ، ففرایند بازگشم ب 

های تاریب دخ بز ود آمادگی یسم حرکتی ، فخوشهای زبندی هابزیمهای تارینی ، فانواع زما فانواع چرخ 
پ یری، هااهنگی، چابکی و تعادل ، فآشنایی با الص ی: هدخ ، استقامم، توا ، سرالم، انعطاا-الضالنی

هوازی ، فآشنایی با اثر الوامل محیطی های تاریب دخ بز ود آمادگی بیوانرژیک: توا  هوازی و توا  بیخوش
 بر الازکردهای وخزشی  

مرکبی ، فت  ی   -های الص ی و خستگی دخ سیستم الص یفت  ی  و دستگاه ایانی وخزشکاخا  ، فمیانجی ت  ی  وخزشی پیشرفت  2
ها ، فت  ی ، تارینا  وخزشی، فشاخ اکسایشی و ویژه وخزشکاخا  خار: کودکا ، سایاندا ، زنا ، دیابتی

ها دخ تارینا  وخزشی ، فدستوخا  اسیو  چربیای دخ افبایش اکسیدهای آزاد ، فاستراتژی ت  ی خادیکال
ای و پبشکی برای وخزشکاخا  مسافر ، فت  ی  وخزشکاخا  استقامتی و فوق استقامتی ، فت  ی  ت  ی 

های تیای ، فسازگاخی با خژیم غ ایی وخزشکاخا  هدختی و توانی ، فت  ی  وخزشکاخا  وخزش
های ای غ ایی مفثر دخ بز ود الازکرد وخزشکاخا  خشت هپرکربوهیدخا ، پرچربی و پرپروتئیب ، فمکال

 های فعال دخ تارینا  وخزشی  ای کاهش پروتئوییب بافممختزف وخزشی ، فاستراتژی ت  ی 
متابوییسم فعاییم  3

 وخزشی و تاریب 
، های پرانرژی زاهای زیستی: فسنا فساختاخ و نقش پوخیب نوکزئوتیدها هنگام فعاییم وخزشی ، فانرژی

های متابوییکی هنگام فمتابوییسم کربوهیدخا ، چربی و اسیدهای آمین  هنگام فعاییم وخزشی ، فپاسخ
های های متابوییک ب  تاریب وخزشی ، فنقش و پاسخ خادیکالفعاییم وخزشی شدید و طوالنی ، فسازگاخی

وژیک، ایاونویوژیک و های هااتویها ابباخ پایش تاریب ، شاخ آزاد هنگام فعاییم وخزشی ، فهوخمو 
 ها دخ وخزش هزرمانی    تعادل آب و ایکتروییم

سایناخ پژوهشی تاریب  4
 وخزشی

های الزای دخ فمروخ مطایعا  پژوهشی دخ موضوالا  جدید تاریب وخزشی ، فنقد مقاال  و گباخش
موضوع منظوخ یافتب موضوالا  تاریب وخزشی ، فمروخ پیشین  دخ یکی از موضوالا  تاریب وخزشی ب 

 پژوهشی و نگاخش طرم تحقی  بر م نای آ   
خیبی پیشرفت  ویژه برنام  5

 هدخ  و استقامم
الضالنی، هوخمونی و متابوییکی دخ تارینا  -های الص یفم انی و ارول تارینا  هدختی ، فسازگاخی

هداا های تارینی و اهای مختزف تاریب هدختی: برحسب وسیز ، نوع انق اض، سیستمهدختی ، فخوش
های مختزف ، فطراحی خیبی تاریب هدختی ویژه دخ وخزشبندی تاریب هدختی ، فبرنام تاریب ، فانواع دوخه

های خار و افراد مسب ، فم انی و ارول تارینا  های خار: افراد جوا ، بیااخیتاریب هدختی دخ گروه
های مختزف تاریب تارینا  استقامتی ، فخوشتننسی و متابوییکی دخ -های هز یاستقامتی ، فسازگاخی

های خیبی تاریب استقامم ویژه دخ وخزشاستقامتی: برحسب فشاخ فیبیویوژیکی و ت ییر خیتم ، فبرنام 
زما : استقامتی و های مث م و مننی تاریب همبندی تاریب استقامتی ، فسازگاخیمختزف ، فانواع دوخه

 هدختی 
پیشرفت  دخ موضوالا   6

 فیبیویوژی وخزشی
های حاد و های ساختاخی و الازکردی هزب و الروق نس م ب  انواع تارینا  وخزشی ، فپاسخفسازگاخی
خیب ب  انواع تارینا  وخزشی ، فآشنایی با نحوه اثربخشی فشاخ تاریب بر خیب و برو های غدد دخو سازگاخی
های ساختاخی و الازکردی تننسی نس م ب  انواع زگاخیهای هااتویوژیکی و تعییب سازگاخی ، فساشاخ 

-ها و محل اتصال الص یهای انواع تاخهای الضالنی، سیناپستارینا  وخزشی ، فت ییرا  و سازگاخی
وزنی و حرکتی، الدم استناده، بیهای وخزشی ، فمطایع  تحریک ایکتریکی، بیالضالنی بر اثر انواع فعاییم
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های نواحی الضالنی ، فت ییرا  و سازگاخی–ش فعاییم بر دستگاه الص ی های افبایش و کاهسایر مدل
های فیبیویوژیکی ب  خستگی و های وخزشی ، فپاسخمختزف دستگاه الص ی مرکبی بر اثر انواع فعاییم

 های مختزف وخزشی   تارینی دخ وخزشکاخا  خشت بیش
های آزمایشگاهی تکنیک 7

دخ تاریب و فعاییم 
 وخزشی

ها ، فبرآوخد و محاس   توا  های آنتروپومتری و نحوه اخزیابی آ فابباخ و وسایل آزمایشگاهی ، فشاخ 
هوازی هوازی و ظرفیم کاخ جساانی با استناده از ابباخ آزمایشگاهی و میدانی ، فبرآوخد و محاس   توا  بی

گیری خو  و تعییب ت ییرا  و  ، فناون گیری الکتا  خهای وینگیم و ماخگاخی و اندازهبا استناده از آزمو 
های وخزشی ، فآشنایی و نحوه کاخ با جوندگا  حجم و هااتوکریم خو  هنگام اجرای فعاییم

 برداخی و جراحی حیوانا  آزمایشگاهی  آزمایشگاهی ، فبافم
شده معرفی 10-8دخ جدول  کاخبردی وخزشی فیبیویوژی های ارزی آ  دخ گرایشدخوس انتخابی و سرفصل     

 اسم.
 کاربردی  ورزشی فیزیولوژی . سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش10-8جدول 

 هاسرفصل درس ردیف
مالحظا  اختوپدیک و  1

های بیومکانیک دخ تاریب
 وخزشی

-فکینااتیک حرکم: تشریح انواع حرکم، رنحا  حرکتی، محاس   زوایای منصزی، سرالم و شتاب زاوی 
ای فکینتیک حرکم: نیروهای نیوتونی، ناوداخ جسم آزاد، اینرسی، گشتاوخ نیرو دخ حرکا  زاوی ای ، 

ها و محاس   مرکب ثقل های بد ، دانسیت  انداممنارل و بیا  ارول تعادل ، فآنتروپومتری: تشریح اندازه
ث م و مننی، انرژی و ها بر اساس جدول آنتروپومتری ، فکاخمکانیکی، کاخ داخزی و خاخجی، کاخ ماندام

توا  ، فکاخایی حرکم و محاس   آ  و الوامل مکانیکی مفثر دخ ناکاخایی حرکم ، فمکانیک الضز : مکانیک 
تویید نیرو دخ الضال ، خابط  طول و نیرو، خابط  توا  و سرالم، تعامل الضز  و تاندو  دخ تویید نیرو ، 

، فایکترومایوگرافی، تشریح ماهیم سیگنال آ  ، فسیکل کشش و انق اض و نقش زاوی  کشش دخ تویید نیرو 
های مختزف الضالنی ، فتکثیر برخی اوختبهای فخابط  ایکتروکاخدیوگرام با مت یرهای بیومکانیک دخ انق اض
 منارل مچ پا و زانو بر مت یرهای بیومکانیک هنگام حرکم 

شناسی فعاییم خوا  2
 وخزشی و تاریب

کننده دخ مشاخکم دخ ی جساانی ، فشناسایی الوامل فردی و اجتااالی تعییبهاشناسی فعاییمفمناهیم خوا 
شناختی، شخصیم، -های اجتااالیفعاییم جساانی و تاریب و الوامل مانع پای ندی ب  تاریب: مطایع  نظری 

خوانی: های جساانی و نقش تاریب دخ بزداشمشناختی فعاییمشناختی ، ففواید و پیامدهای خوا بوم
ننس، خودپنداخه و کاخکردهای شناختی انسا  ، ، اضطراب، استرس، ت ییرا  خز  و الواطف، الب افسردگی

های: هوخمونی، فیبیکی و های جساانی شامل نظری های مطرم دخ تعییب سازوکاخ تکثیر خوانی فعاییمفنظری 
های متناو  و برخسی شناسی دخ خاه ردهای تجویب تاریب برای افراد و گروهخوانی ، فکاخبرد خوا 

شناختی بخش ، فآشنایی با ابعاد خوا های وخزشی سالممسازوکاخهای تشوی  الاوم ب  مشاخکم دخ فعاییم
 زدگی و االتیاد ب  وخزش   تاریب

استناده از استناده و سوء 3
 داخوها

ت ا و مسائل ها ، فمساومیم داخویی و هوانیب مرفتعریف داخو، توسع  داخوهای جدید و هدا مصرا آ 
های تاخیخی، ها دخ وخزش ، فاستناده و سوءاستناده از داخوها دخ وخزش، دیدگاهاخالهی مرت ا با مصرا آ 

ها  ، فالزم مصرا داخوها دخ وخزش و کنترل مصرا آ IOCتعریف دوپینگ و فزرسم داخوهای مانوال  
 ، فداخوهای محرک سیستم الص ی های آ دخ وخزشکاخا  نخ   ، فداخوهای مقزد ساپاتیک و آنتاگونیسم

های وخزشی ، فایک و داخوهای ضد اضطراب دخ وخزش ، مرکبی ، فداوخهای ضدایتزابی و آسیب
 های پپتیدی  فاستروئیدهای آنابوییک و هوخمو 

های آزمایشگاهی تکنیک 4
 پیشرفت 

فشاخخو ، اکسیژ  مصرفی ، فآشنایی ، الکتا ، ECGهای آزمایشگاهی تعییب فشاخ فعاییم وخزشی:فخوش
های وخزشی متداول از طری  ایکتروفیبیویوژی یا های تعییب فشاخ الضالنی دخ فعاییمبا خوش

های های وخزشی ، فخوشهای آزمایشگاهی تعییب انرژی مصرفی دخ فعاییمایکترومیوگرافی ، فخوش
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ابی الازکرد تننسی یا اپیرومتری هنگام های آزمایشگاهی اخزیآزمایشگاهی تعییب هدخ  الضالنی ، فخوش
های آزمایشگاهی اخزیابی های آزمایشگاهی اخزیابی ترکیب و تیپ بد  ، فخوشفعاییم وخزشی ، فخوش

 پ یری و دامن  حرکتی   انعطاا
استرس محیطی دخ  5

 بدنیتاریب و فعاییم
انجام فعاییم بدنی ، فهراخگرفتب دخ محیا فمناهیم اساسی تنظیم دما، استرس گرمایی و تکثیر آ  بر ظرفیم 

های فیبیویوژیک ب  آ  و تکثیر آ  بر ظرفیم فعاییم بدنی ، فغواری وخی دخ آب سرد و پاسخسرد و غوط 
های فیبیویوژیک ناشی از آ  ، ففعاییم بدنی دخ اختناع متوسا فشاخ و پاسخو فعاییم وخزشی دخ محیا کم

ی از آ  ، فکوهنوخدی و فیبیویوژی فعاییم وخزشی دخ اختناع زیاد ، های فیبیویوژیک ناشو سازگاخی
های کرونوبیویوژیک و فآیودگی هوا و تکثیر آ  بر ظرفیم فعاییم وخزشی و تاریب و مضرا  آ  ، فخیتم

 تکثیر آ  بر ظرفیم تاریب و فعاییم وخزشی 
های سازی ویژه خشت بد  6

 وخزشی
های افبایش انواع هدخ ، های مختزف وخزشی ، فخوشفیبیویوژیکی خشت های تعییب نیازهای بدنی و فخوش

های اوم آمادگی های مختزف ، فخوشپ یری دخ وخزشاستقامم، سرالم، چابکی، هااهنگی، انعطاا
خیبی کوتاه و بزندمد   ، فبرنام Recoveryهای بازیافم وخزشکاخا :  ، فخوشPeakingوخزشکاخا : 

 های آمادگی وخزشی و هنجاخهای آ   آزمو سازی دخ وخزش ، فبد 
 

 ارشد فیزیولوژی ورزشی با گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض  . کارشناسی5-8
 شده اسم.  معرفی 11-8آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم

   محض ورزشی فعالیت  فیزیولوژی  ارشد گرایشآموختگان کارشناسی دانش اجرا توسط ترین وظایف قابل. مهم11-8جدول 
 وظایف ردیف

 های وخزشیها و سازما های مربیگری فدخاسیو تدخیس ارول فیبیویوژی بدنی دخ دوخه 1
 هاکاخی دخ تحزیل فیبیویوژیکی خویدادهای وخزشی 2
 های بدنی سنجش تواناییهای فیبیویوژی فعاییم وخزشی برای استناده از آزمو  3
 توانایی هاکاخی دخ برنام  استعدادیابی وخزشی  4
 های مختزف وخزشیاخائ  مشاوخه و خاهناایی ب  مربیا  خشت  5
  12-8دخ جدول  محض وخزشرری فعاییم فیبیویوژی های ارررزی آ  دخ گرایشدخوس تخصررصرری و سرررفصررل     

 شده اسم.  معرفی
    محض ورزشی فعالیت فیزیولوژی محتوای دروس تخصصی گرایش. سرفصل و 12-8جدول  

 هاسرفصل درس ردیف
سایناخ دخ فیبیویوژی  1

 وخزشی
های الزای دخ فمروخ مطایعا  پژوهشی دخ موضوالا  جدید فیبیویوژی وخزشی ، فنقد مقاال  و گباخش

-موضوالا  فیبیویوژی فعاییم وخزشی ب موضوالا  فیبیویوژی فعاییم وخزشی ، فمروخ پیشین  دخ یکی از 
 منظوخ یافتب موضوع پژوهشی و نگاخش طرم پژوهش بر م نای آ   

آناتومی ویژه فعاییم  2
 وخزشی

های اخت اطی بد  شامل: ایف(دستگاه های حرکتی فعال و غیرفعال بد  ، فمیکروآناتومی دستگاهفسیستم
های حسی نخاالی، اندام-ی: االصاب م بیحرکتی: استخوا ، منارل و الضال ، ب( دستگاه الص 

ای: گواخش، ادخاخی، تننس و گردش خو  ، فمیکرو آناتومی دستگاه استخوانی مخصور، م( دستگاه ت  ی 
ها دخ اخت اط با انواع فعاییم بدنی ، فمیکرو آناتومی الضال  اسکزتی، هز ی و های ها ند و کاخکرد آ و بافم

های بندی الضال  الی ها متعاهب اجرای انواع فعاییم بدنی ، فدست  راا بد  و ت ییرا  خژنراسیو  آ
های وخزشی ، فمیکروآناتومی ویژه الضال  تننسی هنگام فعاییمها ب مختزف تن  و تشریح کاخکرد آ 

های تحریکی هدایتی هزب ، فمیکروآناتومی دستگاه مدیاستب و هزب و هاچنیب داخبسم یینی هزب و دستگاه
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ویژه دخ اخت اط با ت ادال  گازی هنگام وخزش و فعاییم بدنی ، های هوایی ب های مختزف خاهسلتننسی و ن
فمیکروآناتومی بافم الص ی و ت ییرا  دژنراسیو  و خژنراسیو  آ  متعاهب اجرای انواع فعاییم وخزشی ، 

تن  ، فمیکروآناتومی دستگاه های مختزف فمیکرو آناتومی انواع الروق خونی و انشعابا  آ  از هزب تا اندام
خیب و خیب و برو گواخش و اندام و غدد مرت ا با آ  دخ تعامل با فعاییم بدنی ، فمیکروآناتومی غدد دخو 

 ها هنگام فعاییم بدنی و متعاهب آ    مواد مترشح  از آ 
فیبیویوژی وخزشی  3

 پیشرفت 
های حاد و انواع تارینا  وخزشی ، فپاسخهای ساختاخی و الازکردی هزب و الروق نس م ب  فسازگاخی
خیب ب  انواع تارینا  وخزشی ، فآشنایی با نحوه اثربخشی فشاخ تاریب خیب و برو های غدد دخو سازگاخی

های ساختاخی و الازکردی تننسی نس م ب  های هااتویوژیکی و تعییب سازگاخی ، فسازگاخیبر شاخ 
-ها و محل اتصال الص یهای انواع تاخهای الضالنی، سیناپسزگاخیانواع تارینا  وخزشی ، فت ییرا  و سا

وزنی و حرکتی، الدم استناده، بیهای وخزشی ، فمطایع  تحریک ایکتریکی، بیالضالنی بر اثر انواع فعاییم
های نواحی الضالنی ، فت ییرا  و سازگاخی–های افبایش و کاهش فعاییم بر دستگاه الص ی سایر مدل

های فیبیویوژیکی ب  خستگی و های وخزشی ، فپاسخص ی مرکبی بر اثر انواع فعاییممختزف دستگاه ال
 های مختزف وخزشی   تارینی دخ وخزشکاخا  خشت بیش

های آزمایشگاهی تکنیک 4
 پیشرفت  فعاییم وخزشی

فآشنایی ، الکتا ، فشاخخو ، اکسیژ  مصرفی ، ECGهای آزمایشگاهی تعییب فشاخ فعاییم وخزشی:فخوش
های وخزشی متداول از طری  ایکتروفیبیویوژی یا های تعییب فشاخ الضالنی دخ فعاییمبا خوش

های های وخزشی ، فخوشهای آزمایشگاهی تعییب انرژی مصرفی دخ فعاییمایکترومیوگرافی ، فخوش
ومتری هنگام های آزمایشگاهی اخزیابی الازکرد تننسی یا اپیرآزمایشگاهی تعییب هدخ  الضالنی ، فخوش

های آزمایشگاهی اخزیابی های آزمایشگاهی اخزیابی ترکیب و تیپ بد  ، فخوشفعاییم وخزشی ، فخوش
 پ یری و دامن  حرکتی   انعطاا

بیوشیای و متابوییسم  5
 فعاییم وخزشی

ی ، های پرانرژزاهای زیستی: فسنا فساختاخ و نقش پوخیب نوکزئوتیدها هنگام فعاییم وخزشی ، فانرژی
های متابوییکی هنگام فمتابوییسم کربوهیدخا ، چربی و اسیدهای آمین  هنگام فعاییم وخزشی ، فپاسخ

 های آزاد هنگام فعاییم وخزشی    فعاییم وخزشی شدید و طوالنی ، فنقش و پاسخ خادیکال
فیبیویوژی فعاییم  6

 ونوجوانا وخزش کودکا 
، فتکثیر خشد، فعاییم بدنی و ت  ی  بر بزوغ و آمادگی بدنی ،  های بدنی فاهایم اندازه بدنی دخ فعاییم

ای والروهی و تزوی های هز یهای وخزشی ، فآمادگی هوازی ، فپاسخهای متابوییکی کودکا  ب  فعاییمفپاسخ
های اننجاخی کودکا  ب  فعاییم وخزشی ، فحرکم وخزشی فاهد حال وز  و انرژی موخدنیاز ، ففعاییم

ها ب  تاریب بدنی ، هوازی ، فالوامل مفثر بر گسترش هدخ  الضالنی ، فپاسخو آمادگی بیمد  کوتاه
 فتنظیم دما، گرما و الدم تحال فعاییم بدنی ، دستگاه الص ی مرکبی و آمادگی فیبیویوژیایی  

فیبیویوژی وخزشی  7
 کاخبردی

های کاخبرد آ  دخ تاریب وخزشهای انرژی و فکزیا  و مناهیم فیبیویوژی وخزشی کاخبردی ، فسیستم
های توانی ، های آبی ، فوخزشگوناگو  ، مناهیم ارزی کاخبرد فیبیویوژی وخزشی دخ: ففوت ال ، فوخزش

های خاکتی ، فدوهای سرالتی، استقامتی و اننجاخی و هدختی ، فوخزش وایی ال ، فوخزش هندبال ، فوخزش
 های وخزشی   های وخزشی خشت نایی با آزمو سواخی ، فآشهای دوچرخ فوق استقامتی ، فوخزش

  13-8دخ جدول   محض وخزشررری فعاییم فیبیویوژی های اررررزی آ  دخ گرایشدخوس انتخابی و سررررفصرررل     
 شده اسم.معرفی

   محض ورزشی فعالیت  فیزیولوژی . سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش13-8جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

-بندی انواع بیااخیها دخ افراد با شرایا سنی مختزف و دست فم انی نظری الزل و فرایند ایجاد انواع بیااخی فیبیویوژی وخزشی بایینی 1
الروهی و نحوه اثربخشی تارینا  وخزشی دخ -ها ، تجویب انواع تارینا  وخزشی دخ: فبیااخا  هز ی

و آیرژیک و نحوه اثربخشی تارینا  وخزشی دخ  ها ، فبیااخا  تننسیپیشگیری و دخما  ایب بیااخی
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ها ، فبیااخا  م تال ب  انواع دیابم و  نحوه اثربخشی تارینا  وخزشی دخ پیشگیری و دخما  ایب بیااخی
ها ، فبیااخا  م تال ب  آیبایار، پاخکینسو  و نحوه اثربخشی تارینا  وخزشی پیشگیری و دخما  ایب بیااخی

گواخش و خفالکس معده و نحوه اثربخشی ها ، فبیااخا  م تال ب  سوء ب بیااخیدخ پیشگیری و دخما  ای
ها ، فبیااخا  م تال ب  ایدز و مشکال  خونی از ه یل تارینا  وخزشی دخ پیشگیری و دخما  ایب بیااخی

ااخا  ها ، فبیهاوفیزی، تاالسای و آنای و نحوه اثربخشی تارینا  وخزشی دخ پیشگیری و دخما  ایب بیااخی
ادخاخی و نحوه اثربخشی تارینا  وخزشی دخ پیشگیری و م تال ب  ناخسایی کزیوی، پروتئیب اوخی و خو 

ها ، فبیااخا  م تال ب  مشکال  استخوا  و منارل از ه یل پوکی استخوا  و آختروز و نحوه دخما  ایب بیااخی
 ها  اثربخشی تارینا  وخزشی دخ پیشگیری و دخما  ایب بیااخی

ابعاد خوانی فعاییم  2
 وخزشی

خوانی: اثر فعاییم بدنی بر خودپنداخه، شناسی فعاییم بدنی ، ففعاییم بدنی و بزداشمفمناهیم خوا 
-ننس و کاخکردهای شناختی ، فآشنایی با تئوخیافسردگی، اضطراب، استرس، حاال  خزقی، الواطف، الب 

های هوخمونی، فیبیکی و خوانی ، بدنی: مطایع  نظری های سازوکاخهای تکثیر خوانی فعاییم ها و مدل
کننده پای ندی ب  تاریب وخزشی و موانع شرکم دخ وخزش و فشناخم الوامل محیطی و شخصی، تسزیل

-های فعاییم وخزشیشناختی ، فآشنایی با ویژگیشناختی، شخصیم و بوم-های اجتااالیمطایع  نظری 
ها ، فخاه ردهای افبایش انگیبش برای مشاخکم دخ انی متناو  آ و آثاخ و فواید خو -شد ، مد ، تناوب

های مختزف ، فآشنایی با ابعاد های وخزشی ، فخاه ردها و ارول تجویب تاریب برای افراد و گروهفعاییم
 زدگی و االتیاد ب  وخزش    خوانی تاریب

های الص ی ، فت  ی  و دستگاه ایانی وخزشکاخا  ، فمیانجیهای وخزشی وساز مواد غ ایی دخ تاریبفسوخم ت  ی  وخزشی پیشرفت  3
ها ، و خستگی دخ سیستم الص ی مرکبی ، فت  ی  ویژه وخزشکاخا  خار: کودکا ، سایاندا ، زنا ، دیابتی

ای دخ افبایش اکسیداسیو  های آزاد ، فاستراتژی ت  ی فت  ی ، تارینا  وخزشی، فشاخ اکسایشی و خادیکال
ای و پبشکی برای وخزشکاخا  مسافر ، فسازگاخی با خژیم رینا  وخزشی ، فدستوخا  ت  ی ها دخ تاچربی

-های غ ایی مفثر دخ بز ود الازکرد وخزشکاخا  خشت غ ایی پرکربوهیدخا ، پرچربی و پرپروتئیب ، فمکال
  های فعال دخ تارینا  وخزشی ای کاهش پروتئوییب بافمهای مختزف وخزشی ، فاستراتژی ت  ی 

تکثیر الوامل محیطی بر  4
 فعاییم وخزشی

های فشاخآفریب: واکنش بد  ب  فشاخ ، فگرما و خطوبم: فعاییم بدنی و گرما، پرگرمایی فسازگاخی با محیا
های سرمایی: انجام فعاییم وخزشی و هراخگرفتب دخ معرض هوای سرد ، گرمایی ، ففشاخآفریبو کم

فشاخ خوش ح س ننس و اجرای فعاییم بدنی ، فاختناع، محیا کمفغواری، فشاخ و حجم گازی: غواری ب  
ها، فشاخآفریب محیطی نویب: آیودگی هوا زمیب: مبایا و معایب تاریب دخ اختناع، سازگاخی با اختناع ، فآالینده

های هوا و الازکرد بد  ، فاختالال  چرخ  های هوا: یو و اجرای فعاییم بدنی ، فواکنش بد  ب  یو 
های محیطی: فعاییم وخزشی و خوابی/تندخستی و الازکرد وخزشی ، فنحوه مقابز  با فشاخآفریبکم زیستی:

 جایگبیب مایعا   
ایاونویوژی فعاییم  5

 وخزشی
های فم انی نظری وخزش و ایاونویوژی ، فمطایع  اثر تعامزی انواع فعاییم بدنی و مقاومم دخ برابر بیااخی

مد  و بزندمد  بر های کوتاهمد  و الازکرد ایانی هوموخال، اثر وخزشکوتاهالنونی ، ففعاییم وخزشی 
های مد  بر الوامل محزول سیستم ایانی، اثر وخزشاجبای ایانی هوموخال ، فاثر فعاییم وخزشی کوتاه

های سرطانی، های ایانی دخ شرایا خار: سزولبزندمد  بر الوامل محزول سیستم ایانی ، فمطایع  پاسخ
ها و خی ایدز، افراد سایاند، هراخگیری دخ فضا و غیره ، فمطایع  اثرتعامزی فعاییم وخزشی و سایتوکایببیاا

های سردوگرم، محیا های سینوتوکسیک ، فالازکرد سیستم ایانی بد  هنگام فعاییم وخزشی دخ:سزول
 جاذب  یا داخای آیودگی هوا  اختناع، کم

ها م  یبیوانرژتیک وخزشی: با تککید بر ت دیل انرژی هنگام تاریب و وخزش ، فمتابوییسم دخشمفم انی  بیوانرژتیک وخزشی 6
ها، پروتئیب و اسیدهای آمین  ، فتنظیم متابوییسم انرژی ها، چربیهنگام فعاییم تاریب و وخزش: کربوهیدخا 

فکاخبرد بیوانرژتیک دخ تاریب و  ها دخ آ : با تککید بر تنظیم متابوییسم مواد هنگام وخزش ،و نقش خیبم  ی
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های ذهنی ، فهبین  انرژی هنگام های سنجش آ : خاه رد آزمایشگاهی، میدانی و شاخ وخزش و خوش
های های گزیکوییتیکی و میتوکندخیایی با تاریبتاریب و وخزش: با تککید بر محاس ا  متابوییکی ، فسازگاخی

رژی ، فمیبا  متابوییسم پای  و تکثیر گرمایی مواد غ ایی: با تککید وخزشی ، فتکثیر سب و جنس بر متابوییسم ان
بر تکثیر تارینا  وخزشی بر میبا  متابوییک بازال ، فاثر مواد م  ی و داخویی منتخب: افدخیب، کافئیب، 

 ها بر بیوانرژتیک تارینا  وخزشی  کاتکوالمیب
 

 ارشد فیزیولوژی ورزشی با گرایش فیزیولوژی ورزشی بالینی  . کارشناسی6-8
 شده اسم.  معرفی 14-8آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم

 بالینی  ورزشی فیزیولوژی  ارشد گرایشآموختگان کارشناسی اجرا توسط دانش ترین وظایف قابل. مهم14-8جدول 
 وظایف ردیف

 های وخزشی بازتوانی اخائ  مشاوخه و خاهناایی دخ مراکب بایینی برای اجرای برنام  1
 های فعاییم وخزشی گوناگو  دخ مراکب بایینی تحم نظاخ  پبشکانجام آزمو  2
 مربوط خیبی و تجویب فعاییم وخزشی برای بیااخا  خار با نظاخ  پبشک توانایی برنام  3
 توانایی تنسیر نتایج آزمو  وخزشی دخ مراکب بایینی و اخائ  آ  ب  پبشکا   4
 خیبی فعاییم وخزشی دخ مراکب بایینی مشاخکم دخ کاخهای گروهی برنام  5
شرده  معرفی 15-8دخ جدول  بایینی وخزشری فیبیویوژی های اررزی آ  دخ گرایشدخوس تخصرصری و سررفصرل     

 اسم.  
 بالینی  ورزشی فیزیولوژی . سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش15-8جدول  

 هاسرفصل درس ردیف
فیبیویوژی وخزشی ویژه  1

 های خارگروه
وز ، چاهی و فعاییم وخزشی ، فخاه ردهای افبایش و کاهش فعاییم بدنی بر فعاییم وخزشی ، فاضاف 

متابوییکی: با تککید بر انواع دیابم و فعاییم وخزشی ، فبیااخی هز ی و تکثیر فعاییم وخزشی بر های فبیااخی
الازکرد هز ی ، فبیااخی خیوی و تکثیر فعاییم وخزشی بر الازکرد هز ی ، فبیااخی خیوی و تکثیر فعاییم 

های ستخوا  و فعاییمهای بدنی و وخزشی ، فبزداشم اوخزشی بر الازکرد خیوی ، فانواع آختریم و فعاییم
های بدنی ، ففیبیویوژی وخزشی های نخاع شوکی و فعاییموخزشی ، فاختالال  الص ی، الضالنی، آسیب

 افراد سایاند، فیبیویوژی وخزشی زنا  ، ففیبیویوژی وخزشی کودکا  ، فآزمو  و تجویب فعاییم وخزشی 
سایناخ پژوهشی دخ  2

 فیبیویوژی وخزشی بایینی
ها و مقاال  الزای برای تزی  موضوع مناسب ، فمطایع  و نقد و برخسی نام یابی و نحوه مطایع  پایا فموضوع

نویسی مقاال  کامل و خالر  مقاال  ، فآشنایی با ارول های مربوط ، فآشنایی با ارول گباخشنام پایا 
 /سخنرانی/پوستر ، فبحث و های داخل و خاخجی و نحوه اخائ  آاخائ  خالر  کوتاه و بزند دخ کننرانس

های الزای نظر دخباخه آخریب دستاوخدهای پژوهشی دخ حوزه فیبیویوژی وخزشی بایینی ، فانجام پروژهت ادل
 از سوی دانشجویا  دخ هر یک از مواخد ه ل  

آزمو  و تجویب فعاییم  3
 هاوخزشی دخ بیااخی

وسازی  ، استناده از معادی  سوخمFITTفارول ارزی تجویب فعاییم وخزشی: چزاخ مت یر ارل: 
ACSMوالروهی ، فتجویب فعاییم وخزشی ویژه افبایش  ، فتجویب فعاییم وخزشی ویژه آمادگی هز ی

والروهی: سکت  هز ی، ناخسایی پ یری و هدخ  الضالنی ، فتجویب فعاییم وخزشی ویژه بیااخا  هز یانعطاا
ونی، بیااخی الروق کرونر هزب، ناخسایی هز ی مبمب، سازها، پیوند هزب، پرفشاخخاحتقانی هزب، ضربا 

ینگش متناوب، بیااخی شریا  محیطی ، فتجویب فعاییم وخزشی ویژه اختالال  مربوط ب  سندخم متابوییکی: 
، اختالل دخ چربی خو ، پرفشاخخونی و چاهی ، فتجویب فعاییم وخزشی 2مقاومم ب  انسوییب، دیابم نوع

استخوانی و منصزی: استئوآختریم، خوماتوئید آختریم، استئوپروز، سندخم های الضالنی، ویژه بیااخی
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های خیوی: بیااخی انسداد خیوی مبمب، آسم ، فتجویب خستگی مبمب ، فتجویب فعاییم وخزشی ویژه بیااخی
فعاییم وخزشی ویژه مواخد خار: سایاندا ، باخداخی و کودکا  ، فتجویب فعاییم وخزشی ویژه بیااخا  

 ها  های مبمب مانند سرطا خوانی مانند افسردگی و امثال آ  ، فتجویب فعاییم وخزشی ویژه بیااخی خوحی و
بخش ابعاد خوانی سالمتی 4

 فعاییم وخزشی
خوانی: اثر فعاییم بدنی بر خودپنداخه، شناسی فعاییم بدنی ، ففعاییم بدنی و بزداشمفمناهیم خوا 

ننس، کینیم خواب، تصویر ذهنی و کاخکردهای حاال  خزقی، الواطف، الب افسردگی، اضطراب، استرس، 
مصرا مواد، افسردگی، دخمانی: تجویب تاریب برای دخما ، سوءشناختی ، فکاخبرد تاریب وخزشی دخ خوا 

هاالدگی، توان خشی بعد از تروما، بازتوانی پس از بیااخی ، فسازوکاخهای اثر دشواخی خواب، سندخوم پیش
ها، تاریب: آشنایی با تئوخی و مدل اثربخشی خوانی تاریب جساانی؛ مطایع  نظری  کاتکوالمیب خوانی

ها، نظری  افبایش دما، نظری  انحراا توج  و فراغم و نظری  تسزا بر مزاخ  ، فمطایع  الوامل اندخوفیب
 ، فمعرفی ارول شناختیشناختی، شخصیم و بوم-های اجتااالیمفثر بر مشاخکم دخ فعاییم بدنی: نظری 

 مداخال  خوانی دخ تاریب وخزشی  
چاهی پیشرفت  و  5

 وز کنترل
های میدانی و آزمایشگاهی دخ تشخی  میبا  فآشنایی با انواع چاهی و دالیل بروز آ  ، فاستناده از داده

غ ایی ،  های کاهش وز  با تککید بر وخزش و خژیمچاهی ، فاختالال  متابوییکی و ت  ی  بایینی ، فشیوه
فمدیریم وز ، کاهش سریع یا تدخیجی وز  ، فآشنایی با الواخض ناشی از نوسا  وز : کاهش و افبایش دخ 

آوخ ، های خطرناک و مرگساز ابتال ب  بیااخیالنوا  معزوییم و زمین مراحل مختزف زمانی ، فچاهی ب 
فثر آنبیای و هوخمونی ، فآشنایی با فجنسیم و چاهی: تناو  دخ چاهی مردا  و زنا  با تککید بر الوامل م

ها و... ، فاهداا و های الص ی م ب، پپتیدها، هوخمو کننده انرژی دخیافتی و وز  بد : میانجیالوامل تنظیم
 ای اطنال و کودکا  چاق  های دخما  چاهی ، فمدیریم ت  ی خاه

بیوانرژتیک فعاییم  6
 وخزشی

-های بدنی ، فمتابوییسم دخشمتککید بر ت دیل انرژی دخ وخزش و فعاییمفم انی بیوانرژتیک وخزشی: با 
ها، پروتئیب و اسیدهای آمین  ، فتنظیم متابوییسم ها، چربیها هنگام فعاییم وخزشی: کربوهیدخا م  ی

انرژی: با تککید بر تنظیم متابوییسم مواد هنگام وخزش ، فسنجش متابوییسم انرژی: خاه ردی آزمایشگاهی، 
های وخزشی: با تککید بر محاس ا  های ذهنی ، فهبین  انرژی فعاییم بدنی و خشت میدانی و شاخ 

های وخزشی ، فتکثیر سب و جنس بر متابوییسم ، فمیبا  های متابوییکی با تاریبمتابوییکی ، فسازگاخی
تکثیر گرمایی مواد غ ایی: با تککید متابوییسم پای : با تککید بر تکثیر فعاییم وخزشی بر میبا  متابوییک بازال ، ف

های بدنی و تکثیر گرمایی غ ایی ، فمواد م  ی و داخویی منتخب: بر تعامل بیب فعاییم
 یپتیب/اندخوفیب/کافئیب  

الروهی و -بازتوانی هزی 7
 تننس با فعاییم وخزشی

بیااخ هز ی ، فبرخسی الروهی و تننسی دخ فرد تندخسم دخ مقایس  با -فبرخسی فیبیویوژیکی دستگاه هز ی
های پیشگیری و تعدیل الوامل خطرزا با فعاییم الروهی و تننسی و خوش-الوامل خطرزای بیااخی هز ی

الروهی و تننسی دخ مراکب -وخزشی ، فآشنایی با فرایند الازی برنام  وخزشی برای انواع بیااخا  هز ی
ساز، بیااخا  کننده از ضربا بیااخا  هز ی استناده بازتوانی، بیااخا  م تال ب  سکت  هز ی، ناخسایی احتقانی هزب،

با پیوند هزب، بیااخا  پرفشاخخونی، بیااخا  الروق کرونر هزب، ناخسایی هز ی مبمب، ینگش متناوب، بیااخی 
شریا  محیطی و... ، فاهداما  اویی  دخمانی نظیر ایکتروکاخدیوگرافی، آنژیوگرافی، الکس رداخی، 

خزش، دخما  داخویی، بعد از بروز یا تشخی  بیااخی هز ی و انواع گوناگو  اکوکاخدیوگرافی، تسم و
زد  و غیره ، گ اخی، بایو ، استنمCABG ،PCIای غیر از فعاییم وخزشی مانند: های مداخز دخما 

های جراحی و مداخال  الروهی از فاز یک تا چزاخ بعد از الال-فآشنایی با مراحل مختزف بازتوانی هز ی
بندی بیااخا  هز ی با توج  ب  ظرفیم توانایی الازکردی بر دخ انواع گوناگو  بیااخا  هز ی ، فط ق  دخمانی

والروهی ، فداخوها و اثرا  منظوخ شروع برنام  بازتوانی هز یبندی انجاب هزب نیویوخک ب اساس ط ق 
هی و تننسی ، فبرخسی و الرو-ها هنگام فعاییم وخزشی دخ انواع گوناگو  بیااخا  هز یفیبیویوژیکی آ 
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-های گوناگو  بیااخا  هز یهای اویی  بیااخا  ه ل از انجام برنام  بازتوانی هز ی ، فبرخسی پاسخاخزیابی
والروهی، هنگام فعاییم وخزشی با وبدو  مصرا داخوها ، فآشنایی با مراحل تعدیل الوامل خطرزا مانند 

های آموزشی های خو  و ... از طری  اخائ  برنام دخ چربیوخوانی، اختالال  ودخما  اختالال  خوحیتعدیل
ای و فعاییم وخزشی ، فبرخسی مشکال  و اختالال  جساانی و خوحی و شناختی و ت  ی و پیشگیران  خوا 

، CABGها دخ بیااخا  های ایجادشده بعد از برداشتب خگ دخ پاها و دسمخوانی بعد از الال مانند زخم
-ها هنگام برنام  فعاییم وخزشی ، فمعرفی ب  مراکب بازتوانی هز یطراب و مالحظ  آ بروز افسردگی و اض

 موخد    50تا  20روخ  الازی: برخسی الروهی و تننسی برای کاخ با بیااخا  ب 
 شده اسم.معرفی 16-8دخ جدول  بایینی وخزشی فیبیویوژی های ارزی آ  دخ گرایشدخوس انتخابی و سرفصل     

 بالینی ورزشی فیزیولوژی . سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش16-8جدول 
 ها سرفصل درس ردیف 

استرس محیطی دخ   1
فیبیویوژی وخزشی  

 بایینی

های های فیبیویوژیکی دستگاهفمناهیم اساسی تنظیم دما، استرس گرمایی و تکثیر آ  بر پاسخ
وهوایی:  تاریب ، فتکثیر ت ییرا  شرایا آبمختزف بد  و ظرفیم انجام فعاییم وخزشی و 

-سرمایی، خطوبم محیا، اختناع، فشاخ هوا و امثال آ  بر پاسخ-های گرماییت ییرا  دما، استرس
های مختزف بد  بیااخا  دخ حایم استراحم و فعاییم وخزشی ، فتکثیر  های فیبیویوژیکی دستگاه

بر الازکرد فیبیویوژیکی هزب، الروق و فشاخ های خار پرفشاخ و کمفعاییم بدنی دخ محیا 
تننسی بیااخا  ، فآیودگی هوا و تکثیر آ  بر ظرفیم فعاییم وخزشی و تاریب دخ افراد سایم و  

های کرونوبیویوژیک و تکثیر آ  بر ظرفیم تاریب و فعاییم وخزشی افراد تندخسم و  بیااخ ، فخیتم
نند شزوغی و ترافیک بر ظرفیم الازکرد  های محیطی و اجتااالی مابیااخ ، فبرخسی تکثیر استرس

وخزشی بیااخا  ، فبرخسی شرایا محیطی مناسب برای انجام فعاییم بدنی هنگام بیااخی ازنظر  
 دما، فشاخ، خطوبم و میبا  آیودگی هوا   

آزمو  و تنسیر آمادگی  2
 بدنی بیااخا  

یوی ب  فعاییم وخزشی  خ-والروهیهای هز یهاودینامیکی سیستم-های فیبیویوژیکیفبرخسی پاسخ
 Riskخونده دخ افراد سایم ، فبرخسی و اخزیابی اویی  بیااخا  ه ل از انجام آزمو  پیش

Stratification های  های گوناگو  آزمو  وخزشی ویژه بیااخا  ، فتنسیر آزمو   ، فبرخسی پروتکل
ط یعی و  های وخزشی و برخسی کاخبردهای آزمو  وخزشی: تشخی  و تجویب وخزش ، فپاسخ

منظوخ برخسی  های آزمایشگاهی ب وخزشی ، فآزمو   غیرط یعی ایکتروکاخدیوگرام بیااخا  ب  آزمو 
های تعییب میبا  خطر  جساانی بیااخا  ، فآزمو  وخزشی و دیگر خوشوضعیم الوامل آمادگی 

مو   بیااخا : تصویربرداخی اتای، استرس اکوکاخدیوگرافی ، فنقش آناییب گازهای تننسی و آز
جساانی بیااخا  ،  های اخزیابی آمادگیوخیوی دخ تجویب برنام  وخزشی ، فآزمو وخزشی هز ی

الروهی، خیوی، چاق، آسم و امثال آ  ه ل و بعد از  -های گوناگو : هز یفآزمو  وخزشی دخ بیااخی
  های خار بیااخا : کودکا ، زنا  وهای وخزشی دخ گروه مداخال  جراحی و داخویی ، فآزمو 

های اخالهی و هانونی آزمو  وخزشی ، فبخش الازی برخسی مطایعا   سال ، فجن  افراد کزب 
 موخد     50کم موخدی واهعی دخ مراکب با کاک استاد مربوط : دسم

داخوشناسی و الزوم  3
 وخزشی

-های مختزف وابست  ب  کمموضوالا  الاومی دخ خابط  با تجویب و مصرا داخوها دخ بیااخی 
الحظا  تجویب وخزش برای بیااخا  تحم دخما  داخوهای ویژه ، آشنایی با تکثیر  تحرکی ، فم 

والروهی: والروهی و تننسی ، فدستگاه الص ی ، فدستگاه هز یداخوها بر: فپاخامترهای مزم هز ی
ای و ادخاخی ، فدستگاه غدد  خوده-بتابالکرها، ادخاخآوخها، داخوهای ضدفشاخخو  ، فدستگاه معدی
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خیب ، دستگاه ایانی  و فکاهش وز   دخ هنگام استراحم، فعاییم و آزمو  وخزشی، فتکثیر  دخو 
های  های ضد چربی، مکالهای متابوییکی: کراتیب، آهب و اخیتروپوییتیب، الاملمصرا الامل

زشی ، فآشنایی با تکثیر  ها هنگام تجویب و آزمو  وخای، دخ بیااخا  و دخ نظر گرفتب آ ت  ی 
های مختزف بد  هنگام استراحم،  داخوهای الاومی مانند کافئیب و اتانول بر الازکرد سیستم

 فعاییم و آزمو  وخزشی   
ت  ی  وخزشی کاخبردی   4

 دخ س ک زندگی 
ها ، فنقش وظایف فاخزش انرژی مواد غ ایی و فعاییم بدنی و ضروخ  ایجاد تعادل بیب آ 

ها و فعاییم وخزشی ، فخابط   های شدید، متوسا و طوالنی ، فچربی ها دخ فعاییم کربوهیدخا  
وساز اسیدهای آمین  با فعاییم وخزشی ، فاثرا  ت  ی  بر سنتب پروتئیب ، فت  ی  برای  سوخم

ای برای تاریب جاعیم خار وخزشکاخ: کودکا ، نوجوانا ، زنا  و سایاندا  ، فدستوخا  ت  ی 
های غ ایی مفثر دخ زندگی فعال افراد ،  گرم، سرد، اختناع و... ، فمکال  های مختزف:محیادخ 

 برای وخزشکاخا  دیابتی، هز ی، الروهی، آسای و امثال آ     فمالحظا  ت  ی 
های متابوییکی  بیااخی 5

 و فعاییم وخزشی 
های الضالنی و فعاییم  های مبمب ، فم انی بیوشیایایی آسیبففعاییم بدنی و وخزشی و بیااخی 

های متابوییکی ایسکای و انناخکتوس هز ی و ها ، فویژگیها و هوخمو وخزشی: با تککید بر آنبیم
های متابوییکی  فعاییم وخزشی ، فاتیویوژی بیوشیایایی انواع دیابم و فعاییم وخزشی ، فویژگی

فعاییم وخزشی ، فاختالال   ها با فعاییم وخزشی ، فاستئوپروز و وز ، چاهی و کنترل آ  اضاف 
-تاریب و خوش هااتویوژیکال و فعاییم وخزشی ، فم انی بیوشیایایی خستگی، فراخستگی و بیش

خیبی  ها و داخوها ، فبرنام ها ، فاختالال  متابوییکی ناشی از سوءاستناده از مکالهای کنترل آ 
 ییکی وابست  ب  هیجانا  وخزش   های وخزشی ویژه اختالال  متابوییکی ، فاختالال  متابو تاریب

فیبیویوژی فعاییم   6
وخزش  

 ونوجوانا کودکا  

های بدنی ، فخشد و فعاییم وخزشی ، فتکثیر بزوغ بر آمادگی بدنی ،   فاهایم اندازه بدنی دخ فعاییم
الرهی و -هز یهای های وخزشی ، فآمادگی هوازی ، فپاسخهای متابوییکی کودکا  ب  فعاییمفپاسخ
ای کودکا  ب  فعاییم وخزشی ، فحرکم وخزشی فاهد حال وز  و انرژی موخدنیاز ،  تزوی 

هوازی ، فالوامل مفثر بر گسترش هدخ  الضالنی ،  مد  و آمادگی بیهای اننجاخی کوتاهففعاییم
کبی و  ها ب  تاریب بدنی ، فتنظیم دما، گرما و الدم تحال فعاییم بدنی ، دستگاه الص ی مرفپاسخ

 آمادگی فیبیویوژیایی 
 

 ارشد فیزیولوژی ورزشی با گرایش تغذیه ورزشی . کارشناسی7-8
 شده اسم.  معرفی 17-8آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم

 ورزشی تغذیه  ارشد گرایشکارشناسی آموختگان اجرا توسط دانش ترین وظایف قابل. مهم17-8جدول 
 وظایف ردیف

 های وخزشیها و فدخاسیو های وخزشی سازما تدخیس دخوس ویژه دخ دوخه 1
 های مختزفای وخزشکاخا  خشت اخزیابی و تحزیل نیازهای ت  ی  2
 های مختزف آمادگی و فصل مسابق  و ...طراحی خژیم غ ایی برای وخزشکاخا  دخ دوخه 3
 های وزنیوز  دخ خشت ای افبایش و کاهشهای الزای ت  ی آشنایی با شیوه 4
 ای های مختزف وخزشی دخ سطوم حرف ها دخ خشت های غ ایی و مواد اخگوژنیک و ارول الزای استناده از آ آشنایی با مکال 5
 شده اسم.  معرفی 18-8دخ جدول  وخزشی فت  ی   های ارزی آ  دخ گرایشدخوس تخصصی و سرفصل     
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 ورزشی تغذیه . سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش18-8جدول 
 ها سرفصل درس ردیف 

بیوشیای ویژه ت  ی    1
 وخزشی

ها و تعامل آ  با  ففرایندهای متابوییکی: اکسیداسیو  و احیا ، فم انی بیوشیایایی کربوهیدخا 
ها دخ الازکرد وخزشی ، فم انی و چگونگی تکثیر چربیها فعاییم وخزشی ، فارول بیوشیای چربی

های  ها، امالم معدنی دخ اخت اط با ت  ی  وخزشی ، فویژگیها، ویتکمیببیوشیایایی پروتئیب
ها دخ اخت اط با الازکرد  ها و خیبم  ی هوخمونی دخ اخت اط با ت  ی  وخزشی ، فنقش دخشم م  ی

 ایانی هنگام استراحم و فعاییم وخزشی 
های انرژی بد  انسا  ، فنقش  فمتابوییسم انرژی انسا  ، فاجبای ارزی خژیم غ ایی و نیازمندی ت  ی  انسانی 2

سزویی و تنظیم متابوییکی ،  یافت  بیویوژیکی بد  شامل: تنظیم دخو های نظامت  ی  دخ سیستم
ها و  د م  ی، هوخمو فت  ی  دخ دوخا  مختزف زندگی: از جنینی تا سایاندی ، فتکثیر متقابل موا 

غ ایی و الغری ، فپرخوخی، چاهی و اختالال  متابوییکی ، فالدم  ها ، فسوءت  ی ، کمسایتوکیب
ای و اخزیابی آ  طی مراحل مختزف  تحال و آیرژی نس م ب  مواد غ ایی ، فنیازهای ت  ی  

 زندگی   
ارول ت  ی  دخ   3

فعاییم وخزشی و  
 تاریب  

ها دخ وخزش ،  ها و خیبم  ی م  یای دخشم های ت  ی اخا  ، فجن  فمنابع غ ایی برای وخزشک
های ویژه  ای برای سیستمآبی و تکمیب آب و مایعا  دخ وخزش ، فاستراتژی ت  ی های کم فجن  

ای وخزشکاخا : سب،  های ت  ی های مختزف وخزشی ، فالوامل مفثر دخ نیازمندیانرژی دخ خشت 
های  های اننرادی و تیای ، فجن   ، فت  ی  کاخبردی ویژه خشت جنسیم، ترکیب بد ، مسافر 

ای ویژه دوخه  های ت  ی ای اجرای مطزوب: ت  ی  ه ل و بعد از فعاییم وخزشی ، فجن  ت  ی 
 های غ ایی مفثر دخ بز ود الازکرد وخزشکاخا    بازیافم ، فمکال

سایناخ پژوهشی دخ   4
 ت  ی  وخزشی 

های ت  ی  جدید دخ زمین  ت  ی  وخزشی و بحث دخباخه جدیدتریب یافت های فبرخسی پژوهش
های  وبزند دخ کننرانسوخزشی بر اساس مقاال  مروخی ، فآشنایی با ارول اخائ  خالر  کوتاه

ها و مقاال   نام یابی و نحوه مطایع  پایا وخاخم و نحوه اخائ  آ : سخنرانی/پوستر ، فموضوعداخل
وتنظیم طرم  موضوع مناسب ، فآشنایی با نکا  مزم تنظیم طرم پژوهش ، فتزی الزای برای تزی  

 پژوهش یا پروپوزال   
بیوانرژتیک فعاییم   5

 وخزشی
های بدنی ، فمتابوییسم  فم انی بیوانرژتیک وخزشی: با تککید بر ت دیل انرژی دخ وخزش و فعاییم

ها، پروتئیب و اسیدهای آمین  ، فتنظیم  ها، چربیکربوهیدخا ها هنگام فعاییم وخزشی: م  یدخشم
متابوییسم انرژی: با تککید بر تنظیم متابوییسم مواد هنگام وخزش ، فسنجش متابوییسم انرژی:  

های  های ذهنی ، فهبین  انرژی فعاییم بدنی و خشت خاه ردی آزمایشگاهی، میدانی و شاخ 
های وخزشی ، فتکثیر  های متابوییکی با تاریبییکی ، فسازگاخیوخزشی: با تککید بر محاس ا  متابو 

وجنس بر متابوییسم ، فمیبا  متابوییسم پای : با تککید بر تکثیر فعاییم وخزشی بر میبا  متابوییک  سب
های بدنی و تکثیر گرمایی غ ایی ،  بازال ، فتکثیر گرمایی مواد غ ایی: با تککید بر تعامل بیب فعاییم

  ی و داخویی منتخب: یپتیب/اندخوفیب/کافئیب  فمواد م 
اخزیابی و طراحی   6

 خژیم غ ایی 
های میدانی و آزمایشگاهی دخ اخزیابی فبرخسی وضعیم ت  ی  و دخیافم مواد غ ایی ، فکاخبرد داده 

افباخ اخزیابی وضعیم ت  ی  ، فاخزش  ها، یادآمدها و نرموضعیم ت  ی  ، فآشنایی با پرسشنام 
وادغ ایی و فعاییم بدنی ، فتنظیم و طراحی خژیم غ ایی ، فجداول غربایگری و اخزیابی انرژی م
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های سنی مختزف ، فاخزیابی آنتروپومتریک یا پیکرسنجی برای محاس   ترکیب بد   ت  ی  دخ دوخه 
فرهنگی  های ای با استناده از خاهناای انرژی ، فجن  و نیازهای انرژی ، فتعییب نیازهای ت  ی 

ای:  خیبی خژیم غ ایی: توج  ب  الوامل اجتااالی و م ه ی ، فمراه م و مشاوخه ت  ی برنام 
 وز ، کاهش هند خو  و افبایش فشاخخو    کاهش

فیبیویوژی وخزشی   7
 پیشرفت 

های  والروق نس م ب  انواع تارینا  وخزشی ، فپاسخهای ساختاخی و الازکردی هزبفسازگاخی
خیب ب  انواع تارینا  وخزشی ، فآشنایی با نحوه خیب و برو های غدد دخو اخیمد  و سازگکوتاه

های ساختاخی های هااتویوژیکی و تعییب سازگاخی ، فسازگاخیاثربخشی فشاخ تاریب بر شاخ 
های های دستگاهو الازکردی تننسی نس م ب  انواع تارینا  وخزشی ، فت ییرا  و سازگاخی

جاذب ، سرد، گرم،  های با آیودگی هوا، کممختزف وخزشی شامل: محیا  هایمختزف بد  ب  محیا
های  های انواع تاخهای الضالنی متعاهب فعاییمفشاخ و پرفشاخ  ، فت ییرا  و سازگاخیکم

الضالنی بر اثر انواع  -ها و محل اتصال الص یهای سیناپسوخزشی ، فت ییرا  و سازگاخی
های نواحی مختزف دستگاه الص ی مرکبی بر اثر انواع  اخیهای وخزشی ، فت ییرا  و سازگفعاییم
-تارینی دخ وخزشکاخا  خشت -های فیبیویوژیکی ب  خستگی و بیشهای وخزشی ، فپاسخ فعاییم

 های مختزف وخزشی    
 شده اسم.معرفی 19-8دخ جدول  وخزشی ت  ی  های ارزی آ  دخ گرایشدخوس انتخابی و سرفصل     

 ورزشی تغذیه سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش. 19-8جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

های آزمایشگاهی خوش 1
 ت  ی  وخزشی

وتحزیل خژیم های اخزیابی تراکم استخوا  ، فنحوه تجبی بد  و تنسیر آ  ، فآشنایی با خوشفاخزیابی ترکیب
-ویژه آنا  با توج  ب  خشت  وخزشی ، فخوشای غ ایی وخزشکاخا  و برآوخد میبا  کایری و نیازهای ت  ی 

های اخزیابی میبا  آب بد  و گیری و برآوخد هبین  انرژی استراحتی و فعاییم وخزشی ، فشیوههای اندازه
های مختزف: نوک گیری از محلآگاهی از وضعیم هیدخاسیو ، دهیدخاسیو  و... ، فآشنایی با نحوه خو 

های ها ، فآزمو فکانتر زد  و جداسازی سرم و نگزداخی ناون  انگشم، گوش، وخید بازویی و... ،
 الازکردی هدخ ، استقامم و سرالم  

مواد اخگوژنیک دخ  2
 هاوخزش

خصور استناده از مواد ایاززی دخفمناهیم مواد اخگوژنیک، اخگوییتیک، دوپینگ، پاخادوپینگ ، فهوانیب بیب
بندی مواد اخگوژنیک و نیروزای نی ضد دوپینگ ، فدست نیروزا و نحوه کنترل دوپینگ توسا آژانس جزا

ها ، فنحوه اثربخشی و سازوکاخهای های مختزف وخزشی و اثرا  آ موخداستناده توسا وخزشکاخا  خشت 
ها مد  آ مد  مواد اخگوژنیک بر الازکرد وخزشی و اثرا  طوالنیاثر انواع مواد اخگوژنیک ، فاثرا  کوتاه

ها و الواخض جان ی استناده از مواد اخگوژنیک ، فمواد نیروزای رینی ، فمحدودیمهای تابر سازگاخی
 ها ها دخ وخزشغیرمجاز و الواخض استناده از آ 

فعاییم وخزشی،   3
 ت  ی  و سیستم ایانی

ها، های سنید، سایتو کایبهای النونی ، ففعاییم بدنی و گز ولففعاییم بدنی و مقاومم دخ برابر بیااخی
های سای ، فکاخبرد بایینی پاسخ سیستم ایانی ب  فعاییم بدنی و وخزش ، فکربوهیدخا  و پاسخ سزول

سیستم ایانی ب  فعاییم وخزشی ، فچربی، فعاییم بدنی و سیستم ایانی ، فپروتئیب، فعاییم بدنی و سیستم 
 شناسی وخزشی ها، مواد معدنی و ایانیایانی ، فویتکمیب

شناسی دخ ت  ی  خوا  4
 وخزشی

وخوی وخزشکاخا  ، فاخت اط ت  ی  و فتکثیر مواد م  ی مختزف بر سنتب نوخوترانسایترهای مفثر بر خز 
خوابی دخ وخزشکاخا  ، فتکثیر ت  ی  و کا ود مواد م  ی بر استرس و کا ود مواد م  ی، خستگی و بی

اشتزایی و پرخوخی دیگر خوانی مفثر پراشتزایی، بیانگیختگی و اضطراب دخ وخزشکاخا  ، فبرخسی الوامل 
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های خوانی ت  ی  و خژیم غ ایی و الوامل خوانی مفثر بر پیروی از ای وخزشکاخا  ، فجن  اختالال  ت  ی 
 ها و مواد نیروزا دخ وخزشکاخا    خژیم غ ایی یا شکسم آ  ، فالزل خوانی گرایش ب  مکال

دوپینگ و داخوشناسی  5
 وخزشی

ایاززی دخ خصور استناده از مواد نیروزا و بندی انواع دوپینگ و پاخادوپینگ ، فهوانیب بیبخیخچ  دست فتا
بندی داخوهای موخداستناده توسا نحوه کنترل دوپینگ توسا آژانس جزانی ضددوپینگ ، فتعریف و ط ق 

داخوهای محرک، ها ، فبا نحوه اثربخشی انواع های مختزف وخزشی و اثرا  آ وخزشکاخا  خشت 
های بتا، ضد دخد مخدخ و غیره ، فمتابوییسم انواع داخوها و مواد استروئیدهای آنابوییک، دیوختیک، مزاخکننده

نیروزا دخ وخزش ، فاثرا  مث م و الواخض جان ی استناده از انواع داخوها دخ وخزش ، فمواخد استناده و 
های نیروزای مجاز دخ وخزش ، فنحوه آزمایش انواع لبندی مکااستناده از داخوها دخ وخزش ، فدست سوء 

 دوپینگ دخ وخزش و موضوالا  مرت ا  
وز  ویژه ت  ی  و کنترل 6

 وخزشکاخا 
های کاهش وز  وخزشکاخا  و الواخض ناشی از برخی فارالم خژیم غ ایی و فعاییم وخزشی ، فشیوه

ای افبایش وز  وخزشکاخا  ، فاختالال  ت  ی های غ ایی مفثر دخ کاهش و های نامطزوب ، فمکالخوش
وز  و مدیریم انرژی توج  دخباخه وز  پائیب و باالی برخی از وخزشکاخا  ، فکنترلوخزشکاخا : نکا  هابل

های الص ی، وز  وخزشکاخا : میانجیکننده کنترلدخ جزسا  تارینی و مسابقا  وخزشی ، فالوامل تنظیم
های مختزف ، فآببدایی و آبرسانی ... ، فترکیب بد  مطزوب وخزشکاخا  خشت  ای، هوخمو  وپپتیدهای خوده

 بد  وخزشکاخا  ، فنیازهای خژیای وخزشکاخا  خواستاخ توده الضالنی  
 

 . دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی8-8
خیبی،  فآموزش، پژوهش، برنام پژوها  نخ   با توانایی هدا از دوخه دکتری فخشت  فیبیویوژی وخزشی ، تربیم دانش

آموختگا  دوخه فدکتری فیبیویوژی وخزشرری  توهع  اجرا، خاهناایی و تحزیل مشررکال  و پژوهش  اسررم. از دانش
دسررم یابند )کایت  الزوم وخزشرری،   20-8های فالاومی و تخصررصرری  ب  شرررم جدول خود ک  ب  دو نوع تواناییمی

 ب(.  1395
 آموختگان مقطع دکتری رشته فیزیولوژی ورزشیاز دانش . توانایی مورد انتظار20-8جدول 

 های اجراییتوانایی  توانایی اصلی ردیف
 ها دخ فرایند تدخیس دخوس مربوطکاخگیری یافت ایف( پژوهش و ب  الاومی 1

های خشت  های کاخبردی دخ گرایش تخصصی خود و هاکاخی دخ اموخ پژوهشی سایر حوزهب( انجام پژوهش
 فیبیویوژی وخزشی

های گوناگو  الزوم اخشد خشت م(تدخیس دخس مربوط ب  گرایش تخصصی خود دخ دوخه کاخشناسی و کاخشناسی
 وخزشی

 ای کاخبردی دخ حوزه اپیدمیویوژی فیبیویوژی وخزشیهای مزی و منطق د( سرپرستی و هدایم پروژه
-های فعاییم وخزشی، پیشگیری و کنترل بیااخیمراکب بایینی برای اجرای برنام ای ب  ایف( انجام خدما  مشاوخه تخصصی 2

 های الضالنی 
 های فعاییم وخزشی ویژه افبایش هدخ  و استقامم الضالنی وخزشکاخا  نخ  ب( اجرا و هدایم برنام 

 فیبیویوژی وخزشیهای میدانی و آزمایشگاهی دخباخه موضوالا  خیبی و اجرای آزمو م( برنام 
 های وخزشی دخ حوزه موضوالا  فیبیویوژی وخزشیخیبی و اجرای کزینیکد( برنام 

 های مربوط  ب  فیبیویوژی وخزشیهای دکتری دخ حوزهه( هدایم و مشاوخه خسای 
 های وخزشی بازتوانیبرنام خیبی، کنترل الروهی برای برنام -بخشی هز یو( هاکاخی مفثر و کاخآمد با مراکب توا 

 های هز ی، الروهی و تننسیهای وخزشی، کنترل بیااخیای دخ کزینیکز( انجام خدما  مشاوخه
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 های هز ی، الروهی و تننسیهای مزی مربوط ب  بیااخیم( سرپرستی و کنترل بخش وخزشی پروژه
 هاآزمایشگاهی هز ی، الروهی و تحزیل آ های میدانی و خیبی و اجرای آزمو ط( شناسایی، برنام 

های های فعاییم وخزشی بازتوانی ویژه بیااخیی( اخائ  مشاوخه و خاهناایی دخ مراکب بایینی برای اجرای برنام 
 وسازیسوخم

 ها دخ مراکب فیبیویوژی وخزشیهای وخزشی و تنسیر نتایج آ خیبی و هدایم آزمو ک( برنام 
 هدایم و مشاوخه خسای  دکتری دخ حوزه مربوط ب  بیوانرژتیک وخزشیل( 

 وز  و چاهی دخ سطح کشوخهای مزی مربوط ب  اپیدمیویوژی اضاف م( هدایم و سرپرستی پروژه
 وز  ای افبایش و کاهشهای الزای ت  ی خیبی و نظاخ  بر شیوه ( طراحی، برنام 

طول دوخه دکتری چزاخ سال اسم و دخوس ایب دوخه اغزب جن   نظری و پژوهش داخند. طول هر نیاسال تحصیزی      
ساالم اسم. تعداد کل واحدهای دخسی دوخه دکترای خشت  فیبیویوژی  16هنت  آموزشی و مد  هر واحد نظری  16

واحد  ب  شرم  18واحد  و فخسای   10واحد شامل فدخوس تخصصی هشم واحد ، فدخوس انتخابی  36وخزشی، 
اخشد، تعداد واحدهای الزم دخسی مربوط  خا نگ خانده باشند اسم. دانشجویانی ک  دخ دوخه کاخشناسی 21-8جدول 

ها هصد تحصیل دخ ایب خشت  خا داشت  باشند، با پیشنزاد مدیرگروه و تصویب گروه آموزشی و تکیید یا از سایر خشت 
واحد از بیب دخوس دوخه  12کده موظف هستند واحدهای دخسی کا ود خود خا تا سقف تحصیال  تکایزی دانش

 ، ب(.1395وخزشی،  اخشد خشت  مدیریم وخزشی انتخاب و با موفقیم بگ خانند )کایت  الزومکاخشناسی
 . دروس تخصصی و انتخابی مقطع دکتری رشته مدیریت ورزشی 21-8جدول 

 هادرس گروه درسی ردیف
 تخصصی 1

 
های های آماخی پیشرفت  دخ فیبیویوژی وخزشی ، فسازگاخیفخوش پژوهش پیشرفت  دخ فیبیویوژی وخزشی ، فخوش

 سزویی و مویکویی با فعاییم وخزشی ، فبیوشیای وخزشی پیشرفت  ، ففیبیویوژی وخزشی پیشرفت   
 انتخابی 2

دخس و  34)
امکا  انتخاب 

 دخس( 5

وسازی با های سوخممویکویی وخزشی ، فسازگاخی-فآزمایشگاه فیبیویوژی وخزشی کاخبردی ، فآزمایشگاه سزویی
وسازی ، فژنتیک و هوخمونی با فعاییم وخزشی ، ففعاییم وخزشی و اختالال  سوخمهای فعاییم وخزشی ، فسازگاخی
الضالنی ، -الضالنی با فعاییم وخزشی ، ففعاییم وخزشی و اختالال  الص ی-های الص یفعاییم وخزشی ، فسازگاخی

ا فعاییم های تننسی بالروهی با فعاییم وخزشی ، فسازگاخی-های هز یفخستگی و فعاییم وخزشی ، فسازگاخی
های ایانی با فعاییم وخزشی ، ففعاییم وتننسی ، فسازگاخیالروهی-وخزشی ، ففعاییم وخزشی و اختالال  هز ی

ها دخ فعاییم وخزشی ، وخزشی و اختالال  ایاونویوژیکی و سرطا  ، فت  ی  وخزشی پیشرفت  ، فداخوها و مکال
زشی کاخبردی ، ففعاییم وخزشی و استرس محیطی ، های خار ، ففیبیویوژی وخففیبیویوژی وخزشی ویژه گروه

 شده   فسایناخ دخ فیبیویوژی وخزشی ، فمطایعا  هدایم
تواند شده اسم ک  فاستاد خاهناا میدخسی مصوب، دخ هایب ت صره اشاخهشده دخ برنام دخ انتزای دخوس معرفی   

های آموزشی دخ آ  دانشگاه یا مفسسا  هها و گروحداکثر چزاخ واحد دخسی از بیب دخوس مصوب دیگر خشت 
 آموزشی دیگر، پس از کسب مجوزهای الزم از دانشگاه ب  دانشجو اخائ  نااید . 

 22-8شده برای دخوس تخصصی مقطع دکتری فیبیویوژی وخزشی دخ جدول ها و محتوای تعییبسرفصل     
 ، ب(.1395شده اسم )کایت  الزوم وخزشی، معرفی
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 . سرفصل و محتوای دروس تخصصی مقطع دکترای فیزیولوژی ورزشی22-8جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

خوش پژوهش پیشرفت   1
 دخ فیبیویوژی وخزشی

فطراحی و اجرای یک پژوهش از ابتدا تا انتزا: چگونگی انجام مراحل پژوهش ، فمت یرهای پژوهش و کنترل 
فیبیویوژیایی ، فارول طراحی پروتکل فعاییم وخزشی و تاریب: طول دوخه، ها دخ پژوهش آزمایشگاهی آ 

ها و ... دخ پژوهش فیبیویوژیایی با توج  ب  نوع ها، تعداد گروهگیریها، فارز  اندازهگیریزما  اندازه
-ها ، فارول نوشتاخ مقاال  الزایپژوهش ، فتوا  آماخی و اندازه اثر دخ پژوهش و نحوه محاس   آ 

های پژوهشی ، فمسائل اخالهی و ژوهشی  نحوه چاپ مقای  دخ مجال  الزای ، فارول نوشتاخ پروپوزالپ
 الزای وابست  ب  اجرا و انتشاخ پژوهش 

های آماخی پیشرفت  خوش 2
 دخ فیبیویوژی وخزشی

فآناییب   ،ANOVAهای غیرنرمال ، فآناییب واخیانس مکرخ: سازی دادههای نرماییتی و نحوه نرمالفآزمو 
گروهی ، فآناییب واخیانس مشترک دوطرف  ، فآناییب واخیانس مکرخ با الامل بیب ANOVAواخیانس مکرخ 
ANCOVAهای فیبیویوژیایی ، فخگرسیو  ساده و چندگان    ، فآماخ ناپاخامتریک و کاخبرد آ  دخ پژوهش 

های سزویی و سازگاخی 3
مویکویی با فعاییم 

 وخزشی

یوژی وخزشی سزویی، مویکویی ، فژنتیک، فعاییم وخزشی و بیا  ژ  ، فانتقال پیام و فدخآمدی بر فیبیو
سازگاخی با فعاییم وخزشی ، فسازگاخی مویکویی با فعاییم وخزشی استقامتی، پالستیست  تاخ الضالنی و 

تنظیم هیپرتروفی الضز  اسکزتی ، فژنتیک و وخزش استقامتی، توده الضالنی و هدخ  ، فنوخوساینس 
یکویی و فعاییم وخزشی، تنظیم فعاییم وخزشی الازکرد شناختی ، ففعاییم وخزشی و تنظیم الازکرد مو

های ایتزابی ، ففعاییم وخزشی و تنظیم تویید ادییوکایب و مایوکایب ، ففعاییم ایانی: اتوفازی، آپوپتوز، پاسخ
ظیم نوسازی غضروا ، فتن RNAsوخزشی و تنظیم بیویوژی بافم استخوا  و غضروا و میکرو 

های بنیادی ، فسازوکاخهای مزکویی ت ییرا  ناشی از تاریب دخ  وخزشی و سزولمیتوکندخیایی، فعاییم
 ها، سایاندی و فعاییم وخزشی  ساختاخ الازکرد الروهی الضز  اسکزتی، هز ی و م ب ، فمویکول

بیوشیای وخزشی  4
 پیشرفت 

ها با متابوییسم فعاییم وخزشی ، فمناهیم ها و تناو فکزیا  و م انی بیوشیایایی وخزشی: تعاخیف، ش اهم
داخ غیرپروتئینی ها و فعاییم وخزشی ، فترکی ا  نیتروژ ارزی دخ بیوشیای اسیدهای آمین  و پروتئیب

های داخ/ نوکزئوزید/ نوکزئوتیدو فعاییمهای متابوییکی و فعاییم وخزشی ، فترکی ا  نیتروژ میانجی
های کربنی و فعاییم اندام ارزی دخگیر دخ تنظیم بیوشیای وخزشی ، فترکی ا  هیدخا وخزشی ، فک د، 

های وخزشی ، فبیوانرژی و اکسایش بیوانرژی با تککید بر زنجیره وخزشی ، فترکی ا  ییپتیدی و چربی فعاییم
ها، وخمو تننسی و فسنرداخ شد  اکسایشی ، فبیوشیای مایعا  بد  و تعامل آ  با فعاییم وخزشی ، فه

ها دخ سنجش بینی نوخی و کاخبرد آ های طیفهای وخزشی ، فدستگاهها، ابباخ تنظیم انرژی دخ فعاییمآنبیم
 های بیوشیایایی فعاییم وخزشی  شاخ 

فیبیویوژی وخزشی  5
 پیشرفت 

-های بد  ب  فعاییم وخزشی و تاریب شامل فدستگاه الص ی ، فدستگاه اسکزتیهای انواع دستگاهپاسخ
های الروهی ، فدستگاه گواخش ، فدستگاه–منصزی ، فدستگاه الضالنی ، فدستگاه تننسی ، فدستگاه هز ی 

خیب ، دستگاه وسازی ، فبیوژنب میتوکندخیایی ناشی از تارینا  گوناگو  وخزشی ، فدستگاه غدددخو سوخم
 نی ، فدستگاه کزیوی  ایا

  23-8شرررده برای دخوس انتخابی مقطع دکتری فیبیویوژی وخزشررری دخ جدول ها و محتوای تعییبسررررفصرررل     
 اسم. از ایب فزرسم تنزا چزاخ دخس ب  میبا  هشم واحد برای دوخه انتخاب خواهد شد.  شدهمعرفی

 . سرفصل و محتوای دروس انتخابی مقطع دکترای فیزیولوژی ورزشی23-8جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

آزمایشگاه فیبیویوژی  1
 وخزشی کاخبردی

الضالنی و پیکرسنجی برای افراد الادی، وخزشکاخا  های سنجش پیشرفت  الازکردهای هز ی، تننسی، فخوش
های آزمایشگاهی سنجش فشاخ وخزشی: اکسیژ  مصرفی، گازهای تننسی و ای و افراد خار ، خوشحرف 
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-ها ، فسنجش فشاخخو : خوشها و ظرفیمکسر اکسیژ  ، فاسپیرومتری: سنجش الازکرد خیوی شامل حجم
های ساعی، یاسی و نوسانی ، فسنجش الکتا  خو  ، فارول های گوناگو  سنجش فشاخخو  شامل خوش

های پیشرفت  آنتروپومتری و ترکیب  ، فاکوکاخدیوگرافی: ث م و تنسیر ، فخوشECGث م و تنسیر نواخ هزب 
پ یری، چابکی، سرالم و توا  ، تننسی، هدخ ، انعطاا-جساانی: هز یهای نویب آمادگیبدنی ، فآزمو 

تننسی، کودکا ، سایاندا  و بیااخا  کزیوی ، -بیااخا  دیابتی، بیااخا  هز ی راد خار:های وخزشی اففآزمو 
 غیرهوازی و... هوازی، توا ای: توا های وخزشی وخزشکاخا  حرف فآزمو 

آزمایشگاه سزویی  2
 مزکویی وخزشی

های تحزیل فخوش ها ،های جداسازی و نگزداخی ناون گیری خو ، گانترزد ، جداسازی سرم، خوشفناون 
های خونی، هااتوکریم، تعییب میبا  اوخه خو  ، فمطایعا  ترکیب ادخاخ: خو : هاوییب، شااخش سزول

حسی و اموخ آزمایشگاهی اویی  برداخی، جراحی، بیزوشی، بیاوخه، پروتئیب و خنگ ، فبیوپسی انسانی ، فبافم
ش، مونتاژ، شااخش سزویی، سنجش ابعاد سزویی ، آمیبی، تزی  برهای مطایع  سزویی: خنگ جوندگا  ، فخوش

های استخرام  ، فخوشDNAهای محدودکننده و تعییب توایی اتصال آنبیم-های کزوئینگ، برشفخوش
DNA ،RNA های برخسی و مطایع  های انسانی ، فخوشو پروتئیب از سزولDNA :PCR ،ایکتروفوخز ،

ایکتروفوخز،  های برخسی و مطایع  پروتئیب: ، فخوشDNA Chips ،Microarraysساتر  بالنینگ، 
 وستر  باالنینگ، االیبا 

-های سوخمسازگاخی 3
وسازی با فعاییم 

 وخزشی

وساز ، ففعاییم وخزشی و تنظیم وساز فعاییم وخزشی: ترمودینامیک، بیوانرژتیک و سوخمفمروخ سوخم
خا  الضز  اسکزتی هنگام فعاییم وخزشی ، ففعاییم وساز کربوهیدوساز کربوهیدخا  ، فسوخمسوخم

وساز ییپید الضز  اسکزتی هنگام فعاییم وخزشی ، ففعاییم وساز ییپید ، فسوخموخزشی و تنظیم سوخم
هوازی هنگام فعاییم وخزشی ، وساز بیوساز پروتئیب و اسیدهای آمین  ، فسوخموخزشی و تنظیم سوخم

ز بافم آدیپوخ با تککید بر فراخوانی ییپید هنگام فعاییم وخزشی ، وساففعاییم وخزشی و تنظیم سوخم
وساز ک د هنگام فعاییم وخزشی ، ففعاییم وساز ک دی با تککید بر سوخمففعاییم وخزشی و تنظیم سوخم

وسازی دخ خستگی ، های الکتا  هنگام فعاییم وخزشی ، فالوامل سوخموخزشی، انتقال و انتقال دهنده
 های استقامتی  نوسازی و اکسایش سوبسترا بر اثر تاریبفسازگاخی با 

های هوخمونی سازگاخی 4
 با فعاییم وخزشی

خیب: نقش ها و دستگاه الص ی اتونومیک ، فاپوئیدهای دخو خیب، هوخمو فم انی سازوکاخهای غدددخو 
-هیپوفیبی–های وخزشی بر محوخ هیپوتاالموسی ها و تاریبهای وخزشی ، فتکثیر فعاییمها و تاریبفعاییم

های ها و تاریبهای وخزشی و الازکرد تیروئید ، فتکثیر فعاییمها و تاریبفوق کزیوی ، فتکثیر فعاییم
های جنسی بر الازکرد وخزشی ، فنقش غدد وخزشی بر دستگاه تویید مثل مردا  و زنا : تکثیر هوخمو 

وز : کنترل هوخمونی گان  ، فتعادل انرژی و کنترلوساز مواد س سوخمهای هوخمونی دخ خیب و پاسخدخو 
ها هنگام و پس از فعاییم مصرا و هبین  انرژی ، فتنظیم هوخمونی هومئوستاز مایعا  و ایکتروییم

های خیب و دستگاه الص ی دخ کنترل اشتزا: نقش فعاییم و تاریب وخزشی بر پاسخوخزشی ، فغدد دخو 
 تارینی  خیب ب  بیشی ، فپاسخ غدد دخو الص ی و هوخمون

فعاییم وخزشی و  5
 وسازیاختالال  سوخم

وخزشی بر متابوییسم مواد ، فخفتاخهای  فاختالل متابوییسم مواد: پروتئیب، چربی، کربوهیدخا  ، فتکثیر فعاییم
های غ ایی دخ کنترل های وخزشی و خژیمتحرک و خطرهای متابوییکی ، فسندخوم متابوییکی ، فتاریبکم

اختالال  متابوییکی ، فاسترس اکسایشی، ایتزاب و تکثیر ضدایتزابی فعاییم وخزشی بر اختالال  متابوییکی ، 
تارینی و خاه ردهای پیشگیری و فت ییرا  محیطی، فعاییم وخزشی و اختالال  متابوییکی ، فخستگی و بیش

ی و خژیم غ ایی دخ پیشگیری و کنترل آ  ، فآثاخ کنترل آ  ، فچاهی، اتیویوژی و نقش فعاییم وخزش
 های متابوییکی  ها و فعاییم وخزشی دخ تنظیم و کنترل بیااخیمتابوییکی انواع گوناگو  تاریب

فالزم ژنتیک دخ انسا  با تککید بر فتوتایپ پیچیده الازکرد وخزشی ، فاپیدمویوژیک ژنتیک و فعاییم وخزشی  ژنتیک و فعاییم وخزشی 6
های ژنتیکی الازکرد وخزشی: کنندهها دخ الازکرد وخزشی ، فتعییبتککید بر مطایعا  دوهزوها و خانوادهبا 
ساز مواد ها، فعاییم وخزشی و سوخمها، الازکرد استقامتی و هدختی و توانی و پاسخ ب  تاریب ، فژ ژ 
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ها و مستعدشد  ب  وخزشی ، فژ های گان : چربی، پروتئیب و کربوهیدخا  ، فژنتیک و تعییب تواناییس 
های نرم الضز  اسکزتی ، فژنتیک فتوتایپ وابست  ب  فعاییم های بافمهای وخزشی با تککید بر آسیبآسیب

ها و استعدادیابی دخ وخزش ، های ژنتیکی ویژه الازکرد وخزشی ، فژ وخزشی الضال  اسکزتی ، فآزمو 
 تیک، مسائل اخالهی و اجتااالی وخزش  های وخزشی ، فژنفدوپینگ ژ  و الازکرد فعاییم

-های هز یسازگاخی 7
الروهی ب  فعاییم 

 وخزشی

وسازی الضز  هز ی هنگام فعاییم وخزشی ، فت ییرا  ساختاخی و فت ییرا  ساختاخی، الازکردی و سوخم
الازکردی الروق دخ طی فعاییم وخزشی ، فت ییرا  ساختاخی و الازکردی دخ خئویوژی هنگام فعاییم 

های الروهی دخ گروه-های گوناگو  ، فهاودینامیک هز یالروهی دخ گروه- ، فبازتوانی هز یوخزشی
های وخزشی ، فت ییرا  الروهی هنگام اجرای انواع فعاییم-گوناگو  ، فهاودینامیک هز ی

گیری وخزشی و خطرهای بایقوه های گوناگو  ، فآزمو ایکتروکاخدیوگرافی و اکوکاخدیوگرافی دخ گروه
 های گوناگو   م وخزشی دخ گروهفعایی

-های الص یسازگاخی 8
الضالنی با فعاییم 

 وخزشی

های متابوییکی دخ بافم پ یری یا پالستیسیت  بافم الص ی و الضالنی با فعاییم وخزشی ، فسازگاخیفشکل
عاییم الص ی: نوخوژنب، سیناپتوژنب، آنژیوژنب ، فسازگاخی دخ انتقال آکسوپالسای و سرالم هدایم الص ی با ف

-های الص ی الضالنی ، فسازگاخی دخ خستگی الص یوخزشی ، فنقش الوامل نوخوتروفیکی دخ سازگاخی
های تارینی: استقامتی، مقاومتی و الضالنی ب  انواع مدل-های الص یالضالنی با فعاییم وخزشی ، فسازگاخی

الضالنی ب  فعاییم -های الص یتحرکی ، فسازگاخیتارینی و بیالضالنی ب  بی-سرالتی ، فت ییرا  الص ی
وزنی، هیپوکسی، سطوم ناپایداخ و... ، فسازگاخی دخ برنام  حرکتی: کاهش -وخزشی دخ شرایا ویژه: بی

سازی، تاریب ذهنی ، فمالحظا  ویژه دخ کاخامدسازی فعاییم آمادهدوجان  ، انتقال الرضی، مرحز  پیش
 فعایی، یرزش الضالنی  فعایی، نیروگاهی پسوخزشی: تواناندسازی پس

فعاییم وخزشی و  9
-اختالال  الص ی

 الضالنی

آخدل ، های ضعف الضالنی: ساخکوینی، دوشب، بیکر، دیستروفی، مایوپاتی، مکففعاییم وخزشی و بیااخی
اس و الضالنی و فعاییم وخزشی ، فبیااخی ام-های پیوندگاه الص یففعاییم وخزشی و نوخوپاتی ، فبیااخی

فعاییم وخزشی ، فبیااخی آیبایار و فعاییم وخزشی ، فبیااخی پاخکینسو  و فعاییم وخزشی ، اس و الای
فسکت  م بی و فعاییم وخزشی ، فبیااخی افسردگی و فعاییم وخزشی ، فبیااخی اختالل خواب و فعاییم 

 وخزشی 
خستگی و فعاییم  10

 وخزشی
-ی دخ خستگی وخزشی ، فاسیدوز سوخمفمنزوم و سنجش خستگی دخ وخزش ، فنقش تخزی  منابع انرژ

زدایی و پرگرمایی دخ خستگی وخزشی ، فنقش امالم معدنی وسازی و خستگی دخ وخزش ، فالوامل آب
پتاسیم و کزسیم دخ خستگی وخزشی ، فخستگی مرکبی و تنظیم مرکبی الازکرد وخزشی ، فالوامل مفثر دخ 

وستگی یا جدایی خستگی مرکبی و خستگی های وخزشی ، فپیوجود آمد  دالیل خستگی دخ فعاییمب 
 پژوهشی دخ خستگی وخزشی و فعاییم وخزشی   محیطی دخ وخزش ، فآینده

های تننسی با سازگاخی 11
 فعاییم وخزشی

فت ییرا  ساختاخی و الازکردی دستگاه تننسی دخ طی فعاییم وخزشی ، فدستگاه تننسی و ایگوهای پاسخ 
های وخزشی ، فپاسخ دستگاه تننسی ب  سم دستگاه تننسی هنگام تاریبآ  ب  تحریکا  محیطی ، فمتابویی

های وخزشی ، فتعامل دستگاه های خیوی و ایگوهای تننسی ب  تاریبهای وخزشی ، فسازگاخیانواع تاریب
های وخزشی دخ های تننسی ب  تاریبهای وخزشی ، فپاسخ و سازگاخیالروهی تننسی هنگام تاریب-هز ی

های مد  ، فناخساییای و هیپرین  هنگام فعاییم وخزشی سنگیب و طوالنیاگو  ، فپرتزوی های گونمحیا
 های گوناگو  تننسی و بازتوانی بیااخا  گروه

فعاییم وخزشی و  12
الروهی و -اختالال  هز ی

 تننسی

گوناگو  ، ففعاییم بدنی و های ساختاخی و الازکردی هز ی، الروهی و تننسی دخ افراد فم انی نظری بیااخی
-های ساختاخی و الازکردی هز ی، الروهی و تننسی ، ففعاییم بدنی و ایکتروفیبیویوژی هزب و بیبیااخی
های هز ی دخ بیااخا  ، فت ییرا  ایکتروکاخدیوگرافی و اختالال  هدایتی و خیتای هزب دخ نظای

وهی هنگام فعاییم وخزشی ، فمرگ ناگزانی و وخزشکاخا  ، فسندخوم ماخفا  و دیگر اختالال  شکنندگی الر
الروهی ناشی از ضرب  ب  هنس  سین  دخ فعاییم وخزشی ، فتاریب برای بیااخا  م تال ب   -سایر تظاهرا  هز ی
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های الروهی و ناخسایی-ناخسایی هز ی مبمب و بیااخا  پیوند هزب ، فتاریب برای پیشگیری از مشکال  هز ی
-الروهی ، فالازکرد هز ی -های مادخزادی هز یودکا  پس از جراحی بیااخیتننسی ، ففعاییم وخزشی ک

وسازی دخ هنگام الروهی سوخم–الروهی تننسی افراد سایاند دخ هنگام فعاییم وخزشی ، فالوامل خطر هز ی
 الروهی و تننسی -فعاییم وخزشی ، فاخزیابی و توان خشی بیااخا  م تال ب  حوادث هز ی

ایانی با های سازگاخی 13
 فعاییم وخزشی

فآشنایی با دستگاه ایانی بد  ، فوخزش حاد و الازکرد ایانی ذاتی: سازوکاخهای ت ییر دخ الازکرد ایانی 
تارینی های ایانی ذاتی و سازشی با تاریب وخزشی ، ففراخستگی، بیشسازشی ب  وخزش حاد ، فسازگاخی

 ی  و الازکرد ایانی ، فوخزش، محیا و الازکرد ها ، فوخزش، ت و الازکرد ایانی ، فوخزش و سایتوکایب
 ایانی  

های وخزشی، فعاییم 14
اختالال  ایانویوژیکی و 

 سرطا 

های وخزشی و پیشگیری از های وخزشی و ایتزاب ، ففعاییمفآشنایی با اختالال  ایانی و سرطا  ، ففعاییم
-النوا  داخو: سازوکاخهای تکثیر فعاییمب های وخزشی اختالال  ایانی و سرطا ؛ سازوکاخهای اثر ، ففعاییم

های وخزشی و بازتوانی اختالال  ایانی های وخزشی دخ کاک ب  بز ود اختالال  ایانی و سرطا  ، ففعاییم
 و سرطا : سازوکاخهای اثر  

ها و الازکرد وخزشی ، فسنجش ویتکمیبخسانی دخ وخزشکاخا  ، فمواد معدنی، وم انی ت  ی  ، فآبفارول ت  ی  وخزشی پیشرفت  15
هدختی ، -های توانیانرژی دخیافتی و مصرفی ، فت  ی  و دستگاه ایانی بد  ، فت  ی  وخزشی ویژه خشت 

-های تیای ، فت  ی  وخزشی ویژه تناسبهای وزنی ، فت  ی  وخزشی ویژه خشت فت  ی  وخزشی ویژه خشت 
 تعامال  بیب داخوهای نیروزا، ت  ی  و الازکرد وخزشی اندام ، فایانی غ ا برای وخزشکاخا  ، ف

ها دخ داخوها و مکال 16
 فعاییم وخزشی

های وخزشی ها ، فدوپینگ و مواد مانوال  ، فداخوها و مکالبندی آ های وخزشی و دست فداخوها و مکال
های غ ایی برای اندام ، فایانی مکالتناسبهدختی، وزنی، تیای، -های: استقامتی، توانیویژه خشت 

 وخزشکاخا    
فیبیویوژی وخزشی ویژه  17

 های خارگروه
ها و های فیبیویوژیایی افراد چاق و دیابتی ب  تاریب و فعاییم وخزشی ، فتجویب تاریبها و سازگاخیفپاسخ
های فیبیویوژیایی افراد م تال ب  خیها و سازگاهای وخزشی مناسب برای افراد چاق و دیابتی ، فپاسخفعاییم

های ها و سازگاخیآختریم و کاردخد ب  تاریب و فعاییم وخزشی ، ففیبیویوژی سایاندی و پاسخ
های وخزشی مناسب برای ها و فعاییمفیبیویوژیایی سایاندا  ب  تاریب و فعاییم وخزشی ، فتجویب تاریب

-ها و سازگاخیویوژیایی افراد م تال ب  پوکی استخوا  ، فپاسخهای فیبیها و سازگاخیافراد سایاند ، فپاسخ
های وخزشی مناسب زنا  ها و فعاییمهای فیبیویوژیایی زنا  ب  تاریب و فعاییم وخزشی ، فتجویب تاریب

های فیبیویوژیایی کودکا  ب  تاریب  ها و سازگاخیدخ شرایا خار: آمنوخه، باخداخی، یائسگی و ... ، فپاسخ
 های وخزشی مناسب کودکا    ها و فعاییمفعاییم وخزشی ، فتجویب تاریبو 

فیبیویوژی وخزشی  18
 کاخبردی

-های نویب تارینی ، ففیبیویوژی بیشهوازی، مقاومتی و خوشهای وخزشی: هوازی، بیففیبیویوژی تاریب
-اریب ، ففیبیویوژی بیخسی و کاهش باخ تتارینی ، ففیبیویوژی اومتارینی: خستگی، فراخستگی و بیش

-وز ، کاخبرد فعاییمهای وخزشی، ترکیب بدنی و کنترلتارینی ، ففیبیویوژی خیکاوخی، فیبیویوژی آزمو 
 های تیای، میدانی، خزمی، آبی و خاکتی  های وخزشی دخ شرایا بایینی ، ففیبیویوژی وخزش

فعاییم وخزشی و  19
 استرس محیطی

های فیبیویوژیایی ب  فعاییم وخزشی دخ: محیا گرم، محیا و سازگاخیها های محیطی ، فپاسخفاسترس
 فشاخ  های پرفشاخ و کمهای آیوده، محیاسرد، اختناع و شرایا هایپوکسی، محیا

سایناخ دخ فیبیویوژی  20
 وخزشی

الزای های های فیبیویوژی وخزش وابست  ب  موضوع خسای  ، فنقد شکزی و محتوایی خسای فمطایع  تازه
ها و مقاال  الزای های مربوط دخ خشت  فیبیویوژی وخزشی ، فنقد شکزی و محتوایی: خسای وابست  ب  حوزه
های های مربوط دخ خشت  فیبیویوژی وخزشی ، فآشنایی با ساختاخهای الزای نگاخش مقای وابست  ب  حوزه

 دهی مختزف  های من عالزای و خسای  با توج  ب  خوش
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های الزای دخ فتدویب پیشین  پژوهشی دخ موضوع موخدنظر استاد خاهناا دخ خاستای خسای  ، فیافتب شکاا شدهمطایع  هدایم 21
های خار آزمایشگاهی احتاایی موخدنیاز خسای  ، فآموزش یا موضوع مرت ا با خسای  ، فآموزش خوش

 تقویم دانش دانشجویا  دخ یک موضوع الزای خار مرت ا با خسای   

 
 خالصه

جب برخی تری اسم. دخ ایرا  ب های متعدد تخصصیدخ الزوم وخزشی گرایش ففیبیویوژی وخزشی ، خود داخای گرایش
ای و مقاطع ناپیوست ، دخ سایر دانشگاه و حرف کابردی و سپس فنی-های جامع الزایهای تخصصی دخ دانشگاهخشت 

اخشد پنج گرایش ففیبیویوژی وخزشی  وجود نداخد. اما دخ مقطع کاخشناسیدخ مقطع کاخشناسی پیوست ، گرایش 
مقطع دکتری نیب ففیبیویوژی وخزشی  ب  شکل الاومی  فتندخستی، کاخبردی، محض، بایینی و ت  ی   وجود داخد. دخ

دخ ویژه خسای  دکتری تخص  ارزی خود شده و ب شود و دانشجوی دکتری باید با مطایعا  هدایممطرم می
 فیبیویوژی وخزشی  خا مشخ  کند. 

 
 هایی برای یادگیریفعالیت
 بندی کنید. ها خا با توج  ب  الالی  خود اویویمهای فیبیویوژی وخزشی مطایع  کنید و آ دخباخه انواع گرایش •

بگ اخید و ها ب  شوخ های خود خا با توج  ب  شرایا و ظرفیمبا چند متخص  فیبیویوژی وخزشی اویویم •
 ها بنویسید.  روخ  یک مقای  نقد و تحزیزی دخباخه گرایشبندی خود خا ب جاع

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ورزشی شناسیآسیب  9 

 ورزشی شناسیآسیب رشته با آشنایی: کلی  هدف

 :یاداهداف 

  ورزشی شناسیآسیب رشته گیریشکل مبانی با آشنایی •

 ورزشی شناسیآسیب ارشدکارشناسی در تخصصی هایگرایش انواع با آشنایی •

 ورزشی شناسیآسیب دکترای با آشنایی •
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 مقدمه
اررالحی،  حرکا شرناسری وخزشری، های آسریبهای الزای دخ حوزهشرناسری وخزشری بر مجاوال  یافت خشرت  آسریب

بدنی ویژه و وخزش معزوییب تککید داخد. دخ ایب فصرل ب  معرفی ایب  های وخزشری، تربیمپیشرگیری و بازتوانی آسریب
 شود. خشت  دانشگاهی پرداخت  می

 
 شناسی ورزشیگیری رشته آسیب. مبانی شکل1-9

های جساانی دخ اختقای نقش فعاییمخشد و گسترش چشاگیر کاخکردهای الزای وخزش و آشکاخ شد  هرچ  بیشتر 
های وخزشی و نحوه پیشگیری از های بدنی، آشنایی با آسیبتندخستی اهشاخ مختزف جامع ، پیشگیری از ناهنجاخی

ها، های وخزشی و نحوه پیگیری از آ های بدنی، آشنایی با آسیبهای مردم م تال ب  ناهنجاخیها، افبایش تواناندیآ 
های جساانی و وخزشی، آشنایی های وضعیتی از طری  شرکم دخ فعاییمهای مردم م تال ب  ناهنجاخیافبایش تواناندی

های معزوییب از طری  های بزداشتی وخزش دخ سطوم مختزف جامع ، نوتوانی وخزشی و افبایش تواناندیبا جن  
شناسی وخزشی و خشت  آسیباخشد های وخزشی جازگی بیانگر ضروخ  ایجاد دوخه کاخشناسیشرکم دخ فعاییم

های خایج دخ وخزش و یبوم پیشگیری شناسی وخزشی با توج  ب  وجود برخی آسیبآسیب  ارالحی اسم. خشت حرکا 
ها دخ وخزش ب  مروخ دامن  ایب دانش الالوه بر شناخم آسیبها دخ ابعاد مختزف وخزشی ظزوخ یافم. ب از آ 

بدنی ویژه و وخزش معزوییب توسع  یافم. تا جائیک  های وخزشی، تربیمبارالحی، پیشگیری و بازتوانی آسیحرکا 
شود. دخ ایرا  نیب ایب خشت  دخ های الزوم وخزشی شناخت  میالنوا  یک خشت  از خشت دخ حدود چند ده  اسم ک  ب 

 شود. شناسی وخزشی دانشجو پ یرش میاخشد دخ س  گرایش و دخ دکترا با النوا  کزی آسیبمقطع کاخشناسی
 

 های آن در ایران شناسی ورزشی و گرایشارشد آسیبدوره کارشناسی. 2-9
مند و ارالحی، تربیم افراد الاله شناسی وخزشی و حرکا اخشد خشت  آسیبهدا از تکسیس دوخه کاخشناسی     

اخائ  خدما  وخزشی ب  ومشاوخه، مربیگری و خیبی، خاهنااییوپژوهش، برنام متخص  اسم تا بتوانند با آموزش
های حرکتی و وخزشی آنا  تالش کنند. وخوانی و نیب بز ود فعاییمپوشش خود دخ اختقای سالمم جسایافراد تحم

دخجاتی از هنجاخهای تندخستی وحرکتی هستند ک  ب های جسایای از م تالیا  ب  ناهنجاخیایب افراد دخبرگیرنده گستره
های بدنی، وخزشی، تنریحی و خهابتی دخ معرض خطر کننده دخ فعاییمافراد شرکمجامع  فارز  داخند. هاچنیب 

-تر از هنجاخهای تندخستی جامع  ازجاز  فکموخفتاخی با دخجا  پائیبتوانا  جسای، ذهنی دیدگی وخزشی، کمآسیب
خود شناسی وخزشی  توهع میفآسیبآموختگا  هر یک از س  گرایش  گیرند. از دانشتوا ، بیااخ و معزول  خا دخ بر می

شرم ها و ب تاامی گرایشهای الاومی مربوط ب های الاومی و تخصصی دسم یابند. تواناییک  ب  یک مجاوال  توانایی
های تخصصی مربوط ب  هر گرایش اسم ک  دخ ذیل هاا  گرایش معرفی خواهد خواهند بود و توانایی 1-9جدول 

 (. 1390شد )کایت  الزوم وخزشی، 
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 شناسی ورزشیارشد آسیبهای کارشناسی آموختگان انواع گرایشهای عمومی مورد انتظار از دانش. توانایی1-9جدول 
 توانایی  ردیف 

 های واهعی شناسی وخزشی دخ موهعیمهای الزوم آسیبگیری از یافت خیبی برای بزرهبرنام  1
 ارالحی شناسی وخزشی و حرکا  های مربوط ب  مسائل حوزه آسیبتحزیل وضعیم 2
 ها دخ فرایند تدخیس/یادگیریکاخگیری یافت توانایی تحقی  و ب  3
شناسی وخزشی و  های خشت  آسیبهای تخصصی خود و هاکاخی دخ اموخ پژوهشی سایر گرایشانجام پژوهش دخ گرایش 4

 ارالحی حرکا  
های گوناگو  الزوم وخزشی و اخدانی و کاخشناسی خشت های کتدخیس دخوس مربوط ب  گرایش تخصصی خود دخ دوخه  5

 حرکتی
 17وپژوهشی داخد. طول هر نیاسال ها دو سال و دخوس آ  اغزب جن   نظریطول دوخه دخ هر یک از گرایش     

ساالم اسم. تعداد کل واحدهای  32ساالم و دخس الازی آزمایشگاهی  16هنت  آموزش و مد  هر واحد نظری 
واحد دخوس تخصصی ، فشش واحد دخوس 14واحد دخس شامل فشش واحد دخوس پای  ، ف  32گرایش  دخسی دخ هر  

نام   اسم. دانشجویانی ک  دخ دوخه کاخشناسی، تعداد واحدهای الزم دخسی خا نگ خانده انتخابی  و فشش واحد پایا 
واحد با نظر مدیرگروه  12هشم تا ها آمده باشند، باید واحدهای دخسی کا ود خود خا بیب باشند یا از سایر خشت 

کم چزاخ واحد از دخوس ج رانی باید از میا  دخوس الزای دوخه کاخشناسی انتخاب شود. دانشجویا  بگ خانند. دسم
گ خانند اما سرجاع جبو دخوس محاس   نخواهد شد. دخوس دو دخس فخایان  پیشرفت   و فزبا  تخصصی  خا نیب می

های فخوش تحقی  دخ الزوم وخزشی ، فآماخ زیستی پیشرفت  ها شامل دخسی کزی  گرایشپای  ب  میبا  شش واحد برا
 هستند.  2-9هایی ب  شرم جدول دخ الزوم وخزشی  و ففیبیویوژی پیشرفت  دستگاه االصاب مرکبی  با سرفصل

 شی شناسی ورزارشد آسیب . سرفصل و محتوای دروس پایه مشترک در سه گرایش مقطع کارشناسی 2-9جدول 
 ها سرفصل درس ردیف 

خوش تحقی  دخ   1
 الزوم وخزشی 

فتوانایی تعریف مسئز  تحقی  ، فطرم تحقی  و انواع آ  دخ الزوم وخزشی ، فارول نگاخش پروپوزال ،  
گیری ، فانواع  های ناون فچگونگی برخسی و تنسیر پیشین  ، ففرضی ، هدا و سفال تحقی  ، فخوش

های تحقیقاتی ، فچگونگی کاخگیری طرمدخ تحقی  فچگونگی ب  ها مت یرها و نحوه کنترل آ 
 ها ، فمناهیم آماخی دخ تحقی  ، فاخالق دخ تحقی    وتحزیل و اخائ  دادهدهی، تجبی سازما 

آماخ زیستی   2
پیشرفت  دخ الزوم  

 وخزشی

و  های گرایش مرکبی گیری، شاخ فمروخی بر آماخ تورینی: تعاخیف آماخی و مناهیم اندازه
های  گیری شاخ های تک مت یره و دومت یره ، فاندازهدهی دادهپراکندگی ، فگردآوخی و سازما  

گیری ت ییرا  پیشرفم ، فانتخاب آزمو  آماخی مناسب ، فتخایب آماخی و آزمو   پیشرفم ، فاندازه
های : خوشای و اسای ، فآماخ استن اطیهای کای، خت  وتحزیل خوابا برای دادهها ، فتجبی فرض
-، خگرسیو  خطی ساده و آزمو t ،ANOVA ،MANOVAگیری، توزیع گیری، خطای ناون ناون 

  SPSS ،EXCELای افباخهای آماخی مناسب خایان ای غیرپاخامتریک معادل ، فنرمه
فیبیویوژی دستگاه  3

 االصاب مرکبی 
اختاخهای ارزی آ  ،  دهی دستگاه الص ی: دستگاه الص ی مرکبی و محیطی و سفمعرفی و سازما 

های دخد  های مکانیکی، حسهای پیکری، حس ها، حس های پای  الال آ های حسی و مکانیسمفگیرنده
های حراختی ، فاالاال حرکتی نخاع و خفکزس نخاالی ، فآشنایی با مسیرهای الص ی ، فاالاال  و حس
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های دهزیبی و تعادل ، فم ب و  ای م ب ، فتشکیال  مش ک، دستگاههای هاالدهحرکتی تن  م بی و القده 
دستگاه   هایتریب آسیبهای دستگاه الص ی ، فآشنایی با مزمتریب بیااخیاالاال آ  ، فآشنایی با مزم
 الص ی دخ طب وخزشی   

نام   نیب یک پروژه پژوهشی دخ حوزه تخصصی مربوط  اسم ک  دانشجویا  بعد از فدخس شش واحدی پایا       
ها واحد )الالوه بر دخوس ج رانی احتاایی( هابل اخ  خواهد بود. ضاب اینک  برخی دانشگاه  26آمیب  گ خاند  موفقیم

نام  از دخوس نظری جایگبیب جای شش واحد پایا موزش محوخ داشت  باشند، ب های آک  مجوز برگباخی دوخه
ها فدخوس تخصصی و انتخابی  ب  شرم تریب تناو  بیب گرایشحال مزمشده استناده خواهند کرد. باایبمشخ 
 هستند.    3-9جدول 

 شناسی ورزشیارشد آسیبکارشناسیهای  . دروس »تخصصی« و »انتخابی« برای گرایش3-9جدول 
 هادرس گرایش  ردیف 

 آزمایشگاهف پیشرفت  ، ارالحیحرکا ف ، الضالنی-الص ی دستگاه پاتوکینبیویوژیفالف( تخصصی:  ارالحی حرکا   1
 ارولف ، پیشرفت  شناسیحرکمف ، پیشرفت  وخزشی امدادگرف ، ارالحیحرکا  دخ سایناخف ، ارالحیحرکا 

  ارالحی تارینا  خیبیبرنام 
های وخزشی ، فوخزش معزوییب پیشرفت  ، فکاخوخزی ، فاخگونومی وخزشی ، فبازتوانی پیشرفت  آسیب ( انتخابی: 

 ارالحی ، فماساژ وخزشی  فمسائل معارر دخ حرکا 
 امدادگر وخزشی  2

 
های وخزشی ، فبازتوانی های وخزشی ، فپاتومکانیک آسیبارالحی دخ پیشگیری از آسیبحرکا الف( تخصصی: 

-گیریها و اندازهفسایناخ دخ امدادگر وخزشی ، فآزمایشگاه دخ امدادگر وخزشی: آزمو های وخزشی ، پیشرفت  آسیب
 های وخزشی های پیشرفت  ، فامدادگری وخزشی پیشرفت  ، فاخزیابی و مدیریم پیشرفت  آسیب

شناسی پیشرفت  ، فماساژ وخزشی ، فوخزش معزوییب فمسائل معارر دخ امدادگر وخزشی ، فحرکمالف( انتخابی: 
    2و  1پیشرفت  ، فکاخوخزی

الضالنی ، فآزمایشگاه: اخزیابی جسای و -های الص یبدنی ویژه ، فبیااخیسایناخ دخ تربیمفالف( تخصصی:  بدنی ویژه تربیم 3
فبازتوانی معزوییب جسای ، حرکتی معزوییب ، فوخزش معزوییب جسای ، فوخزش معزوییب حسی و ذهنی ، 

 جساانی معزوییب آمادگی
دخمانی ، فارول توان خشی و فیبیوتراپی ،  شناسی پیشرفت  ، فماساژ وخزشی ، فتاریبفحرکم ( انتخابی: 

    2و 1فکاخوخزی 

گ خاند  سر  دخس از دخوس انتخابی با توج  ب  داشرتب اسرتاد و امکانا  دانشرکده یا گروه، بنا بر تشرخی  گروه      
 ایبامی اسم.  

 
 اصالحی  شناسی ورزشی با گرایش حرکاتارشد آسیب. کارشناسی3-9
 شده اسم.  معرفی 4-9آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم
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 اصالحی  ارشد گرایش حرکات آموختگان کارشناسیاجرا توسط دانشترین وظایف قابل . مهم4-9جدول 
 وظایف  ردیف 

 های وضعیتی دخ آحاد مردم  توانایی اخائ  خاهکاخهای مناسب برای پیشگیری، ارالم و جزوگیری از پیشرفم ناهنجاخی 1
های  های میدانی و آزمایشگاهی متناسب برای سنجش وضعیم بدنی اهشاخ مختزف و تشخی  ناهنجاخیاستناده از آزمو   2

 وضعیتی
 ارالحی مناسب متناسب با سب و جنس خیبی و تجویب حرکا  توانایی برنام  3
 های الاومی و خصوری ها و باشگاهمداخس، اداخا ، کاخخان ارالحی دخ  ای دخ حوزه حرکا  انجام خدما  مشاوخه 4
های  های ساده دخ کنترل آسیبخیبی برای آشنایی مربیا  و وخزشکاخا  ب  ارول الزای و تکنیکخاهناایی، مشاوخه و برنام  5

 های وضعیتی وخزشی ناشی از ناهنجاخی
 شده اسم.  معرفی 5-9ارالحی دخ جدول حرکا  های ارزی آ  دخ گرایشدخوس تخصصی و سرفصل     

 اصالحیحرکات  . سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش5-9جدول  
 ها سرفصل درس ردیف 

پاتوکینبیویوژی دستگاه  1
 الص ی

کوتاه  -فمناهیم و ارول تعادل سیستم حرکتی ، فکنترل پوسچر و وضعیم بدنی ، فسیکل کشش 
فوهانی، فقرا ، اندام حرکتی دخ: ستو  های سیستممشوندگی دخ الازکرد الضالنی ، فسندخو

ها و اختالال   های تن  و کار ، فبیااخیهای اختالل حرکتی دخ ایا االنستحتانی ، فسندخوماندام 
-های تکراخی دخ بافمالضالنی ، فپاتوکینبیویوژی استرس -الضالنی ، فاختالال  خشدی اسکزتی

 های پیوندی   االصاب محیطی دخ وخزش ، فآسیب و ترمیم بافمهای های نرم و سخم ، فآسیب
ارالحی  حرکا   2

 پیشرفت 
های تعادل بد  و وضعیم بدنی ، فمالحظا  خشدی دخ  دخمانی ، فسیستمفمناهیم و سابق  وخزش 

-والواخض ناشی از ناهنجاخیوضعیم بدنی ، فارول اخزیابی وضعیم بدنی ، فمطایع  الالئم، الزل
های یگب ،  های مرت ا با نشستب و ناهنجاخیفوهانی و تحتانی ، فناهنجاخیخ اندام های جساانی د

 ارالحی   فمدیریم و طراحی برنام  تارینی حرکا  
آزمایشگاه  3

 ارالحی حرکا  
وتحزیل گیری: دامن  حرکتی، هدخ  الضز ، تعادل ، فدستگاه تجبی های اندازهفوسایل و آزمو 

-گیری ناهنجاخیهای اندازههای آ  ، فخوش ایکترومیوگرافی و نحوه تحزیل دادهحرکم ، فدستگاه 
 خفتب   تحتانی، حایم نشست  و حایم خاهوگرد ، اندامهای وضعیتی: حایم ایستاده دخ تن 

سایناخ دخ  4
 ارالحی حرکا  

ارالحی ، فمروخ و بحث و برخسی  فکشف جدیدتریب سفاال  و اطالالا  مطرم دخ حرکا  
ها و اطالالا ، ذخیره اطالالا  و  بندی داده ارالحی ، فدست های جدید حرکا  رامو  پژوهش پی

های الزای و اخائ  آ  دخ سایناخهای ارالحی ، فچگونگی تزی  انواع گباخشها دخ حرکا  داده
 های الزای   تخصصی ، فنقد مقاال  و گباخش

امدادگر وخزشی   5
 پیشرفت 

های وخزشی ،  گیرشناسی دخ آسیبهای وخزشی ، فمطایعا  ها فتشخی  و مدیریم آسیب 
فقرا   های وخزشی: پا، مچ، ساق، زانو، خا ، یگب، شان ، آخنج، مچ دسم، انگشتا ، ستو فآسیب

تحتانی ، دخمانی اندام فقرا  ناحی  گردنی ، فتاریبای، شکای، ستو ناحی  کاری، ناحی  سین 
های اخائ  کاک ب   ای کودک، نوجوا  و سایاندا  ، فخوشهای وخزشی خار وخزشکاخهفآسیب

 مصدوما  هنگام فعاییم وخزشی   
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شناسی ، فارول  ها ، فمناهیم پای  حرکمفم انی آناتومی حرکم: الضال ، منارل، استخوا  شناسی پیشرفت حرکم 6
-ای، خاهد شان تحتانی، کاربند یگنی، کاربنها، اندام بیومکانیک ، فتحزیل حرکا  سر، تن ، دسم

 های وخزشی    خفتب و مزاخ  
خیبی  ارول برنام  7

 تارینا  ارالحی 
خیبی تارینا  ارالحی ، فمکانیک های حرکتی ، فارول، م انی و اهایم برنام فاخزیابی اختالل

های  ها ، فاستراتژیهای آ های استخوانی، پیوندی و الضال  اسکزتی و سازگاخیبافم
-های تارینی کوتاه، میا خیبی فعاییم بدنی ، فبرنام ارالحی ، فارول اخزیابی دخ برنام حرکا  

خسانی و های تجویب برنام  تارینی ، فمراکب و مفسسا  اطالعوبزندمد  تارینی ، فدستوخایعال
 خیبی تارینی   ایاززی دخ خصور اخزیابی و برنام پژوهشی بیب

 شده اسم.معرفی 6-9ارالحی دخ جدول حرکا  های ارزی آ  دخ گرایشدخوس انتخابی و سرفصل     
 اصالحیحرکات  . سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش6-9جدول 

 ها سرفصل درس ردیف 
بازتوانی پیشرفت   1

 های وخزشی آسیب
بازتوانی وخزشی ، فمالحظا  ت  ی   شناختی دخ های وخزشی حاد ، فارول خوا  فمدیریم آسیب

دخ اجرا و بازتوانی وخزشی ، فمناهیم بیومکانیکی دخ بازتوانی وخزشی ، فارول بازتوانی وخزشی ،  
خیبی الازی تارینی و چگونگی طراحی برنام   های مختزف بازتوانی وخزشی ، فبرنام فشیوه
های دستی: انرژی الضالنی و  ما  های دخدیده بد  ، فتکنیکهای آسیبدخمانی برای بخشتاریب

 ماساژ  
وخزش معزوییب   2

 پیشرفت 
-بندی معزوییب ، فمزم فاهداا و اهایم وخزش معزوییب ، فدستگاه حرکم بد  ، فاخزیابی و ط ق 

تریب مشکال  جساانی و خوانی معزوییب ، فانواع وسایل کاکی: ویزچر، اوختبها و پروتبها ،  
های ساختاانی ، فسازگاخی با اجتااع دخ معزوییب ، فآشنایی با سازما فمشکال  و موانع تردد 

 وخزشی معزوییب و نحوه برگباخی مسابقا  وخزشی    
حضوخ الازی دانشجو دخ میادیب و مراکب مختزف وخزشی، تارینی و ارالحی کودکا ، نوجوانا ،  کاخوخزی  3

با نظاخ  استاد خاهناا برای کسب  های مختزف وخزشی جوانا ، ببخگساال  دخ وخزشکاخا  خشت 
 تجرب  و مزاخ  دخ کاخ با آنا   

های وخزشی، فمناهیم ، فمالحظا  محیطی هنگام فعاییم بدنی ، فمالحظا  اخگونومی دخ: خهابم اخگونومی وخزشی  4
های تحزیزی های خار، وخزشکاخا  ناتوا  ، فارول طراحی تجزیبا  وخزشی ، فتکنیکجاعیم

 با  وخزشی ، فمطایعا  اخگونومی دخ وخزش   دخ طراحی تجزی
مسائل معارر دخ   5

 ارالحی حرکا  
ونوجوانا  دخ دوخا   های وضعیتی وخزشکاخا ، کودکا برخسی مطایعا  اخیر مرت ا با فناهنجاخی

ها و  خیبی تارینا  ارالحی ، فبرنام های گوناگو ، سایاندا  ، فطراحی و برنام خشد، ش ل 
های های وخزشی و ناهنجاخیهای وضعیتی ، فآسیبدخ ارالم ناهنجاخیتارینا  ارالحی 
 های وخزشی    های ارالحی دخ پیشگیری از آسیبوضعیتی ، فپروتکل

فتاخیخچ  ، ففیبیویوژی ماساژ ، فمالحظا  مربوط ب  تجزیبا ، محیا، ارول بزداشتی و ایانی   ماساژ وخزشی 6
های ماساژ  های ماساژ شرهی ، فتکنیکماساژ سوئدی ، فتکنیکبندی حرکا  دخ ماساژ ، فتقسیم

های  کزینیکی ، فطراحی یک برنام  ماساژ ، فمالحظا  ماساژ دخ کودکا ، افراد باخداخ و گروه
 خار ، فکاخبرد ماساژ دخ بازتوانی وخزشی   
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 شناسی با گرایش امدادگر ورزشی ارشد آسیب. کارشناسی4-9
 شده اسم.  معرفی 7-9آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم

 امدادگر ورزشی  ارشد گرایشآموختگان کارشناسیاجرا توسط دانشترین وظایف قابل . مهم7-9جدول 
 وظایف  ردیف 

 های اسکزتی الضالنی وخزشکاخا  مدیریم بایینی و بازتوانی آسیبتوانایی پیشگیری، تشخی ،  1
های بازتوانی و مفسسا   ها، کزینیکای وخزشی، بیااخستا های حرف ها، تیمها، دانشگاهاخائ  خدما  تخصصی دخ دبیرستا  2

 رنعتی 
پبشک و با هاکاخی دیگر االضای تیم ایتحصیل امدادگر وخزشی تحم نظر یک های بزداشتی فاخغالضوی از تیم مراه م 3

 ها  های بزداشتی(، مدیرا ، مربیا  و خانوادهپبشکی )مراه م
های  های ساده دخ کنترل آسیبخیبی برای آشنایی مربیا  و وخزشکاخا  ب  ارول الزای و تکنیکخاهناایی، مشاوخه و برنام  4

 هاوخزشی و پیشگیری از وهوع آ  
 شده اسم.  معرفی 8-9دخ جدول  امدادگر وخزشی های ارزی آ  دخ گرایشدخوس تخصصی و سرفصل     

  ورزشی امدادگر . سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش8-9جدول  
 ها سرفصل درس ردیف 

ارالحی دخ  حرکا   1
های  پیشگیری از آسیب

 وخزشی

اختالال  حرکتی دخ انسا  ،  های اخزیابی فمروخی بر حرکم انسا  ، فاختالال  حرکتی ، فخوش 
های  های اخزیابی وضعیم بدنی ایستا، حرکم انسا ، دامن  حرکتی و هدخ  ، فتکنیکفخوش

های تارینا  ارالحی  سازی ، فاستراتژی سازی و یکپاخچ تارینی: مزاخی، افبایش طول، فعال
 فقرا  گردنی   ستو دسم و پا، زانو، کار، یگب، خا ، شان ، آخنج، مچبرای اختالال  پا و مچ

های آسیبپاتومکانیک  2
 وخزشی

ها ، فبیومکانیک های آ های استخوانی، پیوندی و الضال  اسکزتی و سازگاخیفبیومکانیک بافم
الضالنی، اسکزتی و الص ی دخ وخزش ، فارول  -های: تاندونیشناسی آسیبمنارل ، فآسیب

فوهانی، های وخزشی دخ اندام تومکانیک آسیببیومکانیکی دستگاه اسکزتی الضالنی ، فمکانیک و پا
 فقرا    تحتانی، تن  و ستو 

بازتوانی پیشرفت   3
 های وخزشی آسیب

شناختی دخ بازتوانی وخزشی ، فمالحظا  ت  ی   های وخزشی حاد ، فارول خوا  فمدیریم آسیب
ل بازتوانی وخزشی ،  دخ اجرا و بازتوانی وخزشی ، فمناهیم بیومکانیکی دخ بازتوانی وخزشی ، فارو

خیبی الازی تارینی و چگونگی طراحی برنام  تاریب  های مختزف بازتوانی وخزشی ، فبرنام فشیوه
 های دستی: انرژی الضالنی و ماساژ   های دخما  دیده بد  ، فتکنیکهای آسیبدخمانی برای بخش

سایناخ دخ امدادگر   4
 وخزشی

وبرخسی  امدادگر وخزشی ، فمروخ و بحث فکشف جدیدتریب سفاال  و اطالالا  مطرم دخ
بندی  های وخزشی و نوتوانی وخزشی ، فدست وخزشی، آسیب  های جدید امدادگرپیرامو  پژوهش 

-وخزشی ، فچگونگی تزی  انواع گباخش ها دخ امدادگرها و اطالالا ، ذخیره اطالالا  و دادهداده
 های الزای  مقاال  و گباخشهای الزای و اخائ  آ  دخ سایناخهای تخصصی ، فنقد 

آزمایشگاه دخ امدادگر   5
وخزشی )آزمو  و  

 گیری پیشرفت ( اندازه

وتحزیل الضز ، تعادل ، فدستگاه تجبی گیری: دامن  حرکتی، هدخ های اندازهفوسایل و آزمو 
ایکترومیوگرافی و نحوه  های الازکردی حرکم بد  ، فدستگاه حرکم و رنح  نیروسنج ، فآزمو 

وتحتانی ، فبانداژ  فوهانیفقرا ، اندام های آزمو  و اخزیابی: سر، ستو های آ  ، فخوشتحزیل داده
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وخزشی ، فساخم و نحوه کاخبرد وسایل کاکی   های مختزف بد  هنگام آسیبو مراه م از بخش 
 اوختب و پروتب   

امدادگر وخزشی   6
 پیشرفت 

های وخزشی ،  گیرشناسی دخ آسیبهای وخزشی ، فمطایعا  ها ب فتشخی  و مدیریم آسی
فقرا   دسم، انگشتا ، ستو های وخزشی: پا، مچ، ساق، زانو، خا ، یگب، شان ، آخنج، مچفآسیب

تحتانی ، دخمانی اندام فقرا  ناحی  گردنی ، فتاریبای، شکای، ستو ناحی  کاری، ناحی  سین 
های اخائ  کاک ب   خهای کودک، نوجوا  و سایاندا  ، فخوشهای وخزشی خار وخزشکافآسیب

 مصدوما  هنگام فعاییم وخزشی   
اخزیابی و مدیریم   7

های  پیشرفت  آسیب
 وخزشی

های  های مختزف وخزشی ، فمطایعا  و خوش های وخزشی دخ خشت گیرشناسی آسیبفها 
دیده ،  غربایگری وخزشکاخا  آسیبهای اخزیابی و های وخزشی ، فشیوهمدیریم آسیب

های  های اسکزتی الضالنی ، فخویکرد سیستااتیک پیشگیری از آسیبفپاتوفیبیویوژی آسیب 
های وخزشی ، فمدیریم  وخزشی ، فچگونگی طراحی و مدیریم برنام  پیشگیری از آسیب دخ تیم 

 های وخزشی حاد و مبمب   و پیشگیری از آسیب
 شده اسم.معرفی 9-9دخ جدول  امدادگر وخزشی های ارزی آ  دخ گرایشلدخوس انتخابی و سرفص     

 ورزشی امدادگر . سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش9-9جدول 
 ها سرفصل درس ردیف 

مسائل معارر دخ   1
 امدادگر وخزشی 

وخزشی و  های مفثر بر آسیب های ، فالوامل و مکانیسم بندی و اپیدمیویوژی آسیبفتعریف، تقسیم
های  سازی الوامل بیرونی اثرگ اخ بر آسیب وخزشی ، فجن  های پیشگیری و تعدیلاستراتژی

شناختی ، ففرایندهای فیبیویوژیک  های وخزشی و مت یرهای شخصیتی و خوا  شناختی آسیبخوا  
های وخزشی دخ  های بد  دخ وخزش ، فآسیبهای اندامهای وخزشی ، فآسیبو پاتومکانیکی آسیب

دیده ، فارول طراحی  های خار ، ارول اخزیابی و معاینا  بدنی وخزشکاخا  آسیبگروه
 های وخزشی  های وخزشی ، فبازتوانی آسیبهای اویی  دخ آسیبکاک 

شناسی ، فارول  ها ، فمناهیم پای  حرکمفم انی آناتومی حرکم: الضال ، منارل، استخوا  شناسی پیشرفت حرکم 2
خفتب  ای، خاهتحتانی، کاربند یگنی، کاربندشان ها، اندامبیومکانیک ، فتحزیل حرکا  سر، تن ، دسم

 های وخزشی    و مزاخ  
فتاخیخچ  ، ففیبیویوژی ماساژ ، فمالحظا  مربوط ب  تجزیبا ، محیا، ارول بزداشتی و ایانی   ماساژ وخزشی 3

های ماساژ های ماساژشرهی ، فتکنیکفتکنیکبندی حرکا  ماساژ سوئدی ،  دخ ماساژ ، فتقسیم
های  کزینیکی ، فطراحی یک برنام  ماساژ ، فمالحظا  ماساژ دخ کودکا ، افراد باخداخ و گروه

 خار ، فکاخبرد ماساژ دخ بازتوانی وخزشی   
وخزش معزوییب   4

 پیشرفت 
-دی معزوییب ، فمزمبنمعزوییب ، فدستگاه حرکم بد  ، فاخزیابی و ط ق فاهداا و اهایم وخزش

تریب مشکال  جساانی و خوانی معزوییب ، فانواع وسایل کاکی: ویزچر، اوختبها و پروتبها ،  
های فمشکال  و موانع تردد ساختاانی ، فسازگاخی با اجتااع دخ معزوییب ، فآشنایی با سازما 

 وخزشی معزوییب و نحوه برگباخی مسابقا  وخزشی    
پا ، فاستناده از باند کشی برای شان ، دسم و مچدسم، دسم، شسممچ Tapingفتیپ کرد  یا  1کاخوخزی  5

های وخزشکاخها ،  سازی اطالالا  و پیشین  آسیبزانو، خا ، کشای  و مچ پا ، ففرایند ث م و ذخیره
های تارینی ، آماده کرد   فآماده کرد  کیس  یخ و استناده از آ  ، فنظاخ  و استناده بزین  از محیا 
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ها ، تشخی  اهالم ضروخی برای کیف امدادگر  های گرمایی و مربوط و استناده از آ  کیس 
ها ، فآشنایی با فرایندها و هوانیب مربوط ب   وخزشی و چگونگی استناده رحیح از هر یک از آ 

 های تاریب   ها و سایبمکا 
و مراکب مختزف وخزشی، تارینی، دخمانی و توان خشی   فحضوخ الازی دانشجو دخ میادیب 2کاخوخزی 6

های مختزف وخزشی با نظاخ  استاد خاهناا جزم کسب تجرب  و مزاخ  دخ کاخ  وخزشکاخا  خشت 
ثابم،  دیده ، فتوانایی استناده از تجزیبا  تارینی و بازتوانی: تردمیل، دوچرخ با وخزشکاخا  آسیب

 ی تاریب با وزن  و ...   هاهای تعادل، بیودکس و ماشیبتخت 
 

 بدنی ویژه  شناسی ورزشی با گرایش تربیتارشد آسیب. کارشناسی5-9
 شده اسم.  معرفی 10-9آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم

   بدنی ویژه تربیت   ارشد گرایشکارشناسی آموختگان اجرا توسط دانش ترین وظایف قابل. مهم10-9جدول 
 وظایف  ردیف 

حرکتی دخ سطح مراکب آموزشی و پژوهشی  -های مرت ا با معزوییب جسایتدخیس دخوس کاخگاهی، نظری و الازی دخ حیط  1
ها، وپروخش، دانشگاهها و سایر نزادهای متویی جامع  چو  آموزشحاایتی، نگزداخی، معزوییب، خانواده-و خدماتی
 های وخزش معزوییب و مراکب توان خشی و بزبیستی فدخاسیو 

خیبی دخ زمین  تجویب، توری  و اجرای فعاییم حرکتی و وخزشی متناسب با نیازهای مدیریم، خاهناایی، مشاوخه و برنام  2
 ویژه افراد تحم پوشش 

 های وخزش معزوییب و نیب اخائ  خدما  وخزشی ب  افراد ویژه مربیگری خشت  3
 شده اسم.  معرفی 11-9بدنی ویژه دخ جدول تربیم های ارزی آ  دخ گرایشدخوس تخصصی و سرفصل     

    بدنی ویژهتربیت  . سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش11-9جدول  
 ها سرفصل درس ردیف 

بدنی  سایناخ دخ تربیم 1
 ویژه

وبرخسی پیرامو   بدنی ویژه ، فبحثتربیم فکشف جدیدتریب سفاال  و اطالالا  مطرم دخ 
ها دخ  ها و اطالالا ، ذخیره اطالالا  و داده بندی دادهبدنی ویژه ، فدست های جدید تربیم پژوهش
 های الزای و اخائ  آ  دخ سایناخهای تخصصی  بدنی ویژه ، فچگونگی تزی  انواع گباخش تربیم

- های الص یبیااخی 2
 الضالنی

-های شاخ هدامی و خیش های نخاع، سزول الضالنی ، فبیااخی- های الص یگیرشناسی بیااخیفها 
فوهانی، تن ، های االصاب محیطی دخ اندامهای االصاب محیطی ، فسندخمهای الص ی ، فبیااخی

 های الضال    الضالنی ، فبیااخی-های اتصال الص یتحتانی ، فبیااخیاندام
آزمایشگاه )اخزیابی   3

حرکتی   جسای و
 معزوییب( 

وحرکتی افراد  های بدنیگیری افراد معزول ، فمالحظا  اخالهی دخ اخزیابیفمزبوما  اندازه
گیری برای  گیری مناسب ، فتعدیل ابباخهای اندازههای یک ابباخ و آزمو  اندازهمعزول ، فویژگی 

جساانی،  مادگیهای حرکتی، آهای جسای، مزاخ های اخزیابی ویژگیافراد معزول ، فآزمو  
 خفتب دخ افراد معزول   وضعیم بدنی و خاه

وخزش معزوییب   4
 جسای 

های بدنی و  های وخزش معزوییب ، ففعاییمفتاخیخچ  وخزش معزوییب جسای ، فساختاخ و سازما 
الضو ، فوخزش معزوییب:  الضالنی معزوییب جسای ، فتکثیرا  فیبیویوژیک وخزش بر معزوییب هطع
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نخاالی ، فمربیگری و آموزش وخزشکاخا  معزول جسای ، تجزیبا   الضو و فزجفزج م بی، هطع
 وخزشی خار معزوییب جسای   

وخزش معزوییب حسی   5
 و ذهنی

های  های وخزش معزوییب ، ففعاییمفتاخیخچ  وخزش معزوییب حسی و ذهنی ، فساختاخ و سازما 
وذهنی ،  معزوییب حسی و ذهنی ، فتکثیرا  فیبیویوژیک وخزش بر معزوییب حسیبدنی و الضالنی 

فوخزش معزوییب: ذهنی، خفتاخی، اُتیسم، داخای نق  بینایی و شنوایی ، فمربیگری و آموزش  
 وذهنی  وذهنی ، تجزیبا  وخزشی خار معزوییب حسی وخزشکاخا  معزول حسی

بازتوانی معزوییب   6
 جسای 

های  های فیبیویوژیک و ساختاخی انواع معزوییم دخ معزوییب جسای ، فویژگی فاهداا بازتوانی
جسای ، فارول بازتوانی دخ معزوییب جسای ، فارول بازتوانی معزوییب م تنی بر جامع  ، ففنو  و  

های بازتوانی معزوییب  های بازتوانی معزوییب نخاالی ، فخوش های اخزیابی معزوییب ، فخوشخوش
 های بازتوانی معزوییب جسای   مدلجسای شدید ، ف

جساانی  آمادگی 7
 معزوییب 

خیبی تارینی برای افرادویژه ،  جساانی مرت ا با سالمم دخ افراد ویژه ، فارول برنام فآمادگی 
جساانی  های آمادگیفوهانی ، فآزمو تحتانی و اندامالضو اندامفمالحظا  بیومکانیکی معزوییب هطع 

های  هوازی ، فت ییرا  فیبیویوژیک ناشی از تاریب ، فپروتکل هوازی و بی افرادویژه ، فتارینا 
 مختزف تارینی ، فمشکال  ویژه معزوییب دخ هنگام تاریب   

 شده اسم.معرفی 12-9دخ جدول  بدنی ویژهتربیم های ارزی آ  دخ گرایشدخوس انتخابی و سرفصل     
    بدنی ویژهتربیت  انتخابی گرایش. سرفصل و محتوای دروس 12-9جدول 

 ها سرفصل درس ردیف 
شناسی ، فارول  ها ، فمناهیم پای  حرکمفم انی آناتومی حرکم: الضال ، منارل، استخوا  شناسی پیشرفت حرکم 1

خفتب ای، خاهتحتانی، کاربندیگنی، کاربندشان ها، اندامبیومکانیک ، فتحزیل حرکا  سر، تن ، دسم
 های وخزشی    و مزاخ  

فتاخیخچ  ، ففیبیویوژی ماساژ ، فمالحظا  مربوط ب  تجزیبا ، محیا، ارول بزداشتی و ایانی   ماساژ وخزشی 2
های ماساژ های ماساژشرهی ، فتکنیکبندی حرکا  ماساژ سوئدی ، فتکنیکدخ ماساژ ، فتقسیم

های  افراد باخداخ و گروهکزینیکی ، فطراحی یک برنام  ماساژ ، فمالحظا  ماساژ دخ کودکا ، 
 خار ، فکاخبرد ماساژ دخ بازتوانی وخزشی   

-دخمانی: دامن  حرکتی، انعطااها و پاخامترهای تاریبدخمانی ، فتکنیکفتعریف و اهداا تاریب تاریب دخمانی 3
الاقی، پزیومتریک، تارینا  الازکردی و ویژه ، فارول  پ یری، هدخ  و استقامم الضالنی، حس

دخمانی دخ  دخمانی ، فمالحظا  و ارول تاریبتاریب دخمانی دخ آب ، فمالحظا  سنی دخ تاریب
-تاریب با معزوییب جسای ، فارول تاریبتحتانی ، فمالحظا  و ارولفوهانی، تن ، انداماندام

 دخمانی دخ بازتوانی معزوییب جسای   
ارول توان خشی و   4

 فیبیوتراپی
ها ، فمالحظا   کاخگیری آ بیوتراپی ، فاوختبها و پروتبها و چگونگی ب  فتاخیخچ  و سیر تطوخ فی

بیومکانیکی دخ استناده از اوختبها و پروتبها ، فایکتروتراپی دخ توان خشی و فیبیوتراپی معزوییب ،  
خفتب و امثال آ  دخ توان خشی و فیبیوتراپی فمکانوتراپی: ویزچر، واکر، پاخایل، تارینا  با وزن ، خاه

معزوییب ، فهیدخوتراپی و ارول مربوط ب  آ  دخ توان خشی و فیبیوتراپی معزوییب ، فمالحظا   
های بازتوانی معزوییب  های توان خشی ، فخوشخار افراد معزول دخ طراحی و انجام برنام 

 جسای    
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برای موفقیم دخ اخائ  خدما   های الزم دهنده خدما  ب  معزوییب ، فاستراتژیهای اخائ فدستگاه  1کاخوخزی 5
های  های میا  معزول و سطح فعاییم معزول ، فاخزیابیب  معزوییب ، فتوانایی اخزیابی سازگاخی

جساانی و  های آمادگیشود ، فاخزیابیالازکردی فرد معزول ک  ب  سازگاخی معزول منجر می
دخ مراکب مختزف   حرکتی فرد معزول ، فمربیگیری وخزشی معزوییب ، فحضوخ الازی دانشجو

وخزشی معزوییب با نظاخ  استاد خاهناا، جزم کسب تجری  و مزاخ  دخ کاخ با معزوییب و  
 وحسی   مشکال  مختزف جسای، ذهنی

حضوخ الازی دانشجو دخ مراکب مختزف دخمانی و نگزداخی معزوییب با نظاخ  استادخاهناا جزم   2کاخوخزی  6
 وذهنیبا مشکال  مختزف جسای کسب تجرب  و مزاخ  دخ کاخ با معزوییب

 
 اصالحیشناسی و حرکات. دوره دکتری آسیب6-9

ارالحی تربیم متخصصانی اسم ک  ب  سطحی از دانایی و توانایی دسم شناسی وخزشی و حرکا هدا خشت  آسیب
خطرزا و بروز  های پیشگیران   هادخ ب  شناسایی، کاهش و ح ا الوامل یابند ک  دخ خاستای اهداا و استراتژی

دیده ب  ها باید بتوانند خوند بازگشم وخزشکاخا  آسیبهای مختزف باشند. آ های وخزشی وخزشکاخا  دخ دوخهآسیب
های ها و ناخاستیفعاییم اویی  خا تسزیل کنند و هاچنیب هادخ ب  غربایگری، شناسایی، آموزش، بز ود و ارالم ضعف

شی از فقر و الادا  نامناسب حرکتی باشند. آموزش و ترویج الادا  حرکتی اسکزتی با منشک غیرمرضی و نا-الضالنی
های ایب متخصصا  خواهد بود. ارالحی از مزاخ  یافت های تعدیلها و وخزشرحیح از طری  اخائ  حرکا ، بازی

ییب و افراد شده، هادخ خواهند بود تا دخ حیط  معزوهای کسبها و مزاخ هاچنیب متخصصا  م کوخ بر اساس آموزش
های حرکتی خوند اجتااالی شد  آنا  خا وخفتاخی، از طری  وخزش و فعاییمهای خار جسای، ذهنیبا نیازمندی

تسزیل کنند و با آموزش و اخائ  خدما  وخزشی و فعاییم حرکتی ب  اختقا زندگی آنا  کاک و الواخض ناشی از 
های ازگاخان   ایب خشت  با هدا طراحی و تعدیل فعاییمسبدنی و وخزشمعزوییم خا کاهش دهند. فمتخصصا  تربیم

وپژوهشی و خدماتی ایتحصیل شده و پاسخگوی نیازهای آموزشیحرکتی برای معزوییب و نیازمندا  ویژه، تربیم و فاخغ
ارالحی ال اخ  از شناسی وخزشی و حرکا معیب خواهند بود. بنابرایب هدا از تکسیس دوخه دکتری خشت  آسیب

ارالحی  اسم تا بتوانند با آموزش، پژوهش، شناسی وخزشی و حرکا پژوها  نخ   دخ حوزه آسیبم دانشفتربی
آموختگا  ایب خیبی، خاهناایی و تحزیل مشکال  و اخائ  خدما  متناسب، ب  جامع  هدا کاک کنند. از دانشبرنام 

 (. 1396)کاخگروه تخصصی الزوم وخزشی،   یابند دسم 13-9هایی ب  شرم جدول خود ب  تواناییمقطع انتظاخ می
 

 اصالحی شناسی ورزشی و حرکات آموختگان مقطع دکتری رشته آسیب. توانایی مورد انتظار از دانش13-9جدول 
 های اجرایی توانایی توانایی اصلی  ردیف 

 ها دخ فرایند تدخیس دخوس مربوط کاخگیری یافت ایف( پژوهش و ب  الاومی  1
های اخشد خشت دخس مربوط ب  گرایش تخصصی خود دخ دوخه کاخشناسی و کاخشناسیب( تدخیس 

 گوناگو  الزوم وخزشی
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های آموزش  ایاززی، برگباخی دوخه های تحقیقی بنیادی و کاخبردی مزی و بیبم( هدایم و انجام پروژه 
-بدنی و وخزشتربیمارالحی، شناسی وخزشی، حرکا های آسیبمد  و کاخگاهی دخ حیط کوتاه

 سازگاخان 
 ها و مفسسا  متقاضیوپژوهشی ب  فراگیرا  دانشگاهایف( اخائ  خدما  آموزشی تخصصی 2

ای برای پیشگیری، اختقاء  ها و مراکب تندخستی و مشاوخههای ارالحی، باشگاهب( اخائ  خدما  ب  کانو 
 وخزشی های حرکتی و و بز ود سالمم از طری  فعاییم 

های ان وه های غربایگری هامم و ضعف ایگوهای حرکتی برای گروهم( توانایی طراحی و اجرای برنام 
 آموزا ، دانشجویا ، کاخگرا ، کاخمندا  و غیره و متارکب جامع  چو  دانش 

های ارالحی برای آموزش وضعیم رحیح  های حرکا  و بازید( توانایی طراحی و اجرای پروتکل 
 بد  و ایگوهای حرکتی مطزوب آ  

ها و  های ارالحی برای پیشگیری از ابتال ب  انواع ضعفهای حرکا  و بازیه( توانایی و اجرای پروتکل
های متناسب ها و وخزش اسکزتی و ایگوهای حرکتی نامناسب و اخائ  حرکا ، بازی-ناخاستایی الضالنی

 هاگون  ضعفبرای بز ود ایب 
خیبی برای ح ا و  توانایی مطایع  و شناسایی الوامل خطر منجر ب  آسیب دخ وخزشکاخا  و برنام و( 

 خفع الوامل مربوط  
 ز( توانایی هاکاخی با تیم توان خشی برای بازگرداند  وخزشکاخا  مصدوم ب  سطح فعاییم اویی  وخزشی 

توانا ، افراد با  های با نیازهای ویژه چو  کمم( توانایی طراحی و اجرای برنام  اختقای سالمم گروه 
 سازگاخان هایها و وخزش های حرکتی، بازیمعزوییم، سایاندا  و غیره از طری  فعاییم

های خار و با نیازهای النوا  معزم، مربی وخزش و تندخستی برای گروهط( توانایی اخائ  خدما  ب 
های  ها و فدخاسیو وپروخش، سازما  بزبیستی، هیئمآموزش ویژه و هاکاخی با نزادهای متویی چو  

 ها و مراکبتندخستیوخزشی مربوط ، باشگاه
-های واجدوپژوهشی و مراکب سازما ی( توانایی اخائ  خدما  آموزشی، پژوهشی دخ مفسسا  آموزشی

های  فدخاسیو  ها ووپروخش، وزاخ  الزوم، تحقیقا  و فناوخی، هیئمشرایا متقاضی االم از آموزش 
ها های تحقیقاتی و آزمایشگاهی، تدخیس، برگباخی کاخگاهوخزشی و غیره دخ مواخدی چو  هدایم پروژه

-بدنی و وخزششناسی وخزشی، تربیم ارالحی، آسیبهای آموزشی دخ حیط  تخصصی حرکا  و دوخه
 سازگاخان 

نظری و پژوهش داخند. طول هر نیاسررال   طول دوخه دکتری چزاخ سررال اسررم و دخوس ایب دوخه اغزب جن       
سراالم اسرم. تعداد کل واحدهای دخسری دوخه دکترای خشرت    16هنت  آموزشری و مد  هر واحد نظری  16تحصریزی 

واحد ، فدخوس انتخابی هشرم   10واحد شرامل فدخوس تخصرصری  36اررالحی، شرناسری وخزشری و حرکا آسریب
اخشرد، تعداد واحدهای  سرم. دانشرجویانی ک  دخ دوخه کاخشرناسریا 14-9واحد  ب  شررم جدول  18واحد  و فخسرای  

ها هصرد تحصریل دخ ایب خشرت  خا داشرت  باشرند، با پیشرنزاد  الزم دخسری مربوط  خا نگ خانده باشرند یا از سرایر خشرت 
مدیرگروه و تصرویب گروه آموزشری و تکیید تحصریال  تکایزی دانشرکده موظف هسرتند واحدهای دخسری کا ود خود 

اخشررد خشررت  مدیریم وخزشرری انتخاب و با موفقیم بگ خانند  واحد از بیب دخوس دوخه کاخشررناسرری 12ا سررقف خا ت 
 (.1396)کاخگروه تخصصی الزوم وخزشی، 
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 . دروس تخصصی و انتخابی مقطع دکتری رشته مدیریت ورزشی 14-9جدول 
 ها درس گروه درسی  ردیف 

 تخصصی 1
 

های پژوهشی  الضالنی پیشرفت  ، فتجویب تاریب با نیازهای ویژه ، فخوش-الص یفکینبیوپاتویوژی دستگاه 
 شناسی کاخبردی پیشرفت    پیشرفت  دخ الزوم وخزشی ، فاخزیابی سیستم حرکتی ، فحرکم

 انتخابی 2
دخس و   21)

امکا   
  4انتخاب 
 دخس( 

نی ، مطایع  معارر دخ پیشگیری  تحتاارالحی پیشرفت  اندامفوهانی ، فحرکا ارالحی پیشرفت  اندامفحرکا  
های  گیرشناسی آسیبهای وخزشی ، فغربایگری حرکا  الازکردی ، فامدادگری وخزشی ، فها از آسیب

فوهانی ،  شناسی وخزشی پیشرفت  اندامهای وخزشی ، فآسیبهای پیشگیری از آسیبوخزشی ، فاستراتژی
 ، ففعاییم بدنی  2و  1بدنی و اختالال  جسای پیشرفت  ففعاییمتحتانی ، شناسی وخزشی پیشرفت  اندامفآسیب

سازگاخان  ، فآزمایشگاه تخصصی ، فمطایع   بدنی و وخزشوخفتاخی پیشرفت  ، فتربیمو اختالال  ذهنی 
اسکزتی ، فسایناخ ، فکاخوخزی ، فتاریب دخ آب ، فماساژ  -شده ، فپاتومکانیک دستگاه الضالنیهدایم 

 های آماخی پیشرفت     های وخزشی ، فخوش  وخزش پس از آسیبوخزشی ، فبازگشم ب
تواند شده اسم ک  فاستاد خاهناا میدخسی مصوب، دخ هایب ت صره اشاخهشده دخ برنام دخ انتزای دخوس معرفی   

های آموزشی دخ آ  دانشگاه یا مفسسا  ها و گروهحداکثر چزاخ واحد دخسی از بیب دخوس مصوب دیگر خشت 
 آموزشی دیگر، پس از کسب مجوزهای الزم از دانشگاه ب  دانشجو اخائ  کند . 

ارالحی دخ شناسی وخزشی و حرکا شده برای دخوس تخصصی مقطع دکتری آسیبها و محتوای تعییبسرفصل     
 . (1396شده اسم )کاخگروه تخصصی الزوم وخزشی، معرفی 15-9جدول 

 اصالحیشناسی ورزشی و حرکات . سرفصل و محتوای دروس تخصصی مقطع دکترای آسیب15-9جدول 
 ها سرفصل درس ردیف 

کینبیوپاتویوژی دستگاه  1
الضالنی  -الص ی

 پیشرفت 

های مختزف اختالل حرکتی ، فمناهیم و ارول  فمناهیم پاتوکیبیویوژی و کینبیوپاتویوژی ، فمدل
تحتانی، فوهانی، اندامفقرا ، اندامهای سیستم حرکتی دخ: ستو  حرکتی ، فسندخومتعادل سیستم 

وسخم ،  های نرمهای تکراخی دخ بافمهای تن  و کار ، فپاتوکینبیویوژی استرسایا االنس
های  ارالحی ویژه سندخومفکینبیوپاتویوژی شایع دخ وخزش ، فاخزیابی ارول تارینی و حرکا  

 سیستم حرکتی   
تجویب تاریب دخ افراد   2

 با نیازهای ویژه
خیبی الزای  های با نیازهای ویژه ، فبرنام بندی دخ طراحی و تجویب تاریب دخ گروه فمناهیم و ط ق 

اسکزتی بد  ،  -تارینی و چگونگی طراحی برنام  تارینی و وخزشی برای اختالال  الضالنی
ویژه ، فکاخبرد تارینا  وخزشی ب  تنکیک اختالال   های با نیازهای دخمانی دخ گروهارول تاریب

پ یری،  های نواحی مختزف بد  ، ارول تجویب تارینا : دامن  حرکتی، کششی، تحرکو آسیب
های دخمانی دستی: دخمانی ، فتکنیکحرکتی و حس الاقی، آب-مقاومتی، هوازی، تعادیی، حسی 

 انرژی الضالنی، ماساژ و امثال آ    
پژوهشی  های خوش 3

پیشرفت  دخ الزوم  
 وخزشی

ارالحی ، فارول داوخی  شناسی وخزشی و حرکا  های تحقیقا  کای دخ آسیبفارول و ویژگی
گباخشا  الزای ، فارول نوشتاخ پروپوزال تحقی  ، فمت یرهای تحقی  و کنترل آزمایشگاهی ،  

  ب  اجرا و انتشاخ  ، فمسائل اخالهی و الازی وابستISIپژوهشی و -فارول نوشتاخ مقاال  الزای 
ارالحی ،  شناسی وخزشی و حرکا  های تحقیقا  کینی دخ آسیبپژوهش ، فارول و ویژگی

 ایاززی و داخزی   فارول و نحوه چاپ مقاال  دخ نشریا  بیب
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یابی های الضالنی دخ وضعیم ایستا ، فاخزفارول بنیادی اخزیابی سیستم حرکتی ، فاخزیابی اختالل  اخزیابی سیستم حرکتی  4
الضالنی ، فاخزیابی  -الازکرد و ایگوهای حرکتی دخ حرکا  خوزان  ، فاخزیابی اختالال  الص ی

های  پ یری ، فاخزیابی هدخ  و استقامم الضالنی ، فاخزیابی آزمو دامن  حرکتی و انعطاا
 الضالنی   -های الص یاسکزتی و الص ی ، فاخزیابی تعادل و هااهنگی-الضالنی

شناسی حرکم 5
 پیشرفت  کاخبردی 

وتحزیل بیومکانیکی استخوا ، الضال ، غضروا، تاندو  و ییگامانم ، فتحزیل الازکرد  فتجبی 
های حرکتی خوزان ،  های وخزشی، فعاییم ها دخ: اجرای مزاخ  الضال  و منارل و استخوا 

اسکزتی ، فنیروهای واخده و  -های وخزشکاخا ، اختالال  الضالنیتجویب تارینا ، آسیب
 تحتانی  فوهانی و اندامفعاییم الضالنی دخ: کاربندشان ، یگب، اندام پاتومکانیک

ارالحی دخ شناسی وخزشی و حرکا شده برای دخوس انتخابی مقطع دکتری آسیبها و محتوای تعییبسرفصل     
 میبا  هشم واحد برای دوخه انتخاب خواهد شد. شده اسم. از ایب فزرسم تنزا چزاخ دخس ب معرفی 16-9جدول 

 اصالحیشناسی ورزشی و حرکات . سرفصل و محتوای دروس انتخابی مقطع دکترای آسیب 16-9جدول 
 ها سرفصل درس ردیف 

ارالحی  حرکا   1
 فوهانیپیشرفت  اندام

های  باث ا  دخ سیستمها و خویکردهای اخیر دخ خابط  های کنترل تعادل دخ بد  و نظری فمکانیسم
فوهانی و تن  دخ های اندام حرکتی بدنی ، فالالئم، الزل و الواخض ناشی از ناخاستایی و ناهنجاخی

های فوهانی و تن  دخ سازگاخیهای ج رانی اندام رنحا : فرونتال، ساجیتال و الرضی ، فوضعیم 
فوهانی و ا با اندام ارالحی مرت با وخزش مختزف ، فطراحی و مدیریم برنام  تارینی حرکا  

 فوهانی و تن   های ارالحی وابست  ب  اندام تن  ، فپروتکل
ارالحی  حرکا   2

 تحتانیپیشرفت  اندام 
های  ها و خویکردهای اخیر دخ خابط  باث ا  دخ سیستمهای کنترل تعادل دخ بد  و نظری فمکانیسم

یکرد جاندا و خویکرد سزرمب و ... ،  حرکتی بدنی: نظری  پنجابی، نظری  فریینگ، نظری  میر، خو
های فخاستای ط یعی اندام و منارل بد  ، فالالئم، الزل و الواخض ناشی از ناخاستایی و ناهنجاخی

تحتانی و های ج رانی اندام تحتانی و یگب دخ رنحا : فرونتال، ساجیتال و الرضی ، فوضعیماندام 
ارالحی  ریم برنام  تارینی حرکا  های با وخزش مختزف ، فطراحی و مدی یگب دخ سازگاخی

 تحتانی و یگب  های ارالحی وابست  ب  اندام تحتانی و یگب ، فپروتکلمرت ا با اندام 
مطایعا  معارر دخ   3

- پیشگیری از آسیب
 های وخزشی 

های تکنویوژی دخ پیشگیری  های پیشگیری از آسیب ، فیافت ایاززی و سازما های مراکب بیبفبرنام 
های معارر فیبیویوژیک، مکانیک و های وخزشی و بازگشم ب  وخزش ، فیافت آسیباز 

های معارر  های وخزشی و بازگشم ب  وخزش ، فیافت پاتومکانیک دخ پیشگیری از آسیب
-های وخزشی و بازگشم ب  وخزش ، فاهایم مطایعا  ها شناختی دخ پیشگیری از آسیبخوا  

-ای وخزشی و بازگشم ب  وخزش ، فاهایم مطایعا  ها هگیرشناسی دخ پیشگیری از آسیب
-های معارر جامع  های وخزشی و بازگشم ب  وخزش ، یافت گیرشناسی دخ پیشگیری از آسیب

ها  های وخزشی و بازگشم ب  وخزش ، فخطر بروز آسیب شناختی و فرهنگ دخ پیشگیری از آسیب
 های جدید و هیجانی  دخ وخزش

حرکا   غربایگری  4
 الازکردی 

های ارزی اخزیابی خاستای بد  ط یعی ، فاخزیابی و غربایگری استاتیک فارول بنیادی و جن  
فقرا ، تن ، سروگرد  ، فاخزیابی و غربایگری  تحتانی، فوهانی، ستو اختالال  وضعیتی: اندام 

 ، فاخزیابی و  فقرا ، تن ، سروگرد تحتانی، فوهانی، ستو داینامیک اختالال  وضعیتی: اندام 
 خفتب   غربایگری اختالال  الازکردی خاه
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های  گیرشناسی و الوامل خطرزا دخ آسیبها دخ میادیب وخزشی ، فها فتشخی  و مدیریم آسیب  امدادگری وخزشی  5
فوهانی، تحتانی، سروگرد ، های وخزشی نواحی مختزف دخ: اندام وخزشی ، فاخزیابی آسیب

های وخزشی خار دخ وخزشکاخا  کودک، نوجوا  و سایاند ،  ی آسیبفقرا  و تن  ، فاخزیابستو 
های بازیابی های اخائ  کاک ب  مصدوما  دخ میادیب وخزشی هنگام فعاییم وخزشی ، فخوش فخوش
 حرکتی، هدخ  و استقامم الضالنی و تعادل ه ل از بازگشم ب  فعاییم   های الضالنی، دامن کنترل

-گیرشناسی آسیبها  6
 زشی های وخ

تریب  گیرشناسی و مزمهای وخزشی ، فمطایعا  ها وضروخ  پیشگیری از آسیب فاهایم
های  های وخزشی ، فپروتکل وخاخجی دخ آسیبهای آ  ، فالوامل خطرزای داخزیشاخ 

فقرا  و  تحتانی، گرد ، ستو فوهانی، اندامهای وخزشی نواحی مختزف: اندام پیشگیری از آسیب
 های وخزشی   ارالحی دخ پیشگیری از آسیب ی حرکا  هاتن  ، فاستراتژی

های  استراتژی 7
های  پیشگیری از آسیب

 وخزشی

های  های وخزشی ، فاستراتژیفشناخم ایگوهای الازی و نظری برای خوند پیشگیری از آسیب
پیشگیران  دخ  های ها دخ وخزشکاخا  ، فاستراتژیپیشگیران  با بیشتریب احتاال کاهش آسیب اندام

های  ها دخ وخزشکاخا  ، فاستراتژیهای منارل، الضال ، خباط، استخوا  و ییگامنمآسیب
های  های پیشگیران  آسیبهای وخزشی ، فاستراتژیوضعیم بدنی و هامم دخ پیشگیری از آسیب

ستیک، برداخی، خاکتی، وایی ال، بسکت ال، هندبال، ژیاناوخزشی دخ وخزشکاخا : دوومیدانی، وزن 
 خزمی، فوت ال، فوتسال، ایاپیکی و پاخایاپیکی    

شناسی وخزشی آسیب 8
 فوهانیپیشرفت  اندام 

های وخزشی ، فالزل، الالئم و مکانیسم و الوامل خطرزا،  فتشخی  و مدیریم پیشگیری از آسیب
حرکتی   فقرا ، تن ، سروگرد  ، فاخززیابی الازکردفوهانی، اندام ستو  های وخزشی دخ: اندام آسیب

های  فقرا ، تن ، سروگرد  ، طراحی پروتکلفوهانی، ستو دخ حیط  بازیابی آسیب شامل: اندام 
 فقرا ، تن ، سروگرد      فوهانی، ستو تارینی بازیابی الازکرد حرکتی برای اندام 

شناسی وخزشی آسیب 9
 تحتانیپیشرفت  اندام 

ل، الالئم و مکانیسم و الوامل خطرزا،  های وخزشی ، فالزفتشخی  و مدیریم پیشگیری از آسیب
تحتانی، اندام یگب ، فاخززیابی الازکرد حرکتی دخ حیط  بازیابی آسیب  های وخزشی دخ: اندام آسیب

های تارینی بازیابی الازکرد حرکتی برای  تحتانی، اندام یگب ، طراحی پروتکلشامل: اندام 
 ء کنترل پاسچر   تحتانی و اکاربند یگنی با خویکرد بز ود و اختقااندام 

فعاییم بدنی و   10
اختالال  جسای  

 1پیشرفت 

های وخزش معزوییب  فتاخیخچ  وخزش معزوییب م بی، نخاالی و هطع الضو ، فساختاخ و سازما 
الضو ،  بدنی و الضالنی معزوییب م بی، نخاالی و هطعالضو ، ففعاییمم بی، نخاالی و هطع

الضو ، فکالس ندی معزوییب م بی،  معزوییب م بی، نخاالی و هطعفتکثیرا  فیبیویوژیک وخزش بر  
-جساانی و اختالال  پاسچر معزوییب م بی، نخاالی و هطعالضو ، فاخزیابی آمادگینخاالی و هطع

خیبی  الضو ، فارول پیشرفت  برنام الضو ، فمالحظا  بیومکانیکی معزوییب م بی، نخاالی و هطع
های آموزش  الضو ، فارول مربیگری و خوشی و هطعوخزشی معزوییب م بی، نخاال–تنریحی 

های مختزف تنریحی معزوییب  الضو ، فطراحی پروتکل وخزشکاخا  معزول م بی، نخاالی و هطع
 الضو   م بی، نخاالی و هطع

فعاییم بدنی و   11
اختالال  جسای  

 2پیشرفت 

های وخزش  سازما ها و تکثیرا  فیبیویوژیک وخزش معزوییب حسی ، فساختاخ فتاخیخچ ، سازما 
معزوییب حسی ، ففعاییم بدنی و الضالنی معزوییب حسی ، ففعاییم بدنی و الضالنی معزوییب  

های وخزشی خار معزوییب  حسی ، فتکثیرا  فیبیویوژیک وخزش دخ معزوییب حسی ، فخشت 
جساانی و اختالال  پاسچر معزوییب  بندی معزوییب حسی ، فاخزیابی آمادگی حسی ، فکالس



 

  Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

322 مبانی علوم ورزشی

خیبی تاریب معزوییب  فمالحظا  بیومکانیکی معزوییب حسی ، فارول پیشرفت  برنام   حسی ،
های مختزف  های آموزش وخزشکاخا  حسی ، فطراحی پروتکلحسی ، فارول مربیگری و خوش 

 تاریب معزوییب حسی   
فعاییم بدنی و   12

اختالال   
 وخفتاخی پیشرفت ذهنی

وخفتاخی ، های وخزش معزوییب ذهنیوخفتاخی ، فساختاخ و سازما ذهنیفتاخیخچ  وخزش معزوییب 
وخفتاخی ، فتکثیرا  فیبیویوژیک وخزش بر معزوییب  های بدنی و الضالنی معزوییب ذهنیففعاییم

بندی معزوییب  وخفتاخی ، فکالس های وخزشی خار معزوییب ذهنی وخفتاخی ، فخشت ذهنی
وخفتاخی ، فارول  جساانی و اختالال  پاسچر معزوییب ذهنیوخفتاخی ، فاخزیابی آمادگیذهنی

های آموزش  وخفتاخی ، فارول مربیگری و خوشخیبی تاریب معزوییب ذهنیپیشرفت  برنام 
 وخفتاخی   های مختزف تاریب معزوییب ذهنیوخفتاخی ، فطراحی پروتکل وخزشکاخا  معزول ذهنی

بدنی و وخزش  تربیم 13
 سازگاخان 

بدنی سازگاخان  ،  های آموزشی دخ تربیمبدنی سازگاخان  ، فاستراتژیفمناهیم بنیادی دخ تربیم 
های آموزشی اننرادی  حرکتی دخ افراد با نیازهای ویژه ، فبرنام -فمالحظا  خشدحرکتی و ادخاکی 

و خدماتی برای   دهی و مدیریم برنام  آموزشیو گروهی برای افراد با نیازهای ویژه ، فسازما 
-های حرکتی برای افراد با نیازهای ویژه ، ففعاییمواخزیابی برنام افراد با نیازهای ویژه ، فسنجش

های تیای و اننرادی برای افراد  جساانی برای افراد با نیازهای ویژه ، فوخزشهای بدنی و آمادگی
 با نیازهای ویژه   

شناسی وخزشی و  گیری دخ حیط  آسیبهای اندازهیب ویژگیفچگونگی شناخم و تعی آزمایشگاه تخصصی  14
سنج و وسایل  گیری رنح  نیرو، آناییب حرکم، تعادلارالحی ، فطرز کاخ وسایل اندازهحرکا  

و  Iskineticگیری های مختزف ایستا و پویا ، فمطایع  طرزکاخ وسایل اندازهمشاب  دخ وضعیم
EMG های اخزیابی الازکردی  زف ایستا و پویا ، فآزمو  و دیگر مواخد مشاب  دخ وضعیم مخت

های  های آناییب داده های خار ، فخوشگیری گروهالضالنی و الص ی ، فمالحظا  ویژه دخ اندازه
و امثال آ  ،   EMGسنج، نیرو، آناییبحرکم، تعادلخروجی برخی تجزیبا  مانند رنح 

ها، فال، مطایع ، آزمو  فرضی  های تحقیقاتی ک  شامل طرم سفچگونگی هاکاخی دخ پروژه 
 پردازش اطالالا ، تزی  و اخائ  گباخش مطایع  آزمایشگاهی اسم    

ضروخ  و اطالع و  ازانتخاب موضوع و پروپوزال پژوهشی، استاد خاهناای کاخ پژوهشی بنا ب پس شدهمطایع  هدایم  15
دانشجو تحم هدایم استاد آشنایی دانشجو با برخی جدیدتریب اطالالا  دخ موضوع مشخصی، 

 دهد.  خاهناا، مطایعا  خا انجام و هنتگی گباخش الزم خا حضوخاً ب  استاد خاهناا اخائ  می
پاتومکانیک دستگاه  16

 اسکزتی-الضالنی
های وضعیتی دخ  فارول بیومکانیک ، فمکانیک و پاتومکانیک: ییگاما ، الضال ، منارل، ناهنجاخی

ج رانی  فقرا  ، فپاتومکانیک و حرکا پا، پا، تن  و ستو پا، مچساقکاربندیگنی، خا ، زانو و 
های برخوخدی و غیربرخوخدی و  های وضعیتی دخ وخزشزنجیره حرکتی ناشی از: ناهنجاخی

 وسایل و تجزیبا  وخزشی   
قد  ارالحی وابست  ب  موضوع خسای  ، فنشناسی وخزشی و حرکا  های آسیبفبحث دخباخه تازه  سایناخ 17

شناسی وخزشی و های مربوط دخ خشت  آسیبهای الزای وابست  ب  حوزهشکزی و محتوایی خسای 
های مربوط دخ خشت   ارالحی ، فنقد شکزی و محتوایی مقاال  الزای وابست  ب  حوزه حرکا  
های الزای و  ارالحی ، فآشنایی با ساختاخهای الزای نگاخش مقای شناسی وخزشی و حرکا  آسیب

 دهی مختزف   های من عتوج  ب  خوش خسای  با
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های تحقیقاتی میدانی توسا دانشجو دخ خاستای خسای  دکتری تحم  طراحی و انجام پروژه  کاخوخزی  18
 خاهناایی استاد خاهناا   

فمناهیم بنیادی تاریب دخ آب ، فانواع مختزف تارینا  دخ آب شامل تارینا : کششی، تعادیی،   تاریب دخ آب  19
دهنده مرکبی ، فخطوط خاهناای تجویب تاریب دخ آب برای  و تقویتی الضال  ث ا مقاومتی 

تحتانی ، فوهانی و اندام فقرا ، سر، گرد ، اندام مدیریم اختالال  وضعیتی، ساختاخی ستو 
های خار: بیااخا ، معزوییب و سایاندا  ، فارول تاریب دخ آب  فارول تاریب دخ آب دخ گروه

 های وخزشی  بازسازی بعد از آسیببرای 
های پای  ماساژ وخزشی ،  ها و مزاخ فتعریف و کاخبردهای ماساژ وخزشی ، فآشنایی با خوش ماساژ وخزشی 20

فماساژ وخزشی دخ مسابقا  وخزشی ، فماساژ وخزشی دخ خیکاوخی ب  حایم اویی  پس از  
برای معزوییب جساانی ، فآشنایی با مالحظا   تارینا  ، فآشنایی با طراحی یک برنام  ماساژ 

های خار ، فکاخبرد ماساژ دخ بازیابی معزوییب جسای ،  ماساژ دخ کودکا ، افراد باخداخ و گروه 
 های وخزشی   فکاخبرد ماساژ وخزشی دخ بازیابی آسیب

بازگشم ب  وخزش   21
های  پس از آسیب
 وخزشی 

وبعد از آسیب دخ  های اخزیابی وخزشکاخا  ه لفخوش دیده ،های غربایگری بازیکنا  آسیبفخوش
های پای  مزاختی  های الازکردی الاومی و اختصاری و آزمو  های مختزف وخزشی ، فآزمو خشت 

پا،  های: خا ، زانو، مچخشت  وخزشی ، فبست  تارینی توان خشی و بازگشم ب  وخزش دخ آسیب
  ، ففرایند کنترل وخزشکاخ دخ بازگشم ب   فقرا  کاری یا کار و گرد  و باالخره شانستو 

 وخزش ، آشنایی با معیاخهای بازگشم ب  وخزش    
های آماخی  خوش 22

 پیشرفت 
 ، ف  ANOVAهای غیرنرمال ، فآناییب واخیانس مکرخ سازی دادههای نرماییتی و نحوه نرمالفآزمو 

گروهی ، فآناییب  الامل بیب دوطرف  ، فآناییب واخیانس مکرخ با ANOVAآناییب واخیانس مکرخ 
های وخزشی های آسیب ، فآماخ ناپاخامتریک و کاخبرد آ  دخ پژوهشANCOVAواخیانس مشترک 

 ارالحی ، فخگرسیو  ساده و چندگان    و حرکا  
 

 خالصه
تری اسم. دخ های متعدد تخصصیارالحی ، خود داخای گرایششناسی و حرکا دخ الزوم وخزشی گرایش فآسیب

ای و مقاطع ناپیوست ، دخ حرف کابردی و سپس فنی-های جامع الزایهای تخصصی دخ دانشگاهجب برخی خشت ایرا  ب 
ارالحی  وجود نداخد. اما دخ مقطع شناسی و حرکا سایر دانشگاه و دخ مقطع کاخشناسی پیوست ، گرایش فآسیب

مقطع دکتری نیب  بدنی ویژه  وجود داخد. دخوخزشی و تربیمارالحی، امدادگر اخشد س  گرایش فحرکا کاخشناسی
شده و شود و دانشجوی دکتری باید با مطایعا  هدایمارالحی  ب  شکل الاومی مطرم میشناسی و حرکا فآسیب

 خا مشخ  کند.   ارالحیشناسی و حرکا ویژه خسای  دکتری تخص  ارزی خود دخ فآسیبب 
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 یادگیریهایی برای فعالیت
ها خا با توج  ب  الالی  خود ارالحی مطایع  کنید و آ شناسی و حرکا های آسیبدخباخه انواع گرایش •

 بندی کنید. اویویم

ها ب  شوخ های خود خا با توج  ب  شرایا و ظرفیمارالحی اویویمشناسی و حرکا با چند متخص  آسیب •
 ها بنویسید.  قد و تحزیزی دخباخه گرایشروخ  یک مقای  نبندی خود خا ب بگ اخید و جاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 10 رفتارحرکتی

 رفتارحرکتی رشته با آشنایی: کلی  هدف

 اهداف فصل:

 رفتارحرکتی رشته گیریشکل مبانی با آشنایی •

  رفتارحرکتی ارشدکارشناسی هایگرایش انواع با آشنایی •

 رفتارحرکتی رشته دکترای دوره با آشنایی •
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 مقدمه
بدنی تککید داخد. دخ ایب فصل ب  معرفی حرکتی و آموزش تربیمخشت  خفتاخحرکتی بر خشدحرکتی، یادگیری و کنترل 

 شود. خشت  دانشگاهی پرداخت  میایب 
 

 گیری رشته رفتارحرکتی. مبانی شکل1-10
بنابرایب دخ الال از زما  شروع مطایعا   .داخد انسا  حرکا  شناختیخوا  و شناختیزیسم ایب خشت  خیش  دخ م انی

النوا  یک خشت  تخصصی و ب توا  ب  تاخیخ آ  اشاخه کرد. اما با خویکردهای های مختزف میایب حوزه دخ خشت 
کاخگیری ارول بدنی و الزوم وخزشی و ب مستقل، تاخیخچ  نس تًا جدیدی داخد. گستردگی دانش بشری دخ زمین  تربیم

-تر دخ ایب حوزه خا اجتنابهای تخصصیالنوا  موضوع ارزی گرایش خفتاخحرکتی، ایجاد گرایشوپروخش ب آموزش
 ناپ یر کرده اسم. 

 
 های آن در ایران ارشد رفتارحرکتی و گرایشدوره کارشناسی. 2-10
اخشد خشت  خفتاخحرکتی، تربیم افراد مت حر دخ خفتاخحرکتی اسم تا بتوانند با هدا از تکسیس دوخه کاخشناسی     

تحزیل مشکال  و پژوهش دخ ایب شاخ  از الزم خیبی، اجرا، خاهناایی، های الزای ب  آموزش، برنام نوآوخی دخ زمین 
آموختگا  هر یک از س  گرایش ای داشت  باشند. از دانشوحرف های الزایبپردازند و مداخز  مفثری دخ محیا

های الاومی مربوط های الاومی و تخصصی دسم یابند. تواناییخود ک  ب  یک مجاوال  تواناییخفتاخحرکتی توهع می
های تخصصی مربوط ب  هر گرایش اسم ک  دخ ذیل خواهند بود و توانایی  1-10و ب  شرم جدول  ها  تاامی گرایشب 

 (. 1390خیبی الزوم وخزشی، هاا  گرایش معرفی خواهد شد )کایت  برنام 
 ارشد رفتارحرکتی های کارشناسی آموختگان انواع گرایشهای عمومی مورد انتظار از دانش . توانایی1-10جدول 

 یی توانا ردیف 
 های واهعی های الزوم خفتاخحرکتی دخ موهعیمگیری از یافت خیبی برای بزرهبرنام  1
 های مربوط ب  مسائل حوزه خفتاخحرکتیتحزیل وضعیم 2
 ها دخ فرایند تدخیس/ یادگیریکاخگیری یافت توانایی تحقی  و ب  3
 های خشت  خفتاخحرکتیپژوهشی سایر گرایشهای تخصصی خود و هاکاخی دخ اموخ انجام پژوهش دخ گرایش 4
 های گوناگو  الزوم وخزشی های کاخدانی و کاخشناسی خشت تدخیس دخوس مربوط ب  گرایش تخصصی خود دخ دوخه  5
 16ها دو سال و دخوس آ  اغزب جن   نظری و پژوهشی داخد. طول هر نیاسال طول دوخه دخ هر یک از گرایش     

ساالم اسم. تعداد کل واحدهای  32ساالم و دخس الازی آزمایشگاهی  16واحد نظری  هنت  آموزش و مد  هر
واحد دخوس تخصصی ، فشش واحد دخوس 14واحد دخس شامل فشش واحد دخوس پای  ، ف  32دخسی دخ هر گرایش  

نگ خانده  نام   اسم. دانشجویانی ک  دخ دوخه کاخشناسی، تعداد واحدهای الزم دخسی خاانتخابی  و فشش واحد پایا 
واحد با نظر مدیرگروه  12ها آمده باشند، باید واحدهای دخسی کا ود خود خا بیب هشم تا باشند یا از سایر خشت 

گ خانند اما جبو جاع دخوس محاس   نخواهد بگ خانند. دانشجویا  دو دخس فخایان  پیشرفت   و فزبا  تخصصی  خا می
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های های آماخی ، فخوش و طرمهای فخوشها شامل دخسکزی  گرایشمیبا  شش واحد برای شد. دخوس پای  ب 
 هستند.  2-10هایی ب  شرم جدول تحقی  دخ الزوم خفتاخحرکتی  و فم انی الازکرد انسا   با سرفصل

 ارشد رفتارحرکتی . سرفصل و محتوای دروس پایه مشترک در سه گرایش مقطع کارشناسی 2-10جدول 
 ها سرفصل درس ردیف 

ها و مت یرها ، فسنجش خوابا بیب مت یرها: انواع ها ستگی، فمناهیم پای  دخ آماخ استن اطی: مقیاس های آماخی خوش 1
های تعقی ی واخیانس ، خاه ، دوخاه  و آزمو واخیانس یکخگرسیو  دو و چند مت یره ، ف تحزیل 

-های آماخی پیشرفت  شامل: تحزیل الامزی مت یر ، فخوش های تکراخی ، فتحزیلواخیانس با اندازهتحزیل
دو،  های خیهای آماخی ناپاخامتریک شامل: آزمو  ای ، فخوشخوش الامزی و تحزیلکوواخیانس، تحزیل

 واییس    ب، یومنویتنی، ویزکاکسو  و کروسکالها ستگی اسپیرم ضریب
های  خوش و طرم 2

تحقی  دخ 
 خفتاخحرکتی

فماهیم پژوهش ، ففرایند طراحی پژوهش شامل: تدویب پروپوزال، مسائل اخالهی، حقوهی و خوابا  
آوخی  شناختی: انتخاب ناون ، جاعانسانی دخ پژوهش و برخسی پیشین  پژوهش ، فخویکردهای خوش

های پژوهشی کای: تورینی،  های آماخی ، فانواع طرم ، تعییب خوایی و پایایی ابباخ و خوشاطالالا
های پژوهش  ها ، فانواع طرموبیرونی طرمای، ها ستگی و تجربی هاراه با خوایی دخونیمقایس -الزی

برخاست  از  محتوا و نظری  کانونی، تحزیلنگاخی، پدیداخشناسی، گروهپژوهی، هومکینی: موخدی، اهدام
 ها   داده

م انی الازکرد  3
 انسا 

فنقش دستگاه الص ی مرکبی و محیطی دخ الازکرد انسا  ، فشناخم خوا  ، فابعاد وجود انسا  از  
شناختی و اجتااالی ، فابعاد وجود انسا  از دیدگاه فزسنی ، فتعریف  شناختی، خوا  دیدگاه الزوم: زیسم

 های مختزف  وبد  از دیدگاه  ننسننس/خود، تحول خود و هوای خود ، فخابط 
نام   نیب یک پروژه پژوهشی دخ حوزه تخصصی مربوط  اسم ک  دانشجویا  بعد از فدخس شش واحدی پایا       

ها واحد )الالوه بر دخوس ج رانی احتاایی( هابل اخ  خواهد بود. ضاب اینک  برخی دانشگاه  26آمیب  گ خاند  موفقیم
نام  از دخوس نظری جایگبیب جای شش واحد پایا محوخ داشت  باشند، ب های آموزشبرگباخی دوخهک  مجوز 

ها فدخوس تخصصی و انتخابی  ب  شرم تریب تناو  بیب گرایشحال مزمشده استناده خواهند کرد. باایبمشخ 
 هستند.    3-10جدول 

 ارشد رفتارحرکتی کارشناسیهای . دروس »تخصصی« و »انتخابی« برای گرایش3-10جدول 
 ها درس گرایش  ردیف 

بدنی خشدی ، فالوامل مفثر بر  فخشد جساانی ، فخشدحرکتی دخ طول الار ، فتربیم الف( تخصصی:  خشدحرکتی  1
 حرکتی   خشدحرکتی ، فاخزیابی خشدحرکتی ، فسایناخ خشدحرکتی ، فکنترل 

شناسی وخزشی ، فاختالال  خشد و یادگیری حرکتی ، فآزمایشگاه خفتاخحرکتی ،  فخوا   ( انتخابی: 
 های خار   شناسی تحویی ، ففعاییم وخزشی و بیااخیزش ، فخوا  بدنی و وخوفزسن  تربیم فارول

یادگیری و  2
 حرکتیکنترل 

 

گیری  حرکتی ، فیادگیری حرکتی پیشرفت  ، فاندازههای حرکتی ، فکنترل فاکتساب مزاخ  الف( تخصصی: 
 حرکتی ، فسایناخ دخ یادگیری حرکتی ، فخشدحرکتی دخ طول الار    حرکا  انسا  ، فسایناخ دخ کنترل 

شناسی شناسی شناختی ، فبیومکانیک حرکا  انسا  ، فآزمایشگاه خفتاخحرکتی ، فخوا  فخوا  الف( انتخابی: 
 تی    بدنی و وخزش ، فاختالال  یادگیری حرکوفزسن  تربیم وخزشی ، فارول
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آموزش   3
 بدنی  تربیم

،   بدنیهای آموزش اثربخش دخ تربیم ، فارول و خوش بدنیهای آموزش تربیمنظری فالف( تخصصی: 
، فاخزشیابی آموزشی ، فسایناخ آموزش   بدنیدخسی تربیم، فتدویب برنام   بدنیشناسی آموزش تربیم فخوا  
 ، فخشدحرکتی دخ طول الار   بدنیتربیم

بدنی و وخزش ، فآزمایشگاه  وفزسن  تربیمفیادگیری حرکتی پیشرفت  ، فکاخوخزی ، فارول ( انتخابی: 
 شناسی وخزشی ، ففعاییم بدنی و آموزش تندخستی   خفتاخحرکتی ، فخوا  

گروه گ خاند  سر  دخس از دخوس انتخابی با توج  ب  داشرتب اسرتاد و امکانا  دانشرکده یا گروه، بنا بر تشرخی       
 ایبامی اسم.  

 
 ارشد رفتارحرکتی با گرایش رشدحرکتی   . کارشناسی3-10

 شده اسم.  معرفی 4-10آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم
    رشدحرکتیارشد گرایش آموختگان کارشناسی اجرا توسط دانش ترین وظایف قابل. مهم4-10جدول 

 وظایف  ردیف 
 ونوجوانا های مربوط ب  مسائل مربوط ب  خشدحرکتی کودکا  تحزیل وضعیم 1
 ها نس م ب  خفتاخ هنجاختحزیل حرکا  انسا  دخ طول خشد و اخزیابی آ  2
های  یادگیری مزاخ  های بدنی مناسب خشدی دخ طول الار جزم اختقاء اخائ  مشاوخه و خاهناایی ب  آحاد مردم دخ فعاییم  3

 حرکتی   
 های میدانی و آزمایشگاهی متناسب برای سنجش خشد حرکم اهشاخ مختزف  استناده از آزمو   4
 های بدنی خشدی متناسب با سنیب گوناگو  و جنس خیبی و تجویب فعاییمتوانایی برنام  5
 های الاومی و خصوری ها و باشگاهمانند پاخکای دخ حوزه خشدحرکتی دخ مراکب الاومی انجام خدما  مشاوخه 6
 کاک ب  امر استعدادیابی وخزشکاخا  از منظر خشد و خفتاخحرکتی   7
 شده اسم.  معرفی 5-10دخ جدول   خشدحرکتی های ارزی آ  دخ گرایشدخوس تخصصی و سرفصل     

   رشدحرکتی . سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش5-10جدول  
 ها سرفصل درس ردیف 

وپس از توید ، ناو پیکری،  فکزیا  خشد جساانی ، فناو و خشد کاخکردی ه ل از توید ، فناو ه ل خشد جساانی 1
بدنی ، فناو استخوا ، الضز  و بافم چربی ، فخشد کاخکردی: هزب، خی  و خو  ،  جث ، ترکیب

 شناختی   فباییدگی زیسم
خشدحرکتی دخ طول   2

 الار 
فالوامل مفثر بر خشدحرکتی ، فخشد جساانی دخ طول الار ، فخشد حرکا   فکزیا  خشدحرکتی ، 

وپا ، فوخزش جوانا  ،  زد  با دسمکرد ، گرفتب، ضرب  خفتب، دوید ، پرید ، پرتاببنیادی: خاه
حرکتی ، فخشد الازکرد حرکتی: هدخ ، سرالم، استقامم،  -سایی ، فخشد ادخاکیفحرکم دخ ببخگ 

 شدحرکتی   پ یری ، فاخزیابی خانعطاا
بدنی خشدی، کسب مزاخ  حرکتی، فعاییم بدنی و افبایش آمادگی ،  فکزیا  ، فیادگیرنده: تربیم  بدنی خشدی تربیم 3

های فیادگیری شناختی، الاطنی کودکا  ناتوا  ، فمعزم: آموزش مفثر، تسزیل یادگیری، س ک
های خشدی، حرکا   بازیهای محتوی:  آموزش ، فبرنام  خشدی ، فموضوع مزاختی ، فالرر 

 های برنام : پروخش کودک فعال، متنکر و بااحساس   موزو  و ژیاناستیک خشدی ، فکران  
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الوامل مفثر بر   4
 خشدحرکتی 

ای ،  های ت  ی فکزیا  ، فهواالد وخاثتی و هوخمونی ناو، باییدگی و الازکرد ، فانرژی و نیازمندی
تحریکا  و محرومیم دخ خشدحرکتی ، فالوامل اثرگ اخ و  ففعاییم بدنی و مصرا انرژی ، فتکثیر 

شناختی و شناختی، جامع های خوا  خطرزا بر ناو، باییدگی و فعاییم بدنی ، فتکثیر محدودیم
 وهوا، اهزیم، اختناع و آیودگی هوا ، فتکثیر خود فرد/شخ  بر خشدحرکتی   فرهنگی ، فتکثیر آب

دخ خشدحرکتی ، فسطوم سنجش مزاخ  حرکتی: حرکا  مقدماتی، بنیادی، فموضوالا  اساسی  اخزیابی خشدحرکتی  5
جساانی ، فسنجش  اختصاری و وخزشی ، فسنجش خشد و الازکرد حرکتی ، فسنجش آمادگی

های غربایی ،  ونوجوانی ، فآزمو شناختی دخ کودکیهای خوا  گیریحرکتی ، فاندازه-خشد ادخاکی 
 و کاخآمدی حرکتی   فگباخش آزمو  نوباوه، ایگوهای پای  

های معت ر الزای مواد دخسی گرایش خشدحرکتی ، فاخائ   های خوزآمد و مجز فبرخسی نقادان  مقای   سایناخ خشدحرکتی 6
 سخنرانی دخباخه موضوع موخدالاله    

های حسی دخ  حرکتی ، فمشاخکمحرکتی کنترل -حرکتی ، فاساس الص یهای کنترل فنظری  حرکتیکنترل  7
های مرکبی دخ  حرکتی ، فمشاخکمکتی ، فنقش المس ، بینایی و حس الاقی دخ کنترل حرکنترل 
های پیچیده ، فارول سرالم و دهم ،  حرکتی مزاخ  های الازکرد و کنترل حرکتی ، فویژگیکنترل 

های  النوا  من ع ظرفیم محدود ، فمفین  فهااهنگی ، فآمادگی حرکم ، فتوج  و حافظ  ، فتوج  ب 
 شی و خاه ردها  حافظ ، فرامو

 شده اسم.معرفی 6-10دخ جدول   خشدحرکتی های ارزی آ  دخ گرایشدخوس انتخابی و سرفصل     
    رشدحرکتی . سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش6-10جدول 

 ها سرفصل درس ردیف 
وخزش: شخصیم و وخزش،  کننده دخ شناسی وخزشی ، فافراد شرکم فمقدم  و تاریب خوا   شناسی وخزشیخوا   1

انگیختگی، استرس و اضطراب ، فمحیا وخزش و تاریب ، ففرایندهای گروهی ، فبز ود الازکرد ،  
 سالمم و بزبیستی خوانی ، تسزیل خشد خوانی   فاختقاء

اختالال  خشد و   2
 یادگیری حرکتی

ری ، فدوگروه  ها، میبا  شیوع اختالال  یادگیری ، فتاخیخچ  اختالال  یادگیفتعاخا، ویژگی
های حرکتی و  پردازا : نظری  ادخاکی، حرکتی و نظری  زبا  ، فکودکا  با دشواخیارزی نظری 

های مختزف کاک ب   غیرحرکتی ، فمسائل الزای دخ زمین  اختالال  یادگیری حرکتی ، فخوش
دی دخ زمین   های اخزیابی اختالل حرکتی ، فمطایعا  موخکودکا  داخای اختالل ، فاستناده از آزمو 

 اختالال  حرکتی ، فمطایعا  موخدی دخ زمین  اختالال  خشد و یادگیری  
فم انی نظری و تاخیخچ  ، فارول خوش آزمایش دخ خفتاخحرکتی ، فانواع مشاهده و مشکال  آ  ،   آزمایشگاه خفتاخحرکتی 3

سنی مختزف ، فآشنایی های وکینی خشدحرکتی دخ گروه فسنجش، اجرا و یادگیری ، فاخزیابی کای
های شناسی وخزش ، فآشنایی با پرسشنام حرکتی و خوا  های یادگیری، کنترل با ابباخ و آزمو 

حیط  خفتاخحرکتی ، فآگاهی از چگونگی نگزداخی و مراه م از وسایل ، فمشکال  کاخبرد خوش  
 آزمایشی دخ حیط  خفتاخحرکتی    

وفزسن   ارول 4
 بدنی و وخزش تربیم

های فزسنی ، فماهیم و  بدنی و استداللها و انواع فزسن  و فزسن  تربیم  ، تعریف، مفین فکزیا
بدنی و وخزش ، فمکتب تربیتی: ایدئاییسم، خئاییسم، پراگااتیسم، اگبیستانسیاییسم  ضروخ  تربیم 

و بدنی شناختی تربیمگرایی ، فماهیم جامع گرایی و کلو اسالم ، فخابط  بد  و خوم: دوگان  
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بدنی و وخزش ،  شناسی تربیم بدنی و وخزش ، فاخالق وخزشی ، فاخزشوخزش ، فاهداا تربیم 
 فتدویب فزسن  شخصی   

های خشد انسا  ، فژنتیک، محیا و خشد ، فخشد، ه ل  الار ، فنظری های خشد انسا  دخ طولفآگاهی شناسی خشدخوا   5
خشد ادخاکی دخ طول الار ، فخشد  و پس از توید ، فسالمتی و خشد جساانی ، فموضوالا  

 شناختی دخ طول الار ، فجنس و نقش جنسیم   
فعاییم وخزشی و   6

 های خار بیااخی
دهی برنام  و مدیریم ، فخاه ردهای آموزشی برای  بدنی تط یقی ، فسازما  فالناویب پای  دخ تربیم

برای افراد با نیازهای  های آبی افراد با نیازهای خار ، فحرکا  موزو  و هااهنگ ، فوخزش
های تیای برای افراد با نیازهای خار ، فتاریب برای افراد م تال ب  دیابم  خار ، فوخزش 

های وخزشی زمستانی برای  های اننرادی، دوننره و پرخطر ، ففعاییمشیریب ، فوخزش و فعاییم
 افراد با نیازهای خار ، فاختقاء الازکرد وخزشی با ویزچر   

 
 حرکتی  ارشد رفتارحرکتی با گرایش یادگیری و کنترل. کارشناسی4-10

 شده اسم.  معرفی 7-10آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم
   حرکتیکنترل و یادگیری  ارشد گرایشآموختگان کارشناسی اجرا توسط دانش ترین وظایف قابل. مهم7-10جدول 

 وظایف  ردیف 
 های سنیهای حرکتی دخ تاام گروه های مربوط ب  یادگیری و اجرای مزاخ تحزیل و اخزیابی وضعیم 1
 های ویژه  ها و ارول یادگیری دخ شرایا و موهعیم کاخگیری نظری ب  2
 های تکزیف بر الازکرد و یادگیری حرکتی برخسی و اخزیابی اثر اطالالا  حسی و محدودیم 3
 های خار خیبی و مداخز  مناسب دخ شرایا و جاعیم برنام  4
 حرکتی کاک ب  امر استعدادیابی وخزشکاخا  از منظر یادگیری و کنترل  5
 های وخزشکاخا  دخ خویدادهای وخزشیتحزیل نقاط هو  و ضعف اجرای مزاخ  6
 های وخزشی گوناگو  آموزی دخ خشت های مزاخ خیبی و اجرای برنام برنام  7
 های وخزشی برای گسترش الازکرد وخزشکاخا  ای ب  سرپرستا ، مدیرا  و مربیا  باشگاهانجام خدما  مشاوخه 8
 شده اسم.  معرفی 8-10دخ جدول  حرکتیکنترل   و یادگیری های ارزی آ  دخ گرایشدخوس تخصصی و سرفصل     

    حرکتیکنترل  و  یادگیری . سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش8-10جدول  
 ها سرفصل درس ردیف 

های  اکتساب مزاخ   1
 حرکتی

های جساانی هااهنگی ، فخویکرد م تنی بر حل مسئز  دخ اکتساب مزاخ  ،  ها ، فمحدودیمفنظری 
دهی تاریب ، فتاریب الادی، الازکرد ماهران  و  گیری و پردازش اطالالا  ، فسازما فتصایم

خ رگی ، فاستناده از انواع خاهناایی ، فبازخوخد دخ اکتساب مزاخ  ، فخویکرد م تنی بر محدودیم:  
 مطایعا  موخدی   

حرکتی ، فنقش  کنترل   های حسی دخحرکتی ، فمشاخکمحرکتی کنترل -ها ، فاساس الص یفنظری  حرکتیکنترل  2
های  حرکتی مزاخ  های الازکرد و کنترل حرکتی ، فویژگی الاقی دخ کنترل المس ، بینایی و حس

النوا   پیچیده ، فارول سرالم و دهم ، فهااهنگی ، فآمادگی حرکتی ، فتوج  و حافظ  ، فتوج  ب 
 های حافظ ، فراموشی و خاه ردها   من ع ظرفیم محدود ، فمفین 
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یادگیری حرکتی  3
 پیشرفت 

گیری الازکرد و یادگیری حرکتی ، های فردی ، فاندازهای بر یادگیری حرکتی ، فتناو فمقدم 
های خایج یادگیری حرکتی ، فمراحل یادگیری ، فانتقال یادگیری ، فتوج  و الازکرد ، فنظری 

 فتوزیع و ت ییرپ یری تاریب ، فبازخوخد افبوده   
   گیری حرکا اندازه 4

 انسا 
های اثربخش دخ اخزیابی و  فمناهیم دخ آزمو  و سنجش ، فکاخبرد فناوخی دخ سنجش ، فخوش

وپایایی هنجاخ مرجع و مالک  ها ، فآزمو  نرم مرجع و مالک مرجع ، فخواییسنجش ، فنظری 
های وخزشی و  جساانی و فعاییم بدنی دخ طول الار ، فاخزیابی مزاخ  مرجع ، فاخزیابی آمادگی 

شناختی دخ وخزش و تاریب ، فاخزیابی های خوا  های حرکتی ، فسنجش و اخزیابی اندازهاناییتو
 م تنی بر الازکرد   

حرکتی ، فاخائ   های معت ر الزای مواد دخسی گرایش کنترل های خوزآمد و مجز فبرخسی نقادان  مقای   حرکتی  سایناخ کنترل 5
 حرکتی  کنترل مقای  دخباخه موضوالا  

سایناخ یادگیری  6
 حرکتی

های معت ر الزای مواد دخسی گرایش یادگیری حرکتی ، های خوزآمد و مجز فبرخسی نقادان  مقای  
 فاخائ  مقای  دخباخه موضوالا  یادگیری حرکتی  

خشدحرکتی دخ طول   7
 الار 

الار ، فخشد حرکا   فکزیا  خشدحرکتی ، فالوامل مفثر بر خشدحرکتی ، فخشد جساانی دخ طول 
وپا ، فوخزش جوانا  ،  زد  با دسمکرد ، گرفتب، ضرب  خفتب، دوید ، پرید ، پرتاببنیادی: خاه

حرکتی ، فخشد الازکرد حرکتی: هدخ ، سرالم، استقامم،  -فحرکم دخ ببخگسایی ، فخشد ادخاکی 
 پ یری ، فاخزیابی خشدحرکتی   انعطاا

 شده اسم.معرفی 9-10دخ جدول  حرکتیکنترل  و یادگیری آ  دخ گرایشهای ارزی دخوس انتخابی و سرفصل     
   حرکتیکنترل  و یادگیری . سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش9-10جدول   

 ها سرفصل درس ردیف 
فتاخیخچ  و تعریف ، فبنیادهای فکری دخ خویکرد شناختی و تناو  و اشتراک آ  با سایر  شناسی شناختیخوا   1

های پردازش اطالالا  ، فحافظ : ساختاخها و فرایندها ، فخاه ردهای حل مسئز  ،  خویکردها ، فمدل
 فاثر فرایندهای شناختی بر خفتاخحرکتی ، فهشیاخی و سطح متناو  آ    

بیومکانیک حرکا    2
 انسا 

فمرکبثقل/جاذب  ، فخوار کشسانی و  فمناهیم ، فنیرو، گشتاوخ ، فحل مسائل با ناوداخ بد  آزاد ، 
والص ی ، فکینااتیک های الضالنیهای بیویوژیکی بافم ، فسیستمپ یری مواد ، فویژگیشکل

 ای   ای ، فکینتیک خطی/ کینتیک زاوی خطی/ کینااتیک زاوی 
مشاهده و مشکال  آ  ،    فم انی نظری و تاخیخچ  ، فارول خوش آزمایش دخ خفتاخحرکتی ، فانواع آزمایشگاه خفتاخحرکتی 3

های سنی مختزف ، فآشنایی وکینی خشدحرکتی دخ گروه فسنجش، اجرا و یادگیری ، فاخزیابی کای
های شناسی وخزش ، فآشنایی با پرسشنام حرکتی و خوا  های یادگیری، کنترل با ابباخ و آزمو 

مشکال  کاخبرد خوش  حیط  خفتاخحرکتی ، فآگاهی از چگونگی نگزداخی و مراه م از وسایل ، ف 
 آزمایشی دخ حیط  خفتاخحرکتی    

کننده دخ وخزش: شخصیم و وخزش،  شناسی وخزشی ، فافراد شرکم فمقدم  و تاریب خوا   شناسی وخزشیخوا   4
انگیختگی، استرس و اضطراب ، فمحیا وخزش و تاریب ، ففرایندهای گروهی ، فبز ود الازکرد ،  

 ، فتسزیل خشدخوانی   فاختقاء سالمم و بزبیستی خوانی 
وفزسن   ارول 5

 بدنی و وخزش تربیم
-های فزسنی ، فماهیمبدنی و استداللها و انواع فزسن  و فزسن  تربیم فکزیا ، تعریف، مفین 

بدنی و وخزش ، فمکتب تربیتی: ایدئاییسم، خئاییسم، پراگااتیسم، اگبیستانسیاییسم  وضروخ  تربیم 
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بدنی و شناختی تربیمگرایی ، فماهیم جامع گرایی و کلو اسالم ، فخابط  بد  و خوم: دوگان  
  بدنی و وخزش ،شناسی تربیم بدنی و وخزش ، فاخالق وخزشی ، فاخزشوخزش ، فاهداا تربیم 
 فتدویب فزسن  شخصی   

اختالال  خشد و   6
 یادگیری حرکتی

ها، میبا  شیوع اختالال  یادگیری ، فتاخیخچ  اختالال  یادگیری ، فدوگروه  فتعاخیف، ویژگی
های حرکتی و  پردازا : نظری  ادخاکی، حرکتی و نظری  زبا  ، فکودکا  با دشواخیارزی نظری 

های مختزف کاک ب   ختالال  یادگیری حرکتی ، فخوشغیرحرکتی ، فمسائل الزای دخ زمین  ا 
های اخزیابی اختالل حرکتی ، فمطایعا  موخدی دخ زمین   کودکا  داخای اختالل ، فاستناده از آزمو 

 اختالال  حرکتی ، فمطایعا  موخدی دخ زمین  اختالال  خشد و یادگیری  
 

 بدنی   ارشد رفتارحرکتی با گرایش آموزش تربیت. کارشناسی5-10
 شده اسم.  معرفی 10-10آموختگا  ایب گرایش دخ جدول های تخصصی موخد انتظاخ از دانشتریب تواناییمزم

 بدنیتربیت  آموزش  ارشد گرایشآموختگان کارشناسی اجرا توسط دانش ترین وظایف قابل. مهم10-10جدول 
 وظایف  ردیف 

 های سنی های حرکتی دخ تاام گروههای مربوط ب  آموزش و تدخیس مزاخ تحزیل و اخزیابی وضعیم 1
 ها دخ فرایند تدخیس/یادگیریکاخگیری یافت ب تحقی  و  2
 های حرکتی و وخزشی دخ مداخس و مراکب وخزشی آموزش اثربخش مزاخ  3
بدنی و آموزشی دخ  های دخسی تربیم ای ب  سرپرستا ، مدیرا  و معزایب برای توسع  و بز ود برنام انجام خدما  مشاوخه 4

 مداخس و مراکب وخزشی  
 شده اسم.  معرفی 11-10بدنی دخ جدول تربیم آموزش های ارزی آ  دخ گرایشدخوس تخصصی و سرفصل     

    بدنی تربیت  آموزش . سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش11-10جدول  
 ها سرفصل درس ردیف 

های آموزش  نظری  1
 بدنی  تربیم

پیاژه، یادگیری بر اساس م ب، کنترل انگیبش،  انگاخی، های آموزش: خفتاخگرایی، سازهفنظری 
پاسخ یا اخت اطی، -های یادگیری: محرکیادگیری شناخم، اجتااالی، نظری  کودکی اویی  ، فنظری 

ها و  ای، پردازش اطالالا  و امثال آ  ، فنظری شرطی الامل، شناختی، شزودی، گشتایم، مشاهده
واخه اشایم ،  ی حرکتی: حافظ  بست  آدامب، طرمشناختی، الص ی و محاس اتی یادگیرهای خوا  مدل 

ها و نقاط هو  و ضعف هر  شناختی ، فمقایس  نظری  های پویا، بومهای سیستمفنظری  و مدل 
 ها   ها دخ آموزش مزاخ نظری  ، فکاخبرد نظری  

های  ارول و خوش 2
آموزش اثربخش دخ  

 بدنی  تربیم

اثربخش ، فایجاد و توسع  محیا یادگیری ایاب و مث م دخ خیبی برای آموزش فبرنام 
بدنی ،  بدنی ، فانگیبش شاگردا  دخ تربیمها و خویکردهای آموزش دخ تربیم بدنی ، فخوش تربیم

بدنی ، فسنجش یادگیری و های تربیم های معزاا  دخ کالس های شاگردا  و پاسخفبدخفتاخی
گیری معزم  زهای خار آموزشی ، فتنکر و تصایمبدنی ، فنیاپیشرفم و ث م گباخش تربیم 

بدنی ، فمحتوای  بدنی ، فخه ری دخ تربیم آموزا  بااستعداد دخ تربیم بدنی ، فدانشتربیم
 بدنی مداخس   تربیم
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شناسی آموزش خوا   3
 بدنی  تربیم

بدنی و چگونگی  تربیمفاختقاء سالمتی و آمادگی دخ طول الار ، فایجاد جو انگیبشی مث م دخ 
های اجتااالی برای زندگی ،  ، فاختقاء مزاخ  بدنیگبینی دخ تربیمگیری آ  ، فهدااندازه

بدنی ، فاختقاء  های تربیمبدنی ، فتوسع  گروهی دخ کالس فیادگیری اجتااالی و هیجانی دخ تربیم
های  تی ، فاختقاء مزاخ های شناخهای شناختی ، فاختقاء خودپنداخه و مزاخ خودپنداخه و مزاخ  

-ونوجوانا  مدخس  ، فکنترل بیناییهای حرکتی برای کودکا  حرکتی برای زندگی ، فاختقاء مزاخ  
 حرکتی اکتساب مزاخ    

دخسی تدویب برنام   4
 بدنی  تربیم

، فطراحی   بدنیهای برنام  دخسی ، فاستانداخدهای تربیم فتعریف برنام  دخسی ، فنظری 
بدنی ،  دخسی تربیمبدنی ، فاجرای برنام  دخسی تربیمهای برنام ، فمدل بدنیدخسی تربیم برنام 

، فابباخ   بدنیدخسی تربیمواخزیابی برنام  بدنی متناسب خشدی ، فسنجشفارول آموزش تربیم 
 بدنی ، فحنظ پویایی برنام  دخسی  -دخسی تربیماخزیابی برنام 

اخزشیابی آموزشی دخ   5
 بدنی  تربیم

بدنی: ، فاخزشیابی دخ تربیم  بدنییادگیری و اخزشیابی دخ تربیم -فمناهیم ، فنظری  ، ففرایند آموزش
-ها ، فبافم اجتااالی و فرهنگی اخزشیابی آموزشی دخ تربیمخویکردها، کاخبرد، ابباخ و تکنیک

و استانداخدسازی  سازی بدنی ، فطراحی، آمادههای یک آزمو  خوب دخ تربیمبدنی ، فویژگی
بدنی ،  آموزا ، کاخکنا  و برنام  دخ تربیمبدنی ، فاخزشیابی دانشها دخ تربیمآزمو  ، فانواع آزمو  

 بدنی   های هدیم و جدید اخزشیابی دخ مداخس دخ تربیمفچایش
سایناخ آموزش   6

 بدنی  تربیم
خسی گرایش آموزش  های معت ر الزای مواد دهای خوزآمد و مجز فبرخسی نقادان  مقای  

   بدنی، فاخائ  مقای  دخباخه موضوالا  آموزش تربیم  بدنیتربیم
خشدحرکتی دخ طول   7

 الار 
فکزیا  خشدحرکتی ، فالوامل مفثر بر خشدحرکتی ، فخشد جساانی دخ طول الار ، فخشد حرکا   

فوخزش جوانا  ،  وپا ، زد  با دسمکرد ، گرفتب، ضرب  خفتب، دوید ، پرید ، پرتاببنیادی: خاه
حرکتی ، فخشد الازکرد حرکتی: هدخ ، سرالم، استقامم،  -فحرکم دخ ببخگسایی ، فخشد ادخاکی 

 پ یری ، فاخزیابی خشدحرکتی   انعطاا
 شده اسم.معرفی 12-10بدنی دخ جدول تربیم آموزش های ارزی آ  دخ گرایشدخوس انتخابی و سرفصل     

   بدنیتربیت آموزش دروس انتخابی گرایش. سرفصل و محتوای  12-10جدول 
 ها سرفصل درس ردیف 

یادگیری حرکتی  1
 پیشرفت 

گیری الازکرد و یادگیری حرکتی ، های فردی ، فاندازهای بر یادگیری حرکتی ، فتناو فمقدم 
های خایج یادگیری حرکتی ، فمراحل یادگیری ، فانتقال یادگیری ، فتوج  و الازکرد ، فنظری 

 فتوزیع و ت ییرپ یری تاریب ، فبازخوخد افبوده   
خیبی و تنظیم طرم دخس با  فمشاهده و تحزیل محیا آموزشی و افراد تحم تعزیم ، فبرنام  کاخوخزی  2

  نقش معزم یا مربی ،  مشوخ  استاد خاهناا ، فگباخش منظم مشاهدا  و کاخآموزش ، فتجرب
شده ، فاخت اط و بحث با استاد خاهناا دخ تاام  روخ  هدایم های الزای آموزش ب  فکاخبرد خوش

 مراحل ، فخودسنجی  
وفزسن   ارول 3

 بدنی و وخزش تربیم
-های فزسنی ، فماهیمبدنی و استداللها و انواع فزسن  و فزسن  تربیم فکزیا ، تعریف، مفین 

بدنی و وخزش ، فمکتب تربیتی: ایدئاییسم، خئاییسم، پراگااتیسم، اگبیستانسیاییسم  وضروخ  تربیم 
بدنی و شناختی تربیمگرایی ، فماهیم جامع گرایی و کلو اسالم ، فخابط  بد  و خوم: دوگان  
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بدنی و وخزش ،  شناسی تربیم بدنی و وخزش ، فاخالق وخزشی ، فاخزشوخزش ، فاهداا تربیم 
 شخصی    فتدویب فزسن 

فم انی نظری و تاخیخچ  ، فارول خوش آزمایش دخ خفتاخحرکتی ، فانواع مشاهده و مشکال  آ  ،   آزمایشگاه خفتاخحرکتی 4
های سنی مختزف ، فآشنایی وکینی خشدحرکتی دخ گروه فسنجش، اجرا و یادگیری ، فاخزیابی کای

های وخزش ، فآشنایی با پرسشنام شناسی حرکتی و خوا  های یادگیری، کنترل با ابباخ و آزمو 
حیط  خفتاخحرکتی ، فآگاهی از چگونگی نگزداخی و مراه م از وسایل ، فمشکال  کاخبرد خوش  

 آزمایشی دخ حیط  خفتاخحرکتی    
کننده دخ وخزش: شخصیم و وخزش،  شناسی وخزشی ، فافراد شرکم فمقدم  و تاریب خوا   شناسی وخزشیخوا   5

انگیختگی، استرس و اضطراب ، فمحیا وخزش و تاریب ، ففرایندهای گروهی ، فبز ود الازکرد ،  
 فاختقاء سالمم و بزبیستی خوانی ، فتسزیل خشد خوانی   

فعاییم بدنی و آموزش   6
 تندخستی

فالوامل اجتااالی اثرگ اخ بر تندخستی ،  جساانی و تندخستی ، فآموزش م انی فعاییم بدنی، آمادگی
فارول ت ییر و ارالم خفتاخ برای افبایش تندخستی ، فآموزش فعاییم بدنی و تندخستی دخ 

بدنی و تندخستی ، فمالحظا  فضای  مداخس ، فمسائل مربوط ب  آموزش، اخزیابی و گباخش تربیم 
جساانی و تندخستی ، گی های وخزش برای آمادمربوط ب  تارینا  خطرناک ، فدستوخایعال 

های هزب،  فدستوخایعال فعاییم بدنی برای: اطنال، کودکا ، سایاندا ، پیشگیری از چاهی و بیااخی
 های مختزف ، فکنترل استرس ، فاالتیاد  باخداخ و بیااخیزنا 

 
 . دوره دکتری رفتارحرکتی6-10

هررای کرر  بتواننررد بررا نرروآوخی دخ زمینرر  برنامرر  خشررت  خفترراخحرکتی دوخه دکتررری برررای تربیررم متخصصررانی اسررم
خیربی، اجررا، خاهنارایی، تحزیرل مشرکال  و پرژوهش دخ ایرب شراخ  از الزرم بپردازنرد الزای ب  آمروزش، برنامر 

خود بر  آموختگرا  ایرب مقطرع انتظراخ مریای الارل کننرد. از دانرشهرای الزاری و حرفر طوخ مرفثر دخ محریاو ب 
 (.  1396دسم یابند  )کاخگروه تخصصی الزوم وخزشی،  13-10هایی ب  شرم جدول توانایی

 آموختگان مقطع دکتری رشته رفتارحرکتی . توانایی مورد انتظار از دانش 13-10جدول 
 های اجرایی توانایی توانایی اصلی  ردیف 

 های مربوط ب  مسائل خفتاخحرکتی ایف( تحزیل وضعیم الاومی  1
 ها دخ تدخیس و یادگیریکاخگیری یافت ب( تحقی  و ب  

 م( توانایی تدخیس دخوس تخصصی خفتاخحرکتی دخ مقاطع مختزف تحصیزی
 های مرت ا با خفتاخحرکتیها و پژوهشنام د( توانایی سرپرستی پایا 

 منظوخ کاک ب  اختقاء الازکرد حرکتیایف( تحزیل و اخزیابی حرکم انسا  ب  تخصصی 2
 ای مناسب برای خشد های مداخز تحزیل خشدحرکتی دخ طول الار و تدویب و اجرای برنام  ب( 

 های حرکتی و وخزشی های یادگیری برای کاک ب  آموزش بزتر مزاخ کاخگیری ارول و نظری م( ب 
کنترل  حرکتی، هااهنگی و -حرکتی برای کاک ب  کنترل حسیهای کنترل کاخگیری ارول و نظری د( ب 

 هامم دخ سنیب مختزف
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طول دوخه دکتری چزاخ سال اسم و دخوس ایب دوخه اغزب جن   نظری و پژوهش داخند. طول هر نیاسال تحصیزی      
ساالم اسم. تعداد کل واحدهای دخسی دوخه دکترای خشت  خفتاخحرکتی،   16هنت  آموزشی و مد  هر واحد نظری    16
-10واحد  ب  شرم جدول  18و فخسای   واحد  10واحد شامل فدخوس تخصصی هشم واحد ، فدخوس انتخابی  36
اخشد، تعداد واحدهای الزم دخسی مربوط  خا نگ خانده باشند یا از سایر اسم. دانشجویانی ک  دخ دوخه کاخشناسی 14

ها هصد تحصیل دخ ایب خشت  خا داشت  باشند، با پیشنزاد مدیرگروه و تصویب گروه آموزشی و تکیید تحصیال  خشت 
اخشد واحد از بیب دخوس دوخه کاخشناسی  12دانشکده موظف هستند واحدهای دخسی کا ود خود خا تا سقف  تکایزی  

 (.1396خشت  خفتاخحرکتی انتخاب و با موفقیم بگ خانند )کاخگروه تخصصی الزوم وخزشی، 
 . دروس تخصصی و انتخابی مقطع دکتری رشته رفتارحرکتی  14-10جدول 

 ها درس گروه درسی  ردیف 
 خصصیت 1

 
های آماخی پیشرفت  دخ خفتاخحرکتی ، فخشدحرکتی  های پژوهش پیشرفت  دخ خفتاخحرکتی ، فخوشفخوش

 حرکتی پیشرفت    پیشرفت  ، فیادگیری حرکتی پیشرفت  ، فکنترل 
 انتخابی 2

دخس و   15)
امکا   
  5انتخاب 
 دخس( 

شناسی فخشدجساانی پیشرفت  ، فم انی الصبهای خشدحرکتی ،  فآزمایشگاه خفتاخحرکتی ، فتحزیل نظری 
حرکتی ، فتحزیل مکانیکی حرکا   های یادگیری و کنترل حرکم انسا  ، فادخاک و حرکم ، فتحزیل نظری 

بدنی ، فخشدویادگیری حرکتی  حرکتی ، فآموزش و یادگیری دخ تربیمانسا  ، فهیود و هااهنگی دخ کنترل 
ی اجتااالی فعاییم بدنی ، فاخزیابی خشدحرکتی پیشرفت  ، فمطایع   های خوانهای خار ، فجن  برای گروه

 شناسی وخزشی کاخبردی   شده ، فسایناخ ، فخوا  هدایم
تواند شده اسم ک  فاستاد خاهناا میدخسی مصوب، دخ هایب ت صره اشاخهشده دخ برنام دخ انتزای دخوس معرفی   

های آموزشی دخ آ  دانشگاه یا مفسسا  ها و گروهر خشت حداکثر چزاخ واحد دخسی از بیب دخوس مصوب دیگ
 آموزشی دیگر، پس از کسب مجوزهای الزم از دانشگاه ب  دانشجو اخائ  نااید . 

شرده  معرفی 15-10شرده برای دخوس تخصرصری مقطع دکتری خفتاخحرکتی دخ جدول ها و محتوای تعییبسررفصرل     
   (.1396اسم )کاخگروه تخصصی الزوم وخزشی، 

 . سرفصل و محتوای دروس تخصصی مقطع دکترای رفتارحرکتی 15-10جدول 
 ها سرفصل درس ردیف 

های پژوهش  خوش 1
 پیشرفت 

گیری ، فالوامل اثرگ اخ بر االت اخ بیرونی و دخونی تحقی  ، شناختی ، فناون  فموضوالا  معرفم
خویکردهای پژوهش کینی ،  های تحقی  آزمایشی ، فطرم و  های تحقی  خشدی ، فطرم فطرم

های  فپژوهش اخزیابی ، فکنترل کینیم دخ پژوهش ، ففراتحزیل ، فارول نگاخش پروپوزال
 پژوهشی ، فتدویب مقای  ، فمسائل اخالهی و الازی وابست  ب  اجرا و انتشاخ پژوهش    

های آماخی  خوش 2
پیشرفت  دخ 
 خفتاخحرکتی

واخیانس با واخیانس چندمت یری ، فتحزیل انس ، فتحزیل واخیانس چندخاه  ، فتحزیل کوواخی فتحزیل 
یابی معادی  ساختاخی ، فانتخاب الامزی ، فمدلهای تکراخی ، فخگرسیو  چندگان  ، فتحزیل اندازه

 ها  وتنسیر داده خوش آماخی، تحزیل
حرکتی و خود  -کیحرکتی ، فخشد ادخا-فکزیا  ، فخشد دستگاه: الص ی، حسی ، فخشد شناختی خشدحرکتی پیشرفت   3

حرکتی ، فنقش ادخاک و الال دخ خشد ، فمروخی بر خشد حرکا   -ادخاکی ، فخشد اجتااالی
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-وپا ، فوخزشزد  با دسمکرد ، گرفتب، ضرب ابتدایی، بنیادی، خاه خفتب، دوید ، پرید ، پرتاب
ی دخ شناختهای اجتااالی، فرهنگی، خوا جوانا ، حرکم دخ ببخگسایی و سایاندی ، فمحدودیم 

 خشدحرکتی   
حرکتی یادگیری 4

 پیشرفت 
بینی، حافظ  و فراموشی ، فشرایا های یادگیری حرکتی ، فتوج ، پیشفمقدم  و تاخیخچ  ، فنظری 

ای ،  ای ، ففرایند یادگیری ، فیادگیری مشاهدهتاریب ، فت ییرپ یری تاریب و تداخل زمین 
 فیادگیری پنزا  و آشکاخ ، فتداخک بازخوخد برای یادگیری ، فیادداخی و انتقال    

گیری کاخکردها دخ کنترل حرکم: کینااتیک، کینتیک، ها ، فاندازهفمناهیم و نظری  حرکتی پیشرفت کنترل  5
-غیراخادی ، فکنترل خفتاخ ، ففیبیویوژی الص ی حرکا  اخادی و -نوخوفیبیویوژیک ، فاساس م ب 

های محاس اتی هااهنگی حرکا  تک و  شناسی حرکم ، فخوشبینایی حرکم ، فآسیب
های مختزف ،  های کنتریی حرکا  کاخکردی ، فهااهنگی از دیدگاهچندمنصزی ، فمکانیبم

 فمجادال  جاخی دخ تحقیقا  الزوم االصاب حرکم   
شرده  معرفی 16-10دخ جدول  خابی مقطع دکتری خفتاخحرکتیشرده برای دخوس انتها و محتوای تعییبسررفصرل     

 واحد برای دوخه انتخاب خواهد شد.   10اسم. از ایب فزرسم تنزا چزاخ دخس ب  میبا  
 . سرفصل و محتوای دروس انتخابی مقطع دکترای رفتارحرکتی 16-10جدول 

 ها سرفصل درس ردیف 
تاخیخچ  استناده از ابباخهای آزمایشگاهی ، فارول خوش آزمایش دخ  فم انی نظری و  آزمایشگاه خفتاخحرکتی 1

وکینی دخ خفتاخحرکتی ، فسنجش، اجرا و یادگیری ،  گیری کایخفتاخحرکتی ، فابباخهای اندازه
های  های سنی مختزف ، فآشنایی با ابباخ و آزمو  وکینی خشدحرکتی دخ گروهفاخزیابی کای 

شناسی وخزش ، فمعرفی ابباخهای جدید خفتاخحرکتی ،  تی، خوا  حرکخشدحرکتی، یادگیری و کنترل 
های خار ، فآشنایی با  های سنی مختزف و گروههای خشدی مناسب با گروهفمعرفی آزمو 

 های حیط  خفتاخحرکتی ، فمشکال  کاخبرد خوش آزمایشی دخ حیط  خفتاخحرکتی   پرسشنام 
های  تحزیل نظری  2

 خشدحرکتی 
ها ب  خویکردهای خشدحرکتی ، فنقدو  ی خشدحرکتی ، فایگوهای فکری و ت دیل آ های نظرفبنیا 

حرکتی و  -های باییدگی ادخاکیهای سنتی خشدحرکتی ، فدیدگاهها ، فنظری برخسی و بنیا 
شناختی ، فنقدوبرخسی های بومهای شناختی و پردازش اطالالا  ، فدیدگاهتورینی ، فدیدگاه

 های خشدحرکتی   خشدحرکتی ، فنقدوبرخسی مدل های نظری 
بدنی، استخوا ، الضز  و فکزیا  خشدجساانی ، فمروخی دخ ناو طول الار: پیکری، جث ، ترکیب  خشدجساانی پیشرفت   3

-چربی ، ففرایندهای بیویوژیکی خشدجساانی ، فخشدجساانی و سالمم ، فسالمم و آگاهیبافم
ییرا  دخ طول نوجوانی و باییدگی ، فالوامل خطرزا دخ طول  شناختی: ت بدنی ، فباییدگی زیسم

ناو و ببخگسایی ، فخشدحرکتی، حسی و ادخاکی ، فوخزشکاخ جوا  ، فخوند الاومی ناو، باییدگی  
 و الازکرد   

شناسی م انی الصب 4
 حرکم انسا  

-یمالضالنی ، فدال -مرکبی ، فواحدهای حرکتی ، فسیستم الص یالص یفآناتومی کاخکردی سیستم
حسی حرکتی ، فمسائل کنترل حرکم ، فدخجا  آزادی ، فم ب و   های کنترل حرکم ، فسیستم

 شناسی دستگاه الص ی  خفتاخ ، فیادگیری و حافظ  ، فآسیب
ها ، فادخاک بینایی و ادخاک شنوایی ، فادخاک حرکم: پدیده فای ،  فاحساس و ادخاک و تاایب آ  ادخاک و حرکم  5

یابی و نیا  مستقیم و حرکم: نظری  گی سو  ، ففرایندهای ادخاکی: بازشناسی، مکا فادخاک 
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ادخاکی ، فانواع خطاهای ادخاکی ، فنقش شناخم دخ الال ، فخاه ردهای جستجوی بصری دخ  
 فعاییم   

های  تحزیل نظری  6
یادگیری و 

 حرکتیکنترل 

های پردازش اطالالا  و  ها و مدلری  حرکتی ، فنظهای هدیم یادگیری و کنترل فمروخی بر نظری 
ها و شواهد متناهض ، فنظری  طرحواخه: اشکال مزاخ   بست : محدودیمها ، فنظری  حزق نقد آ 

های  شناختی ، فنظری  نظام شناسی بومهای خوا  های شناختی ، فنظری خار یا برجست  ، فدیدگاه
 مرات ی   ها ، فدیدگاه سزسز پویا و نقد آ 

تحزیل مکانیکی  7
 حرکا  انسا  

فکزیا  ، فتحزیل حرکا  ، فاخزیابی و تنسیر حرکا  ، فبیومکانیک و اخت اط آ  با فیبیویوژی و  
ومنصل ،  سنجی ، فبیومکانیک الضز آناتومی ، فپردازش الالمم ، فکینااتیک ، فکینتیک ، فتب

 ا    فترکیب حرکا  انسا  ، فبیومکانیک هاکوشی حرکا  انس
هیود و هااهنگی دخ   8

 حرکتیکنترل 
های پویا ، فهیود  فاکتساب مزاخ  و دیدگاه م تنی بر هیود ، فهیود جساانی هااهنگی: سیستم

شناختی ، فبازتعریف یادگیری م تنی بر هیود ، فدخک اکتساب  اطالالاتی دخ هااهنگی: نظری  بوم
کاخگیری سازی یادگیری ، فب  یب برای بزین دهی تارهای فردی ، فسازما پویایی مزاخ  ، فتناو 

کاخگیری دیدگاه م تنی شده ، ب النوا  جستجوی هدایم ای ب خاهناایی کالمی ، فیادگیری مشاهده 
 بر هیود: مطایعا  موخدی   

آموزش یادگیری دخ   9
 بدنی  تربیم

خیبی و طراحی  ، فبرنام  بدنیتربیم فیادگیری و الوامل اثرگ اخ بر یادگیری ، فیادگیری آموزش 
تجربیا  و تکزیف یادگیری ، فتوج  ب  نیازهای شاگردا  مختزف برای یادگیری ، فیادگیری و 

بدنی افراد معزول ،  بدنی ، فیادگیری و تربیمهای اجتااالی جنس دخ وخزش و تربیممحدودیم
دنی ، فنگرش، شناخم و انگیبش بفاستناده از برنام  آموزشی برای افبایش یادگیری دخ تربیم

، فتوسع  و حنظ محیا یادگیری ، فاخزیابی فرایند آموزش و   بدنیهای تربیم شاگردا  دخ کالس
ای  بدنی ، فیادگیری حرف سالمتی و آموزش وخزش دخ تربیمبدنی مربوط ب  یادگیری ، فتربیم

 بدنی   برای معزاا  تربیم 
خشد و یادگیری  10

های  گروهحرکتی برای 
 خار

های خار ، فخفتاخحرکتی دخ افراد با نیازهای خار ، فمداخال  دخ تحقیقا   فآشنایی با گروه
های خار ،  های خفتاخحرکتی دخ گروهخفتاخحرکتی دخ آموزش ویژه ، فانتخاب و اجرای آزمو  

های پژوهشی  ها و پروتکلفمراحل مداخز  دخ خفتاخحرکتی افراد با نیازهای خار ، فابباخها، خوش
ها دخ آموزش ویژه ، فهیود محیطی، فردی و تکزیف دخ یادگیری و دخ خفتاخحرکتی و کاخبرد آ 

های متناسب با خشد و های مختزف ، فتدویب و اخزیابی برنام  حرکتی افراد با ناتوانیکنترل 
ها  زش مزاخ شناختی دخ آموهای مختزف ، فمالحظا  اخالهی و خوا  یادگیری دخ افراد با ناتوانی
 ب  افراد با نیازهای خار    

- های خوانیجن   11
 اجتااالی فعاییم بدنی 

ننس و ففعاییم بدنی و حاال  خوانی دخ طول الار ، فوخزش و خشد شخصیم ، فخشد الب  
فعاییم ، فانگیبه و فعاییم بدنی ، فسازگاخی خوانی با وخزش ، فاثر فعاییم حرکتی بر سازگاخی و  

 ، فتسزیل اجتااالی ، فنگرش و تاریب  پ یرش اجتااالی 
اخزیابی خشدحرکتی   12

 پیشرفت 
-فموضوالا  اساسی دخ سنجش خشدحرکتی ، فانتخاب ابباخ سنجش مناسب: خوایی، پایایی اندازه

ها: شناسایی نوع تصایم، شناسایی گیری، الینیم، هنجاخ و امثال آ  ، فانتخاب و اجرای آزمو 
بدنی و امثال آ  ، فمروخی بر سطوم سنجش مزاخ   ی ابعاد تربیمنظیر کودک، شناسای مشاخکم بی

حرکتی: حرکا  مقدماتی، بنیادی، اختصاری و وخزشی، سنجش خشد و الازکرد حرکتی، سنجش  
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حرکتی ، سنجش خفتاخ و کاخآمدی اجتااالی بازی ،  –جساانی، سنجش خشد ادخاکی آمادگی
های  گیریالی، خودانگاخه، نگرش ، فاندازهفسنجش کودک با خفتاخهای چایشی ، فکاخآمدی اجتاا

های غربایی، گباخش آزمو  نوباوه، ایگوهای پای  و  ونوجوانی ، فآزمو  شناختی دخ کودکیخوا  
 سازی   های سنجشی و تصایمکاخآمدی حرکتی ، فتنسیر داده

های  خاستای خسای  ، فیافتب شکاافتدویب پیشین  پژوهشی دخ موضوع موخدنظر استاد خاهناا دخ  شده مطایعا  هدایم 13
های خار آزمایشگاهی احتاایی موخدنیاز الزای دخ موضوع مرت ا با خسای  ، فآموزش خوش 

 خسای  ، فآموزش با تقویم دانش دانشجویا  دخ یک موضوع الزای خار مرت ا با خسای    
دخسی خشدحرکتی ، فبرخسی های معت ر الزای مواد های خوزآمد و مجز فبرخسی نقادان  مقای   سایناخ 14

های معت ر الزای مواد دخسی یادگیری حرکتی ، فبرخسی نقادان  های خوزآمد و مجز نقادان  مقای 
حرکتی ، فاخائ  سخنرانی دخباخه های معت ر الزای مواد دخسی کنترل های خوزآمد و مجز مقای 

 ی و کاخبردی    های موجود دخ حوزه الزای، اجتااالموضوع موخدالاله  ، فاخائ  چایش
شناسی وخزشی خوا   15

 کاخبردی 
-شناسی وخزش ، فانگیبش دخ وخزش و فعاییم بدنی ، فهداهای فعاییم خوا  فاهداا و حیط  

گبینی و تکثیر آ  دخ اختقاء الازکرد وخزشی ، فاخت اط استرس، اضطراب و انگیختگی با الازکرد 
جنس، سب و فرهنگ با خفتاخ و الازکرد  های ذهنی و الازکرد وخزشی ، فتعاملوخزشی ، فمزاخ 

-شناختی ت ییبهای خوا  های تیای ، فنظری شناسی دخ وخزشهای وخزشی ، فکاخبرد خوا  دخ تیم
های وخزشی ، فمالحظا   شناختی آسیبهای خوا  کننده شرکم دخ فعاییم بدنی و وخزش ، فجن  

 شناسی وخزشی  اخالهی دخ خوا  
 

 خالصه
جب برخی تری اسم. دخ ایرا  ب های متعدد تخصصیوخزشی گرایش فخفتاخحرکتی ، خود داخای گرایشدخ الزوم 

ای و مقاطع ناپیوست ، دخ سایر دانشگاه و حرف کابردی و سپس فنی-های جامع الزایهای تخصصی دخ دانشگاهخشت 
اخشد س  گرایش فخشدحرکتی، کاخشناسیدخ مقطع کاخشناسی پیوست ، گرایش فخفتاخحرکتی  وجود نداخد. اما دخ مقطع  

مقطع دکتری نیب فخفتاخحرکتی  ب  شکل الاومی مطرم  بدنی  وجود داخد. دخ حرکتی و آموزش تربیموکنترل یادگیری
ویژه خسای  دکتری تخص  ارزی خود دخ فخفتاخحرکتی  شده و ب شود و دانشجوی دکتری باید با مطایعا  هدایممی

 خا مشخ  کند. 
 
 هایی برای یادگیریتفعالی

 بندی کنید. ها خا با توج  ب  الالی  خود اویویمهای خفتاخحرکتی مطایع  کنید و آ دخباخه انواع گرایش •

بندی ها ب  شوخ بگ اخید و جاعهای خود خا با توج  ب  شرایا و ظرفیمبا چند متخص  خفتاخحرکتی اویویم •
 ها بنویسید.  دخباخه گرایشروخ  یک مقای  نقد و تحزیزی خود خا ب 

 



 

 

ورزشی شناسیروان  11 

 ورزشی شناسیروان رشته با آشنایی: کلی  هدف

 اهداف فصل:

 شناسیروان رشته گیریشکل مبانی با آشنایی •

 ورزشی شناسیروان رشته ارشدکارشناسی دوره با آشنایی •

 ورزشی شناسیروان رشته دکتری دوره با آشنایی •
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 مقدمه
شناسی وخزشی ب  مطایع  خفتاخ و فرایندهای ذهنی دخ وخزش تککید داخد. دخ ایب فصل ب  معرفی ایب خشت  خشت  خوا 

 شود. دانشگاهی پرداخت  می
 

 شناسی ورزشیروانگیری رشته . مبانی شکل1-11
شناسی وخزشی، مطایع  الوامل ذهنی و خوانی اسم ک  مشاخکم دخ وخزش، تاریب و فعاییم بدنی خا تحم تکثیر خوا 

شناسی وخزشی یک تخص  الزای و دانشگاهی گیرند. خشت  خوا ها تحم تکثیر هراخ میوسیز  آ دهند یا ب هراخ می
مل خوانی تکثیرگ اخ و تکثیرپ یر از فعاییم بدنی، تاریب و وخزش خا دخمجاوال  الزوم وخزشی اسم. ایب تخص  الوا

برد. ایب خشت  از سویی کاخ میها خا برای افبایش سالمم خوانی و بزتر کرد  الازکرد فرد و تیم ب کند و آ مطایع  می
اخایی وخزشکاخا  از طری  پردازد و از سوی دیگر ب  بزتر شد  کشناسی دخ وخزش میهای خوا ب  کاخبرد ارول و یافت 

های الزای بزره گرفت  و نتایج آ  خا دخ های خوانی نظر داخد. ایب الزم از دستاوخدهای سایر حوزهآموزش مزاخ 
طوخ ک  دخ فصول ه ل اشاخه شد دخ ایرا  دخ دهد. ایب خشت  هاا های آموزشی و پژوهشی موخداستناده هراخ میزمین 

های مختزف اخشد و دکتری دانشگاهکاخبردی و مقاطع کاخشناسی–شگاه جامع الزای مقطع کاخشناسی ناپیوست  دان
 پ یرد.  دانشجو می

 
 شناسی ورزشی در ایران ارشد رواندوره کارشناسی. 2-11
شناسی شناسی وخزشی، تربیم افراد متعزد و متخص  دخ خوا اخشد خشت  خوا هدا از تکسیس دوخه کاخشناسی     

خیبی، خاهناایی و تحزیل مشکال  دخ ایب شاخ  از الزم بپردازند و وخزشی اسم تا بتوانند ب  پژوهش، آموزش، برنام 
آموختگا  ترش مرزهای دانش گام برداخند. از دانشهای الزای و پژوهشی دخ پیشرفم و گسبا نوآوخی دخ زمین 

دسم  1-11هایی ب  شرم جدول خود ک  ب  یک مجاوال  تواناییشناسی وخزشی انتظاخ میاخشد خشت  خوا کاخشناسی
 (. 1393خیبی الزوم وخزشی، یابند )کایت  برنام 

 شناسی ورزشیارشد روان های کارشناسی انواع گرایشآموختگان  های عمومی مورد انتظار از دانش . توانایی1-11جدول 
 توانایی  ردیف

 بدنی، وخزشکاخا  و مربیا  وخزششناختی ب  معزاا  تربیماخائ  مشاوخه و خاهناایی خوا  1
 های ذهنی ب  مربیا  و وخزشکاخا آموزش مزاخ  2
 وخزشکاخا های ذهنی شناسی برای سنجش مزاخ های خوا استناده از آزمو  3
 های خوانی های افبایش مزاخ منظوخ شناخم شیوهشناسی وخزشی ب هاکاخی دخ طراحی و انجام تحقیقا  خوا  4
 شناختی خویدادهای وخزشیهاکاخی دخ تحزیل خوا  5
-شناختی فعاییموخزشکاخا  و اثرا  خوا های خوانی منظوخ شناخم ویژگیشناسی وخزشی ب هاکاخی دخ طراحی و انجام تحقیقا  خوا  6

 های وخزشی
 شناسی کاک ب  امر استعدادیابی وخزشکاخا  از بعد خوا  7
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ساالم و دخس الازی  16هنت  آموزش و مد  هر واحد نظری  16طول دوخه دو سال، طول هر نیاسال      
واحد دخوس تخصصی ، فشش  20واحد دخس شامل ف 32ساالم اسم. تعداد کل واحدهای دخسی  32آزمایشگاهی 

تعداد واحدهای الزم دخسی نام   اسم. دانشجویانی ک  دخ دوخه کاخشناسی،  واحد دخوس انتخابی  و فشش واحد پایا 
واحد با نظر  12ها آمده باشند، باید واحدهای دخسی کا ود خود خا بیب هشم تا خا نگ خانده باشند یا از سایر خشت 

گ خانند اما جبو جاع دخوس مدیرگروه بگ خانند. دانشجویا  دو دخس فخایان  پیشرفت   و فزبا  تخصصی  خا می
نام   نیب یک پروژه پژوهشی دخ حوزه تخصصی مربوط  اسم ک  احدی پایا محاس   نخواهد شد. فدخس شش و
واحد )الالوه بر دخوس ج رانی احتاایی( هابل اخ  خواهد بود. ضاب  26آمیب دانشجویا  بعد از گ خاند  موفقیم

نام  از دخوس جای شش واحد پایا محوخ داشت  باشند، ب های آموزشها ک  مجوز برگباخی دوخهاینک  برخی دانشگاه
حال فدخوس تخصصی و انتخابی  دخ دو موخد خایج و شده استناده خواهند کرد. باایبنظری جایگبیب مشخ 

 اند.   شدهمعرفی 2-11اختصاری دانشگاه تزرا  ب  شرم جدول 
 شناسی ورزشیارشد رشته روان . دروس »تخصصی« و »انتخابی« کارشناسی 2-11جدول 

 هادرس نوع ردیف
 93مصوب  1

 خایج
های مشاوخه و شناسی وخزشی ، فنظری های تحقی  دخ خوا شناسی وخزشی ، فخوشهای آماخی دخ خوا فخوشالف( تخصصی: 

سنجی  شناسی وخزش ، فخوا شناسی و الازکرد وخزشی ، فمسائل بایینی دخ خوا  شناسی وخزشی ، فخوا دخمانی ، فارول خوا خوا 
 شناسی خشد پیشرفت  ، فکاخوخزی  شناسی وخزشی ، فخوا ا دخ وخزش ، فسایناخ دخ خو

شناسی شخصیم شناسی وخزش ، فخوا ای دخ خوا شناسی خوانی ، فاخالق و مالحظا  حرف فالصب ( انتخابی: 
شناسی اجتااالی دخ ونوجوانا  ، فسالمم خوانی وخزش ، فخوا شناختی وخزش کودکا دخ وخزش ، فمالحظا  خوا 

 شناسی دخ منابع اسالمی  وخزش ، فخوا 
 96مصوب  2

 دانشگاه تزرا 
شناسی وخزشی ، فنوخوساینس و  های تحقی  دخ خوا شناسی وخزشی ، فخوشهای آماخی دخ خوا فخوش الف( تخصصی:

 های وخزشی  شناسی توان خشی و آسیبشناسی وخزشی ، فاسترس و الازکرد وخزشی ، فخوا  حرکم ، فارول خوا 
شناسی وخزشی ، فکاخوخزی ، شناسی وخزشی ، فسایناخ دخ خوا های کاخبردی دخ خوا فآزمو  ( انتخابی: 

شناسی شخصیم دخ شناسی وخزشی ، فخوا ای دخ خوا شناسی وخزشی برای مربیا  ، فاخالق و مالحظا  حرف فخوا 
 ونوجوانا  ، فسالمم خوانی و وخزش  شناسی وخزش دخ کودکا وخزش ، فمالحظا  خوا 

دخ دوخه خایج گ خاند  س  دخس از دخوس انتخابی با توج  ب  داشتب استاد و امکانا  دانشکده یا گروه، بنا بر      
 تشخی  گروه ایبامی اسم.  

 
 (  1393شناسی ورزشی با الگوی رایج )مصو  ارشد روان. کارشناسی3-11
 (.  1393شده اسم )کایت  الزوم وخزشی، معرفی 3-11های آ  دخ جدول دخوس تخصصی و سرفصل     

 1393شناسی ورزشی مصو   ارشد روان. سرفصل و محتوای دروس تخصصی کارشناسی 3-11جدول  
 هاسرفصل درس ردیف

های آماخی دخ خوش 1
 شناسی وخزشیخوا 

ها و ت ییرا  پیشرفم، گیری شاخ ها، اندازهدادهها، انواع جدول، ناایش گیری، انواع مقیاسفمناهیم اندازه
گیری پیشرفم نس ی، دخردها، های گرایش مرکبی، منحنی ط یعی، انحراا معیاخ، واخیانس، اندازهشاخ 

گیری خوابا: ضریب ها ستگی پیرسب، اسپیرمب های معیاخ مانند زد، سیگاا، هال و تی ، فاندازهها، نارهناره
داخی آماخی، خطای نوع اول و گیری، تدویب و آزمو  فرضی ، معنین اطی: انواع ناون و کندال ، فآماخاست
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های استن اطی، آماخ پاخامتریک و ناپاخامتریک ، فانتخاب آزمو  های آزمو فرضدوم، انواع مت یرها، پیش
های و اا، آزمو  های تیها با استناده از آزمو بینی، مقایس  میانگیبآماخی مناسب: خگرسیو  خطی و پیش

 تعقی ی ، فآزمو  ناپاخامتریک  
های تحقی  دخ خوش 2

 شناسی وخزشیخوا 
های الزای و غیرالزای، استدالل هیاسی و استقرایی، شناسی وخزشی، خوشفمناهیم اویی  تحقی  دخ خوا 

فاخالق دخ تحقیقا  تحقی  بنیادی و کاخبردی، خوایی دخونی و بیرونی، مت یرهای مستقل و وابست  ، 
ها، خضایم آگاهان ، محرمان  بود ، حریم خصوری، خفتاخ شایست ، آگاهی شناسی وخزشی: دستوخایعالخوا 

گیری، کنترل گیری: خوایی، پایایی، خطای اندازهاز نتایج، کایت  اخالق و شوخای داوخی ، فمناهیم اندازه
های تورینی ها ستگی و آزمایشی ، فطرم  و ش  های آزمایشی حقیقی، نیاالوامل تزدیدکننده ، فطرم

های متارکب، گروه اسای، تحزیل محتوا ، فکنترل های تحقی  کینی: مطایعا  موخدی، گروهپیاایشی ، فخوش
کینی: دخونی و بیرونی، سنجش کینیم تحقی ، تنسیر و تزخی  تحقی ، کاخبرد تحقی  ، فنگاخش تحقی : 

نام ، نکا  مربوط ب  نگاخش خوب و یشنزادی  تحقی ، محتوای فصول پایا استناده، نگاخش پمنابع هابل
 خطاهای نگاخش    

های مشاوخه و نظری  3
 دخمانیخوا 

دخمانی: های مربوط ب  مشاوخه و خوا ها و شیوهدخمانی ، فنظری فتعریف، ماهیم و یبوم مشاوخه و خوا 
کاوی دخ کاوی جدید، کاخبرد خوا کاوی کالسیک، خوا : خوا کاویهای دخما  خوا های پای  ، فنظری مزاخ 

های وجودی، نظری  دخما  محوخی، نظری  دخما -وخزش ، فنظری  تحزیل ت ادیی، نظری  دخما  مراجع
دخمانی، دخمانی، نظری  واهعیمدخمانی، نظری  گشتایمالاطنی، نظری  خفتاخدخمانی، نظری  شناخم-القالنی

دخمانی، دخما  چندوجزی ، فموضوالا  دخمانی و خانوادهدخمانی، زومخ وخزش ، فگروهها دکاخبرد نظری 
 دخمانی  خایج دخ مشاوخه و خوا 

شناسی ارول خوا  4
 وخزشی

های شخصیم، انگیبش و توج  دخ وخزش ، فانگیختگی، استرس و اضطراب دخ وخزش ، فکزیا  ، فبرخسی
زیل اجتااالی، ها ستگی تیای، خه ری و اخت اطا  دخ وخزش ، شناسی اجتااالی وخزشی: خشونم، تسفخوا 
های بدنی، فعاییم جساانی و اختقاء سالمم، پای ندی ب  وخزش ، فتندخستی و شناسی تاریب و فعاییمفخوا 

دیدگی دخ وخزش، تحوال  زندگی وخزشی و شناسی آسیببزبیستی وخزشکاخا : واخوخدگی، خوا 
های ذهنی: شناسی سوءمصرا مواد و دوپینگ دخ وخزش ، فآشنایی با مزاخ وخزشکاخا ، خوا بازنشستگی 

 ننس  گبینی، تنظیم انگیختگی، تصویرسازی، کنترل تارکب و االتاادب های الازکرد مایی، هداویژگی
شناسی و الازکرد خوا  5

 وخزشی
گبینی های هداالازکرد الایی و خوشگبینی دخ فالوامل خوانی مفثر دخ الازکرد وخزشی ، فنقش هدا

های تعدیل آ  برای الازکرد مطزوب ، فسازوکاخهای مفثر ، فخابط  انگیختگی و الازکرد و خوش
-ننس ، فتارکب و خوشهای شناختی افبایش االتاادب تصویرسازی و کاخبرد آ  دخ اختقاء الازکرد ، فخوش
های آمادگی خوانی ، خیبی و اجرای برنام ی برنام هاهای هدایم آ  برای الازکرد بزین  ، فمراحل و شیوه

زدگی، استناده از مواد، واخوخدگی و تاریبفمداخال  خوانی برای تندخستی و بزبیستی وخزشکاخا : سوء
بخش ، های جساانی سالممکنندگا  دخ فعاییمدیدگی، تحوال  زندگی وخزشی، شرکمآسیب

 فسازوکاخهای افبایش ها ستگی تیای   
مسائل بایینی دخ  6

 شناسی وخزشیخوا 
شناسی بایینی، تاخیخچ  و های خوا های مرت ا با سالمم خوانی، تخص شناسی بایینی، حرف فتعریف خوا 

های آموزش، فعاییم شناسی بایینی دخ وخزش، تاخیخچ  حوزه دخ ایرا  و خاخم، مدلم احث فعزی خوا 
ها و عریف خفتاخ نابزنجاخ، خفتاخهای نابزنجاخ خایج دخ وخزش، نشان ای، مسائل و معیاخهای اخالهی ، فتحرف 

بندی، الزل خفتاخ نابزنجاخ و اختالال  خوانی ، فمصاح   های ط ق الالئم شاخ  اختالال  خوانی، نظام
پبشکی، انواع مصاح   ازنظر ساختاخ، ارول مصاح   بایینی، بایینی: انواع مصاح   ازنظر هدا، گباخش خوا 

واع مصاح   خایج دخ وخزش ، فسنجش بایینی، انواع مصاح   خایج دخ وخزش ، فسنجش بایینی: سنجش ان
های خایج دخ وخزش ، فهضاو  بایینی: فرایند و دهم، هوش، سنجش شخصیم، سنجش خفتاخی، سنجش

خویکردهای  های استرس،های مقابز : نشان بز ود هضاو  و تنسیر، اخت اط، گباخش بایینی ، فاسترس و شیوه
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ای و های آ ، منابع استرس دخ وخزش ، فوخزش حرف های خویاخویی و ها ست موجود دخ استرس، خوش
دیدگی و پیامدهای آ ، بازنشستگی و ای، سندخوم تاریب منرط، آسیبخوانی: ماهیم وخزش حرف بزداشم

اختالال  اضطرابی، اختالال  خزقی، اختالال  ای: پیامدهای آ  ، فاختالال  شایع دخ وخزشکاخا  حرف 
تنی، استناده از مواد، اختالال  کنترل تکان  یا هااخ مرضی، اختالال  خوا خوخد ، اختالال  شخصیم، سوء 

 سایر اختالال   
ی خوانی خایج دخ هاشناسی دخ وخزش ، فشناخم آزمو های خوا های خوانی و انواع آزمو فتاخیخچ  آزمو  سنجی دخ وخزشخوا  7

گیری ، گیری، ث ا  و خطای معیاخ اندازهشناسی وخزشی ، فواحدهای اندازههای ویژه خوا وخزش و آزمو 
شناسی وخزشی ، های خایج دخ خوا گ اخی آزمو ها و نحوه نارهفخصوریا  آماخی سفاال  و آزمو 

های های مزاخ و نحوه امتیازدهی آزمو  شناسی وخزشی ، فکاخبردهای خایج دخ خوا فتاریب اجرای آزمو 
 شناسی وخزشی  های خوا خوانی ، فنکا  اساسی دخ تحزیل آزمو 

شناسی سایناخ دخ خوا  8
 وخزشی

شناسی وخزشی ، فبرخسی و مطایع  سیر تحول مسائل فبازبینی و مروخ تحقیقا  معارر دخ زمین  خوا 
 شناسی وخزشی موخدتوج  دخ خوا 

شناسی خشد خوا  9
 پیشرفت 

ازتوید، توید و نوزادی ، محیطی، خشد پیش-فنظری  و پژوهش دخ خشد انسا  ، فم انی خشد: م انی زیستی
فنوباوگی و نوپایی: دوسال اول زندگی، خشد جساانی و شناختی و هیجانی و اجتااالی دخ ایب دوخا  ، 

تا  6شناختی، هیجانی و اجتااالی ، فاواسا کودکی:  سایگی با تککید بر خشد جساانی، 6تا  2فاوایل کودکی: 
سایگی با تککید بر انواع خشدها ، فنوجوانی: انتقال ب  ببخگسایی با تککید بر انواع خشدها ، اوایل  11

سال با تککید بر انواع خشدها ،  60تا  40سایی: ببخگسایی: یا جوانی با تککید بر انواع خشدها ، فمیا 
 باال با تککید بر انواع خشدها ، فپایا  زندگی: مرگ، مرد  و داغدیدگی  ب   60سایی: فکزب

پردازد. ایب شناختی میساالم منید ب  اخائ  مشاوخه خوا  128فدانشجو تحم نظر استاد خاهناا میبا   کاخوخزی 10
مرحز  اول، شود ، فدخ شناسی و مشاوخه انجام میهای خایج دخ خوا کاخوخزی تحم ضوابا کاخوخزی

های خود خا با استاد ب  کند و پس از مشاوخه یادداشمدانشجو دخ کناخ استاد، دخ جزسا  مشاوخه شرکم می
کند. پیش از مشاوخه دانشجو چاخچوب تنزایی مشاوخه میگ اخد ، فدخ مرحز  بعدی، دانشجو ب بحث می

 کند.  یم میازآ  گباخش خود خا ب  استاد تقدپیشنزادی ساختاخ مشاوخه و پس
 شده اسم.معرفی 4-11های ارزی آ  دخ جدول دخوس انتخابی و سرفصل     

   1393شناسی ورزشی مصو  ارشد روان. سرفصل و محتوای دروس انتخابی کارشناسی 4-11جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

الص ی ، فسازما  سیستم الص ی مرکبی و فدخآمدی بر سیستم الص ی ، فواحدها و اخت اطا  سیستم  شناسی خوانیالصب 1
شناسی یادگیری حرکتی ، فسیستم الص ی و محیطی ، فآناتومی و فیبیویوژی الص ی هیجا  ، فالصب

های الص ی شناسی افسردگی ، فپای های الص ی انگیختگی، استرس و اضطراب ، فالصبشخصیم ، فپای 
 پرخاشگری ، فمسیرهای الص ی دخد و خوحی  مقاومم  

ق و مالحظا  اخال 2
شناسی ای دخ خوا حرف 

 وخزشی

شناسی وخزشی و منابع دینی، هانونی و الرفی آ  ، ای برای خوا فمقدم ، ضروخ  ضوابا اخالهی و حرف 
شناسی ای خوا های حرف ها، وظایف و هدافمالحظا  اخالهی دخ حکام اسالمی و ایرانی ، فنقش

های االت اخدهی ، فمعیاخهای هانونی و شناسی وخزشی و نظاموا های خشت  خوخزشی ، فساختاخها و سازما 
ای و ای، رداهم، مسئوییم حرف پای : شایستگی حرف وپژوهش ، فارولدخ مشاوخه، آموزش اخالهی حرف 

الزای، احترام ب  حقوق و حنظ حرمم مردم، اهایم داد  ب  تندخستی دیگرا ، مسئوییم اجتااالی ، 
های فردی، سوءاستناده، ای، توج  ب  تناو ومی مانند اخت اطا  الزای و حرف فمعیاخهای اخالهی الا

 ها و اخت اطا  چندگان  و دستابد های فرهنگی، تضادوتعاخض، تضاد نقشتناو 
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شناسی شخصیم دخ خوا  3
 وخزش

های های فردی دخ وخزش ، فنظری فمقدم  و تعاخیف شخصیم و سابق  مطایع  شخصیم و تناو 
گرا و خویکرد کاوی، خویکرد یادگیری اجتااالی، خویکرد انسا پویشی یا خوا شخصیم: خویکرد خوا 

های پرکاخبرد ، فسنجش شخصیم دخ وخزش: های آزمو رنا  ، فاخزیابی و سنجش شخصیم و ویژگی
دخ  هاننس، خودباوخی خویشتب جساانی و برخسی آ های ویژه وخزشکاخا  ، فخودپنداخه، الب آزمو 

وخزش ، فشخصیم و الازکرد وخزشی: نقش شرکم دخ وخزش و شخصیم، شخصیم وخزشی و میبا  
 مزاخ ، شخصیم زنا  وخزشکاخ ، فنقش مشاخکم وخزش دخ خشد شخصیم  

شناختی مالحظا  خوا  4
 ونوجوانا وخزش کودکا 

ونوجوانی ، ففرایند انتخاب خشت  وخزشی فانگیبش مشاخکم وخزشی و پای ندی ب  وخزش دخ دوخا  کودکی
ونوجوانی ، فظرفیم توج  و ونوجوانی ، فمشاخکم وخزشی و خشد دوخا  کودکیدخ دوخا  کودکی

ونوجوانی ، فخشد شناختی و مشاخکم وخزشی ، فخشد فرایندهای حافظ  و وخزش دخ دوخا  کودکی
-ونوجوانا  ، فخشد خوانیدخ کودکا اجتااالی و مشاخکم وخزشی ، فخشد اجتااالی و مشاخکم وخزشی 

ونوجوانی ، فدخترا  ونوجوانا  ، فشخصیم و وخزش دخ دوخا  کودکیوحرکتی و مشاخکم وخزشی کودکا 
 و خشد اجتااالی دخ وخزش ، تکثیر مربی بر خشد اجتااالی  

یم بدنی ، فتکثیرا  وخزش دخ خشد شناختی فعایفسالمم خوانی ، ففعاییم بدنی و وخزش ، فمنافع خوا  سالمم خوانی و وخزش 5
شخصیم و سازگاخی اجتااالی ، فوخزش و سالمم خوانی زنا ، معزوال  ، فسالمم خوانی 

ونوجوانا  و وخزش ، فوخزش و سالمم خوانی سایخوخدگا  ، فوخزش و دخما  اختالال  خوانی ، کودکا 
 خوانی  ففعاییم بدنی و مشکال  بزداشم

خ شناسی اجتااالی دخوا  6
 وخزش

های گروه ، فجو انگیبشی ، شد  از طری  وخزش ، فخوابا دخ وخزش ، فخه ری مربی و پویاییفاجتااالی
تر ، فپرخاشگری های وخزشی وسیعففرایندهای اجتااالی و شناختی کزیدی دخ وخزش ، فوخزشکاخ دخ محیا

 دخ وخزش  
شناسی دخ منابع خوا  7

 اسالمی
سینا، وجسم ، نظرا  کندی، اببوهزب ، فخابط  خوا وننس با القلخابط  خومها ، فوننس و تناو  آ فخوم

ایدیب سزروخدی، غبایی و ابب الربی دخباخه ننس ، فمقایس  فاخابی، خواج  نصیر طوسی، مالردخا، شزاب
 شناسی جدید و هدیم با اسالم  شده دخ خوا کزی مواخد گنت 

 
   1396شناسی ورزشی مصو  دانشگاه تهران ارشد روان. کارشناسی4-11
شررده اسررم )کرراخگروه تخصصرری معرفی 5-11هررای ارررزی آ  دخ جرردول دخوس تخصصرری و سرفصررل     

 (.  1396الزوم وخزشی، 
   دانشگاه تهران(  1396شناسی ورزشی )مصو  . سرفصل و محتوای دروس تخصصی روان 5-11جدول  

 هاسرفصل درس ردیف
های آماخی دخ خوش 1

 شناسی وخزشیخوا 

ها و ت ییرا  پیشرفم، گیری شاخ ها، اندازهانواع جدول، ناایش دادهها، گیری، انواع مقیاسفمناهیم اندازه
گیری پیشرفم نس ی، دخردها، های گرایش مرکبی، منحنی ط یعی، انحراا معیاخ، واخیانس، اندازهشاخ 

اسپیرمب گیری خوابا: ضریب ها ستگی پیرسب، های معیاخ مانند زد، سیگاا، هال و تی ، فاندازهها، نارهناره
داخی آماخی، خطای نوع اول و گیری، تدویب و آزمو  فرضی ، معنیو کندال ، فآماخاستن اطی: انواع ناون 

های استن اطی، آماخ پاخامتریک و ناپاخامتریک ، فانتخاب آزمو  های آزمو فرضدوم، انواع مت یرها، پیش
های های تی و اا، آزمو با استناده از آزمو ها بینی، مقایس  میانگیبآماخی مناسب: خگرسیو  خطی و پیش

 تعقی ی ، فآزمو  ناپاخامتریک  
های تحقی  دخ خوش 2

 شناسی وخزشیخوا 
های الزای و غیرالزای، استدالل هیاسی و استقرایی، شناسی وخزشی، خوشفمناهیم اویی  تحقی  دخ خوا 

مستقل و وابست  ، فاخالق دخ تحقیقا  تحقی  بنیادی و کاخبردی، خوایی دخونی و بیرونی، مت یرهای 



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

345 ورزشی   شناسیروان  

ها، خضایم آگاهان ، محرمان  بود ، حریم خصوری، خفتاخ شایست ، آگاهی شناسی وخزشی: دستوخایعالخوا 
گیری، کنترل گیری: خوایی، پایایی، خطای اندازهاز نتایج، کایت  اخالق و شوخای داوخی ، فمناهیم اندازه

های تورینی ها ستگی و آزمایشی ، فطرمزمایشی حقیقی، نیا  و ش  های آالوامل تزدیدکننده ، فطرم
های متارکب، گروه اسای، تحزیل محتوا ، فکنترل های تحقی  کینی: مطایعا  موخدی، گروهپیاایشی ، فخوش

کینی: دخونی و بیرونی، سنجش کینیم تحقی ، تنسیر و تزخی  تحقی ، کاخبرد تحقی  ، فنگاخش تحقی : 
نام ، نکا  مربوط ب  نگاخش خوب و استناده، نگاخش پیشنزادی  تحقی ، محتوای فصول پایا منابع هابل

 خطاهای نگاخش    
گیری اهتصادی دخ گیری و تصایمهای مرت ا با تصایمخیبی حرکتی: اثرا  نوخو فالوامل تکثیرگ اخ بر برنام  نوخوساینس و حرکم 3

الضالنی بر کاخکرد حرکا  منارل چندگان  ، فتارکب بر -تیحرکم ، فبرخسی چگونگی تکثیر سیستم اسکز
الضالنی ، -واحدهای حرکتی مجبا و کاهش خستگی ناشی از انق اضا  ایجادشده توسا تحریکا  الص ی

های حرکتی و تناسب انتقال های دخگیر دخ یادگیری مزاخ حرکتی، دخک مکانیبمفبرخسی یادگیری و کنترل
 بیب حرکا   

شناسی خوا ارول  4
 وخزشی

های شخصیم، انگیبش و توج  دخ وخزش ، فانگیختگی، استرس و اضطراب دخ وخزش ، فکزیا  ، فبرخسی
شناسی اجتااالی وخزشی: خشونم، تسزیل اجتااالی، ها ستگی تیای، خه ری و اخت اطا  دخ وخزش ، فخوا 
مم، پای ندی ب  وخزش ، فتندخستی و های بدنی، فعاییم جساانی و اختقاء سالشناسی تاریب و فعاییمفخوا 

دیدگی دخ وخزش، تحوال  زندگی وخزشی و شناسی آسیببزبیستی وخزشکاخا : واخوخدگی، خوا 
های ذهنی: شناسی سوءمصرا مواد و دوپینگ دخ وخزش ، فآشنایی با مزاخ بازنشستگی وخزشکاخا ، خوا 

 ننس  تصویرسازی، کنترل تارکب و االتاادب گبینی، تنظیم انگیختگی، های الازکرد مایی، هداویژگی
استرس و الازکرد  5

 وخزشی
اجتااالی و محیطی و خیسک فاکتوخهای سالمم شایع -زاهای وخزشی خوانیهای مرت ا با استرسفتناو 
زاهای مبمب شناختی ب  استرسشناختی و زیسمهای خوا های اجتااالی و فرهنگ مختزف ، فپاسخدخ گروه

های مختزف اجتااالی و فرهنگی ، فمداخال  خفتاخی و شناختی برای تعدیل استرس توسا گروهشده تجرب 
ازآ  ت ییرپ یری زاهای محیطی بر کاخکرد سیستم الص ی خودمختاخ و پسو اختقا سالمم ، فاثرا  استرس

رپ یری ضربا  هزب افراد دخ حایم پای  و تحم استرس ، فکنترل کاخکرد سیستم الص ی خودمختاخ و ت یی
های زما  و فرکانس منظوخ کنترل آثاخ مخرب استرس ، فاختقاء مفین واسط  ابباخ ایوفیدبک ب ضربا  هزب ب 

زاهای محیطی ، منظوخ پیشگیری از افم الازکرد وخزشی تحم شرایا استرسهزب ب از ت ییرپ یری ضربا 
مرت ا با استرس ، فتککید بر اختقاء شناختی، اجتااالی و محیطی فبرخسی پاخامترهای فیبیویوژیک، خوا 

 خاهکاخهای فردی مدیریم استرس 
بخشی شناسی توا خوا  6

 های وخزشیو آسیب
های وخزشی ، فپای ندی های وخزشی ، فپاسخ خوانی ب  آسیبفمناهیم ، فالوامل شناختی اثرگ اخ بر آسیب

های شناسی آسیبشناختی دخ خوا وا های خوانی آ  ، فمداخال  خوخزشکاخ ب  فرایند توان خشی و جن  
 های وخزشی  بخشی و آسیبهای مشاوخه دخ توا شناختی و مزاخ های خوا وخزشی ، فاستناده از مدل

 شده اسم.معرفی 6-11های ارزی آ  دخ جدول دخوس انتخابی و سرفصل     
 دانشگاه تهران(  1396)مصو   شناسی ورزشی. سرفصل و محتوای دروس انتخابی روان 6-11جدول   
 هاسرفصل درس ردیف

های کاخبردی آزمو   1
 شناسی وخزشیدخ خوا 

-بندی آزمو  خوانی از دیدگاهشناسی وخزشی ، فتقسیمهای مزاخ  ذهنی دخ خوا فتاخیخچ  و انواع آزمو 
-فشناخم واحدهای اندازهومسابق  ، های مختزف ، فشناخم آزمو  خوانی خایج دخ وخزش و شرایا تاریب

ها و گیری و هنجاخها ، فخصوریا  سفاال  آماخی آزمو گیری، االت اخ، خوایی، سنجش، خطای اندازه
شناسی های خایج دخ خوا شناختی الازکرد وخزشی ، فتاریب اجرای آزمو هنجاخها برای سنجش خوا 



 

  Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

346 مبانی علوم ورزشی

شناسی های خایج دخ خوا تحزیل آزمو  وخزشی دخ شرایا تاریب و مسابق  ، فنکا  اساسی دخ امتیازدهی و
 وخزشی  

شناسی سایناخ دخ خوا  2
 وخزشی

شناسی وخزشی ، فبرخسی و مطایع  سیر تحول مسائل فبازبینی و مروخ تحقیقا  معارر دخ زمین  خوا 
 شناسی وخزشی موخدتوج  دخ خوا 

شناسی شناختی دخ خوا  3
 وخزش

های جدید دخباخه حافظ ، توج ، فرایندهای دخ وخزش ، فمروخ یافت شناسی شناختی فمناهیم و م انی خوا 
های های وخزشی ، فمروخ یافت حرکم، بازشناسی اشیاء و چزره دخ فعاییماساسی دخ شناخم دیداخی، ادخاک

جدید دخباخه حافظ ، توج ، فرایندهای اساسی دخ شناخم دیداخی، ادخاک حرکم، بازشناسی اشیاء و چزره 
گیری دخ های جدید دخ تنکر، استدالل، حل مسئز ، هضاو ، تصایمهای وخزشی ، فمروخ یافت مدخ فعایی

هایی محیا خهابتی و فعاییم وخزشی ، فبرخسی تعامل فعاییم وخزشی و شناخم دخ افراد م تال ب  بیااخی
 فعایی، پاخکینسو ، آیبایار، دیابم و امثال آ   مانند اختالل بیش

پردازد. ایب شناختی میساالم منید ب  اخائ  مشاوخه خوا  128فدانشجو تحم نظر استاد خاهناا میبا   کاخوخزی 4
شود ، فدخ مرحز  اول، شناسی و مشاوخه انجام میهای خایج دخ خوا کاخوخزی تحم ضوابا کاخوخزی

های خود خا با استاد ب  داشمکند و پس از مشاوخه یاددانشجو دخ کناخ استاد، دخ جزسا  مشاوخه شرکم می
کند. پیش از مشاوخه دانشجو چاخچوب تنزایی مشاوخه میگ اخد ، فدخ مرحز  بعدی، دانشجو ب بحث می

 کند. ازآ  گباخش خود خا ب  استاد تقدیم میپیشنزادی ساختاخ مشاوخه و پس
شناسی وخزشی برای خوا  5

 مربیا  
های خوانی برای مربیگری ، مربی و فرایندهای مربیگری وخزشی ، فمزاخ فمربیگری و فزسن  آ  ، فنقش 

های اخت اطی برای مربیگری ، های خه ری ، فتوسع  مزاخ فارول تاریب ذهنی برای مربیا  ، فمزاخ 
های های خوانی ب  وخزشکاخا  ، فاخزیابی خوانی شاگرد ، فچایشفپتانسیل و نقش مربی دخ آموزش مزاخ 

 ا مربیا  وخزشی  هاکاخی ب 
اخالق و مالحظا   6

شناسی ای دخ خوا حرف 
 وخزشی

شناسی وخزشی و منابع دینی، هانونی و الرفی آ  ، ای برای خوا فمقدم ، ضروخ  ضوابا اخالهی و حرف 
شناسی ای خوا های حرف ها، وظایف و هدافمالحظا  اخالهی دخ حکام اسالمی و ایرانی ، فنقش

های االت اخدهی ، فمعیاخهای هانونی و شناسی وخزشی و نظامهای خشت  خوا خها و سازما وخزشی ، فساختا
ای و ای، رداهم، مسئوییم حرف پای : شایستگی حرف وپژوهش ، فارولدخ مشاوخه، آموزش اخالهی حرف 

ی ، الزای، احترام ب  حقوق و حنظ حرمم مردم، اهایم داد  ب  تندخستی دیگرا ، مسئوییم اجتااال
های فردی، سوءاستناده، ای، توج  ب  تناو فمعیاخهای اخالهی الاومی مانند اخت اطا  الزای و حرف 

 ها و اخت اطا  چندگان  و دستابد های فرهنگی، تضاد و تعاخض، تضاد نقشتناو 
شناسی شخصیم دخ خوا  7

 وخزش
های فردی دخ وخزش ، فنظری های فمقدم  و تعاخیف شخصیم و سابق  مطایع  شخصیم و تناو 

گرا و خویکرد کاوی، خویکرد یادگیری اجتااالی، خویکرد انسا پویشی یا خوا شخصیم: خویکرد خوا 
های پرکاخبرد ، فسنجش شخصیم دخ وخزش: های آزمو رنا  ، فاخزیابی و سنجش شخصیم و ویژگی

ها دخ خودباوخی خویشتب جساانی و برخسی آ ننس، های ویژه وخزشکاخا  ، فخودپنداخه، الب آزمو 
وخزش ، فشخصیم و الازکرد وخزشی: نقش شرکم دخ وخزش و شخصیم، شخصیم وخزشی و میبا  

 مزاخ ، شخصیم زنا  وخزشکاخ ، فنقش مشاخکم وخزش دخ خشد شخصیم  
شناختی مالحظا  خوا  8

 ونوجوانا وخزش کودکا 
ونوجوانی ، ففرایند انتخاب خشت  وخزشی خزش دخ دوخا  کودکیفانگیبش مشاخکم وخزشی و پای ندی ب  و

ونوجوانی ، فظرفیم توج  و ونوجوانی ، فمشاخکم وخزشی و خشد دوخا  کودکیدخ دوخا  کودکی
ونوجوانی ، فخشد شناختی و مشاخکم وخزشی ، فخشد فرایندهای حافظ  و وخزش دخ دوخا  کودکی

ونوجوانا  ، فخشد خوانی و االی و مشاخکم وخزشی دخ کودکا اجتااالی و مشاخکم وخزشی ، فخشد اجتا
ونوجوانی ، فدخترا  ونوجوانا  ، فشخصیم و وخزش دخ دوخا  کودکیحرکتی و مشاخکم وخزشی کودکا 

 و خشد اجتااالی دخ وخزش ، فتکثیر مربی بر خشد اجتااالی  
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شناختی فعاییم بدنی ، فتکثیرا  وخزش دخ خشد نافع خوا فسالمم خوانی ، ففعاییم بدنی و وخزش ، فم خوانی و وخزشسالمم 9
شخصیم و سازگاخی اجتااالی ، فوخزش و سالمم خوانی زنا  و معزوال  ، فسالمم خوانی 

خوانی سایخوخدگا  ، فوخزش و دخما  اختالال  خوانی ، ونوجوانا  با وخزش ، فوخزش و سالممکودکا 
 خوانی  ففعاییم بدنی و مشکال  بزداشم

 
 شناسی ورزشی . دوره دکتری روان5-11

شناسی تربیتی وخزش  برگباخ شناسی بایینی وخزش  و فخوا شناسی وخزش با دو گرایش فخوا دوخه دکتری خوا 
شناسی بایینی وخزش، ب  دخما  الواخض خوانی و بزتر شد  کاخایی وخزشکاخا  از طری  آموزش شود. گرایش خوا می

بدنی و شناختی وخزش و فعاییمشناسی تربیتی وخزش، ب  زیربنای خوا تککید داخد. گرایش خوا های خوانی مزاخ 
شناسی وخزشی پردازد. هدا از تکسیس دوخه دکتری تخصصی خوا موضوع مزم سالمم خوانی از طری  وخزش می

خیبی، خاهناایی و برنام  شناسی وخزشی اسم تا بتوانند ب  پژوهش، آموزش،تربیم افراد متعزد و متخص  دخ خوا 
های الزای و پژوهشی دخ پیشرفم و گسترش تحزیل مشکال  دخ ایب شاخ  از الزم بپردازند و با نوآوخی دخ زمین 

هایی ب  شرم خود ب  تواناییآموختگا  هر یک از دو گرایش ایب مقطع انتظاخ میمرزهای دانش گام برداخند. از دانش
 (. 1393الزوم وخزشی،  دسم یابند  )کایت  7-11جدول 

 شناسی ورزش در دو گرایش آموختگان مقطع دکتری رشته روان. توانایی مورد انتظار از دانش7-11جدول 
 های مورد انتظارتوانایی  گرایش ردیف

شناسی خوا  1
 بایینی وخزش

 های خوانی محتال دخ محیا وخزشایف( مراه م و دخما  الواخض یا بیااخی
 های خوانیهای افبایش مزاخ منظوخ شناخم شیوهشناسی وخزشی ب انجام تحقیقا  خوا ب( طراحی و 

 های مختزف وخزشیوخاهناایی ب  هزرمانا  و مربیا  خشت م( اخائ  مشاوخه
 های دانشگاهیشناسی وخزشی دخ دوخهد( آموزش خوا 
 شناختی خویدادهای وخزشیه( تحزیل خوا 

شناسی خوا  2
 تربیتی وخزش

های خوانی وخزشکاخا  و اثرا  منظوخ شناخم ویژگیشناسی وخزشی ب ایف( طراحی و انجام تحقیقا  خوا 
 های وخزشیشناختی فعاییمخوا 

 بدنی، مربیا  وخزش و وخزشکاخا  وخاهناایی ب  معزاا  تربیمب( اخائ  مشاوخه
 های دانشگاهیشناسی وخزشی دخ دوخهم( آموزش خوا 

 های وخزشیتربیتی دخ موهعیمهای الزومگیری از یافت خیبی برای بزرهد( برنام 
 های وخزشیشناختی فعاییمه( تحزیل خوا 

طول دوخه دکتری چزاخ سال اسم و دخوس ایب دوخه اغزب جن   نظری و پژوهش داخند. طول هر نیاسال تحصیزی      
شناسی ساالم اسم. تعداد کل واحدهای دخسی دوخه دکترای خشت  آسیب  16هنت  آموزشی و مد  هر واحد نظری    16

واحد ، فدخوس انتخابی  10وس تخصصی واحد شامل فدخوس پای  شش واحد ، فدخ 36ارالحی، وخزشی و حرکا 
توضیح اسم ک  دخوس پای  برای هر دو گرایش اسم. الزم ب  8-11واحد  ب  شرم جدول  18دو واحد  و فخسای  

اخشد، تعداد واحدهای الزم دخسی مربوط  خا نگ خانده باشند یا از یکسا  اسم. دانشجویانی ک  دخ دوخه کاخشناسی
دخ ایب خشت  خا داشت  باشند، با پیشنزاد مدیرگروه و تصویب گروه آموزشی و تکیید ها هصد تحصیل سایر خشت 
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تحصیال  تکایزی دانشکده موظف هستند واحدهای دخسی کا ود خود خا تا سقف هشم واحد از بیب دخوس دوخه  
 (. 1393اخشد خشت  خفتاخحرکتی انتخاب و با موفقیم بگ خانند )کایت  الزوم وخزشی، کاخشناسی

 شناسی ورزش در دو گرایش   . دروس پایه، تخصصی و انتخابی مقطع دکتری رشته روان8-11ل جدو
 هادرس گروه درسی ردیف

شناسی شناختی پیشرفت  دخ شناسی افتراهی ، فخوا شناسی وخزشی ، فخوا های تحقی  دخ خوا فآماخ پیشرفت  و خوش پای   1
 وخزش  

-شناسی وخزشی پیشرفت  ، فتاریب مزاخ فسالمم خوانی و وخزش ، فخوا  شناسی تربیتی ورزش:روان الف( گرایش  تخصصی 2
شناسی وخزشی ، فسایناخ دخ ای دخ خوا های مشاوخه دخ وخزش هاگانی و هزرمانی ، فاخالق و مالحظا  حرف 

 شناسی وخزشی  خوا 
ای ، ففنو  مصاح   تشخیصی خ وخزش هزرمانی و حرف شناس خوانی دفآسیبشناسی بالینی ورزش:  ( گرایش روان 

 دخمانی دخ وخزش ، فکاخوخزی  های خوا شناختی دخ وخزش ، فکاخبرد نظری -دخ وخزش ، فدخما  خفتاخی
سنجی وجوانا  ، فخوا اجتااالی وخزش خهابتی کودکا -های خوانیفجن   شناسی تربیتی ورزش:الف( گرایش روان  انتخابی 3

 خوانی از دیدگاه اسالم ، پیشرفت  دخ وخزش ، فبزداشم
خوانی از شناسی وخزشی پیشرفت  ، فبزداشمدخمانی دخ وخزش ، فخوا فگروهشناسی بالینی ورزش:  ( گرایش روان 

 دیدگاه اسالم 
 9-11شناسی بایینی وخزش  دخ جدول  شناسی تربیتی وخزش  و فخوا های دخوس پای  دو گرایش فخوا سرفصل      
 شده اسم. اخائ 

 شناسی ورزشی در دو گرایش . سرفصل و محتوای دروس پایه مقطع دکترای روان 9-11جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

های آماخ پیشرفت  و خوش 1
شناسی تحقی  دخ خوا 
 وخزشی 

الامزی واخیانس ، فمدل خطی الاومی ، فآماخ فتوا  آماخی و اندازه اثر ، فمنط  پای  آناییب واخیانس ، فتحزیل
های پژوهش های آزمایشی ، خویکردهای تحقی  کینی ، فسنمهای ها ستگی ، فطرمناپاخامتریک ، فطرم

 شناسی وخزشییابی ، فپژوهش ضاب الال  دخ خوا کینی ، فپژوهش تاخیخی ، فپژوهش اخزش
های حارل از تاخیخ و گیری شخصیم انسا  ، فدیدگاهکننده کینیم شکلهای متناو  ت ییبفمروخ نظری  شناسی افتراهیخوا  2

های خایج برای مطایع  و سنجش شخصیم های فردی ، فخوشفرهنگ دخباخه شخصیم انسا  و تناو 
های های فردی ، فتناو فرهنگی تناو -های فردی ، فزیربنای اجتااالیفزیربنای زیستی تناو انسا  ، 

های های شناختی ، فتواناییها، مناهیم و مواخد مربوط ب  تواناییفردی دخ ظاهر، الازکرد و سالمتی ، فنظری 
  و اختالال  شخصیم ، ها، مناهیم و مواخد مربوط ب  شخصیم ، فمشکالویژه استثنایی شناختی ، فنظری 

 های فردی دخ طول زندگی  فتناو 
شناسی شناختی خوا  3

 پیشرفت  دخ وخزش
بندی های جدید دخباخه حافظ ، توج ، ط ق فشناخم و خویکردهای خایج دخ شناخم انسا  ، فمروخ یافت 

های جدید دخباخه یافت های خهابتی و وخزشی ، فمروخ گیری دخ فعاییمکرد ، حل مسئز ، استدالل و تصایم
ادخاک بینایی و توج  فرایندهای اساسی دخ شناخم دیداخی، توج  و الازکرد، ادخاک، حرکم و الال، 

های حافظ  دخازمد ، های وخزشی ، فحافظ : یادگیری، فراموشی، نظامبازشناسی اشیاء و چزره دخ فعاییم
ا : خواند  و ادخاک رح م کرد ، دخک حافظ  خوزمره، حافظ  دخ الازکردهای خهابتی و وخزشی ، فزب 

گیری، استدالل استقرایی و زبانی و تویید زبانی ، فتنکر و استدالل: حل مسئز  و خ رگی، هضاو  و تصایم
 های وخزشی ، فهشیاخی و سطوم متناو  آ   های وسیع، شناخم و هیجا  دخ فعاییمهیاسی، اف 
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 شناسی تربیتی ورزشانتخابی گرایش روانهای دروس تخصصی و . سرفصل1-5-11
شناسی شناسی وخزشی با گرایش خوا شده برای دخوس تخصصی مقطع دکتری خوا ها و محتوای تعییبسرفصل     

 (. 1393شده اسم )کایت  الزوم وخزشی، معرفی 10-11تربیتی وخزش دخ جدول 
 تربیتی ورزششناسی . سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش روان 10-11جدول 

 هاسرفصل درس ردیف
فزمین  نظری اخت اط سالمم خوانی و فعاییم وخزشی و تحزیل تحقیقا  مربوط ب  سالمم خوانی و وخزش ،  سالمم خوانی و وخزش 1

فارالم هویم دخ وخزش و فعاییم بدنی، وخزش و فعاییم بدنی و اخت اطا ، فرهنگ وخزش و فعاییم 
اجتااالی برای مشاخکم وخزشی ، فوخزش و پرخاشگری ، فتکثیرا  وخزش بر فشاخهای بدنی ، فحاایم 

ننس ، ای ، وخزش و ت ییرا  خزقی انسا  ، فوخزش و الب خوانی، فشاخهای خوانی ناشی از وخزش حرف 
 فوخزش و افسردگی ، فوخزش و اضطراب ، فوخزش و فعاییم شناختی  

شناسی وخزشی خوا  2
 پیشرفت 

های خوانی ، فمدیریم استرس خهابتی دخ وخزش خیبی اختصاری تاریب مزاخ ی ب  وخزش ، فطرمفپای ند
سازی ای ، فآمادگی خوانی برای تاریب و خهابم ، فمزاخ  تعامزی دخ وخزش ، فخاهکاخهای بزین حرف 

خوانی دخ الازکرد تیم ، فوسعم داد  ب  منزوم برد  دخ خهابم ، فپرخاشگری دخ وخزش ، فاستعدادیابی 
شناسی اختصاری برای های وخزشی و بازتوانی ، فهواداخا  وخزشی ، فخوا وخزش ، فپیشگیری از آسیب

 های متناو   وخزش
های تاریب مزاخ  3

مشاوخه دخ وخزش 
 هاگانی و هزرمانی

ای ، وخهای دخ وخزش ، فمسائل اخالهی دخ مشاوخه ، فمصاح   مشاهای مشاوخههای مشاوخه ، فمزاخ فنظری 
های مشاوخه دخ وخزش ، فدخ مرحز  اول دانشجو دخ کناخ استاد، دخ جزسا  مشاوخه شرکم فتاریب مزاخ 

گ اخد ، فدخ مرحز  بعدی دانشجو های خود خا با استاد ب  بحث میکند و پس از مشاوخه یادداشممی
ازآ  گباخش پیشنزادی ساختاخ مشاوخه و پسکند ، فپیش از مشاوخه دانشجو چاخچوب تنزایی مشاوخه میب 

 کند  طوخ مستقیم و غیرمستقیم الازکرد دانشجو خا اخزشیابی میکند. استاد ب خود خا ب  استاد تقدیم می
اخالق و مالحظا   4

شناسی ای دخ خوا حرف 
 وخزش

ای های حرف هدا ها و وظایف وفمقدم  ، فمالحظا  اخالهی دخ الزم و حکام ایرانی و اسالمی ، فنقش
های االت اخدهی ، شناسی وخزشی و نظامهای خشت  خوا شناسی وخزشی ، فساختاخها و سازما خوا 

ای، فمعیاخهای هانونی و اخالهی حرف  دخ مشاوخه، آموزش و پژوهش ، فارول پای : شایستگی حرف 
ایم داد  ب  تندخستی ای و الزای، احترام ب  حقوق و حنظ حرمم مردم، اهرداهم، مسئوییم حرف 

 دیگرا ، مسئوییم اجتااالی ، فمعیاخهای اخالهی الاومی  
شناسی سایناخ دخ خوا  5

 وخزشی
شناسی وخزشی ، شناسی وخزشی ، فنقد مقاال  و تحقیقا  دخ حیط  خوا فمروخ تحقیقا  معارر دخ خوا 

شناسی نشده دخ خوا مسائل حلشناسی وخزش ، فبرخسی فبرخسی سیر تحول مسائل موخدتوج  دخ خوا 
 خیبی تحقی  ، فتنظیم الازی یک طرم تحقیقی  وخزشی ، فآشنایی با نکا  مزم دخ طرم

شناسی شناسی وخزشی با گرایش خوا شده برای دخوس انتخابی مقطع دکتری خوا ها و محتوای تعییبسرفصل     
 شده اسم. اخائ  11-11تربیتی وخزش دخ جدول 
 شناسی تربیتی ورزش. سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش روان 11-11جدول 

 هاسرفصل درس ردیف
-های خوانیجن   1

اجتااالی وخزش خهابتی 
 ونوجوانا کودکا 

ونوجوانی ، شناسی وخزشی دوخا  کودکیشناسی خشد و مالحظا  متدویوژیک دخ تکامل خوا فم انی خوا 
ونوجوانی ، فاخت اط هاساال  و خشد خوانی دخ فعاییم بدنی فاثرخانواده دخ مشاخکم وخزشی دوخا  کودکی

ونوجوانا ، خشد انی دخ وخزش کودکا ونوجوانا  ، فتجاخب هیجادخاکی دخ کودکا -و وخزش خشد خود
اجتااالی -ونوجوانا  ، فاثرا  خوانیفرایندهای هیجانی با وخزش ، ففرایندهای انگیبشی دخ وخزش کودکا 
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ونوجوانا  ، های خوانی دخ کودکا  ونوجوانا  ، فخشد اخالق دخ وخزش ، فخشد مزاخ وخزش بر کودکا 
 های وخزشی   از آسیب ونوجوانا  با فشاخ ناشیفمقابز  کودکا 

سنجی پیشرفت  دخ خوا  2
 وخزش

های مصاح   و سنجش ، فاهایم االت اخ توافقی ، فافبایش مزاخ ففرایند آزمو  و سنجش ، فمت یرهای هابل
های های دخمانی ، فنوشتب گباخش برای متخصصا  دیگر ، فاخزشیابی آزمو بازخوخد آزمو  ، فتوری 

 شناسی وخزشی  شناختی ، فآینده سنجش دخ خوا خوا 
خوانی از دیدگاه بزداشم 3

 اسالم
-خوانی از دیدگاه اسالم و خابط  آ  با ایگوی زیستی خوانی، اجتااالی و معنوی ، فخویفمنزوم بزداشم
تاخهای دینی دخ شناختی، اخالهی و دینی ب  شخصیم سایم ، فنقش نیازمندها، االتقادا  و خفآوخدهای خوا 

های پیشگیری از دیدگاه اسالم ، فخانواده و خوانی ، فالوامل مخل سالمم خوانی و شیوهبزداشم
خوانی از دیدگاه اسالمی ، فنقش یادگیری و نزاد خوانی ، فخوابا اجتااالی و بزداشمبزداشم
 خوانی  وپروخش و بزداشمآموزش

 
 شناسی بالینی ورزشانتخابی گرایش روانهای دروس تخصصی و . سرفصل2-5-11

 شناسیشناسی وخزشی با گرایش خوا شده برای دخوس تخصصی مقطع دکتری خوا ها و محتوای تعییبسرفصل     
 (. 1393شده اسم)کایت  الزوم وخزشی، معرفی 12-11وخزش دخ جدول  بایینی

 ورزش الینیشناسی ب. سرفصل و محتوای دروس تخصصی گرایش روان 12-11جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

شناسی خوانی دخ آسیب 1
-وخزش هزرمانی و حرف 

 ای 

ها دخ زندگی وخزشی ، های دوخا  کودکی یا نوجوانی و نقش آ فبزنجاخی و نابزنجاخی ، فشناخم اختالل
مصرا های مرت ا با ای ، فاختاللتنی دخ وخزش هزرمانی و حرف فاختالال  اضطرابی، خزقی و خوا 

ای ، فاختالال  جنسی و هویم جنسی دخ زندگی وخزشی ، وحرف موادمانوال  دخ وخزش هزرمانی
ای ، فاختالال  خواب دخ اخدوهای وخزشی و نقش آ  دخ وحرف فاختالال  خوخد  دخ وخزش هزرمانی

زندگی  تکان ، سایکوتیک، شخصیم، سازگاخی دخای ، فاختالال : کنترلوحرف الازکرد وخزش هزرمانی
 ای  وحرف وخزشی و نقش آ  دخ وخزش هزرمانی

فنو  مصاح   تشخیصی  2
 دخ وخزش

های خرد دخ مشاوخه ، فمراجعا  مشکل ، فتجرب  های مشاوخه ، فمزاخ ای، مروخی بر مزاخ فخوابا مشاوخه
 های پیش از مسابقا  ببخگ،های ببخگ، خشم شدید، استرسهای وخزشی: باخممشاوخ ، فتجرب 

فرسودگی ، فموضوالا  الزای: آخایش اتاق مشاوخه، نگزداخی سواب ، خازداخی و ارول اخالهی ، فنیازهای 
 مشاوخ 

شناختی -دخما  خفتاخی 3
 دخ وخزش

ای ، وحرف مسئز  دخ وخزش هزرمانیهای حلدخمانی ، فدخما خفتاخی و خوا -فمقدم  ، فاتحاد دخما  شناختی
دخمانی با توج  ب  هیجانی و شناخم-جوانا  وخزشکاخ ، فخفتاخدخمانی منطقیخفتاخی با نو-فدخما  شناختی

 های وخزشی  دخمانی دخ محیاگرایی دخ خوا ای ، فتنوالا  سازندهوحرف های وخزش هزرمانیشرایا محیا
-های خوا کاخبرد نظری  4

 دخمانی دخ وخزش
-دخمانی، زومکاوی ، فنظری  تحزیل ت ادیی ، فگروهخوا های دخما  دخمانی ، فنظری و خوا  فماهیم مشاوخه

های آسیایی ، فموضوالا  خایج دخ مشاوخه و دخمانیدخمانی، دخما  چندوجزی ، فخوا دخمانی و خانواده
 دخمانی  خوا 

پردازد. ایب تاریب شناختی میخوا ساالم منید ب  اخائ  مشاوخه  128فدانشجو تحم نظر استاد خاهناا میبا   کاخوخزی 5
شود ، فدخ مرحز  اول، دانشجو دخ کناخ شناسی و مشاوخه انجام میهای خایج دخ خوا تحم ضوابا کاخوخزی

گ اخد ، های خود خا با استاد ب  بحث میکند و پس از مشاوخه یادداشماستاد، دخ جزسا  مشاوخه شرکم می
کند. پیش از مشاوخه دانشجو چاخچوب پیشنزادی ساختاخ مشاوخه می تنزاییفدخ مرحز  بعدی، دانشجو ب 

 کند. ازآ  گباخش خود خا ب  استاد تقدیم میمشاوخه و پس
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شرناسری  شرناسری وخزشری با گرایش خوا شرده برای دخوس انتخابی مقطع دکتری خوا ها و محتوای تعییبسررفصرل     
 شده اسم.  اخائ  13-11وخزش دخ جدول  بایینی

 ورزش شناسی بالینی. سرفصل و محتوای دروس انتخابی گرایش روان 13-11جدول 
 هاسرفصل درس ردیف

سنجی، های وخزشی ، فپویایی گروه و گروهفگروه و انواع آ ، ساختاخ گروه، خه ری گروه، خشد گروه، گروه دخمانی دخ وخزشگروه 1
دخمانی دخ وخزش، ای بر گروهای ، فمقدم وحرف های وخزشی دخ وخزش هزرمانیگروههای ویژگی

دخمانی دخ وخزش بخش دخ گروهدخمانی، الوامل دخما دخمانی تیای ، فاثرا  گروهخویکردهای نظری ب  خوا 
یای ، اثرا  دخمانی تدخمانی دخ وخزش: خویکردهای نظری ب  خوا ای بر گروهای ، فمقدم وحرف هزرمانی

هانونی -ای ، فموضوالا  اخالهیوحرف دخمانی دخ وخزش هزرمانیبخش دخ گروهدخمانی، الوامل دخما گروه
-مد  و بزندمد  دخ وخزش هزرمانیدخمانی کوتاهدخمانی، گروهدخمانی وخزشی ، فتنوع دخ گروهدخ گروه
 ای  وحرف مانیهای خودیاخی و حاایتی دخ اخدوهای وخزش هزرای ، فگروهوحرف 

شناسی وخزشی خوا  2
 پیشرفت 

های خوانی ، فمدیریم استرس خهابتی دخ وخزش خیبی اختصاری تاریب مزاخ فپای ندی ب  وخزش ، فطرم
سازی های تعامزی دخ وخزش ، فخاهکاخهای بزین ای ، فآمادگی خوانی برای تاریب و خهابم ، فمزاخ حرف 

منزوم برد  دخ خهابم ، فپرخاشگری دخ وخزش ، فاستعدادیابی خوانی دخ داد  ب  الازکرد تیم ، فوسعم
شناسی اختصاری برای های وخزشی و بازتوانی ، فهواداخا  وخزشی ، فخوا وخزش ، فپیشگیری از آسیب

 های متناو   وخزش
خوانی از دیدگاه بزداشم 3

 اسالم
-ایگوی زیستی خوانی، اجتااالی و معنوی ، فخویخوانی از دیدگاه اسالم و خابط  آ  با فمنزوم بزداشم
شناختی، اخالهی و دینی ب  شخصیم سایم ، فنقش نیازمندها، االتقادا  و خفتاخهای دینی دخ آوخدهای خوا 

های پیشگیری از دیدگاه اسالم ، فخانواده و خوانی ، فالوامل مخل سالمم خوانی و شیوهبزداشم
خوانی از دیدگاه اسالمی ، فنقش یادگیری و نزاد زداشمخوانی ، فخوابا اجتااالی و ببزداشم
 خوانی  وپروخش و بزداشمآموزش

 
 خالصه

های متعددی نداخد و تنزا دخ دوخه دکتری دخ دو گرایش فبایینی شناسی وخزشی  گرایشدخ الزوم وخزشی گرایش فخوا 
جامع   روخ  ناپیوست  دخ دانشگاهشناسی وخزشی ب شده اسم. دخ ایرا  خشت  خوا وخزشی  و فتربیتی وخزشی  تعریف

 شود. شناسی وخزشی  اخائ  میاخشد با هاا  گرایش الاومی فخوا شده اسم. دخ مقطع کاخشناسیکابردی تعریف-الزای
 

 هایی برای یادگیریفعالیت
ب  الالی  خود ها خا با توج  شناسی وخزشی مطایع  کنید و آ های کاخی تخصصی خوا دخباخه انواع حوزه •

 بندی کنید. اویویم

شد  ب  یک های ت دیلکنید و خاه بندی خود مشوخ شناسی وخزشی دخباخه اویویمبا چند متخص  خوا  •
های روخ  یک مقای  نقد و تحزیزی دخباخه خاهبندی خود خا ب شناس وخزشی موف  خا جویا شوید. جاعخوا 

 شناسی وخزش بنویسید.  کسب توفی  دخ خشت  خوا 
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ورزشی بیومکانیک  12 

 ورزشی  بیومکانیک رشته با آشنایی: کلی  هدف

 اهداف فصل:

 ورزشی بیومکانیک  رشته گیریشکل مبانی با آشنایی •

 ورزشی بیومکانیک ارشدکارشناسی دوره با آشنایی •

 ورزشی بیومکانیک  دکتری دوره با آشنایی •
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 مقدمه
های بد  تککید داخد. دخ ایب فصل ب  معرفی ایب خشت  خشت  بیومکانیک وخزشی بر ارول مکانیکی حاکم بر اخگا 

 شود. دانشگاهی پرداخت  می
 

 رشته بیومکانیک ورزشیگیری . مبانی شکل1-12
حرکتی، های الزای و دانشگاهی اسم ک  دخبرگیرنده الزوم زیستی، آناتومی، کنترل خشت  بیومکانیک وخزشی ازجاز  نظام

منظوخ دخک کینیم مکانیکی و های بد  اسم. ایب خشت  ب شناسی و ارول مکانیکی حاکم بر اخگا فیبیک، حرکم
کاخگیری مناهیم و ارول اویی  فیبیک دخ دخک منظوخ مطایع  و ب دوخا  زندگی و ب فرایند کنترل حرکم دخ طول 

های پای  تا حرکا  پیچیده وخزشی ک  توسا موجودا  زنده)الادتًا وتحزیل تورینی و کای حرکمط یعم و تجبی 
هاچنیب از دستاوخدهای  انسا ( دخ هر دو وضعیم ایستا و پویا هابزیم اجراشد  خا داخد، دایر شده اسم. الزم م کوخ

های آموزشی و سایر الزوم و معاخا انسانی ک  ب  نحوی با آ  خشت  مرت ا اسم بزره گرفت  و نتایج آ  خا دخ زمین 
 دهد.  پژوهشی موخداستناده هراخ می

 
 ارشد بیومکانیک ورزشی در ایران دوره کارشناسی. 2-12

منظوخ تربیم افراد ها ب تر کرد  آموزشاخشد خشت  بیومکانیک وخزشی، کاخبردیکاخشناسیهدا از تکسیس دوخه  
خیبی و اجرا، خاهناایی و نظاخ  و پژوهش های مختزف آموزشی، برنام متعزد و متخصصی اسم ک  بتوانند دخ زمین 

ب حوزه دخ پیشرفم و گسترش مرزهای های الزای و پژوهشی دخ ایدخ ایب شاخ  از الزم بپردازند و با نوآوخی دخ زمین 
خود ک  ب  یک مجاوال  اخشد خشت  بیومکانیک وخزشی انتظاخ میآموختگا  کاخشناسیدانش گام برداخند. از دانش

 (. 1393خیبی الزوم وخزشی، دسم یابند )کایت  برنام  1-12هایی الاومی و تخصصی ب  شرم جدول توانایی
 

 ارشد بیومکانیک ورزشیآموختگان کارشناسی عمومی و تخصصی مورد انتظار از دانش های . توانایی1-12جدول 
 های مورد انتظار توانایی نوع  ردیف 

های گوناگو  های کاخدانی و کاخشناسی خشت ایف(تدخیس دخوس مرت ا ب  گرایش تخصصی خود دخ دوخه  الاومی  1
 الزوم وخزشی 

 هابیومکانیک وخزشی دخ مراکب تحقیقاتی و دانشگاهب( انجام تحقی  و پژوهش مرت ا با 
 وتحزیل تورینی و کای اطالالا  بیومکانیکی دخ گرایش بیومکانیک وخزشیم( تجری 

 های وخزشی ها و سازما های مربیگری فدخاسیو  -د( تدخیس ارول بیومکانیکی دخ دوخه
های حرکتی وجنس و هابزیممنظر بیومکانیکی با توج  ب  سبایف( کاک ب  امر استعدادیابی دخ وخزش از  تخصصی 2

 افراد 
 های وخزشی ب( توانایی تحزیل بیومکانیکی مزاخ 
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های های آنتروپومتریکی و تواناییهای میدانی و آزمایشگاهی برای سنجش ویژگیم( توانایی اجرای آزمو 
 بدنی از منظر بیومکانیک وخزشی و تنسیر نتایج 

 ای ب  مربیا  و وخزشکاخا  برای بز ود الازکرد بیومکانیکی وخزشکاخا انجام خدما  مشاوخه د( 
های وخزشی از منظر بیومکانیکی وضعف با هدا ارالم اجرای مزاخ ه( توانایی تحزیل نقاط هو 

 وخزشی
های مختزف وخزشی با تککید  سازی دخ خشت سازی و بد  های آمادهخیبی و اجرای برنام و( توانایی برنام 

 های وخزشی  بر خالایم ارول بیومکانیکی دخ اجرای مزاخ 
ساالم و دخس الازی  16هنت  آموزش و مد  هر واحد نظری  16طول دوخه دو سال، طول هر نیاسال      

واحد  14واحد دخوس پای  ، ف 6واحد دخس شامل ف 32ساالم اسم. تعداد کل واحدهای دخسی  32آزمایشگاهی 
  دخ دوخه کاخشناسی، نام   اسم. دانشجویانی کدخوس تخصصی ، فشش واحد دخوس انتخابی  و فشش واحد پایا 

ها آمده باشند، باید واحدهای دخسی کا ود خود خا تعداد واحدهای الزم دخسی خا نگ خانده باشند یا از سایر خشت 
حداکثر شش واحد با نظر مدیرگروه بگ خانند ک  چزاخ واحد آ  باید از میا  دخوس الازی دوخه کاخشناسی باشد. 

گ خانند اما جبو جاع دخوس محاس   نخواهد شد. و فزبا  تخصصی  خا می دانشجویا  دو دخس فخایان  پیشرفت  
نام   نیب یک پروژه پژوهشی دخ حوزه تخصصی مربوط  اسم ک  دانشجویا  بعد از گ خاند  فدخس شش واحدی پایا 

ها ک  مجوز هواحد )الالوه بر دخوس ج رانی احتاایی( هابل اخ  خواهد بود. ضاب اینک  برخی دانشگا  26آمیب  موفقیم
شده نام  از دخوس نظری جایگبیب مشخ جای شش واحد پایا محوخ داشت  باشند، ب های آموزشبرگباخی دوخه

حال فدخوس تخصصی و انتخابی  دخ دو موخد خایج و اختصاری دانشگاه تزرا  ب  شرم استناده خواهند کرد. باایب
 اند.   شدهمعرفی 2-12جدول 

 ارشد رشته بیومکانیک ورزشیایه«، »تخصصی« و »انتخابی« کارشناسی . دروس »پ2-12جدول 
 ها درس نوع  ردیف 

 الضالنی   -فآماخ و خوش تحقی  دخ بیومکانیک وخزشی ، فمکانیک منارل ، ففیبیویوژی دستگاه الص ی پای  1
فمکانیک الضز  ، فبیومکانیک وخزشی کاخبردی ، فسایناخ دخ بیومکانیک وخزشی ، آزمایشگاه بیومکانیک  تخصصی 2

 خزشی   های و ، فبیومکانیک آسیب2 ، فبیومکانیک وخزشی1وخزشی ، فبیومکانیک وخزشی
افباخهای خایج دخ بیومکانیک وخزشی ، فاخگونومی دخ وخزش ، فآشنایی با ایکترومایوگرافی ، فنرم انتخابی 3

 شده   حرکتی ، فمطایع  هدایم فکنترل 
دخ دوخه خایج گ خاند  س  دخس از دخوس انتخابی با توج  ب  داشتب استاد و امکانا  دانشکده یا گروه، بنا بر      

شده معرفی  3-12اخشد بیومکانیک وخزشی دخ جدول  های دخوس پای  کاخشناسیتشخی  گروه ایبامی اسم. سرفصل
 اسم. 

 ارشد رشته بیومکانیک ورزشی کارشناسی های دروس پایه . سرفصل3-12جدول    
 ها درس نوع  ردیف 

  خوش و آماخ 1
 دخ تحقی 
 وخزشی بیومکانیک

فمناهیم اویی  تحقی  دخ بیومکانیک وخزشی ، فاخالق دخ تحقیقا  بیومکانیک وخزشی ، فمناهیم  
  های تورینیهای پژوهش آزمایشی ، فطرم گیری دخ تحقیقا  بیومکانیک وخزشی ، فظرم اندازه

ها ستگی و پیاایشی ، فخوش تحقی  کینی ، فکنترل کینی دخ تحقیقا  ، فنگاخش تحقی  ، فمروخی بر  
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های  های آزمایشی تناو  برای طرمهای آماخی ، فتحزیل طرم مناهیم آماخی ، فآزمو  فرضی  و تصایم
رف ، دوطرف  طواخیانس یکهای اسای ، فتحزیل های ها ستگی ، فآزمو  دادهای ، فآزمو دو ناون 
 ها   بینی تحزیل و برخسی دادهها ، فخگرسیو  خطی و پیشبیب آزمودنی دخو  و

های مکانیکی: شکل، مواد سازنده، نحوه چیدما  سزویی و موهعیم هراخگیری نس ی ،  فآشنایی با ویژگی منارل مکانیک 2
غضروا، تاندو ، الضال  و ساختاخهای دهنده منارل بد  انسا : استخوا ، ییگامنم، فاجباء تشکیل

های فوهانی و تحتانی منصزی  فمیبا  مشاخکم اجباء دخ حرکا  ، فمناهیم پای  سینااتیک منارل اندام
ها ، فمطایع  سینتیکی: نیرو، گشتاوخهای نیرو و توا  دخ منارل دخ دو موهعیم ایستا و  و ستو  مزره 

 پویا  
 دستگاه فیبیویوژی 3

 الضز   الصب و
یابی، رنحا  حرکتی و حرکا  منارل ، فساختاخهای  معرفی بد ، موهعیم کای دشناختی، جزمف

بدنی دخگیر دخ حرکم ، فساختاخ و الازکرد استخوا ، منارل و الضال  دخ حرکم ، ففیبیویوژی  
انق اض الضال  ، فدیدکزی آناتومی سطح الضال  آگونیسم و آنتاگونیسم ، فدستگاه الص ی مرکبی،  

ها ، فم انی و حرکم ، فم انی حرکا  خودکاخ و غیرخودکاخ ، ففیبیویوژی گیرنده محیطی، حس
های ساه  م ب،  های تعادیی ، فمکانیسم های نخاالی و خفزکسمسیرهای الص ی، حس الاقی، مکانیسم

های م ب ، فم انی دستگاه الص ی های م ب، سیستم ییا یک ، فالازکردهای حرکتی نیاکرهمخچ ، نیاکره
 پ یری دستگاه حرکتی   خ، الضز ، واحدهای حرکتی، تط ی خودمختا

 (.  1391شده اسم )کایت  تخصصی الزوم وخزشی، معرفی 4-12های آ  دخ جدول دخوس تخصصی و سرفصل     
 ارشد بیومکانیک ورزشی . سرفصل و محتوای دروس تخصصی کارشناسی 4-12جدول  

 ها سرفصل درس ردیف 
فآنتروپومتری الضال  ، فبیومکانیک سیستم الضالنی ، فمکانیک الضال  ، فتاندو ، محل   مکانیک الضال   1

 های بشر ، فمشاخکم دانشجویا  دخ انجام کاخهای کالسی آناتومیکی تاندو 
 وخزشی یکبیومکان 2

 کاخبردی 
های وخزشی ، فدانش مکانیک وخزشی برای کاخ، وکینی دخ تحزیل مزاخ فخویکردهای کای

های وخزشی و تعییب اهداا ، فآشنایی با ارول مکانیک شامل ارل مداخز   وتحزیل مزاخ تجبی 
اندازه حرکم  -ضرب  ها، ارل جاع گشتاوخ نیروها، ارول تعادل، ارل ها، ارل جاع سرالم اندام

ای ،  و برخوخد، ارل دستکاخی گشتاوخ اینرسی، ارل تویید بقای اندازه حرکم خطی و زاوی 
فآشنایی با نحوه تقسیم یک مزاخ  وخزشی ب  مراحل مختزف ، فتعییب حرکا  کزیدی دخ تحزیل  

های  یک مزاخ  بر اساس ارول مکانیک ، فنحوه شناسایی و تصحیح اشت اها  دخ مزاخ  
خزشی ، فمناهیم حرکا  بد  از میا  یک سیال و مقاومم سیایی، الوامل اثرگ اخ بر حرکم از  و

 میا  هواوآب ، فمشاخکم الازی دانشجویا  با اخائ  مطایب مرت ا با موضوع دخ کالس   
 بیومکانیک دخ سایناخ 3

 وخزشی
ها و  دخ کننرانسنویسی، تزی  و اخائ  گباخش مطایب الزای نویسی، مقای فآموزش نحوه گباخش

های الازی دخ هر س   ها، تزی  طرم پژوهشی، تزی  و اخائ  مطزب دخ کننرانس  و فانجام پروژهپروژه
 نویسی و تزی  و اخائ  گباخش دخ کننرانس   نویسی، مقای بخش: گباخش

 بیومکانیک آزمایشگاه 4
 وخزشی

ها دخ آزمایشگاه ، فاساس کاخ  چینش آ  فبیا  اهداا و آشنایی کزی با وسایل آزمایشگاهی و ارول 
سنج ، فاساس کاخ دوخبیب، ینب و ث م تصاویر دوبعدی ، فارول کایی راسیو  ایکتروگانیومتر و شتاب

های سینااتیک و ارول نشانگرگ اخی ،  و ت دیل مختصا  تصویر ب  مختصا  آزمایشگاه ، فمدل 
وخیر سیگنال و اهایم آ  دخ پردازش  های متناوب و تصادفی ، فت دیل فهای سیگنالفویژگی
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ها و اهایم پاالیش نویب از سیگنال ، گیری ، فمنابع نویب دخ سیگنالسیگنال ، فتئوخی ناون 
های حرکتی و  ها ، فپاالیش دیجیتال سیگنالهای پاالیش نویب سیگنال و مقایس  تکنیکفتکنیک

کزی دخ ایکترومایوگرافی و پردازش  انتخاب فرکانس برشی ، فاساس کاخ رنح  نیروسنج ، فارول  
    EMGسیگنال 

فمعرفی مختصا  آزمایشگاهی و محزی و آشنایی با پاخامترها دخ تحزیل کامل سینااتیک ،  1وخزشی بیومکانیک 5
-سینااتیک حرکم و تنسیر ت ییرا  زوایای منصزی پائیبفمحاس ا  زوایای مطز ، نس ی و تحزیل

-های آنتروپومتری و محاس ا  گشتاوخ اینرسی بر اساس هر یک از مدل تن  دخ گام نرمال ، فمدل 
و اهایم آ  دخ تحقیقا    COPها ، فگشتاوخ نیرو و تعییب مرکبثقل سیستم حرکتی ، فمنزوم 

وم انی دینامیک مستقیم و معکوس دخ دوبعد ، فمحاس ا   حرکتی دخ تحزیل حرکم ، فارول کنترل 
ها دخ گام  و گشتاوخی نیروی الضال  و تنسیر ناوداخ آ   ایعال منصزینیروهای دوبعدی الکس

استخوا  دخ منارل و محاس ا  آ  و تنسیر ناوداخ آ  دخ  ب نرمال ، فنیروهای مکانیکی استخوا 
ها دخ  گام نرمال ، فانواع انرژی اندام و منارل ، فمحاس ا  کاخ و توا  منصزی تنسیر ناوداخ آ 

 ها و منارل   اخایی مکانیکی حرکم ، فانتقال انرژی اندامگام نرمال ، فمحاس   و تحزیل ک
فمعرفی مت یرهای بیومکانیک گسست  و پیوست  دخ تحقیقا  ، فکاخبرد مت یرهای گسست  مانند    2وخزشی بیومکانیک 6

های حرکتی ، ففب  تریب خکوخد دخ تحزیل مزاخ میانگیب، ت ییرپ یری، میان ، دامن ، باالتریب و پائیب
و  CPRزاوی  دخ تحزیل حرکم و تنسیر آ  ، فآشنایی با فنو  محاس   ب منحنی زاوی خسم 

Factor Coding دخ تعییب ،Coupling motion ها و تنسیر منحنی آ  ، فمنزوم محاس ا  اندام
Cross correlation  و اهایم آ  دخ تحقیقا  بیومکانیک ، فآشنایی با تکنیکPrincipal 

component analysis  دخ تحزیل گام ، فتحزیل بیومکانیکی پایداخی، تواز  و تعادل دخ مزاخ-
ا ، فتحزیل بیومکانیکی دوید ، پرید  و پرتاب ، فانجام محاس ا  و تحزیل حرکم توسا  ه

 دانشجویا    
 هایآسیب بیومکانیک 7

 وخزشی
های  بازبینی مکانیبم آسیب مزاخ ودخما  و های وخزشی ، فمناهیم آسیببندی آسیبفابعاد و ط ق 

های وخزشی ،  فوهانی دخ مزاخ ها و منارل اندام ها دخ استخوا وخزشی ، فبیومکانیک آسیب
 های وخزشی  های سر، گرد  و تن  دخ مزاخ فبیومکانیک آسیب

 شده اسم.معرفی 5-12های ارزی آ  دخ جدول دخوس انتخابی و سرفصل     
   ارشد بیومکانیک ورزشیسرفصل و محتوای دروس انتخابی کارشناسی . 5-12جدول 

 ها سرفصل درس ردیف 
های الضالنی و اسکزتی ، فارول مکانیک الضز : هدخ ، سنتی و توا   وجود آوخنده آسیبفالزل ب  وخزش  دخ اخگونومی 1

های  احتاال دخد ، فمدل وخی، تکخیر دخ خستگی و کاهش ها با افبایش بزرهالضالنی و اخت اط آ  
های پای  هاراه با استناده از انواع ابباخ مانند خاکم،  وتحزیل مزاخ بیومکانیکی برای تجبی 

های وخزشی اثرگ اخ بر بیومکانیک های اخگونومی تجزیبا  و محیا دستکش، کنش ، فشاخ 
یستاوپویا دخ وخزش و های هامتی اوسر ، فوضعیمها، گرد مزرهفوهانی و تحتانی و ستو اندام

های  های بدنی مختزف ، فمطایع  مکانیبمهای اخگونومی موخدنیاز فعاییمها با شاخ اخت اط آ 
بدنی ، فتحزیل مزاخ  و تجزیبا  وخزشی توسا  خوخد  هنگام فعاییمسرخوخد  و زمیب

 دانشجویا  از منظر اخگونومی   
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 با آشنایی 2
 ایکترومایوگرافی 

های بیوایکتریک آناتومی و فیبیویوژی الضز  ، فتکثیرا  فیبیویوژی خوی ایکترومایوگرام ،  فسیگنال
 ، فمزبوما  جریا  خاز –النوا  یک مداخ مقاومم الضز  ب   -فمزبوما  مداخهای ایکتریکی، فی ر

 ، فمناهیم امپدانس وخودی،  EMGهای متناوب سیگنال ، فابباخ متناوب ، فمروخی بر کنوانسیو 
های کامپیوتر ، فسیگنال  های متناوب، فیزترها و واسط کننده، پاسخهای تقویمپاخازیم

-پاخازیم و شیوهایکترومایوگرافی و تحزیل آ  ، فمنزوم فرکانس و م احث مرت ا با آ  ، فمنزوم 
 ایکترومیوگرافی     onset-offset ، فآناییب  EMGهای کاهش پاخازیم اطالالا  دخ سیگنال 

  دخ  خایج افباخهاینرم 3
 وخزشی بیومکانیک

نویسی با  های اطالالاتی ، فبرنام نویسی خایج و ارطالحا  کاخبردی زبا های برنام فانواع زبا  
سازی  نویسی دخ حد ابتدایی و سنکرو اطالالا  بانک اطالالاتی و فرمولپرو برای پردازش فاکس

 ،  Microsoft Excellنویسی و پردازش اطالالا  دخ محیازمانی دو دست  اطالالا  ، ففرمول
ها ب   و سایر فرمم CSVهای اطالالا  متنی مانند و کاخ با آ  ، فت دیل فایل MatLabافباخ فنرم
و   Kionoveaافباخهای ویدئوگرافی نظیر برد و اکسل ، فارول کاخ با نرمهای اطالالاتی پرکاخبانک

Quinticهای آزمایشگاه بیومکانیک نظیر افباخهای دستگاه ، فنرمEMGهای ایبوکینتیک ، نیروسنج
افباخهای ویژه تحزیل ایاا  محدود ، فآشنایی و ایبومتریک، آناییب حرکم ، فآشنایی با برخی از نرم

 افباخهای موجود   نویسی و تحزیل نرمسازی کامپیوتری ، فبرنام افباخهای ش ی مبا برخی نر
های حسی دخ  حرکتی ، فمشاخکمحرکتی کنترل -حرکتی ، فاساس الص یهای کنترل فنظری  حرکتیکنترل 4

های الازکرد و  حرکتی ، فویژگیحرکتی ، فنقش المس ، بینایی و حس الاقی دخ کنترل کنترل 
های پیچیده ، فارول سرالم و دهم ، فهااهنگی ، فآمادگی حرکم ، فتوج   حرکتی مزاخ  کنترل 

 های حافظ ، فراموشی و خاه ردها   النوا  من ع ظرفیم محدود ، فمفین و حافظ  ، فتوج  ب 
دانشجو جزم مطایع    نام  و نیاز دانشجو، موضوالی خا برایفاستاد خاهناا با توج  ب  موضوع پایا  شده هدایم مطایع  5

 شده اسم.  کند. دانشجو مزبم ب  گباخش هنتگی از مطایعا  انجام نظری و پیشین  تحقی  تعییب می
 

 . دوره دکتری بیومکانیک ورزشی 3-12
منظوخ تربیم افراد متعزد و متخصصی ها ب تر کرد  آموزشهدا از تکسیس دوخه دکتری بیومکانیک وخزشی کاخبردی

خیبی و اجرا، خاهناایی و نظاخ  و پژوهش دخ ایب شاخ  از الزم های مختزف آموزشی، برنام بتوانند دخ زمین اسم ک   
های الزای و پژوهشی ایب حوزه دخ پیشرفم و گسترش مرزهای دانش گام برداخند. از بپردازند و با نوآوخی دخ زمین 

دسم یابند  )کایت    6-12اومی و تخصصی ب  شرم جدول هایی الخود ب  تواناییآموختگا  ایب مقطع انتظاخ میدانش
 (. 1392الزوم وخزشی، 

 آموختگان مقطع دکتری رشته بیومکانیک ورزشی . توانایی مورد انتظار از دانش6-12جدول 
 های مورد انتظار توانایی نوع  ردیف 

 های وخزشی سازما ها و های مربیگری فدخاسیو ایف( تدخیس ارول بیومکانیکی دخ دوخه الاومی  1
 های وخزشی مطاب  با ارول بیومکانیکیوتحزیل تکنیکب( تجبی 

های تحقیقاتی دخ خشت  النوا  استاد مشاوخ و خاهناا دخ طراحی و تنظیم طرمم( هدایم دانشجویا  ب 
 بیومکانیک
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های گوناگو  کاخشناسی خشت های کاخدانی و  تدخیس دخوس مرت ا با گرایش تخصصی خود دخ دوخه 
 اخشد دخ خشت  بیومکانیک وخزشیالزوم وخزشی و کاخشناسی

 هاانجام تحقی  و پژوهش مرت ا با بیومکانیک وخزشی دخ مراکب تحقیقاتی و دانشگاه
های وجنس و هابزیمایف( کاک ب  امر استعدادیابی دخ وخزش از منظر بیومکانیکی با توج  ب  سب تخصصی 2

 حرکتی افراد 
 های وخزشیها و مزاخ ب( توانایی تحزیل بیومکانیکی آسیب

 ای ب  مربیا  و وخزشکاخا  برای بز ود الازکرد بیومکانیکی وخزشکاخا م( انجام خدما  مشاوخه 
های وخزشی از منظر بیومکانیک وضعف با هدا ارالم اجرای مزاخ د( توانایی تحزیل نقاط هو 

 وخزشی
های مختزف وخزشی با تککید  سازی دخ خشت سازی و بد  های آمادهخیبی و اجرای برنام ه( توانایی برنام 

 های وخزشی بر خالایم ارول بیومکانیکی دخ اجرای مزاخ 
های  های وخزشی ب  وخزشکاخا  و مربیا  خشت وخاهناایی برای پیشگیری از بروز آسیبو( اخائ  مشاوخه

 وخزشیمختزف 
دیده و معزول با تککید بر  خیبی و تجویب فعاییم وخزشی برای وخزشکاخا  آسیبز( توانایی برنام 

 های بیومکانیکیویژگی
خیبی فعاییم وخزشی دخ مراکب بازتوانی م( مشاخکم دخ کاخهای گروهی مشاوخه، خاهناایی و برنام 

 وخزشی
طول دوخه دکتری چزاخ سال اسم و دخوس ایب دوخه اغزب جن   نظری و پژوهش داخند. طول هر نیاسال تحصیزی      
ساالم اسم. تعداد کل واحدهای دخسی دوخه دکترای خشت  بیومکانیک  16هنت  آموزشی و مد  هر واحد نظری  16

تخابی یا اختیاخی هشم واحد  و فخسای  واحد ، فدخوس ان 10واحد شامل فدخوس تخصصی یا ایبامی  36وخزشی، 
اخشد، تعداد واحدهای الزم دخسی مربوط  اسم. دانشجویانی ک  دخ دوخه کاخشناسی 7-12واحد  ب  شرم جدول  18

ها هصد تحصیل دخ ایب خشت  خا داشت  باشند، با پیشنزاد مدیرگروه و تصویب گروه خا نگ خانده باشند یا از سایر خشت 
تکیید تحصیال  تکایزی دانشکده موظف هستند واحدهای دخسی کا ود خود خا تا سقف شش واحد از آموزشی و 

 (.1392اخشد بیومکانیک وخزشی انتخاب و با موفقیم بگ خانند )کایت  الزوم وخزشی، بیب دخوس دوخه کاخشناسی
 . دروس پایه، تخصصی و انتخابی مقطع دکتری رشته بیومکانیک ورزشی  7-12جدول 

 ها درس گروه درسی  یف رد
نویسی دخ تحزیل حرکم ، فبیومکانیک وخزشی پیشرفت  ،  سازی و برنام فآناتومی بایینی و الازکردی ، فمدل تخصصی 1

 های آزمایشگاه بیومکانیک وخزشی   فنوخومکانیک حرکا  انسا  ، فتکنیک
بعدی حرکا   های حرکتی ، فتحزیل س  فبازتوانی آسیبفسایناخ و خوش تحقی  دخ بیومکانیک وخزشی ،   انتخابی 2

اسکزتی ،  -های الضالنیانسا  ، فآناتومی و بیومکانیک انسا  دخ دوخا  خشد ، فپاتومکانیک سیستم
 شده   های وخزشی ، فمطایع  هدایمفبیومکانیک آسیب

  8-12بیومکانیک وخزشرری دخ جدول شررده برای دخوس تخصررصرری مقطع دکتری ها و محتوای تعییبسرررفصررل       
 (.  1392وخزشی، اسم )کایت  الزوم شدهمعرفی
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 . سرفصل و محتوای دروس تخصصی دکترای بیومکانیک ورزشی8-12جدول 
 ها سرفصل درس ردیف 

 و بایینی آناتومی 1
 الازکردی 

آنتروپومتریکی بد  وخزشکاخا  ،  های کیب های انسا ، اخزیابیهای بزین  انداموم انی اندازهفارول 
بد  و اجراهای وخزشی ، فهامم  بد ، ترکیبهای اخزیابی ترکیببدنی دخ وخزش، خوشفترکیب

اندام  های اخزیابی هامم، تناسباندام، خوشاندام ، فاثر خشد دخ ت ییرا  هامم و تناسبو تناسب
دخ توا ، اخزیابی توا  الضال ،   های نژادی ، فتوا ، کینیم اجرای مزاخ  تکثیرگ اخ و ویژگی

های تارینی بز ود توا  ، فتندی و مالحظا  الص ی، فیبیک بد ، بیوشیای، بیومکانیکی و خوش
پ یری، کشش، اجبای آناتومیکی و فیبیویوژیکی کشش، سازوکاخ  آنتروپومتریکی ، فانعطاا

های  حزیل مزاخ های تکشش و الوامل مرت ا با آسیب ، فباالنس و چابکی با وخزش ، فخوش
های تورینی و کای ، فآناییب تصویری دخ  ها، برخسی تحزیلهای آناییب تکنیکوخزشی، مدل
بعدی ، فکاخبرد بیومکانیک  های وخزشی، خطاها دخ تحزیل حرکم، آناییب دو و س اجرای مزاخ  

و  های وخزشی ، فنقش حرکم دخ ارالم مزاخ ، مالحظا  بیومکانیکی دخ کاهش میبا  آسیب
های الضالنی، منصزی و استخوانی ، فخستگی و  تارینا  وخزشی برای پیشگیری از آسیب

تحرکی، آسیب و افبایش سب ،  های الص ی، الضالنی، منصزی و استخوانی، اثر کمآسیب
فت ییرا  پاتویوژیکی دخ ساختاخ و الازکرد تن ، سین  و شکم ، فت ییرا  پاتویوژیکی دخ ساختاخ 

ها و دخدهای ستو  مزره ، فت ییرا  پاتویوژیکی دخ ساختاخ و الازکرد یبو الازکرد یگب ، فآس
 فوهانی و تحتانی ، فت ییرا  پاتویوژیکی دخ ساختاخ و الازکرد سر   اندام 

-سازی و برنام مدل 2
 نویسی دخ تحزیل حرکم 

بعدی و پردازش خیاضی دخ های دوبعدی و س سازی ، فکاخبرد ماتریسفکاخبردهای مدل
سازی دخ بیومکانیک وخزشی و مزندسی  افباخهای کاخبردی مدلبیومکانیک وخزشی ، فنرم

سازی سیستم افباخ متزب و ابباخهای مختزف کاخبردی ، فمدل پبشکی ، فکاخ الازی با نرم
-های رزب اجبا ، فمدلسازی خیاضی دخ بیومکانیک وخزشی ، فمدلالضالنی ، فمدل-اسکزتی

، ABAQUSافباخهای های ایاا  محدود ، فآشنایی با نرم سازی با خوشپ یر ، فمدلهای انعطاا
COSMOS ،ANSYS  وDYNA3Dافباخ سازی بیومکانیکی با نرم ، فمدلAnyBody  ، 

های الص ی  سازی دوبعدی یک، دو و چندسگانتی دخ بیومکانیک وخزشی ، فمقدما  ش ک فمدل
افباخ  انا  مختزف آ  ، فکاخ الازی با نرمو امک OpenSimافباخ مصنوالی ، فکاخ الازی با نرم 

SIMM افباخ  سازی حرکا  با نرمسازی آناتومیکی و ش ی و امکانا  مختزف آ  ، فمدل
OPenSimافباخ سازی کینااتیکی و کینتیکی ساده با نرم ، فمدلOpennSim     

 وخزشی بیومکانیک 3
 پیشرفت 

م احث بیومکانیک وخزشی ، فمروخی بر جایگاه،  فمروخی بر مناهیم و ارطالحا  خایج دخ 
های  گیری دخ تحزیل بیومکانیکی حرکا  انسا  ، فارول خوشها و ابباخهای اندازهنقش، خوش

شناسی مقاال  دخ زمین  تحزیل کینی  تحزیل تورینی بیومکانیکی حرکا  انسا  و مروخ بر خوش
ومکانیکی حرکا  انسا  ، فنقش  ها دخ تحزیل تورینی بیهای وخزشی ، فنقش مدلمزاخ  

های کای و مروخ مقاال   حواس دخ تحزیل تورینی بیومکانیکی حرکا  انسا  ، فارول خوش 
گیری و تحزیل تورینی و مرت ا برای تحزیل حرکا  انسا  ، فجایگاه و نقش خطا دخ اندازه
کانیکی ه ل از شده بیومآوخی کای حرکا  انسا  ، فمراحل پردازش اطالالا  خام و اویی  جاع 

های آماخی دخ تحزیل بیومکانیکی اطالالا  تورینی و  تحزیل اطالالا  کای ، فنقش شاخ 
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کای حرکا  انسا  ، فتحزیل آناتومیکی و بیومکانیکی چند مزاخ  توسا دانشجویا  ، فبحث و  
 برخسی مقاال  منتشره داخزی و خاخجی دخ حیط  بیومکانیک وخزشی   

  حرکا  نوخومکانیک 4
 انسا 

فساختاخ کزی و جبئی سیستم الص ی ، فم انی توریف حرکم با خویکرد نوخوبیومکانیکی 
الضالنی با تککید بر الزوم وخزشی ، ففیبیویوژی و  -های پای  ، فم انی فیبیویوژیکی الص یمزاخ  

های خفزکسی و اخادی ،  مکانیک الضز  و واحدهای حرکتی ، فبرخسی نوخومکانیکی حرکم
 وخومکانیکی اجبا و الازکرد دستگاه تک منصز  و چند منصز    فبرخسی ن

 آزمایشگاه هایتکنیک 5
 وخزشی بیومکانیک

-بعدی دخ آزمایشگاه ، فاساس و م انی فتوگرافی س فارول چینش ابباخهای ض ا اطالالا  س 
ا خوش  گیری ، فم انی ت دیل سیگنال آنایوگ ب  دیجیتال ، فآشنایی ببعدی و تعییب خطای اندازه

DLT  های انتروپومتری  بعدی نقاط ، فابباخهای تعییب ابعاد بد  ، فمدلدخ تعییب مختصا  س
زمانی آ  با  ها ، فاساس کاخ با رنح  نیروسنج و همبعدی اندامجزم تعییب مرکب جرم س 

 EMGزمانی آ  با دوخبیب ، فاساس کاخ با دستگاه دوخبیب ، فاساس کاخ با رنح  نیروسنج و هم
و تنسیر   EMGزما  دوخبیب، رنح  نیروسنج و های آ  ، فض ا هم و محاس ا  پیشرفت  داده

های خام ، فمحاس ا  ت دیل فوخیب و طیف توانی دخ  های پاالیش دادهها ، مروخ بر خوشنتایج آ 
نیک، آماده ناود  بخش استناده از ابباخهای  آناییب حرکتی ، فکاخوخزی دخ آزمایشگاه بیومکا

وتنظیم خوش استناده از ابباخها دخ تنظیم گباخش  شناسی یک تحقی  ، فتزی تحقی  دخ خوش
 تحقی    

  9-12شرررده برای دخوس انتخابی مقطع دکترای بیومکانیک وخزشررری دخ جدول ها و محتوای تعییبسررررفصرررل     
 اسم.  شدهاخائ 

 و محتوای دروس انتخابی دکترای بیومکانیک ورزشی. سرفصل 9-12جدول 
 ها سرفصل درس ردیف 

 تحقی  خوش و سایناخ 1
 وخزشی بیومکانیک دخ

های پیشرفت  تحزیل آماخ استن اطی ، فتعای  دانش بندی دخ آماخ ، فخوشهای پیشرفت  ط ق فخوش
دکتری ، فآموزش ارول  های تحقی  ، فآموزش نحوه تدویب النوا  و پروپوزال خسای  خوش

های تحقی  دخ حیط  بیومکانیک وخزشی ، فتعای  اطالالا  و دانش دخ  نویسی پروژهگباخش
نویسی دخ مجال   نام  و خسای   فآموزش ارول مقای  های نقد و برخسی پایا خصور شیوه

-پژوهشی داخل و خاخم از کشوخ ، فآموزش خوش تزی  گباخش مطایب الزای دخ کننرانس-الزای
های داخزی و خاخجی دخ بیومکانیک وخزشی ، فآموزش نحوه تزی  طرم پژوهشی و اخائ  مطزب  

 دخ کننرانس   
  هایآسیب بازتوانی 2

 حرکتی
ها ، فاجبای  های ناشی از حرکا  ، فاجبای بیومکانیکی آسیبفارول حرکم ، فالالئم آسیب

آخایی ساختاخی منارل و الضال  ، فرفهای های سیستم الص ی، اسکزتی، تناو ارزی آسیب
ارالحی برای  های فوهانی و تحتانی ، فحرکا  های حرکتی دخ اندامدخ تن ، حرکا  و الالئم آسیب

های  های مرت ا با آسیبها دخ ناهنجاخیهای ناشی از حرکم ، فسندخوم ارالم الالئم آسیب
شاخ، کشش، االستیسیتی، حرکتی و وخزشی ، فالزل زیستی آسیب و خوار مواد دخ برابر ف 

پالستیسیتی، ویسکواالیتسیتی، الدم تجانس هاسانی ، فتکثیر فاکتوخهای خوار بافم زیستی، سب 
ها ند، غضروا  نرم، بافمهای استخوا ، منصل، بافمها و تارینا  ، فآسیبو جنس، وخزش

وخزش ، فتکثیر   تاندونی دخ وخزش ، ففاکتوخهای ژنتیکی دخ- ها، واحد الضالنیمنصزی، ییگامانم
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کننده خوی یک هسام از بد   های وخزشی دخ آسیب ، فمحاس   نیروهای الالتجزیبا  و تکنیک
ایعال منصل  دخ دو بعد یا بیشتر از یک الضز  و منارل غیر متحرک ، فمحاس   نیروهای الکس

های  ای، سیستم چندهساتی ، فتعییب نیروهای الضالنی و حرکم های هطع مسطح و زنجیره
 سازی معکوس    کوس، بزین مع

  بعدیس  تحزیل 3
 انسا   حرکا 

-های ض ا اطالالا  س فمعرفی مختصا  مرجع آزمایشگاهی و محزی و ارول چینش دستگاه
های  بعدی ، فبرخسی مدل های دوخانی دخ تحزیل س ای بر ضرب و ت دیل ماتریسبعدی ، فمقدم 

بعدی و  بعد ، فارول ماخکرگ اخی دخ تحزیل س آنتروپومتری دخ تعییب مرکب جرم اندام دخ س 
ها دخ  های تعییب زوایای مطز  اندام مختصا  متعامد آناتومیک و محزی ، فخوش تعییب دستگاه

بعد با  ها ، فمحاس ا  زوایای منارل دخ س ای اندامبعد و محاس   سرالم و شتاب زاوی س 
ایعال و مرکب  برخسی ت ییرا  نیروهای الکسهای گرود و سانتای و هاییکال ، فاستناده از خوش

بعد تحزیل گام ، فخوش دینامیک معکوس دخ محاس ا  گشتاوخ نیروی الضال  دخ  فشاخ دخ س 
 بعد و تنسیر ناوداخ آ    بعد ، فمحاس ا  کاخ و انتقال انرژی دخ تحزیل حرکم دخ س س 

 بیومکانیک و آناتومی 4
 خشد  دوخا  دخ انسا 

های  های ژنتیکی و محیطی بر ت ییرپ یری اجرای وخزش ، فهااهنگی نیارخ سیستمفمحدودیم 
گیری شده و هااهنگی  حرکتی ، فخابط  کزینیکی ت ییرپ یری دخ هااهنگی ، فهااهنگی اندازه

ت ییرپ یری ، فت ییرپ یری دخ طول زندگی ، فت ییرپ یری الازکردی دخ توسع  حرکتی ادخاکی ،  
های مکانیکی ت ییرپ یری کاهش کاخایی  ی و سب دخ برونداد حرکتی ، فویژگیفت ییرپ یر

الضال  ، فم انی سزویی و مویکویی هتروژنی دخ ت ییرپ یری کاخایی هابزیم انق اض ، فهتروژنی  
مویکویی و الازکردی فی رهای الضالنی، مشخصا  الازکردی انواع فی رهای الضالنی انسانی ،  

م ب و اهداا حرکم ، فآشنتگی نوخودینامیکی ادخاک، پیوند زما  و  دهی دینامیکی فخودسازما  
 بندی دخ آگاهی از الال  های زما فضا دخ سرتاسر الال، الزم خطی دخ برابر الزم دایره

-سیستم پاتومکانیک 5
 اسکزتی -الضالنی های

فوهانی و اندام ها، منارل و االصاب: سر، گرد ، تن ، فمکانیک و پاتومکانیک الضال ، استخوا 
ها و النارر غیرانق اضی دخ منارل سروگرد ، تن ،  تحتانی ، فساختاخ الازکرد استخوا اندام 
 فوهانی و تحتانی  اندام 

 هایآسیب بیومکانیک 6
 وخزشی

فالزل زیستی آسیب و خوار مواد دخ برابر فشاخ و کشش ، فساختاخ، ترکیب و خوار  
اندو  و ییگاما  ، فتکثیر فاکتوخهای خوار بافم زیستی،  بیومکانیکی غضروا، استخوا ، الضز ، ت

-ها، اندازه های استخوا ، انواع شکستگیکرد  ، فآسیبها و تارینا  و گرمسب و جنس، وخزش
ها ند،  نرم، بافمهای وخزشی منصل و بافمهای استخوا  ، فآسیبفشاخ، ویژگیفشاخ، سرالم

های  تاندونی ، ففاکتوخهای ژنتیکی دخ آسیب-ها، واحد الضالنیمنصزی، ییگامانمغضروا
های  های تکنیکی آسیبهای وخزشی دخ آسیب ، فجن  وخزشی ، فتکثیر تجزیبا  و تکنیک

بعد، منارل  کننده خوی یک هسام از بد  دخ دوالضالنی ، فمحاس   نیروهای الال-اسکزتی
ر از یک الضز  ، فمحاس    کننده خوی هساتی از بد  با بیشتغیرمتحرک ، فمحاس   نیروهای الال 

ای، سیستم چندهساتی ، فتعییب نیروهای  های هطع ایعال منصل مسطح و زنجیرهنیروهای الکس
برای برآوخد نیروی الضالنی،   EMGسازی معکوس ، فهای معکوس، بزین الضالنی و حرکم

 تعییب نیروهای استخوانی و ییگامنتی، پاخگی ییگاما  کشککی   
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فاستاد خاهناا با توج  ب  موضوع انتخابی مربوط ب  پروژه تحقیقی، خسای  و نیاز دانشجو، موضوالی  شده هدایم مطایع  7
کند. ، فدانشجو مزبم ب  اخائ   خا برای دانشجو جزم مطایع  نظری و پیشین  تحقی  تعییب می

 شده اسم.   گباخش هنتگی از مطایعا  انجام
 

 خالصه
اخشد و دکتری وجود داخد. دانشجویا  ایب خشت  فبیومکانیک وخزشی  دخ دو مقطع کاخشناسیدخ الزوم وخزشی گرایش  

و گرایش با تارکب بر خوی حوزه مطایعاتی مشخ  دخ فبیومکانیک وخزشی  دخ ایب الرر  ب  تخص  و هدخ  الزم 
 کنند.  خسانی دسم پیدا میدخ خدمم

 
 هایی برای یادگیریفعالیت
ها خا با توج  ب  الالی  های مطایعاتی تخصصی دخ بیومکانیک وخزشی مطایع  کنید و آ حوزهدخباخه انواع  •

 بندی کنید. خود اویویم

شد  ب  یک های ت دیلکنید و خاه بندی خود مشوخ با چند متخص  بیومکانیک وخزشی دخباخه اویویم  •
های روخ  یک مقای  نقد و تحزیزی دخباخه خاهبندی خود خا ب بیومکانیسم وخزشی موف  خا جویا شوید. جاع

 کسب توفی  دخ خشت  بیومکانیک وخزشی بنویسید.  
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 ورزش در ایرشتهبین هایرشته انواع با آشنایی: کلی  هدف

 :یادگیریاهداف 

  ورزشی شناسیجامعه رشته با آشنایی •

  ورزشی مهندسی رشته با آشنایی •

  ورزشی پزشکی رشته با آشنایی •
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 مقدمه
خویکردهای ویژه وخزشی ایجادشده های تخصصی  امروزه با توج  ب  گستردگی وخزش دخ ابعاد مختزف، دخ اغزب خشت 

 ای با خویکرد وخزش پرداخت  خواهد شد. خشت های بیبتریب ایب خشت مروخ برخی از مزماسم. دخ ایب فصل ب 
 

 ای با ماهیت ورزشرشتههای بین. ماهیت رشته1-13
های و کاخآفرینی  دخ دوخه  شناسی، اخت اطا ، ج رافیا، تاخیخ، پبشکیهای تخصصی زیادی چو  فاهتصاد، جامع خشت 

مروخ برخی از پردازند. دخ ایب فصل ب تخصصی ب  تربیم افرادی با خویکرد وخزش دخ مقاطع مختزف دانشگاهی می
 شود.  های ایرا  پرداخت  میهای فعال دخ دانشگاهخشت 

  
 . مهندسی ورزش2-13

گردد ک  توسا فاستیوهاک  میالدی بازمی 90اواخر ده  تاخیخچ  فمزندسی وخزش  با تعریف و خویکرد امروزی ب  
شود اما هدمتی طوالنی داخد. النوا  حوزه جدیدی از مطایعا  مطرم میمعرفی شد. هرچند فمزندسی وخزش  ب 

دن ال استناده از فوخزش برای توضیح الزم  یا استناده از فالزم برای توضیح یک دانشاندا  زیادی دخ طول تاخیخ ب 
  ISEAایاززی مزندسی وخزش یا فاتحادی  بیب 1996اند. فدانشگاه شنیزد انگزستا   دخ سال  زشی خار  بودهالال وخ

خا تکسیس و نخستیب کننرانس مزندسی وخزش خا برگباخ کرد. دخ برخی مواخد توفیقا  برخی کشوخها و ث م برخی 
ها شده اسم. دخ ایرا  نیب فعاییمخزش خبا دادهمندی مناسب از مزندسی وخکوخدها دخ خویدادهای مزم وخزشی ب  بزره

-توسا گروهی از فمتخصصیب الزوم مزندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الزوم 1381دخ ایب حوزه از حوایی سال 
اخشد گروه مزندسی وخزش شکل گرفم و دخ دو مقطع کاخشناسی و کاخشناسی  1386تحقیقا   شروع شد و دخ سال  و

 (. 1396وزاخ  الزوم خسید )گروه فنی و مزندسی،  های آ  ب  تصویبخشت 
سازی کاخگیری و کاخبردیمعنای ب شده اسم و ب مزندسی وخزش ک  از دو کزا  فمزندسی  و فوخزش  تشکیل     

منظوخ کاک ب  اختقاء الازکرد وخزشکاخ با استناده از ابباخ و یوازم وفیبیک  برای حل مسائل وخزشی ب فالزوم خیاضی
خیبی دخسی اسم. ایب خشت  دخ ابتدا دخ مقطع کاخشناسی و دخ کایت  الزوم وخزشی گروه الزوم اجتااالی شوخای برنام 

ومزندسی  و های ففنیاخشد مزندسی وخزش دخ خشت وزاخ  التف مصوب شد اما دخ ادام  منسوخ و دوخه کاخشناسی
ای از الزوم مزندسی وخزشی دخبرگیرنده مجاوال اخشد مزندسی ومزندسی  مصوب شد. کاخشناسیتوسا فکایت  فنی

داخای کاخبرد دخ وخزش و الزوم وخزشی دخ سطح تحصیال  تکایزی دخ زمین  فتحزیل، طراحی و ساخم  اسم. هدا 
های وخزشی ، فابباخ دهی  وخزشی  و فتجزیبا  اخشد مزندسی وخزش دخ س  گرایش فپردازش دادهاز دوخه کاخشناسی
طوخ خار های مزندسی تخصصی و تکایزی اسم ک  ب اسم، تربیم نیروی انسانی با مزاخ شده وخزشی  طراحی

دخ حیط  وخزش فعاییم کند. مزندسی وخزش دخ سطح جزانی یک خشت  مستقل بوده و گرایش هیچ خشت  دیگری 
 (. 1396شود )گروه فنی و مزندسی، محسوب نای
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ش، یبوم کینیم بخشید  ب  آ  و رحم الال دخ ایب زمین ، برای نیاز خوزافبو  کشوخ ب  پیشرفم دخ الرر  وخز     
های وخزشی و وخزشکاخ بر اساس ابباخ دهی  پیشرفت ، سازی فعاییمخسید  ب  مقام و دخجا  الایی دخ وخزش، کای

وخزشی و سام خودکنایی، انجام رحیح حرکا توسع  سریع دخ رنعم وخزش و حضوخ فناوخی دخ آ  و سوق ب 
های مزندسی دخ سطح های مربوط ، ایجاد زیرساخمدیدگیج و خکوخدهای باالتر، جزوگیری از بروز آسیبکسب نتای
خوز با دنیا، نیازمند تربیم متخصصیب مجزب ب  دانش مزندسی دخ حوزه وخزش دخ سطوم تحصیال  تکایزی کال  و ب 

ید بود  مزندسی وخزش دخ جزا  امکا  خهابم اسم ک  بتوانند ایب نیازها خا برطرا کرده و از طرفی با توج  ب  جد
 32اخشد فمزندسی وخزش  حداکثر س  سال با تعداد فو پیشتازی دخ ایب الرر  خا مزیا سازند.  طول دوخه کاخشناسی

واحد دخسی اختیاخی ، فدو واحد دخسی سایناخ  و  12واحد دخسی تخصصی یا اج اخی ، ف 12واحد دخسی  شامل ف
ای باید شدگا  داخای مدخک کاخشناسی غیرمزندسی و دکترای حرف ه  خواهد بود. پ یرفت فشش واحد دخسی پروژ

نیاز از دخوس پای  و ارزی کاخشناسی مزندسی وخزش خا مطاب  نظر گروه تخصصی اخ  و واحد پیش 12حداکثر 
نده باشند، باید ایب دخس ک  دخس فخوش تحقی   خا دخ دوخه کاخشناسی نگ خاشدگا  دخروختیبگ خانند. کزی  پ یرفت 

شدگا  با ها اخ  کنند. هاچنیب پ یرفت اخشد مزندسی وخزش دخ تاام گرایشروخ  ج رانی دخ دوخه کاخشناسیخا ب 
ک  و الزم تاریب  خا دخروختی 1بدنی باید دخس ففیبیویوژی وخزشمدخک کاخشناسی غیر از الزوم وخزشی و تربیم

شدگا  با مدخک کاخشناسی فمزندسی النوا  دخوس ج رانی اخ  کنند. پ یرفت ، باید ب دخ دوخه کاخشناسی نگ خانده باشند
های موخدانتظاخ و دخوس جب دخس فخوش تحقی   نیازی ب  اخ  دخوس ج رانی نداخند. دخ ادام  تواناییوخزش  ب 

هد شد )گروه فنی و اخشد فمزندسی وخزش  معرفی خواتنکیک هر گرایش دخ مقطع کاخشناسیتخصصی و انتخابی ب 
 (.1396مزندسی، 

      
 های ورزشی« ارشد مهندسی ورزش با گرایش »پردازش داده. کارشناسی1-2-13
 1-13هایی ب  شرم جدول خود ب  تواناییاخشد مزندسی وخزش با ایب گرایش انتظاخ میآموختگا  کاخشناسیاز دانش

 دسم یابند. 
 های ورزشی ارشد مهندسی ورزش گرایش پردازش دادهآموختگان کارشناسی انتظار از دانش های مورد . توانایی1-13جدول 
 های مورد انتظار توانایی ردیف 

 های مختزف مزندسی  های اخ شده از وخزش با وخزشکاخ با خوشها و دادهتوانایی دخ پردازش سیگنال 1
 های مختزف مزندسی وخزش یا وخزشکاخ با خوشتوانایی دخ پردازش تصاویر ثابم ویدیویی اخ شده از  2
های بیویوژیکی و کنتریی وخزشکاخ، های وخزشی االم از حرکا  وخزشی، سیستمسازی سیستمسازی و ش ی توانایی دخ مدل 3

 های وخزشی، مسابقا  وخزشی و امثال آ   تاکتیک
 الازکردهای وخزشی وتحزیل مزندسی حرکا  و توانایی شرکم دخ تحقیقا  تجبی  4
 های تحقیقاتی دخ حیط  وخزش توانایی دخ هاکاخی و اجرای پروژه 5
 های وخزشیافباخی تجزیبا  و سیستم طراحی و ساخم بخش پردازشی و نرم 6
 هایی نظیر تحزیل یا داوخی دخ وخزش گیری دخ وخزش با کاخبرد دخ حوزههای هوشاند با هابزیم تصایمطراحی سیستم 7
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 افباخی دخ استانداخدسازی و استانداخدسنجی تجزیبا  و یوازم وخزشی های نرماخائ  خوش 8
 های وخزشیهای مزندسی حرکا  و پدیدهافباخهای تخصصی دخ زمین  انواع تحزیلطراحی و تویید نرم 9
وپروخش،  ، وزاخ  آموزش بدنیوجوانا ، اداخا  تربیم هاکاخی و مشاوخه با کزی  نزادهای وخزشی نظیر وزاخ  وخزش 10

های مزی و باشگاهی دخ اموخ فنی و مزندسی نظیر نظاخ ، انتخاب، تجزیب،  های وخزشی، تیمهای وخزشی، باشگاهفدخاسیو 
های مزندسی دخ جزم بز ود  ها و تکنیکها، سیستمتعایر و نگزداخی یوازم و تجزیبا  و فضاهای وخزشی، اخائ  خوش 

 های وخزشیالازکرد وخزشکاخا  و تیم
ومزندسی و نظاخ  بر  های تجزیبا  وخزشی االم از توییدکننده و واخدکننده دخ اموخ فنیهاکاخی و مشاوخه با کزی  شرکم 11

 رحم ایب اموخ 
 های تخصصی مرت ا آفرینی دخ اموخ استانداخدسازی و استانداخدسنجی دخ وخزش دخ حوزهنظاخ  و نقش 12
ها، محصوال  کاخبردی و محصوال   روخ  طراحی، ساخم و تویید فناوخیفرایند تویید مزی ب آفرینی مفثر دخ نقش 13

 بنیا دانش
های وخزشی ب  شرم دخوس تخصصی یا اج اخی و انتخابی دخ خشت  مزندسی وخزش با گرایش پردازش داده      

 هستند.  2-13جدول 
  ورزشی های داده پردازش گرایش با ورزش مهندسی   رشته در انتخابی و اجباری  یا تخصصی . دروس2-13جدول 

 ها درس نوع  ردیف 
های وخزشی ، فپردازش تصاویر دیجیتال دخ وخزش ،  های دیجیتال ، فپردازش سیگنالفپردازش سیگنال تخصصی 1

 فخیاضیا  مزندسی پیشرفت    
ها ، ففرایندهای اتناهی دخ  های منط  فازی ، فشناسایی سیستمهای الص ی ، فشناسایی ایگو ، فسیستمفش ک  انتخابی 2

های کنترل غیرخطی ، فسیستم الضالنی ،  -های کنترل الص ی وخزش ، فآشوب و کاخبرد آ  دخ وخزش ، فسیستم 
های کنترل تط یقی ، فپردازش تصاویر ویدیویی دخ وخزش ، فبینایی ماشیب ، فابباخ دهی  وخزشی ،  فسیستم

های  متری دخ وخزش ، فآناییب حرکا  وخزشی ، فخاحتی دخ ی اسفمزندسی تجزیبا  و یوازم وخزشی ، فتز 
فحافظ  یادگیری و فرایندهای ادخاکی ، ففیبیویوژی وخزشی  الضالنی ،  -وخزشی ، فم انی فیبیویوژیایی الص ی

سازی و کاخبردهای آ  دخ وخزش ، فتسم های وخزشی ، فیادگیری حرکتی ، فمدلکاخبردی ، فبیومکانیک آسیب
های وخزشی ، فمواد مرکب جدید دخ مزندسی وخزش ، فمدیریم تجاخی و بازخگانی ، و کایی راسیو  دستگاه

 ، فمزندسی بیوفیدبک دخ وخزش ،  3و   1،2ی ، فم احث ویژه دخ مزندسی وخزشفاتوماسیو  رنعت
های کاخشناس ،  فمیکروپروسسوخ پیشرفت  ، فتکنویوژی اطالالا  دخ وخزش ، فهوش مصنوالی و سیستم

فخباتیک ، فمداخهای واسط  و کاخبرد آ  دخ وخزش ، فکنترل بزین  ، فمزندسی فاکتوخهای انسانی و اخگونومی دخ 
های  های وخزشی ، فتئوخی سازی دانش و فناوخیزش ، فمزندسی تجزیبا  وخزشی معزوییب ، فتجاخیوخ

وکاخ ، فبازاخیابی و تحقیقا  بازاخ دخ مزندسی وخزش ، فطراحی  وتدویب طرم کسبکاخآفرینی ، فطراحی
سی دخ الزم  محصول و کاخبردهای آ  دخ مزندسی وخزش ، فاهتصاد مزندسی ، فکاخبردهای تجزیبا  مزند

ارالحی ، فالزم تاریب پیشرفت  ، فاستانداخد و مزندسی  تاریب ، فکاخبردهای تجزیبا  مزندسی دخ حرکا  
 وخزش ، فکاخآفرینی دخ مزندسی وخزش   
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 ارشد مهندسی ورزش با گرایش »ابزار دقیق ورزشی« . کارشناسی2-2-13
 3-13هایی ب  شرم جدول خود ب  تواناییاخشد مزندسی وخزش با ایب گرایش انتظاخ میآموختگا  کاخشناسیاز دانش

 دسم یابند. 
 ابزار دقیق ورزشیارشد مهندسی ورزش گرایش آموختگان کارشناسی های مورد انتظار از دانش . توانایی3-13جدول 

 های مورد انتظار توانایی ردیف 
 های مختزف مزندسیهای وخزشی )وخزش یا وخزشکاخ( با خوشها و دادههای ث م سیگنالطراحی و ساخم سیستم 1
 های مختزف متناسب با وخزش موخدنظر  های اخ  و ث م تصاویر ویدئویی با سرالمطراحی و ساخم سیستم 2
 های مختزف دخ طراحی و استناده از سنسوخها آشنایی با تکنیک 3
 گیری دخ وخزش های اندازهطراحی و ساخم دستگاه 4
 بدنیهای مختزف تسم دخ تربیمها و خوشسازی ایدهپیاده 5
 گیری وخزشی های ابباخ دهی  و اندازهتوانایی شرکم دخ تحقیقا  دخ زمین  طراحی و ساخم سیستم 6
هایی نظیر تحزیل یا داوخی دخ  گیری دخ وخزش با کاخبرد دخ حوزه های هوشاند با هابزیم تصایمتوانایی دخ طراحی سیستم 7

 وخزش 
 وخزشیافباخی دخ استانداخدسازی و استانداخدسنجی تجزیبا  و یوازم های سخمطراحی و ساخم تجزیبا  و اخائ  خوش 8
وپروخش،  بدنی، وزاخ  آموزش وجوانا ، اداخا  تربیم هاکاخی و مشاوخه با کزی  نزادهای وخزشی نظیر وزاخ  وخزش 9

های مزی و باشگاهی دخ اموخ فنی و مزندسی نظیر نظاخ ، انتخاب، تجزیب،  های وخزشی، تیمهای وخزشی، باشگاهفدخاسیو 
های مزندسی دخ جزم بز ود الازکرد  ها و تکنیکها، سیستموخزشی، اخائ  خوش تعایرونگزداخی یوازم، تجزیبا  و فضاهای

 های وخزشی وخزشکاخا  و تیم
ومزندسی و نظاخ  بر  های تجزیبا  وخزشی االم از توییدکننده و واخدکننده دخ اموخ فنیهاکاخی و مشاوخه با کزی  شرکم 10

 رحم ایب اموخ 
 های تخصصی مرت انداخدسازی و استانداخدسنجی دخ وخزش دخ حوزهآفرینی دخ اموخ استانظاخ  و نقش 11
ها، محصوال  کاخبردی و محصوال   روخ  طراحی، ساخم و تویید فناوخیآفرینی مفثر دخ فرایند تویید مزی ب نقش 12

 بنیا دانش
دخوس تخصصرری یررا اج رراخی و انتخررابی دخ خشررت  فمزندسرری وخزش  بررا گرررایش ابررباخ دهیرر  وخزشرری برر       

 هستند.   13-4شرم جدول 
  ابزار دقیق ورزشی  گرایش با ورزش مهندسی   رشته در انتخابی و اجباری  یا تخصصی . دروس4-13جدول 

 ها درس نوع  ردیف 
های وخزشی ، فپردازش تصاویر دیجیتال دخ وخزش ،  کایی راسیو  دستگاهفابباخ دهی  وخزشی ، فتسم و  تخصصی 1

 فخیاضیا  مزندسی پیشرفت    
فاویتراسوند و کاخبرد آ  دخ وخزش ، فییبخ و کاخبرد آ  دخ وخزش ، فخباتیک ، فمداخهای واسط  و کاخبرد آ  دخ  انتخابی 2

بیوفیدبک دخ وخزش ، فمیکروپروسسوخ  های دخمانی و توان خشی وخزشی ، فمزندسی وخزش ، فدستگاه
های دیجیتال ، فپردازش  سازی و کاخبردهای آ  دخ وخزش ، فبینایی ماشیب ، فپردازش سیگنالپیشرفت  ، فمدل

های وخزشی ، فپردازش تصاویر ویدیویی دخ وخزش ، فمزندسی های وخزشی ، فخاحتی دخ ی اسسیگنال
های کنترل الص ی الضالنی ، فم انی فیبیویوژیایی  ، فسیستمهای الص یتجزیبا  و یوازم وخزشی ، فش ک 
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های الضالنی ، فحافظ  یادگیری و فرایندهای ادخاکی ، ففیبیویوژی وخزشی کاخبردی ، فبیومکانیک آسیب-الص ی
های کنترل غیرخطی ، فمدیریم  حرکتی ، فمواد مرکب جدید دخ مزندسی وخزش ، فسیستموخزشی ، فیادگیری

های منط  فازی ، ففرایندهای اتناهی دخ وخزش ، فم احث  انی ، فاتوماسیو  رنعتی ، فسیستمتجاخی و بازخگ
پیشرفت  دخ کنترل و یادگیری حرکا  انسا  ، ففناوخی اطالالا  دخ وخزش ، فم احث ویژه دخ مزندسی  

ی فاکتوخهای متری دخ وخزش ، فمزندس ، فآشوب و کاخبرد آ  دخ وخزش ، فشناسایی ایگو ، فتز 3و  1،2وخزش
های سازی دانش و فناوخیانسانی و اخگونومی دخ وخزش ، فمزندسی تجزیبا  وخزشی معزوییب ، فتجاخی

وکاخ ، فبازاخیابی و تحقیقا  بازاخ دخ مزندسی وتدویب طرم کسب های کاخآفرینی ، فطراحیوخزشی ، فتئوخی 
اد مزندسی ، فکاخبردهای تجزیبا   وخزش ، فطراحی محصول و کاخبردهای آ  دخ مزندسی وخزش ، فاهتص

ارالحی ، فالزم تاریب پیشرفت  ، فاستانداخد تاریب ، فکاخبردهای تجزیبا  مزندسی دخ حرکا  مزندسی دخ الزم
 و مزندسی وخزش ، فکاخآفرینی دخ مزندسی وخزش  

 
 ارشد مهندسی ورزش با گرایش »تجهیزات ورزشی« . کارشناسی3-2-13
 5-13هایی ب  شرم جدول خود ب  تواناییاخشد مزندسی وخزش با ایب گرایش انتظاخ میآموختگا  کاخشناسیاز دانش

 دسم یابند. 
 یزات ورزشیارشد مهندسی ورزش گرایش تجه آموختگان کارشناسی های مورد انتظار از دانش . توانایی5-13جدول 

 های مورد انتظار توانایی ردیف 
های مختزف م تنی بر مزندسی  های مختزف با استناده از خوشطراحی و ساخم تجزیبا  و یوازم وخزشی دخ وخزش  1

 مکانیک، نساجی و مواد
 های وخزشی تحزیل، طراحی و ساخم انواع توپ  2
 های وخزشی تحزیل، طراحی و ساخم کنپوش 3
 های وخزشیتحزیل، طراحی و ساخم خاکم 4
 سازی مکانیکیتحزیل، طراحی و ساخم تجزیبا  بد   5
 های وخزشیتحزیل، طراحی و ساخم ی اس 6
 های وخزشیتحزیل، طراحی و ساخم کنش  7
 های وخزشی وتحزیل دینامیکی و مکانیکی حرکا  و پدیدهتجبی  8
وپروخش،  بدنی، وزاخ  آموزش وجوانا ، اداخا  تربیم نزادهای وخزشی نظیر وزاخ  وخزشهاکاخی و مشاوخه با کزی   9

ومزندسی نظیر نظاخ ، انتخاب، تجزیب،  های مزی و باشگاهی دخ اموخ فنیهای وخزشی، تیمهای وخزشی، باشگاهفدخاسیو 
های مزندسی دخ جزم بز ود الازکرد  کنیکها و تها، سیستمتعایرونگزداخی یوازم، تجزیبا  و فضاهای وخزشی، اخائ  خوش

 های وخزشی وخزشکاخا  و تیم
ومزندسی و نظاخ  بر  های تجزیبا  وخزشی االم از توییدکننده و واخدکننده دخ اموخ فنیهاکاخی و مشاوخه با کزی  شرکم 10

 رحم ایب اموخ 
 های تخصصی مرت ااستانداخدسنجی دخ وخزش دخ حوزهآفرینی دخ اموخ استانداخدسازی و نظاخ  و نقش 11
ها، محصوال  کاخبردی و محصوال   روخ  طراحی، ساخم و تویید فناوخیآفرینی مفثر دخ فرایند تویید مزی ب نقش 12

 بنیا دانش
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دخوس تخصصری یررا اج راخی و انتخررابی دخ خشرت  مزندسرری وخزش بررا گررایش تجزیرربا  وخزشری برر  شرررم      
 هستند.  6-13جدول 

  تجهیزات ورزشی گرایش با ورزش مهندسی   رشته در انتخابی و اجباری  یا تخصصی . دروس6-13جدول 
 ها درس نوع  ردیف 

های وخزشی ، فمواد مرکب جدید دخ مزندسی وخزش ،  ی اسفمزندسی تجزیبا  وخزشی ، فخاحتی دخ  تخصصی 1
 فخیاضیا  مزندسی پیشرفت    

فخباتیک ، فآئرودینامیک دخ وخزش ، فبیومکانیک و کاخبرد آ  دخ وخزش ، فمزندسی تجزیبا  وخزشی معزوییب ،  انتخابی 2
فاکتوخهای انسانی و   های محدود ، فطراحی اجبای پیشرفت  ، فمکانیک محیا پیوست  ، فمزندسیفایاا 

سازی و کاخبردهای آ  دخ وخزش ،  های دخمانی و توان خشی وخزشی ، فمدلاخگونومی دخ وخزش ، فدستگاه
الضالنی ، فمدیریم تجاخی و بازخگانی ، فاتوماسیو  رنعتی ، فپردازش تصاویر  -های کنترل الص یفسیستم

دیجیتال ، فابباخ دهی  وخزشی ، فپردازش تصاویر دیجیتال دخ  های ویدیویی دخ وخزش ، فپردازش سیگنال
 ، فمزندسی  3و  1،2وخزش ، فمداخهای واسط  و کاخبرد آ  دخ وخزش ، فم احث ویژه دخ مزندسی وخزش

های الص ی ، فآشوب و کاخبرد آ  دخ وخزش ، فبینایی ماشیب ، فییبخ و کاخبرد آ  بیوفیدبک دخ وخزش ، فش ک 
-تراسوند و کاخبرد آ  دخ وخزش ، ففرایندهای اتناهی دخ وخزش ، فم انی فیبیویوژیایی الص یدخ وخزش ، فاوی

های  الضالنی ، فحافظ  یادگیری و فرایندهای ادخاکی ، ففیبیویوژی وخزشی کاخبردی ، فبیومکانیک آسیب
سازی دانش و  های دیجیتال ، فتجاخیمتری دخ وخزش ، فپردازش سیگنالوخزشی ، فیادگیری حرکتی ، فتز 

وکاخ ، فبازاخیابی و تحقیقا  بازاخ دخ وتدویب طرم کسبهای کاخآفرینی ، فطراحیهای وخزشی ، فتئوخی فناوخی
مزندسی وخزش ، فطراحی محصول و کاخبردهای آ  دخ مزندسی وخزش ، فاهتصاد مزندسی ، فکاخبردهای  

ارالحی ، فالزم تاریب پیشرفت  ، دخ حرکا  تجزیبا  مزندسی دخ الزم تاریب ، فکاخبردهای تجزیبا  مزندسی 
 فاستانداخد و مزندسی وخزش ، فکاخآفرینی دخ مزندسی وخزش   

 
 شناسی ورزشی. جامعه3-13

کند ک  متخصصیب دخباخه م انی الزای اخت اط بیب وخزش وفرهنگی وخزش  ایجاب میخشد فباینده جایگاه فاجتااالی
های الزای، ایب حوزه از گیری از خوشپدیده دانش کافی داشت  باشند و با بزرهو جامع  و ت ییب تعامل میا  ایب دو 

دانش بشری خا توسع  و اختقاء دهند. از سویی توج  ب  ابعاد اجتااالی، فرهنگی و اهتصادی و سیاسی جامع  معارر 
های وخزشی دویب برنام ایعاده پدیده وخزش دخ کانو  توج  هراخ گیرد و دخ ت های فوقکند تا ظرفیمنیب ایجاب می

کاخگیری وخزش ب  بایندگی و تکامل مردم و جامع  کاک کنند. آموختگا  بتوانند با ب نحوی الازیاتی گردد ک  دانشب 
های الزای و دانشگاهی اسم ک  دخبرگیرنده سطوم خاری شناسی وخزشی ازجاز  نظاماخشد جامع خشت  کاخشناسی

وتعای   دخک ابعاد تاخیخی، فزسنی شناسی  اسم. هدا از تکسیس ایب دوخه فتوسع از الزوم فتاخیخ، فزسن  و جامع 
های آموزشی، پژوهشی و بدنی و وخزش دخ افراد متعزد و متخص  اسم ک  بتواند دخ زمین و اجتااالی تربیم

بدنی و اخشد فتربیمخیبی ب  فعاییم پرداخت  و دخ بایندگی و تکامل مردم جامع  مشاخکم کنند. دوخه کاخشناسیبرنام 
شود ک  برای دانشجویا  و فپژوهشی  تقسیم می  شناسی وخزشی  ب  دو مرحز  فآموزشی الزوم وخزشی با گرایش جامع 
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خود شناسی وخزشی انتظاخ میاخشد جامع آموختگا  کاخشناسیانجامد. از دانشطول میسال ب  5/2وهم حداکثر تاام
 (. 1387داشت  باشند )کایت  الزوم وخزشی،  7-13هایی ب  شرم جدول تا توانایی

 شناسی ورزشیارشد جامعهآموختگان کارشناسی . توانایی مورد انتظار از دانش7-13جدول 
 ها توانایی ردیف 

 شناسی وخزش بدنی و وخزش و جامع بدنی و وخزش، م انی تربیمتدخیس دخوس تاخیخ تربیم  1
 شناسی وخزشجامع  دخک م انی تاخیخی، فزسنی و  2
 شناسی وخزشهای تاخیخی، فزسنی و جامع  توانایی انجام تحقیقا  و مطایعا  دخ زمین  3
 های کاخبردی دخ حوزه موخدنظر های نظری و تحقیقاتی ب  برنام توانایی ت دیل یافت  4
 بدنی دستیابی ب  دخک کزی از هواالد خفتاخی اجتااالی و انسانی دخ وخزش و تربیم 5
های اجتااالی، فرهنگی، اهتصادی و سیاسی دخ جامع  معارر و دخ زندگی ها و ظرفیمگیری از تواناندیتوانایی بزره 6

 شخصی افراد 
هنت  آموزش کامل اسم. هر واحد دخس  16مرحز  آموزشی شامل چزاخ نیاسال بوده و هر نیاسال تحصیزی      

ساالم خواهد بود. تعداد کل واحدهای دخسی دوخه  32ساالم و هر واحد دخس آزمایشگاهی یا الازی  16نظری 
واحد دخوس ارزی ، فهشم واحد  18واحد شامل ف 32بدنی و الزوم وخزشی با گرایش جامع  اخشد تربیمکاخشناسی

اسم. کزی  دانشجویا  موظف ب  گ خاند  دخس فزبا   و  8-13نام   ب  شرم جدول واحد پایا 6دخوس انتخابی  و ف
 (. 1387فآشنایی با کامپیوتر  ه ل از وخود ب  دوخه هستند )کایت  الزوم وخزشی، 

  شناسی ورزشیارشد جامعهکارشناسی   رشته انتخابی و تخصصی . دروس8-13جدول 
 ها درس نوع  ردیف 

های تحقی  دخ الزوم  شناسی ، فخوشهای جامع شناسی ، فبینشفآماخ دخ الزوم اجتااالی ، فم انی جامع  تخصصی 1
بدنی و وخزش دخ ایرا  و جزا  ، فاخالق و  اجتااالی ، فوخزش و توسع  اجتااالی ، فتاخیخ تحزیزی تربیم 

شناسی  بدنی و وخزش ، فجامع وخزش ، فسایناخ دخ موضوالا  تاخیخی، فزسنی، اجتااالی تربیمها دخ اخزش
 وخزشی   

بدنی و وخزش دخ زندگی  های خار ، فوخزش و مسائل اجتااالی ، فتربیمفابعاد اجتااالی وخزش دخ گروه  انتخابی 2
نی حقوق وخزشی ، فوخزش و تعزیم  ها ، فجنسیم و وخزش ، فوخزش و اهتصاد ، فوخزش و سیاسم ، فم اایرانی

بدنی شناسی وخزشی ، فزبا  تخصصی ، ففیبیویوژی وخزش ، فم انی تربیمو تربیم ، فمدیریم وخزشی ، فخوا  
 های وخزش دخ ایرا    وتحزیل سیاسمو وخزش پیشرفت  ، فتجبی 

دانشجویا  موظف ب  گ خاند  هشم واحد )چزاخ دخس( از دخوس انتخابی هستند و انتخاب دخوس با نظر استاد       
 نام  روخ  خواهد پ یرفم. خاهناا و با توج  ب  نیاز دانشجو و موضوع پایا 

 
 . پزشکی ورزشی4-13

پبشکی  برگباخ  الاومی دکترای افراد داخای فمدخکاخشد  و برای ایب خشت  دخ ایرا  دخ هایب یک دوخه فکاخشناسی
 حداکثر خا خود تحصیزی نام پایا  ب  مربوط تحقیقا  موضوع باید اسم و دانشجویا  سال  2 دوخه ایب شود. طول می
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واحد دخسی    32ف  کنند. تعداد  خا اجرا  خود  میدانی   فکاخوخزی  دوخه،  ایب  طی  دخ  و  مشخ   تحصیزی  اول   سال  پایا   تا
نام   اسم. هاچنیب تا کاخآموزی  و فچزاخ واحد آ  مربوط ب  پایا  و ارزی واحد آ  مربوط ب  دخوس 28داخد ک  ف

توا  ب  مواخدی ب  های ایب خشت  میتریب دخسشده اسم. از مزمبینیواحد  هم واحدهای ج رانی برای آ  پیش 14ف
 اشاخه کرد.  9-13شرم جدول 

 ترین دروس رشته پزشکی ورزشی . مهم9-13جدول 
 درس ردیف  درس ردیف 

 تخصصی  زبا  18 1 وخزشی شناسیآسیب 1
 3 رنعتی شناسیسم 19 2 وخزشی شناسیآسیب 2
 3 کاخبردی رنعتی شناسیسم 20 3 وخزشی شناسیآسیب 3
 کاخ محیا خوشنایی طرم 21 ها بیااخی و پبشکی کزیا  4
 تشریح  و فیبیویوژی 22 داخزی وخزشی  اختالال  و هابیااخی 5
 تیم  هاراه کاخآموزی 23 وخزش  و  هزب اختالال  و هابیااخی 6
 کاخ  محیا  دخ پرتوها کنترل 24 داده  آناییب دخ کامپیوتر از استناده 7
 اختعاش  و  ردا کنترل 25 کاخ  محیا شیایایی الوامل اخزشیابی و گیریاندازه 8
 1 حیاتی آماخ 26 وخزش دخ داخوها سوءمصرا و مصرا  9
 2  مقدماتی حیاتی آماخ 27 بزداشتی  الزوم دخ تحقی  خوش 10
 خطوبم  و گرما کنترل 28 کاخ محیا شیایایی الوامل کنترل 11
 1 کاخبردی انسانی مزندسی 29 2 فیبیوتراپی و بازپروخی 12
 2 کاخبردی انسانی مزندسی 30 3 رنعم دخ ایانی 13
 وخزشی پبشکی دخ خار موضوالا  31 4 رنعم دخ ایانی 14
 سایناخ 32 کاخ  از ناشی هایبیااخی 15
 نام پایا  33 خادیویوژی  16
   1 فیبیوتراپی و بازپروخی 17

 
 خالصه

شناسی و پبشکی توج  دخ زمین  الزوم وخزشی یعنی فمزندسی وخزشی، جامع های هابلدخ ایب فصل ب  س  خشت  از خشت 
شناختی و پبشکی ب  فعاییم دخ ای ک  با خویکردهای مزندسی، جامع خشت های بیبپرداخت  شد. ایب خشت وخزشی  

ها اشاخه شد. آ  پردازد؛ هرکدام مسیر خاری برای تحصیل و تربیم نیروی متخص  دخ ایرا  داخند ک  ب وخزش می
شود تا افراد با آگاهی بیشتری دخ هر راهم میها دخ مقاطع مختزف فررتی فهای هر یک از ایب خشت با معرفی دخس

 ها وخود پیدا کنند. یک از ایب حوزه
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 هایی برای یادگیریفعالیت
های موجود خا دخ ده دانشگاه برتر جزا  برخسی کنید و با جستجوی دهی  فراوانی بیشتریب انواع گرایش •

 های فعال برای ج ب دانشجو دخ جزا  خا مشخ  کنید. خشت 

های ایرا  بر اساس محتوای ایب بخش مقایس  کنید و شده خا فزرسم کرده و با دانشگاههای شناساییخشت  •
 نظر تحزیزی خود خا دخباخه آ  بنویسید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مربیگری هایدوره  14 

 مدتکوتاه مربیگری آموزش های دوره انواع با آشنایی: کلی  هدف

 :یادگیریاهداف 

 عمومی مربیگری هایدوره با آشنایی •

  معلولین مربیگری هایدوره با آشنایی •

 نابینایان مربیگری هایدوره با آشنایی •

 والیبال و فوتبال مربیان آموزش هماهنگ نظام دستورالعمل با آشنایی •
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 مقدمه
مد  مربیگری اسم. افرادی ک  دخ یک خشت  های کوتاههای آموزشی تخصصی دخ هر خشت  وخزشی، دوخهیکی از دوخه

وخزشی النوا  مربی دخ آ  خشت  توانند ب کنند، میهای اجرایی و آموزشی الزم دسم پیدا میوخزشی ب  تواناندی
 شود. مد  مربیگری پرداخت  میهای کوتاهفعاییم کنند. دخ ایب فصل ب  معرفی چگونگی برگباخی دوخه

 
 مدت مربیگریهای کوتاه. مبانی دوره1-14

خبا های ذیهای وخزشی، داخای گواهینام  خسای و معت ر مربیگری از فدخاسیو مربی فردی اسم ک  دخ یکی از خشت 
مد  مربیگری و های کوتاهنام  برگباخی دوخهایاززی باشد. سطوم مربیگری دخ آییبآسیایی، جزانی یا بیبمزی، 

های پای  و شده اسم )دفتر آموزش  تعییب1  و ف2 ، ف3ترتیب دخجا  از پائیب ب  باال فدستوخایعال اجرایی آ  ب 
مربی های تربیمسازی چاخچوب دوخهو وایی ال  با هااهنگ (. ای ت  دخ ایرا  دو فدخاسیو  ففوت ال1398استعدادیابی، 

های وخزشی برالکس ایرا  نظام اند. ضاب اینک  ک  دخ بسیاخی از خشت ایاززی از ایب هاالده مستثنا شدهخود با نظام بیب
ها خسد. دخ برخی خشت النوا  باالتریب دخج  می  ب 3تریب خت   شروع و ب  دخج  فالنوا  پائیب  ب 1بندی از دخج  فخت  

خسد ب  مطایعا  نظر میشود. دخ ایب خصور ب مربی برگباخ میایاززی تربیمهای بیبها دخ هایب کزینیکنیب کالس
ایاززی های بیبهای مختزف وخزشی دخ کشوخ با نظامهای مربیگری خشت سازی بسیاخی از دوخهبیشتری برای هااهنگ

 مانند ففوت ال و وایی ال  وجود داخد.   ب 
هررا برر  تررریب اهررداا ایررب دوخهمررد  مربیگررری ایرررا ، مزررمهررای کوتاهنامرر  برگررباخی دوخهبررر اسرراس آیرریب     

 (.  1398های پای  و استعدادیابی، اسم )دفتر آموزش 1-14شرم جدول 
 مربیگری در ایران مدت های کوتاهترین اهداف برگزاری دوره. مهم1-14جدول 

 اهداف  ردیف 
 های وخزشیتربیم و تکمیب مربیا  خشت  1
 والازی مربیا  وخزشیاختقاء سطح الزای 2
 سازی آموزش تئوخی و الازی مربیا  وخزشی دخ سراسر کشوخ  هااهنگ و یکسا  3
 کند. دخیافم می  2-14شرم جدول  نام  موخداشاخه، فرد پس از گ خاند  دوخه مربیگری دو مدخک ب   بر اساس آییب     

   . انواع مدارک دریافتی توسط افراد حائز شرایط پس از گذراندن دوره مربیگری رسمی در ایران2-14جدول 
 توضیح  نوع مدرک ردیف 

های فآسیایی، پاخاآسیایی، مدخک آموزشی االطاشده توسا فدخاسیو  مزی، آسیایی، جزانی و بازی گواهینام  مربیگری  1
 ایاپیک و پاخایاپیک   

النوا  فمجوز فعاییم  برای داخنده گواهینام  )پس از گ خاند  دوخه کاخوخزی(،  مدخک االطاشده ب  کاخ  مربیگری  2
 تحم نظاخ  فدخاسیو  
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 مدت مربیگری در ایرانهای کوتاهکنندگان در دوره. شرایط شرکت2-14
شده اسم. شرایا های مربیگری ب  دو بعد فالاومی و اختصاری  تقسیمخبا، شرایا شرکم دخ دوخهنام  ذیدخ آییب

ها و سطوم مربیگری اسم و شرایا اختصاری با توج  ب  سطح از دخج  مربیگری مطرم الاومی مربوط ب  ها  دوخه
  مربیگری دخ ایرا ، ب  شرم مدهای کوتاهکنندگا  دخ دوخهشود. بنابرایب دخ ایب بخش شرایا الاومی شرکممی

-شود و شرایا اختصاری دخ ذیل هر سطح از دخج  مربیگری اخائ  خواهد شد )دفتر آموزشمعرفی می  3-14جدول  
 (. 1398ای پای  و استعدادیابی، ه

 ایران  در مربیگری مدت کوتاه هایدوره در  کنندگانشرکت عمومی . شرایط3-14جدول 
 شرایط  ردیف 

 دیب م یب اسالم یا یکی از ادیا  خسای کشوخ متدیب ب   1
 اسالمی  نظام جازوخی اساسی و االتقاد ب پ یرفتب هانو  2
 وخوانی با تکیید پبشکداشتب سالمم جسای 3
 داشتب رالحیم اخالهی و حسب شزر  و اخائ  گواهی الدم سوءسابق   4
 الدم االتیاد ب  مواد مخدخ با اخائ  گواهی  5
 خدمم یا معافیم دائم یا موهم برای پسرا  داشتب کاخ  پایا  6
 های مزاختی وخزشی دخ خشت  مربوط  و موفقیم دخ آزمو  داشتب تجاخب 7
 داشتب حداهل دیپزم کامل متوسط    8

 
 3. دوره مربیگری درجه 3-14

ها دخ ایرا ، ب  شرایا اختصاری ب  انواع خشت  3های مربیگری دخج  برای شرکم دخ دوخهالالوه بر شرایا الاومی، 
 (. 1398های پای  و استعدادیابی، نیاز اسم )دفتر آموزش 4-14شرم جدول 

 ایران  در 3درجه  مربیگری هایدوره در  اختصاصی برای شرکت . شرایط4-14جدول 
 شرایط  ردیف 

 سال سب  20حداهل   1
 موفقیم دخ آزمو  مزاختی خشت  وخزشی )ط   نظر فدخاسیو (  2
 داشتب کاخ  الضویم دخ کایت  خدما  دخمانی فدخاسیو  پبشکی وخزشی 3
 هستند.  5-14شامل دو بخش دخوس فالازی و تئوخی  ب  شرم جدول  3دخوس دوخه مربیگری دخج       
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  در ایران 3. دروس عملی و تئوری دوره مربیگری درجه 5-14جدول  
ساعت   عناوین درس  نوع درس  ردیف 

 آموزش 
 60حداهل   تناسب خشت  وخزشی و دخج  مربیگری  ها توسا فدخاسیو  مربوط  ب  االالم سرفصل الازی 1
 8 ایف( آناتومی و فیبیویوژی الاومی  تئوخی 2

 6 ( 1خیبی و طراحی تاریب ) ب( برنام 
 6 ( 1م( نقش مربی ) 

 6 ( 1د( خشدوتکامل حرکتی ) 
 6 جساانیه( م انی آمادگی

 4 ( 1و( ت  ی  وخزشی )
 4 ( 1ز( ایانی دخ وخزش )

 4 بدنی و الزوم وخزشی م( م انی تربیم
 6 ( 1شناسی وخزشی )ط(  خوا  
 4 ( 1ها )وتحزیل مزاخ  ی( تجبی 

 4 ها(ک( اخالق مربیگری وخزشی )ارول و بایست 
 8 های اویی  ل( احیاء پای  و کاک 
 6 م( م انی استعدادیابی

 132 جاع ساالم
های اویی   و تکمیب استاد دخس مربوط  و تجزیبا  الزم  مسئوییم اخائ  سرفصل دخس فاحیاء پای  و کاک      
-های تابع  استانی آ  اسم )دفتر آموزشروخ  خایگا  بر الزده فدخاسیو  پبشکی وخزشی و هیئمآموزشی ب کاک

 (. 1398های پای  و استعدادیابی، 
 نیاز داخند.  6-14متقاضیا  ب  شرایطی ب  شرم جدول  3برای دخیافم گواهینام  مربیگری دخج       

   در ایران 3. شرایط الزم برای دریافت مدارک گواهینامه مربیگری درجه 6-14جدول 
 توضیح  شرایط  ردیف 

اسم. داخندگا    14و دخس الازی  12و حداهل ناره ه ویی برای دخس تئوخی   14حداهل معدل الزم   ها موفقیم دخ آزمو  1
-نشوند، می 12و باالتر ک  دخ تعدادی از دخوس موف  ب  کسب ناره ه ویی   14میانگیب ناره ه ویی 

 وانند حداکثر یکسال و برای دو باخ با پرداخم شزری  هاا  دخس مجدداً شرکم کنند.   ت
 های تئوخی و الازی  فعال دخ کالسحضوخ مستار و  حضوخ  2
ه ویی دوخه تئوخی   3

 ه زی
های مربیگری  توا  از آ  برای شرکم دخ دوخهدخ هر خشت  می  3با گ خاند  یک دوخه تئوخی دخج  

هایی ک  برای  های دیگر هم استناده کرد. اما دوخه الازی باید گ خانده شود. ای ت  فدخاسیو خشت 
کنند، از ایب هاالده م ب  تویید محتوای آموزشی تخصصی اهدام میسطوم مربیگری مختزف، نس 

 مستثنا هستند.  
کاخشناسی و باالتر  4

 خشت  الزوم وخزشی 
  3ایتحصیزی معت ر از شرکم دخ کالس دخوس تئوخی مربیگری دخج  با اخائ  گواهی مدخک فاخغ

ده باشند، با اخائ  گواهی  معاا خواهند بود. هاچنیب دانشجویانی ک  دخوس تئوخی مربوط  خا گ خان
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-معت ر از دانشگاه و خیبنارا  واحدهای گ خانده شده با مزر دانشگاه، از دخوس مربوط  معاا می 
 شوند.  

های  هزرمانا  تیم 5
 مزی

-ایاززی خسای آسیایی، جزانی، بازیهای وخزشی دخ مسابقا  بیبکسانی ک  تحم پوشش فدخاسیو 
های آسیایی و پاخاآسیایی، ایاپیک و پاخایاپیک موف  ب  کسب مدال شده باشند؛ با تکیید فدخاسیو   

 خا داخند.   3مربوط  امکا  دخیافم گواهینام  مربیگری دخج   
حداکثر تعداد   6

 کنندگا  دوخه شرکم
  تعداد  ننر اسم. چنانچ 30تعداد  3کننده دخ کالس مربیگری دخج  حداکثر تعداد ننرا  شرکم 

روخ  متارکب و یا دخ تواند دخ سطح کشوخ ب  کنندگا  ب  حدنصاب نرسد، فدخاسیو  میشرکم
 ای برگباخ کند.   طوخ منطق جواخ دوخه خا ب های هم سطح یکی از استا 

توانند کاخ  می 7-14ب  توج  ب  شرایا مندخم دخ جدول  3افراد پس از دخیافم گواهینام  مربیگری دخج       
 دخیافم کنند.  3مربیگری دخج  
 ایران  در 3پس از دریافت گواهینامه درجه  3درجه  الزم برای دریافت کارت مربیگری . شرایط7-14جدول 

 شرایط  ردیف 
   3اخائ  گواهینام  مربیگری دخج    1
 ماهساالم دخ طی شش 50اخائ  گواهی انجام کاخوخزی با تکیید هیئم استا  دخ اماکب وخزشی ب  میبا   2
 شود.  ازانقضای س  سال، کاخ  از دخج  االت اخ ساها میمد  االت اخ کاخ  مربیگری از زما  ردوخ، س  سال اسم و پس  3
  75امتیاز و دخمجاوع س  سال   25طوخ متوسا ساالن  یگری یا اختقاء گواهینام ، مربی موظف اسم ب برای تادید کاخ  مرب 4

 های مربیگری  و با نظاخ  و تکیید هیئم وخزشی استا ، کسب کند.  نام  فبرگباخی دوخهآییب 16امتیاز بر اساس مناد ماده 
 کاخ  مربیگری داشت  باشند.    توانندحداکثر از س  فدخاسیو  وخزشی می 3مربیا  دخج   5

 
 2. دوره مربیگری درجه 4-14

ها دخ ایرا ، ب  شرایا اختصاری ب  انواع خشت  2های مربیگری دخج  الالوه بر شرایا الاومی، برای شرکم دخ دوخه
 (. 1398های پای  و استعدادیابی، نیاز اسم )دفتر آموزش 8-14شرم جدول 

 ایران  در 2درجه  مربیگری هایدوره در  اختصاصی برای شرکت . شرایط8-14جدول 
 شرایط  ردیف 

 3داشتب گواهینام  مربیگری دخج   1
 سال سب  23حداهل   2
 دخمانی فدخاسیو  پبشکی وخزشی داشتب کاخ  الضویم دخ کایت  خدما  3
نام  برگباخی  آییب  16امتیاز بر اساس مناد   75حداهل  سال تجرب  و کاخ مربیگری فعال و کسب   3اخائ  گواهی م نی بر حداهل   4

توانند با گواهی هیئم خوستایی الشایری استا  و تکیید مسئول  مربیگری می 3های مربیگری )داخندگا  گواهینام  دخج   دوخه
ب    3ز دخج   آموزش اداخه کل پس از دو سال فعاییم مربیگری دخ خوستاهای سراسر کشوخ، نس م ب  اختقاء سطح مربیگری ا

 نام  اهدام کنند.(  با خالایم سایر ایباما  آییب 2
 هستند.  9-14نیب شامل دو بخش دخوس فالازی و تئوخی  ب  شرم جدول  2دخوس دوخه مربیگری دخج       
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  در ایران 2. دروس عملی و تئوری دوره مربیگری درجه 9-14جدول  
ساعت   عناوین درس  نوع درس  ردیف 

 آموزش 
 60حداهل   تناسب خشت  وخزشی و دخج  مربیگری  ها توسا فدخاسیو  مربوط  ب  االالم سرفصل الازی 1
 6 ( 1ایف( فیبیویوژی وخزشی ) تئوخی 2

 4 (      2ب( نقش مربی )
 4 ( 2م( خشدوتکامل حرکتی ) 

 6 ( 2خیبی و طراحی تاریب )د( برنام 
 4 ( 2ه( ت  ی  وخزشی )

 4 ( 2وخزش )و( ایانی دخ 
 4 ( 2ها )وتحزیل مزاخ ز( تجبی 
 4 (2شناسی وخزشی )م( خوا  

 4 ( 1گیری ) واندازهط(  سنجش
 4 ها( ها و مزاخ ی( اخالق مربیگری )مسئوییم اخالهی/ خوش

 6 ( 2های اویی  ) ک( احیاء پای  و کاک 
 6 ل( استعدادیابی پیشرفت 

 116 جاع ساالم
نیاز داخند )دفتر   10-14متقاضرریا  ب  شرررایطی ب  شرررم جدول  2برای دخیافم گواهینام  مربیگری دخج              
 (.  1398های پای  و استعدادیابی، آموزش

  در ایران 2. شرایط الزم برای دریافت مدارک گواهینامه مربیگری درجه 10-14جدول 
 توضیح  شرایط  ردیف 

اسم. داخندگا  میانگیب  14و حداهل ناره ه ویی برای دخوس تئوخی و الازی   14حداهل معدل الزم   ها آزمو موفقیم دخ  1
توانند  نشوند، می 14و باالتر ک  دخ تعدادی از دخوس موف  ب  کسب ناره ه ویی  14ناره ه ویی 

 حداکثر یکسال و برای دو باخ با پرداخم شزری  هاا  دخس مجدداً شرکم کنند.   
 های تئوخی و الازی  حضوخ مستار و فعال دخ کالس حضوخ  2
اخشد الزوم  کاخشناسی 3

های  وخزشی و خشت 
پبشکی و 
 پیراپبشکی

ایتحصیال  یا دانشجویانی ک  دخوس تئوخی مربوط  خا گ خانده باشند، با اخائ  گواهی معت ر از  فاخغ
 شوند.  ز دخوس مربوط  معاا میدانشگاه و خیبنارا  واحدهای گ خانده شده با مزر دانشگاه، ا 

های  هزرمانا  تیم 4
 مزی

های مزی با تحصیال  ییسانس و باالتر الزوم وخزشی، دخ روخ  داشتب سایر شرایا  ب  هزرمانا  تیم
 شود.   االطا می 2نام  و تکیید فدخاسیو  مربوط ، گواهینام  مربیگری دخج  مندخم دخ آییب

حداکثر تعداد   5
 کنندگا  دوخه شرکم

ننر اسم. چنانچ  تعداد   25تعداد  2کننده دخ کالس مربیگری دخج  حداکثر تعداد ننرا  شرکم 
روخ  متارکب و یا دخ تواند دخ سطح کشوخ ب  کنندگا  ب  حدنصاب نرسد، فدخاسیو  میشرکم

 ای برگباخ کند.   طوخ منطق های هاجواخ دوخه خا ب سطح یکی از استا 
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توانند کاخ  می 11-14با توج  ب  شرایا مندخم دخ جدول  2پس از دخیافم گواهینام  مربیگری دخج   افراد     
 دخیافم کنند.  2مربیگری دخج  
 ایران  در 2پس از دریافت گواهینامه درجه  2درجه  الزم برای دریافت کارت مربیگری . شرایط11-14جدول 

 شرایط  ردیف 
   2اخائ  گواهینام  مربیگری دخج    1
 ساالم دخ طی شش ماه  50اخائ  گواهی انجام کاخوخزی با تکیید هیئم استا  دخ اماکب وخزشی ب  میبا   2
 شود.  سال، کاخ  از دخج  االت اخ ساها میازانقضای س مد  االت اخ کاخ  مربیگری از زما  ردوخ، س  سال اسم و پس  3
  75امتیاز و دخمجاوع س  سال   25طوخ متوسا ساالن  مربیگری یا اختقاء گواهینام ، مربی موظف اسم ب برای تادید کاخ   4

 های مربیگری و با نظاخ  و تکیید هیئم وخزشی استا ، کسب کند.  نام  دوخهآییب 16امتیاز بر اساس مناد ماده 
 ربیگری داشت  باشند.  توانند کاخ  م حداکثر از دو فدخاسیو  وخزشی می 2مربیا  دخج   5

 
 1. دوره مربیگری درجه 5-14

ها دخ ایرا ، ب  شرایا اختصاری ب  انواع خشت  1های مربیگری دخج  الالوه بر شرایا الاومی، برای شرکم دخ دوخه
 (. 1398های پای  و استعدادیابی، نیاز اسم )دفتر آموزش 12-14شرم جدول 

 ایران  در 1درجه   مربیگری هایدوره در  شرکتاختصاصی برای  . شرایط12-14جدول 
 شرایط  ردیف 

 2داشتب گواهینام  مربیگری دخج   1
 سال سب  26حداهل   2
 دخمانی فدخاسیو  پبشکی وخزشی داشتب کاخ  الضویم دخ کایت  خدما  3
نام  برگباخی  آییب  16اساس مناد امتیاز بر   75سال تجرب  و کاخ مربیگری فعال و کسب حداهل   3اخائ  گواهی م نی بر حداهل   4

 های مربیگری  دوخه
 هستند.   13-14نیب شامل دو بخش دخوس فالازی و تئوخی  ب  شرم جدول  1دخوس دوخه مربیگری دخج       

   در ایران 1. دروس عملی و تئوری دوره مربیگری درجه 13-14جدول  
ساعت   عناوین درس  نوع درس  ردیف 

 آموزش 
 60حداهل   تناسب خشت  وخزشی و دخج  مربیگری  ها توسا فدخاسیو  مربوط  ب  سرفصلاالالم  الازی 1
 6 ( 2ایف( فیبیویوژی وخزشی ) تئوخی 2

 6 (    3خیبی و طراحی تاریب ) ب( برنام 
 4 (      3م( نقش مربی ) 

 4 ( 3د( ت  ی  وخزشی )
 4 ( 3ه( ایانی دخ وخزش )

 6 ( 3ها )مزاخ وتحزیل و( تجبی 
 6 شناسی مربیگریز( خوا  
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 4 بدنیم( آشنایی با خوش تحقی  دخ تربیم
 4 ها( ط( اخالق مربیگری )مسائل و موهعیم

 6 ( 3های اویی  ) پای  و کاک ی( احیاء
 6 ک( استعدادیابی تخصصی 

 116 جاع ساالم
نیاز داخند )دفتر  14-14متقاضیا  ب  شرایطی ب  شرم جدول  1برای دخیافم گواهینام  مربیگری دخج             
 (.  1398های پای  و استعدادیابی، آموزش

  در ایران 1. شرایط الزم برای دریافت مدارک گواهینامه مربیگری درجه 14-14جدول 
 توضیح  شرایط  ردیف 

اسم. داخندگا  میانگیب  14و حداهل ناره ه ویی برای دخوس تئوخی و الازی   14حداهل معدل الزم   ها موفقیم دخ آزمو  1
توانند  نشوند، می 14و باالتر ک  دخ تعدادی از دخوس موف  ب  کسب ناره ه ویی  14ناره ه ویی 

 حداکثر یکسال و برای دو باخ با پرداخم شزری  هاا  دخس شرکم کنند.  
 های تئوخی و الازی  حضوخ مستار و فعال دخ کالس حضوخ  2
دکترای الزوم   3

های  وخزشی و خشت 
پبشکی و 
 پیراپبشکی

معت ر از   ایتحصیال  یا دانشجویانی ک  دخوس تئوخی مربوط  خا گ خانده باشند، با اخائ  گواهیفاخغ
 شوند.  دانشگاه و خیبنارا  واحدهای گ خانده شده با مزر دانشگاه، از دخوس مربوط  معاا می

حداکثر تعداد   4
 کنندگا  دوخه شرکم

ننر اسم. چنانچ  تعداد   20تعداد  1کننده دخ کالس مربیگری دخج  حداکثر تعداد ننرا  شرکم 
روخ  متارکب و یا دخ اند دخ سطح کشوخ ب  توکنندگا  ب  حدنصاب نرسد، فدخاسیو  میشرکم

 ای برگباخ کند.   طوخ منطق های هاجواخ دوخه خا ب سطح یکی از استا 
توانند کاخ  می 15-14با توج  ب  شرایا مندخم دخ جدول  1افراد پس از دخیافم گواهینام  مربیگری دخج       

 دخیافم کنند.  1مربیگری دخج  
 ایران  در 1پس از دریافت گواهینامه درجه  1درجه  الزم برای دریافت کارت مربیگری شرایط. 15-14جدول 

 شرایط  ردیف 
   1اخائ  گواهینام  مربیگری دخج    1
 ساالم دخ طی شش ماه  50اخائ  گواهی انجام کاخوخزی با تکیید هیئم استا  دخ اماکب وخزشی ب  میبا   2
 شود.  ازانقضای س  سال، کاخ  از دخج  االت اخ ساها میردوخ، س  سال اسم و پس   مد  االت اخ کاخ  مربیگری از زما  3
  75امتیاز و دخمجاوع س  سال   25طوخ متوسا ساالن  برای تادید کاخ  مربیگری یا اختقاء گواهینام ، مربی موظف اسم ب  4

 های مربیگری و با نظاخ  و تکیید هیئم وخزشی استا  خواهد بود.  نام  دوخهآییب 16امتیاز بر اساس مناد ماده 
 

 های جانبازان و معلولین. دوره مربیگری ورزش6-14
های پای  و اسم )دفتر آموزش 16-14های جان ازا  و معزوییب ب  شرم جدول اهداا کزی دوخه مربیگری وخزش

 (. 1398استعدادیابی، 



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

383 مربیگری  هایدوره  

 ومعلولین در ایران های جانبازانهای مربیگری ورزشاهداف برگزاری دورهترین  . مهم16-14جدول 
 اهداف  ردیف 

 های مختزف وخزش افراد معزول  مربیا  کاخآمد واجد شرایا مربیگری دخ هر یک از خشت تربیم 1
 منظوخ اختقاء سطح کینی مربیا  های آموزشی ب تدویب برنام  2
 های مختزف وخزشی دخ سطح کشوخ  هااهنگی آموزش خشت  3
ها های آموزشی، معزوییمخیبی بزتر برای کالسهای الزم و برنام منظوخ اخائ  آموزشبا توج  ب  تنوع معزوییم و ب      

 شود. ها برگباخ میهای آموزشی مطاب  با آ بندی و کالستقسیم 17-14ب  شرم جدول 
   . انواع معلولیت 17-14جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
 ها   الضو ، فسایر معزوییم  ، فهطعCPفضایعا  نخاالی ، ففزج اطنال یا پوییو ، ففزج م بی یا  حرکتی -جسای 1
 ماندگا  ذهنی توانا  ذهنی یا القبشامل کم ذهنی 2

ها نیب داخای دخوس الازی و تئوخی ب  ایب دوخهومعلولین: های جانبازانورزش 3. دوره مربیگری درجه 1-6-14
 هستند.  18-14شرم جدول 

   ومعلولین های جانبازانورزش 3. دروس عملی و تئوری دوره مربیگری درجه 18-14جدول 
 دروس و میزان ساعت  نوع درس و رشته  ردیف 

 فدخاسیو  شده از سوی های اخائ ساالم با سرفصل 60متناسب با خشت  وخزشی و حداهل   الازی 1
معزول    3تئوخی دخج   2

 حرکتی -جسای
)جاعاً با دخوس الازی   

 ساالم(   134

بدنی،  ساالم ، فم انی تربیم4،  1-ساالم ، فایانی دخ وخزش  8فآناتومی و فیبیویوژی الاومی، 
ساالم ،  6حرکتی، - ساالم ، فآشنایی با انواع معزوییم جسای 4، 1- ساالم ، فنقش مربی 4

خیبی و  ساالم ، فبرنام  6ندی پبشکی وخزشی خشت  مربوط ،  بفآشنایی با ارول و کالس
  4جساانی، ساالم ، فم انی آمادگی 4،  1- ساالم ، فخشدوتکامل حرکتی 6،  1-طراحی تاریب 

ساالم ، فاخالق مربیگری   4، 1-شناسی وخزشیساالم ، فخوا   4، 1- ساالم ، فت  ی  وخزشی
ساالم ، فم انی استعدادیابی،   8ی اویی ، هاساالم ، فاحیاء و کاک  4ها،  وخزشی/ ارول و بایست 

 ساالم     4
معزول    3تئوخی دخج   3

 توا  ذهنیکم
)جاعاً با دخوس الازی   

 ساالم(   138

بدنی،  ساالم ، فم انی تربیم 6،  1-ساالم ، فایانی دخ وخزش  8فآناتومی و فیبیویوژی الاومی، 
بندی پبشکی وخزشی افراد  ساالم ، فآشنایی با ارول و کالس 6، 1- ساالم ، فنقش مربی 8

ساالم ، فآشنایی با انواع  6توا  ذهنی، شناسی افراد کمساالم ، فارول خوا  6توا  ذهنی، کم
ساالم ، فم انی  4،  1-ساالم ، فخشدوتکامل حرکتی  6حرکتی،  -معزوییم جسای 

ساالم ،   4ها، وتحزیل مزاخ  ساالم ، فتجبی  4،  1-ساالم ، فت  ی  وخزشی 4جساانی، آمادگی
ساالم ،   8های اویی ،  ساالم ، فاحیاء و کاک  4ها، وبایست فاخالق مربیگری وخزشی/ ارول 

 ساالم     4فم انی استعدادیابی، 
 دوخه ویژه 4

 ساالم(  24)جاعاً  
  

خشت  وخزشی خا از فدخاسیو  مربوط  داخند. دخوس   3برای کسانی ک  کاخ  مربیگری دخج  
 ایب افراد با توج  ب  نوع معزوییم ب  ایب شرم اسم:  

بدنی وم انی تربیمساالم ، ارول  10فدخوس الازی و تخصصی خشت  مربوط، الف( جسمی: 
- بندی پبشکیساالم ، فمقدما  کالس 6ها، ساالم ، فآشنایی با انواع معزوییم  4افراد معزول، 
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ساالم ،   2ها، وبایست ساالم ، فاخالق مربیگری وخزشی شامل ارول  6وخزشی خشت  مربوط، 
 ساالم(  34ساالم  )جاعاً   2ساالم ، فم انی استعدادیابی،  4، 1- های اویی پای  و کاک فاحیاء

بدنی نی تربیموم اساالم ، ارول  10فدخوس الازی و تخصصی خشت  مربوط، الف( ذهنی: 
- بندی پبشکیساالم ، فمقدما  کالس 2ها، ساالم ، فآشنایی با انواع معزوییم  4افراد معزول، 

ساالم ،   2ها، وبایست ساالم ، فاخالق مربیگری وخزشی شامل ارول  2خزشی خشت  مربوط، و
 ساالم    2ساالم ، فم انی استعدادیابی،  2، 1- های اویی پای  و کاک فاحیاء

ها نیب داخای دخوس الازی و تئوخی ب  ایب دوخههای جانبازان و معلولین: ورزش 2دوره مربیگری درجه . 2-6-14
 (. 1398های پای  و استعدادیابی، هستند )دفتر آموزش 19-14شرم جدول 

   ومعلولین های جانبازانورزش 2. دروس عملی و تئوری دوره مربیگری درجه 19-14جدول 
 دروس و میزان ساعت  نوع درس و رشته  ردیف 

 شده از سوی فدخاسیو  های اخائ ساالم با سرفصل 40متناسب با خشت  وخزشی و حداهل   الازی 1
معزول    2تئوخی دخج   2

 حرکتی -جسای
)جاعاً با دخوس الازی   

 ساالم(   104

- ساالم ، ففیبیویوژی وخزشی  6، 2- خیبی و طراحی تاریبساالم ، فبرنام  4، 2- فنقش مربی
،  2- ساالم ،  فایانی دخ وخزش 8بندی پبشکی وخزشی خشت  مربوط، ساالم ، فکالس 6، 1
شناسی ساالم ، فخوا   6، 2- وتکامل حرکتیساالم ، فخشد 4،  2-ساالم ، فت  ی  وخزشی4

  4، 1- گیریواندازهساالم ، فسنجش 4،  2- هاوتحزیل مزاخ ساالم ، فتجبی  4،  2-وخزشی
ساالم ، فاحیاء و   4ها، ها و مزاخ اخالق، خوش ساالم ، فاخالق مربیگری شامل مسئوییم

 ساالم     4ساالم ، فاستعدادیابی پیشرفت ،  6،  2-های اویی  کاک 
معزول    2تئوخی دخج   3

 توا  ذهنیکم
)جاعاً با دخوس الازی   

 ساالم(   100

- ساالم ، ففیبیویوژی وخزشی  6، 2- خیبی و طراحی تاریبساالم ، فبرنام  4، 2- فنقش مربی
،  2- ساالم ،  فایانی دخ وخزش 8بندی پبشکی وخزشی خشت  مربوط، م ، فکالسساال 6، 1
وتحزیل  ساالم ، فتجبی  6، 2- ساالم ، فخشدوتکامل حرکتی 4،  2-ساالم ، فت  ی  وخزشی4

ساالم ، فاخالق مربیگری شامل مسئوییم   4گیری، واندازهساالم ، فسنجش 4،  2-هامزاخ  
ساالم ، فاستعدادیابی   6،  2- های اویی فاحیاء و کاک ساالم ،  4ها،  ها و مزاخ اخالق، خوش 

 ساالم     4پیشرفت ، 
ها نیب داخای دخوس الازی و تئوخی ب  ایب دوخهومعلولین: های جانبازانورزش 1. دوره مربیگری درجه 3-6-14

 (. 1398های پای  و استعدادیابی، هستند )دفتر آموزش 20-14شرم جدول 
   ومعلولین های جانبازانورزش 1. دروس عملی و تئوری دوره مربیگری درجه 20-14جدول 

 دروس و میزان ساعت  نوع درس و رشته  ردیف 
 شده از سوی فدخاسیو  های اخائ  ساالم با سرفصل 30متناسب با خشت  وخزشی و حداهل   الازی 1
معزول    1تئوخی دخج   2

 حرکتی -جسای
)جاعاً با دخوس الازی   

 ساالم(   80

- ساالم ، فنقش مربی 4،  3- خیبی و طراحی تاریبساالم ، فبرنام  6،  2-ففیبیویوژی وخزشی
ساالم ، فآشنایی با  4شناسی مربیگری، ساالم ، فخوا    4،  3- ساالم ، فت  ی  وخزشی 4، 3

وتحزیل  ساالم ، فتجبی 4،  3-ساالم ، فایانی دخ وخزش  4بدنی خوش تحقی  دخ تربیم 
ساالم ، فاحیاء و   4ها، ساالم ، فاخالق مربیگری شامل مسائل و موهعیم 6،  3-هامزاخ  
 ساالم     4ساالم ، فاستعدادیابی تخصصی،  6،  3-های اویی  کاک 
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معزول    1تئوخی دخج   3
 توا  ذهنیکم

)جاعاً با دخوس الازی   
 ساالم(   80

- ساالم ، فنقش مربی 4،  3- خیبی و طراحی تاریبفبرنام ساالم ،   6،  2-ففیبیویوژی وخزشی
ساالم ، فآشنایی با  4شناسی مربیگری، ساالم ، فخوا    4،  3- ساالم ، فت  ی  وخزشی 4، 3

وتحزیل  ساالم ، فتجبی 4،  3-ساالم ، فایانی دخ وخزش  4بدنی، خوش تحقی  دخ تربیم 
ساالم ، فاحیاء و   4ها، ساالم ، فاخالق مربیگری شامل مسائل و موهعیم 6،  3-هامزاخ  
 ساالم     4ساالم ، فاستعدادیابی تخصصی،  6،  3-های اویی  کاک 

 . دوره مربیگری نابینایان 7-14
هرای پایر  و اسرم )دفترر آمروزش 21-14هرای مربیگرری نابینایرا  بر  شررم جردول اهداا کزری برگرباخی دوخه

 (.  1398استعدادیابی، 
 های مربیگری نابینایان در ایران برگزاری دورهترین اهداف . مهم21-14جدول 

 اهداف  ردیف 
 های مختزف وخزش نابینایا مربیا  کاخآمد واجد شرایا مربیگری دخ هر یک از خشت تربیم 1
 منظوخ اختقاء سطح کینی مربیا  های آموزشی ب تدویب برنام  2
 های مختزف وخزشی دخ سطح کشوخ  هااهنگی آموزش خشت  3

ها نیب داخای دخوس الازی و تئوخی ب  شرم جدول  ایب دوخههای نابینایان: ورزش 3. دوره مربیگری درجه  1-7-14
 (.  1398های پای  و استعدادیابی، هستند )دفتر آموزش 22-14

   های نابینایان ورزش 3. دروس عملی و تئوری دوره مربیگری درجه 22-14جدول 
 دروس و میزان ساعت  نوع درس و رشته  ردیف 

 شده از سوی فدخاسیو  های اخائ ساالم با سرفصل 60متناسب با خشت  وخزشی و حداهل   الازی 1
   3تئوخی دخج   2

)جاعاً با دخوس الازی  
 ساالم(  138

 

بدنی،  فم انی تربیمساالم ، 4،  1-ساالم ، فایانی دخ وخزش  6فآناتومی و فیبیویوژی الاومی، 
های وخزشی مربوط ،  ساالم ، فآشنایی با نابینایا  و سازما  6، 1- ساالم ، فنقش مربی 4
ساالم ،   4، 1-ساالم ، فخشدوتکامل حرکتی 6ساالم ، فاثرا  دخمانی وخزش دخ نابینایا ، 6

خیبی و طراحی  ساالم ، فبرنام  4،  1- ساالم ، فت  ی  وخزشی 4جساانی، فم انی آمادگی
  6،  1-هاوتحزیل مزاخ  ساالم ، فتجبی  4،  1-شناسی وخزشیساالم ، فخوا   4، 1- ریبتا

ساالم ، فاخالق   6ساالم ، فارول مربیگری با تککید بر اخت اط کاخ و تاریب با نابینایا ، 
ساالم ، فم انی  8، 1-های اویی ساالم ، فاحیاء و کاک  4ها،  وبایست مربیگری وخزشی/ ارول

 الم    سا 4استعدادیابی، 
 دوخه ویژه 3

 ساالم(  44)جاعاً  
  

خشت  وخزشی خا از فدخاسیو  مربوط  داخند. دخوس   3برای کسانی ک  کاخ  مربیگری دخج  
 ایب افراد ب  شرم زیر اسم:  

های وخزشی  ساالم ، فآشنایی با نابینایا  و سازما  10فدخوس الازی و تخصصی خشت  مربوط، 
ساالم ، فارول مربیگری با تککید بر   6دخمانی وخزش نابینایا ، ساالم ، فاثرا  6مربوط ،  

  4ها، وبایست ساالم ، فاخالق مربیگری وخزشی شامل ارول 6اخت اط کاخ و تاریب با نابینایا ، 
 ساالم    4ساالم ، فم انی استعدادیابی،  8،  1-های اویی ساالم ، فاحیاء پای  و کاک 

ها نیب داخای دخوس الازی و تئوخی ب  شرم جدول  ایب دوخههای نابینایان: ورزش 2. دوره مربیگری درجه  2-7-14
 (.  1398های پای  و استعدادیابی، هستند )دفتر آموزش 23-14
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   های نابینایان ورزش 2. دروس عملی و تئوری دوره مربیگری درجه 23-14جدول 
 دروس و میزان ساعت  نوع درس و رشته  ردیف 

 شده از سوی فدخاسیو  های اخائ  ساالم با سرفصل 40متناسب با خشت  وخزشی و حداهل   الازی 1
 تئوخی 2

 
،  1-ساالم ، ففیبیویوژی وخزشی  6، 2- خیبی و طراحی تاریبساالم ، فبرنام  4، 2- فنقش مربی

ساالم ، فآشنایی با نحوه مقابز  با مشکال    8های چشم،  ساالم ، فبزداشم و بیااخی 6
ساالم ،   4،  2- ساالم ، فت  ی  وخزشی4،  2-ساالم ، فایانی دخ وخزش 6نابینایا ، 

وتحزیل  ساالم ، فتجبی  4، 2-شناسی وخزشیساالم ، فخوا   6،  2- فخشدوتکامل حرکتی
ساالم ، فاخالق مربیگری شامل   4، 1- گیریساالم ، فسنجش و اندازه 4،  2-هامزاخ  

ساالم ،   6،  2-های اویی م ، فاحیاء و کاک ساال 4ها، ها و مزاخ مسئوییم اخالق، خوش 
 ساالم     4فاستعدادیابی پیشرفت ، 

 ساالم   110 جاع ساالم
ها نیب داخای دخوس الازی و تئوخی ب  شرم جدول ایب دوخههای نابینایان:  ورزش  1. دوره مربیگری درجه  3-7-14
 (. 1398های پای  و استعدادیابی، هستند)دفتر آموزش 24-14

   های نابینایان ورزش 1. دروس عملی و تئوری دوره مربیگری درجه 24-14جدول 
 دروس و میزان ساعت  نوع درس و رشته  ردیف 

 شده از سوی فدخاسیو  های اخائ  ساالم با سرفصل 30متناسب با خشت  وخزشی و حداهل   الازی 1
،  3- ساالم ، فنقش مربی 4،  3- خیبی و طراحی تاریبساالم ، فبرنام  6،  2-وخزشیففیبیویوژی  تئوخی  2

ساالم ، فآشنایی با خوش  4شناسی مربیگری، ساالم ، فخوا   4،  3-ساالم ، فت  ی  وخزشی 4
،  3- هاوتحزیل مزاخ  ساالم ، فتجبی  4،  3-ساالم ، فایانی دخ وخزش  6بدنی، تحقی  دخ تربیم 

،  3-های اویی  ساالم ، فاحیاء و کاک  4ها،  امل مسائل و موهعیمساالم ، فاخالق مربیگری ش 6
 ساالم     4ساالم ، فاستعدادیابی تخصصی،   6

 ساالم   82 جاع کل ساالم
 

 های مربیگرینامه برگزاری دورهآیین 16. شرایط ارتقاء بر اساس ماده 8-14
های آموزشری، سرایناخهای الزای و چاپ یا  کاخگاههای بازآموزی مربیگری، هایی نظیر شررکم دخ دوخهبرای فعاییم

هرای پرایر  و گیرد )دفتر آموزشتعز  می 25-14ترجار  مقراال  و کترب خشرررتر  مربوطر ، امتیرازاتی بر  شررررم جردول 
 (.  1398استعدادیابی، 
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  های حائز امتیاز برای ارتقاء در مربیگری   . انواع فعالیت25-14جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

تخصصی ک  زیر نظر  - های آموزشیکاخگاه افبایی و بازآموزی مربیگری وهای دانشتاامی دوخه های آموزشی دوخه 1
ها(، کایت  مزی ایاپیک و پاخایاپیک،  وجوانا  )ستاد و اداخا  کل استا وزاخ  وخزش 

االم شود ب  ازاء هر سهای وخزشی استانی و مراکب دانشگاهی برگباخ میها و هیئمفدخاسیو 
امتیاز برای یک دوخه تعز     75امتیاز برای هرسال و حداهل    25آموزش، یک امتیاز و تا سقف 

 گیرد.  می
شده دخ وخزشی ک  توسا مراکب گنت  -ها و سایناخهای الزایها، هاایششرکم دخ تاامی کنگره هاهاایش 2

 گیرد.  یاز تعز  میامت 5شود؛ ب  ازاء هرخوز شرکم با اخائ  گواهی  جدول برگباخ می 1بند 
نشده توسا دفتر توسع   بینیوخزشی و سایر مواخد پیش -تکییف و ترجا  مقاال  و کتب الزای تکییف و ترجا   3

امتیاز تجاوز   25شود وییکب برای هر موخد از سقف های پای  و استعدادیابی تعییب میآموزش 
 نخواهد کرد.   

های الاومی جدول باید با دانش و مزاخ  2و  1افبایی برای اخ  امتیازا  موضوع خدیف های دوخه دانشگواهی     
باشد. های استانی تطاب  داشت  های وخزشی دخ هیئمهای فدخاسیو خیبیو تخصصی هاا  خشت  وخزشی و برنام 

شده برای هرسال امتیاز از سقف امتیازا  تعییب 15های مربیگری موظف هستند تا حداهل متقاضیا  اختقاء گواهینام 
های های مت وع سپری کنند. مرجع تشخی  تطاب  گواهیشده دخ هیئمخیبیافبایی برنام های دانشخا بر اساس دوخه

الزده شوخایی متشکل از فدبیر، خئیس هیئم، مسئول آموزش ح استا  ب دخ سط  2و    1شده مربوط ب  موضوع خدیف  اخائ 
 (.1398های پای  و استعدادیابی، وجوانا   خواهد بود )دفتر آموزشو معاو  هزرمانی اداخه کل وخزش

 
 های مربیگری در ایران. دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره9-14

مد  مربیگری و تعییب وظایف، چگونگی هاکاخی دفتر توسع  های کوتاهدوخه نام منظوخ هااهنگی دخ اجرای آییبب 
نام ، های وخزشی و اداخا  کل استانی و خوشب ناود  مواخد مندخم دخ آییبهای پای  و استعدادیابی با فدخاسیو آموزش

های ستوخایعال، تاامی دوخهشده اسم. بر اساس ایب دهای پای  و استعدادیابی تدویبدستوخایعازی توسا دفتر آموزش
شود، باید با ها برگباخ میهای آموزشی ک  از سوی فدخاسیو   یا دیگر دوخه1و 2، 3مد  مربیگری سطوم فکوتاه
شرط ب  داخا بود  های آموزشی، ب مد  مربیگری منط   باشد و مجوز برگباخی دوخههای کوتاهنام  برگباخی دوخهآییب

 شرایا مندخم دخ دستوخایعال خواهد بود. 
های مربیگری خسای، چنانچ  فدخاسیو  ب  اهتضای هوانیب و مقرخا  فدخاسیو  جزانی، نیازمند برگباخی دوخه     

شی ب  بخمد  باشد، باید برای تکیید و خسایمهای مربیگری کوتاهنام  برگباخی دوخهخاخم از مناد مندخم دخ آییب
های های مربوط ، پیش از برگباخی هر دوخه ضاب هااهنگی، مجوز الزم خا از دفتر توسع  آموزشهای دوخهگواهینام 

 26-14های مربیگری بر اساس مراحزی ب  شرم جدول پای  و استعدادیابی اخ  کند. فرایند اخ  مجوز برگباخی دوخه
 (. 1398، های پای  و استعدادیابیخواهد بود )دفتر آموزش
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 های مربیگری . مراحل اقدام برای اخذ مجوز دوره26-14جدول 
 زمان انجام اقدام اقدام کننده اقدام ردیف

 اسفند بهمن دی آذر آبان
      هیئم وخزشی استا  اجرای نیازسنجی دخ سطح استا  1
های وخزشی استا  و برخسی و تکیید نیازسنجی آموزشی هیئم 2

 هاوجوانا  شزرستا وخزشاداخا  
مسئول آموزش اداخه 

 کل استا 
     

-ها برحسب نیازسنجی روخ تزی  تقویم آموزشی ساالن  هیئم 3
 های وخزشیگرفت  و اخسال آ  ب  فدخاسیو 

      استا  وخزشی هیئم

های استانی، تزی  و اخسال تقویم آموزشی مزی ساالن  برخسی تقویم 4
 های پای  و استعدادیابی جزم تکیید نزاییآموزشب  دفتر توسع  

      فدخاسیو 

های آموزشی ساالن  و اخسال آ  ب  برخسی و تکیید تقویم 5
نام  ها جزم اجرا و تنظیم برنام  نظاختی مطاب  آییبفدخاسیو 

 هابرگباخی دوخه

-دفتر توسع  آموزش
 های پای  و استعدادیابی

     

های استانی های تکییدشده ب  هیئماخسال برنام االطاء مجوز و  6
 مد  مربیگریهای کوتاهنام  برگباخی دوخهجزم اجرا، مطاب  آییب

      فدخاسیو 

های تکییدشده هیئم استا  ب  اداخه کل جزم نظاخ ، اخسال برنام  7
 های آموزشیاخزشیابی و کنترل اثربخشی دوخه

      استا  وخزشی هیئم

های پای  و استعدادیابی، مرجع حل اختالفا  بیب اخکا  آموزشی بر اساس دستوخایعال موخداشاخه، دفتر آموزش     
 اسم.  27-14های موخداشاخه ب  شرم جدول تریب ضوابا اجرایی برای برگباخی دوخهموخداشاخه خواهد بود. مزم

 مدتمربیگری کوتاه های  . ضوابط اجرایی برای برگزاری دوره27-14جدول 
 ضوابط  ردیف 

نام و های مربوط  ، فث ممسئوییم برگباخی و انجام مراحل اجرایی از ه یل فاخ  مجوز دوخه از فدخاسیو  ، فردوخ ابالغ  1
 های وخزشی استا  مربوط  اسم.  آوخی مداخک ، فپیشنزاد اساتید و تزی  مکا  و وسایل کالس مربیگری  بر الزده هیئمجاع

وجوانا ، ضاب حاایم و پشتی انی و نیب نظاخ  بر حسب برگباخی دوخه، اثربخشی  ئوییب آموزش اداخا  کل وخزش مس 2
 های ابالغی دفتر، نظاخ  و کنترل خواهند کرد.  آموزشی خا برابر با دستوخایعال

 های تکییدشده باشد.  مجوزها باید بر اساس نیازسنجی 3
 ها باید از هیئم وخزشی هاا  استا  اهدام کنند.  هر استا ، برای اخ  مجوز برگباخی دوخه ها و نزادهایها، سازما اخگا  4
 های وخزشی اسم.  مسئوییم آزمو  وخودی، انتخاب داوطز ا  و اخزشیابی اویی  الزای بر الزده فدخاسیو  و هیئم 5
کرد   نیاز ب  اضاف  نام  باشد. اگر هر فدخاسیو آییبها باید مطاب  سرفصل ابالغی  های دخوس تئوخی دوخهالناویب و سرفصل 6

 های پای  و استعدادیابی  اهدام کند.  سرفصل جدید داشت  باشد باید نس م ب  اخ  مجوز از فدفتر توسع  آموزش
ها مزبم ب  ابالغ سرفصل دخوس الازی و تخصصی خشت  مربوط  ب  تنکیک دخجا  ب  مدخسیب الازی  تاامی فدخاسیو  7

 تند.  هس
ها با نظاخ  و هااهنگی مسئول آموزش اداخا  کل های وخزشی استا دخ پایا  هر دوخه تئوخی و الازی، هیئم 8

کنند و فقا افراد موف  دخ امتحانا  فگواهینام  مربیگری   کنندگا  دوخه، اخزشیابی میوجوانا  استا  از تاامی شرکموخزش 
 گیرند.  می

 اسم.    20تا  0بیب  دامن  نارا  تئوخی و الازی 9
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االت اخ نارا  ه ویی دخوس تئوخی برای متقاضیانی ک  ب  هر دییل اهدام ب  شرکم دخ دوخه الازی نکنند؛ حداکثر دو سال پس  10
 از تاخیخ تکیید اداخه کل استا  اسم.  

 دخس یا گروه مدخسیب دوخه اسم. شده االم از تزی  پروژه، گباخش تحقی ، ترجا  و امثال آ  با تکیید م اخائ  تکاییف تعییب  11
های  ازآ ، دوخه الازی خا برگباخ کنند. برگباخی دوخهماه پس 3های وخزشی برگباخکننده دوخه تئوخی، باید تا حداکثر  هیئم 12

های پای  و وهوایی، منوط ب  هااهنگی با دفتر توسع  آموزش دالیزی چو  شرایا آبالازی دخ فارز  زمانی بیشتر ب 
 استعدادیابی اسم.  

کنندگا  و اخائ  آ  ب  هیئم  آوخی و االالم خیبنارا  شرکممسئوییم تزی  دفترچ  سفاال  دخوس تئوخی، توزیع، جاع 13
 وخزشی مربوط ، بر الزده مسئول آموزش اداخا  کل اسم.  

های وخزشی دوخه مربیگری تئوخی و الازی باید دخ سطح استا  و پس از اخ  مجوز از فدخاسیو  مربوط  توسا هیئم 14
 ها اسم.  خاسیو های الازی از وظایف فداستانی باشد. بدیزی اسم نظاخ  بر حسب اجرای برگباخی کالس 

 خواهد بود.  28-14های مربیگری ب  شرم جدول پس از برگباخی دوخه، فرایند ردوخ گواهینام      
 های مربیگری . فرایند صدور گواهینامه28-14جدول 

 فرایند  ردیف 
مزروامضا( و اخسال ب  هیئم مربوط   برگباخی آزمو  تئوخی و تکیید نارا  حارز  توسا مسئول آموزش اداخه کل)مازوخ ب   1

 خوز پس از تاخیخ آزمو   14استا  حداکثر تا 
 برگباخی آزمو  الازی دوخه توسا هیئم استا  با تکیید آموزش اداخه کل م نی بر حسب اجرای دوخه )مازوخ ب  مزروامضا(  2
ش اداخه و خئیس هیئم استا  توسا هیئم اخسال خیبنارا  الازی و تئوخی ب  فدخاسیو  مربوط  با دو امضای مسئول آموز 3

 خوز پس از آزمو  الازی   14وخزشی استا ، حداکثر  
ها توسا خئیس  تکیید نارا  اخسایی از سوی استا  و ردوخ گواهینام  توسا کایت  آموزش فدخاسیو  و امضاء گواهینام  4

 ماه پس از تاخیخ دخیافم نارا    6فدخاسیو  حداکثر 
های مربیگری و  خوز فررم داخد تا ضاب دخیافم ارل گواهینام  19های پای  و استعدادیابی حداکثر دفتر توسع  آموزش 5

خیبنارا  مازوخ ب  مزر هیئم استا  و آموزش اداخه کل، اطالالا  دخیافتی با احکام رادخه خا تط ی  و نس م ب  مزر و تکیید  
 های دخیافتی اهدام کنید.   گواهینام 

ها با ضوابا  مد  مربیگری دخ سطوم مختزف، پس از تکیید و االالم الدم م ایر  کالس های کوتاهدوخههای گواهینام  6
ای وزاخ  رادخ  های پای  و استعدادیابی با امضای معاونم وخزش هزرمانی و حرف  شده و تکیید دفتر توسع  آموزشتعییب

 خواهد شد.  
ساالم دخ خوز تجاوز کند. دخ روخ    8نام ، ن اید ساالا  تدخیس از آییبهای آموزشی هیدشده دخ دخ اجرای تاامی دوخه  7

 های پای  و استعدادیابی برسد.  ای خار با زما  بیشتر باید ب  تکیید دفتر آموزش یبوم دوخه
زش اداخه  خوز پس از االالم مراتب، االتراض خود خا ب  آمو 5توانند حداکثر  های تئوخی و الازی میمعترضیب ب  نتایج آزمو   8

خبا موظف اسم ظرا پنج خوز نتیج  خا برخسی و کت اً ب  داوطزب  کل و یا هیئم مربوط  اخائ  کنند. مسئول آموزش ذی
 االالم کند.  

نام  دخ داخل یا خاخم از کشوخ رادخ شود، توسا کایت  آموزش  تاامی مداخک مربیگری ک  خاخم از ضوابا ایب آییب 9
های پای  و استعدادیابی موخد اخزیابی و دخ روخ  یبوم ردوخ مدخک  ه دفتر توسع  آموزش فدخاسیو  و با حضوخ ناایند
 نام  دوخه مربیگری ایرا  خا دخ پی خواهد داشم.  متناسب با آ  منط   با آییب
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  از  کنندگا  اسم و م زغ آهای مربیگری ب  الزده شرکمهای تئوخی و الازی دوخه های مربوط ب  برگباخی کالس هبین  10
 شود.  های پای  و استعدادیابی تعییب میطری  فدخاسیو  و با هااهنگی دفتر توسع  آموزش 

اند، حداکثر دو سال فررم داخند تا  های دوخه مربیگری خا با موفقیم سپری کردههای ناه  ک  آزمو داخندگا  پرونده 11
 نام مجدد اسم.  اام مززم مقرخ نیاز ب  ث م نس م ب  تکایل مداخک و اخ  گواهینام  اهدام کنند. دخ روخ  ات

های وخزشی برای افراد، مستزبم داشتب گواهینام  و اخائ  گواهی انجام ردوخ کاخ  مربیگری توسا فدخاسیو      
ماه بر اساس فرایندی ب  شرم   6ساالم و طی مد   50مد  کاخوخزی دخ خشت  وخزشی مربوط  از هیئم وخزشی ب 

 خواهد بود.  29-14جدول 
 . فرایند صدور کارت مربیگری  29-14جدول 

 فرایند  ردیف 
 تکایل فرم تقاضای کاخوخزی هیئم وخزشی مربوط ، توسا متقاضی ب  انضاام گواهینام  مربیگری  1
مراکب آموزشی و اخائ  معرفینام  ب  متقاضی توسا هیئم وخزشی استا  ظرا  ها و تعییب محل کاخوخزی دخ یکی از باشگاه 2

 مد  دو هنت  
 اخائ  معرفینام  و حضوخ دخ محل کاخوخزی توسا متقاضی 3
 ساالم مازوخ ب  مزر و امضای مسئول باشگاه و اخائ  ب  هیئم وخزشی 50دخیافم گواهی انجام کاخوخزی ب  مد   4
 های وخزشی، حداکثر س  ماه پس از دخیافم گواهی کاخوخزی مربیگری توسا فدخاسیو ردوخ کاخ   5

: برای مدخسیب دوخه مربیگری دو نوع شرایا الاومی و اختصاری ب  های مربیگری. ضوابط مدرسین دوره1-9-14
 (. 1398های پای  و استعدادیابی، شده اسم )دفتر آموزشمشخ  30-14شرم جدول 

   . انواع شرایط عمومی و تخصصی الزم برای مدرسین دوره مربیگری  30-14جدول 
 توضیح  نوع شرایط  ردیف 

 ایف( متدیب ب  دیب م یب اسالم یا یکی از ادیا  خسای کشوخ  الاومی  1
 نظام جازوخی اسالمی ب( پ یرش هانو  اساسی و االتقاد ب  

 وظین نداشتب منع هانونی ازنظر نظامم( 
 ها اسم.  د( مسئوییم تکیید رالحیم مدخسیب تئوخی و الازی ب  الزده حراسم اداخه کل استا 

اختصاری برای   2
 دخوس تئوخی 

اخشد الزوم وخزشی  باید کاخشناسی 2و   3ایف( حداهل مدخک تحصیزی مدخسیب مربیگری دخج  
 باشد.  

 باید دکترای الزوم وخزشی باشد.   1ب( مدخک تحصیزی مدخسیب مربیگری دخج  
سال سابق  تدخیس دخ یکی    5الزای دانشگاه یا داخای  های تئوخی باید الضو هیئمم( مدخسیب دوخه

های موجود با حداهل دو سال سابق   مراکب آموزشی کشوخ یا شاغل دخ یکی از نزادها و اخگا از 
 های مرت ا با الزوم وخزشی باشد.  تدخیس دخ خشت 

 د( مدخسیب دوخه آموزشی باید با خشت  وخزشی موخدنظر، آشنایی کافی داشت  باشند. 
 تواند تدخیس داشت  باشد.  خانواده میه( هر مدخس حداکثر دخ دو دخس هم 

و( انتخاب مدخسیب دخوس تئوخی باید ب  پیشنزاد هیئم وخزشی برگباخکننده دوخه و تکیید آموزش  
 اداخه کل استا  باشد.  
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های  های اویی  از تاامی مواخد ه ل مستثنا اسم. مدخس دوخهز( النوا  دخس احیاء پای  و کاک 
 خبا تعییب شود.    ذیمرت ا با دخما ، پژشکی و ایانی ررفاً با معرفی دستگاه یا سازما

اختصاری برای   3
 دخوس الازی 

های  داشتب گواهینام  مدخسی ب  انضاام ابالغ از سوی فدخاسیو  مربوط  )معرفی مدخس الازی دوخه
 مد  مربیگری بر الزده فدخاسیو  مربوط  اسم.( کوتاه

مد  های کوتاهبرگباخی دوخهشده دخ دستوخایعال اجرایی : ضوابا انض اطی مشخ . ضوابط انضباطی2-9-14
 اسم.  31-14مربیگری ب  شرم جدول 

 های مربیگری بر اساس دستورالعمل . ضوابط انضباطی برگزاری دوره31-14جدول 
 فرایند  ردیف 

 طوخ فعال و مستار ایبامی اسم.  های تئوخی و الازی ب کنندگا  دخ تاامی کالسحضوخ شرکم 1
کنندگا  ب  الزده مدیر دوخه اسم. مدیر دوخه از بیب افراد آشنا ب  فرایندهای حضوخوغیاب شرکممسئوییم نظاخ  بر  2

 شود. آموزشی توسا هیئم وخزشی برگباخکننده انتخاب می
 شود.  ساالا  غی م از دوخه بر اساس گباخش مدیر دوخه محاس   می 3
هشتم مجاوع ساالا  دوخه غی م کنند، از  دخمجاوع بیش از یککنندگا  دخ هر دخس، بیش از یک جزس  و چنانچ  شرکم 4

 الال نخواهد آمد.  ها آزمو  ب ادام  دوخه محروم خواهند شد و از آ 
های  ماه تا یکسال از شرکم دخ تاامی دوخه 6دییل تخزف انض اطی از ادام  دوخه محروم شوند، از کنندگانی ک  ب شرکم 5

 شوند.  مربیگری محروم می
نشده دوخه آموزش و تخزف انض اطی بر الزده شوخایی متشکل از معاو  وخزشی، بینیگیری دخ خابط  با مواخد پیش تصایم 6

 مسئول آموزش، کاخشناس حقوهی اداخه کل، خئیس هیئم وخزشی استا  و مدیر دوخه خواهد بود.   
 خاند  موف  دوخه مربیگری توسا فدخاسیو  شود ک  پس از گگواهینام  مربیگری نیب ب  مدخک آموزشی اطالق می     
 شود. های خسای االطا مینام خبا و برابر ضوابا و آییبذی

دستوخایعال اشاخه داخد ک  مدیر دوخه، مدیر آزمو  و خدمتگباخ های مربیگری:  . وظایف امور پشتیبانی دوره3-9-14
 خا انجام دهند.  32-14باید وظاینی ب  شرم جدول 

  های مربیگری  . وظایف عوامل پشتیبانی دوره32-14جدول 
 وظیفه  سمت  ردیف 

  برنام  خیب اجرای  حضوخوغیاب، نام،ث مف  هایمسئوییم   و مستقر برگباخی محل  دخ دوخه پایا  تا شروع از مدیر دوخه  1
 . دهد  انجام خا  برگباخکننده طرا از محوی   اموخ کزی  و کنندگا شرکم مشکال  خفع اساتید،

و وظایف فه ل آزمو : اخ سفاال  از اساتید، تزی  دفترچ  سفاال    باشد کل اداخه آموزش کاخشناسا  از باید مدیر آزمو   2
کنندگا  و توزیع فرم  سازی و مزروموم آ  ، فحیب آزمو : نظاخ  بر استقراخ شرکم نام ، تکثیر، آمادهو پاسخ

ها، االالم شروع و خاتا  آزمو  ، فبعد از آزمو : اخ  نارا  از  آوخی آ نظرسنجی و دفترچ  آزمو  و جاع 
ی  هاوتحزیل فرمکنندگا  و اخسال ب  هیئم وخزشی مربوط ، تجبی اساتید، تزی  ییسم نارا  شرکم

 نظرسنجی  خا انجام دهند.  
 داخ نظافم و پ یرایی دخ طول دوخه با هااهنگی مدیر دوخه  الزده خدمتگباخ  3
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تاامی اخکا  آموزشی شامل فآموزش اداخه کل استا ، هیئم وخزشی استا  و فدخاسیو   موظف . الزامات: 4-9-14
 هستند.  33-14ب  خالایم ایباماتی ب  شرم جدول 
 های مربیگری  . الزامات مورد تأکید برای ارکان آموزشی دوره33-14جدول 

 الزامات  ردیف 
خیبی و  فرهنگی وزاخ  مت وع جزم تحق  وخزش پاک، معنوی و معرفتی دخ برنام نام  خالایم شئو  اسالمی، منط   با نظام 1

 های آموزشی  اجرای فعاییم
 های آموزشی بر اساس چرخ  استانداخد آموزش  های تاامی فعاییمیبوم اجرای فعاییم  2
ایاززی داخل  های آموزشی بیبوخههای پای  و استعدادیابی برای برگباخی دنیاز ب  اخ  مجوز کت ی از دفتر توسع  آموزش 3

 های آموزشی خاخم از کشوخ کشوخ و االبام منابع انسانی ب  دوخه
زما  پس از اخ  مجوز از فدخاسیو  دخ هیئم وخزشی استا  اجرای هم دوخه مربیگری شامل دو دوخه تئوخی و الازی و هابل  4

 نام  ابالغی دفتر  و با نظاخ  اداخه کل و منط   بر آییب
های مختزف وخزشی  روخ  مشترک بیب خشت ب   2و  1های مربیگری دخ سطوم مجازن ود  برگباخی دخوس تئوخی دوخه 5

 های استا  هیئم
های پای  برای هرگون  ت ییر دخ  نام  ابالغی دفتر و نیاز ب  تکیید دفتر آموزشهای آموزشی خاخم از مناد آییبمعت ر ن ود  دوخه 6

 های وخزشی   نشده توسا فدخاسیو  بینیمواخد پیشضوابا اجرایی یا 
 یبوم فعاییم مربی دخ اماکب وخزشی با اخائ  کاخ  مربیگری    7
 نام  ابالغی دفتر های پیوسم آییبها بر اساس فرمیبوم تنظیم اسناد آموزشی فدخاسیو  8
های رادخه های وخزشی با ث م گواهینام استعدادیابی توسا فدخاسیو های پای  و یبوم اخ  تکییدی  دفتر توسع  آموزش  9

 مربیگری دخ سامان  م یب  
های  های ویژه مربیا  و داوخا  دخ سطح اداخا  کل استانی یا شزرستانی با هااهنگی دفتر توسع  آموزشیبوم برگباخی دوخه 10

 پای  و استعدادیابی یا مسئول مربوط  دخ اداخه کل استانی 
هر فدخاسیو  مجاز اسم، ررفاً بر اساس خئوس مطایب دخوس تئوخی، الازی و تخصصی هاا  خشت  وخزشی و با خالایم  11

 افبایی کند.   های دانشنام  و دستوخایعال اجرایی آ ، اهدام ب  برگباخی دوخهسایر ایباما  ایب آییب
 های آموزشی و کنترل شرایا اختقاء  مربیگری اهدام ب  برگباخی دوخه های نام  دوخهآییب  16یبوم توج  اخکا  آموزش ب  ماده  12
نام  برگباخی دوخه مربیگری و خالایم ایباما  آ ، نس م ب  تدویب و تنظیم  های وخزشی باید برابر ساختاخ آییبفدخاسیو  13

 های مربیگری ویژه فدخاسیو  خود با هااهنگی و تکیید دفتر اهدام کنند.  نام  برگباخی دوخه آییب
نام  و های پای  و استعدادیابی واحدهای تابع  استانی آ  دخ نظاخ  بر حسب اجرای آییبمسئوییم ذاتی دفتر توسع  آموزش  14

 دستوخایعال آ   
 و یک مربیگری  های تئوخی بیب چند خشت  دخ سطح فدو مانوالیم برگباخی دوخه 15
 شدههای تئوخی دخ خاخم از فرایندهای االالم مانوالیم دخیافم هرگون  شزری  شرکم دخ دوخه  16
افبایی دخ داخل و خاخم از کشوخها از میا  داخندگا  باالتریب دخج   ایاززی مربیگری و دانشهای بیبامکا  االبام ب  دوخه 17

 های پای  و استعدادیابیمشخ  دخ ایب خصور با تکیید دفتر آموزشنام  مربیگری و برخوخداخی از شیوه
وجوانا  توسا یبوم ث م خیبنارا  دخوس تئوخی و الازی متقاضیا  داوخی و مربیگری دخ سامان  م یب وزاخ  وخزش  18

 ها  مسئوییب آموزش اداخا  کل استا 
 های مربیگری  هاا  استا  برای برگباخی دوخه های وخزشی از مدخسیب بومی  تککید بر استناده هیئم 19
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 . دستورالعمل نظام هماهنب آموزش مربیان فوتبال10-14 
منظرروخ سرراماندهی شرررایا وخود برر  الرررر  مربیگررری و اختقرراء سررطح دانررش تئرروخی و الازرری مربیررا  و برر  

آموزشرری و اختقرراء مربیررا  هررای کرررد  آمرروزش آنررا  دخ سررطوم مختزررف مربیگررری، دسررتوخایعال دوخهیکسررا 
 34-14هررای مربیگررری فوت ررال برر  شرررم جرردول ترردویب شررد. شرررایا الاررومی الزم برررای شرررکم دخ دوخه

 (.  1398شده اسم )کایت  آموزش فدخاسیو  فوت ال، معرفی
 های مربیگری  . شرایط عمومی الزم برای شرکت در دوره34-14جدول  

 شرایط  ردیف 
 تاام برای آهایا  و بانوا سال  20حداهل سب   1
 داشتب حداهل مدخک تحصیزی دیپزم  2
 سالمم جساانی و خوانی ب  تکیید پبشک معتاد  3
 رالم الدم سوءپیشین  ب  استناد گواهی مراجع ذی 4
 الدم االتیاد ب  مواد مخدخ ب  استناد گواهی پبشک معتاد  5
 تحصیل یا کاخ  معافیم برای آهایا کاخ  پایا  خدمم سربازی یا گواهی اشت ال ب  6
 جساانی ویژه مربیا  شرکم و موفقیم دخ آزمو  آمادگی 7
 حداهل سابق  بازی دخ سطح شزرستا  )با اخائ  کاخ  شرکم دخ مسابقا ( 8
 نام دوخه ث مساحزی  دخ هنگام های مرت ا با ففوت ال، فوتسال و فوت ال الدم محکومیم هطعی ب  محرومیم از کزی  فعاییم 9
 حضوخ فعال و مستار دخ تاام طول دوخه 10
 ای دو هطع  الکس گ خنام   11
 کاخ  شناسایی مزی  12
 شناسنام  یا گ خنام  13
ساحزی  خواهند بود و مجاز ب   های ففوت ال، فوتسال و فوت ال داوطز ا  ررفاً مجاز ب  انتخاب و شرکم دخ یکی از خشت  14

 ت ییر خشت  وخزشی نیستند. 
 ها هستند. داوطز ا  مکزف ب  امضاء تعزدنام  انض اطی، پبشکی و مایی دخ پیش از شروع دوخه 15
 اسم.  35-14های مربیگری فوت ال ب  شرم جدول شرایا اختصاری الزم برای شرکم دخ دوخه     
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  های مربیگری فوتبال  . شرایط اختصاصی الزم برای شرکت در دوره35-14جدول  
 شرایط اختصاصی الزم  نوع دوره  ردیف 

1 D  ها شده دخ شرایا الاومی الزم برای شرکم دخ دوخهاخائ  مداخک و مستندا  اشاخه 
2 C   گواهینام  معت ر مربیگری دخجD   با گ شم حداهل یکسال فعاییم مربیگری دخ سطح مربوط 
3 B   گواهینام  معت ر مربیگری دخجC    با گ شم حداهل دوسال فعاییم مربیگری دخ سطح مربوط

 بندی  ط   فرم امتیازدهی و اویویم Bهای و اخ  حداهل امتیاز الزم برای شرکم دخ دوخه
4 A   گواهینام  معت ر مربیگری دخجB    با گ شم حداهل دوسال فعاییم مربیگری دخ سطح مربوط

 بندی ط   فرم امتیازدهی و اویویم Aهای هو اخ  حداهل امتیاز الزم برای شرکم دخ دوخ
5 PRO   گواهینام  معت ر مربیگری دخجA    با گ شم حداهل س  سال فعاییم مربیگری دخ سطح مربوط

 بندی ط   فرم امتیازدهی و اویویم PROهای و اخ  حداهل امتیاز الزم برای شرکم دخ دوخه
 با حداهل یکسال فعاییم مربیگری دخ سطح مربوط   Dگواهینام  معت ر مربیگری دخج   جساانی ایرا  آمادگی 6
جساانی سطح ا  آمادگی 7

 یاآس
 با حداهل یکسال فعاییم مربیگری دخ سطح مربوط   Bگواهینام  معت ر مربیگری دخج  

  2جساانی سطح آمادگی 8
 آسیا

آسیا با حداهل دوسال فعاییم مربیگری دخ   1جساانی سطح  گواهینام  معت ر مربیگری آمادگی 
 سطح مربوط  

 با حداهل یکسال فعاییم مربیگری دخ سطح مربوط   Dگواهینام  معت ر مربیگری دخج   بانی ایرا  دخوازه 9
 با حداهل یکسال فعاییم مربیگری دخ سطح مربوط   Cگواهینام  معت ر مربیگری دخج   آسیا 1بانی سطح  دخوزاه 10
اهل دوسال فعاییم مربیگری دخ سطح  آسیا با حد 1بانی سطح  گواهینام  معت ر مربیگری دخوازه آسیا 2بانی سطح  دخوازه 11

 مربوط  
آسیا با حداهل دوسال فعاییم مربیگری دخ سطح   2بانی سطح  گواهینام  معت ر مربیگری دخوازه آسیا 3بانی سطح  دخوازه 12

 مربوط  
 اسم.   36-14ساحزی ب  شرم جدول  های مربیگری فوتسال و فوت ال شرایا اختصاری الزم برای شرکم دخ دوخه     

  ساحلی  های مربیگری فوتسال و فوتبال . شرایط اختصاصی الزم برای شرکت در دوره36-14جدول   
 شرایط اختصاصی الزم  نوع دوره  ردیف 

ساحزی فوتسال و فوت ال  1
 ایرا  

 ها الاومی الزم برای شرکم دخ دوخهشده دخ شرایا اخائ  مداخک و مستندا  اشاخه 

ساحزی ایرا  با حداهل یکسال فعاییم مربیگری دخ  گواهینام  معت ر مربیگری فوتسال یا فوت ال سطح یک آسیا 2
 سطح مربوط  

گواهینام  معت ر مربیگری سطح یک آسیا با حداهل دو سال فعاییم مربیگری دخ سطح مربوط  و   سطح دو آسیا 3
 بندی های سطح دو آسیا بر اساس فرم امتیازدهی و اویویمامتیاز الزم برای شرکم دخ دوخه اخ  

گواهینام  معت ر مربیگری سطح دو آسیا با حداهل دو سال فعاییم مربیگری دخ سطح مربوط  و   سطح س  آسیا  4
 بندی امتیازدهی و اویویمهای سطح س  آسیا بر اساس فرم اخ  امتیاز الزم برای شرکم دخ دوخه 

ساحزی ایرا  با حداهل یکسال فعاییم مربیگری دخ  گواهینام  معت ر مربیگری فوتسال یا فوت ال سازی ایرا بد   5
 سطح مربوط  

 گواهینام  معت ر مربیگری سطح یک آسیا با حداهل یکسال فعاییم مربیگری دخ سطح مربوط   سازی سطح یک آسیابد   6
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سازی سطح یک آسیا با حداهل دوسال فعاییم مربیگری دخ سطح  گواهینام  معت ر مربیگری بد   طح دو آسیا سازی سبد   7
 مربوط  

 گواهینام  معت ر مربیگری سطح دو آسیا با حداهل دو سال فعاییم مربیگری دخ سطح مربوط   سازی سطح س  آسیا بد   8
ساحزی با حداهل یکسال فعاییم مربیگری دخ سطح  فوتسال یا فوت الگواهینام  معت ر مربیگری  بانی ایرا  دخوازه 9

 مربوط  
 گواهینام  معت ر مربیگری سطح یک آسیا با حداهل یکسال فعاییم مربیگری دخ سطح مربوط   بانی سطح یک آسیا دخوازه 10
حداهل دوسال فعاییم مربیگری دخ سطح  بانی سطح یک آسیا با گواهینام  معت ر مربیگری دخوازه بانی سطح دو آسیادخوازه 11

 مربوط  
بانی سطح دو آسیا با حداهل دوسال فعاییم مربیگری دخ سطح  گواهینام  معت ر مربیگری دخوازه بانی سطح س  آسیادخوازه 12

 مربوط  
های حداهل ناره ه ویی دخ آزمو ساحلی:  های مربیگری فوتبال، فوتسال و فوتبال. شرایط قبولی در دوره1-10-14

کننده دخ دو های تئوخی، شناهی و هوانیب بازی شصم دخرد اسم. اگر شرکمالازی اخ  هنتاد دخرد و دخ آزمو 
 امتحا  الازی و تاام امتحانا  تئوخی، حدنصاب ه ویی خا کسب کند، گواهی ه ویی دخیافم خواهد کرد. 

های ه ویی کنندخاسیو  فوت ال آسیا و فدخاسیو  فوت ال، کزی  گواهیهای مربیگری:  . نحوه صدور گواهینامه2-10-14
شود. االت اخ کزی  مجوزهای توسا فدخاسیو  فوت ال رادخ می  Licenceکنند. مجوز مربیگری یا  خا رادخ می  Diplomaیا  

مربیگری برای س  سال اسم. داخنده مجوز مربیگری باید حداهل س  ماه ه ل از پایا  االت اخ گواهینام  خود ب  رادخکننده 
س م ب  تادید مجوز مراجع  کند. رادخکننده مجوز باید برخسی الزم خا معاول و دخ روخ  تکایل مداخک و سواب  ن

ازانقضای مجوز خود، حداهل االت اخ مجوز مربیگری و ث م اطالالا  مربیا  اهدام کند. داخندگا  مجوز مربیگری ک  پس
افبایی برگباخشده دخ طول س  سال خا شرکم نداشت  باشد، تا زما  خسید  اندیشی و دانشدو جزس  از س  جزس  هم

ای و شرکم دخ حرف دید االت اخ مجوزهای مربیگری منوط ب  خالایم اخالقب  حداهل دو جزس  معز  خواهند بود. تا
خوزه دخ ماه اخدی زشم یا خرداد شده توسا کایت  آموزش فدخاسیو  )شامل جزسا  آموزشی یکبینیهای پیشفعاییم

برگباخشده دخ طول س  سال خا افبایی اندیشی و دانشهرسال( اسم ک  مربیا  باید حداهل دو جزس  از س  جزس  هم
شده کایت  آموزش شرکم بینیهای پیششرکم کنند. چنانچ  مربی داخای مجوز مربیگری، دخ دو دوخه متوایی برنام 

 افبایی بعدی تعزی  خواهد شد.  اندیشی و دانشهای همنکند، مجوز مربیگری ایشا  تا شرکم دخ دوخه
های  حداهل گواهینام  37-14دخ جدول رای مربیگری در ساطوح مختلف: های الزم ب. حداقل گواهینامه3-10-14

 شده اسم.  ساحزی  معرفیموخدنیاز برای مربیگری دخ سطوم مختزف ففوت ال، فوتسال و فوت ال 
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 ساحلی« های الزم برای مربیگری در سطوح مختلف »فوتبال، فوتسال و فوتبال . حداقل گواهینامه37-14جدول 
 ساحلیفوتسال و فوتبال فوتبال سطح و رده سنی ردیف

-دروازه سازبدن مربی سرمربی بانیدروازه سازبدن مربی سرمربی
 بانی

های مزی و برتر  تیم 1
 ببخگساال  و امید-کشوخ

PRO A سطح س   سطح دو آسیا
 آسیا

سطح س  
 آسیا

سطح س   سطح دو آسیا
 آسیا

سطح س  
 آسیا

های مزی و برتر  تیم 2
 جوانا  و نوجوانا -کشوخ

A B سطح س   سطح دو آسیا
 آسیا

سطح س  
 آسیا

سطح س   سطح دو آسیا
 آسیا

سطح س  
 آسیا

 های مزی و برتر کشوختیم 3
 نونزاال  و خردساال 

A B سطح س   سطح دو آسیا
 آسیا

س  سطح 
 آسیا

سطح س   سطح دو آسیا
 آسیا

سطح س  
 آسیا

های غیربرتر کشوخ و  تیم 4
برتراستا / برزگساال  و 

 امید

A B سطح س   سطح دو آسیا
 آسیا

سطح دو 
 آسیا

سطح یک  
 آسیا

سطح دو 
 آسیا

سطح دو 
 آسیا

های غیربرتر کشوخ و  تیم 5
برتراستا / جوانا  و  

 نوجوانا 

B C سطح دو  آسیاسطح دو  سطح یک آسیا
 آسیا

سطح یک  
 آسیا

سطح دو 
 آسیا

سطح دو 
 آسیا

های غیربرتر کشوخ و  تیم 6
برتر استا / نونزاال  و 

 خردساال 

B C سطح دو  سطح دو آسیا سطح یک آسیا
 آسیا

سطح یک  
 آسیا

سطح دو 
 آسیا

سطح دو 
 آسیا

های غیربرتر استا  و  تیم 7
برتر شزرستا / ببخگساال   

 و امید

C D  سطح یک   سازی ایرا بد
 آسیا

سطح یک  
 آسیا

فوتسال یا 
ساحزی فوت ال

 ایرا 

سازی بد 
 ایرا 

بانی  دخوازه
 ایرا 

های غیربرتر استا  و  تیم 8
برتر شزرستا / جوانا  و  

 نوجوانا 

C D  سطح یک   سازی ایرا بد
 آسیا

سطح یک  
 آسیا

فوتسال یا 
ساحزی فوت ال

 ایرا 

سازی بد 
 ایرا 

بانی  دخوازه
 ایرا 

های غیربرتر استا  و  تیم 9
برتر شزرستا / نونزاال  و 

 خردساال 

C D  سطح یک   سازی ایرا   بد
 آسیا

سطح یک  
 آسیا

فوتسال یا 
ساحزی فوت ال

 ایرا 

سازی بد 
 ایرا 

بانی  دخوازه
 ایرا 

مد ،   38-14دخ جدول  ساحلی در سطوح مختلف:  های مربیگری فوتبال، فوتسال و فوتبال. مدت دوره4-10-14
سازی و های مرت ا االم از بد های آموزش مربیگری فوت ال و تخص تعداد امتحانا  تئوخی، شناهی و الازی دوخه

 شده اسم.بانی معرفیدخوازه
   های آموزش مربیگری فوتبال  . مدت و تعداد امتحانات دوره38-14جدول    

 امتحان ساعات تعداد روزها  نوع دوره  ردیف
1 D 7  ساالم الازی   34ساالم کل ) 56 خوز بدو  تعطیزی

 ساالم تئوخی(  22و 
 بدو  مقای ، با امتحا  الازی و تئوخی 

2 C 13   خوز با یک خوز تعطیزی دخ خوز
 هنتم

ساالم الازی   60ساالم کل ) 96
 ساالم تئوخی(  36و 

 بدو  مقای  با امتحا  الازی و تئوخی 

3 B 20   خوز با دو خوز تعطیزی دخ
 خوزهای هنتم و چزاخدهم

ساالم الازی   86ساالم کل ) 144
 ساالم تئوخی(  36و 

 با یک مقای ، امتحا  الازی و تئوخی 
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4 A 26   خوزه با   13خوز طی دو مرحز
یک خوز تعطیزی دخ خوز هنتم هر  

 مرحز 

ساالم   116ساالم کل ) 192
 ساالم تئوخی(  76الازی و 

 با یک مقای ، امتحا  الازی و تئوخی 

5 PRO 63   ساالم   107ساالم کل ) 385 خوز طی چزاخ مرحز
 ساالم تئوخی(  266الازی و 

 با یک مقای ، یک تب، امتحا  الازی و تئوخی 

ساالم الازی   20ساالم کل ) 48 خوز بدو  تعطیزی  6 سازی ایرا بد  6
 ساالم تئوخی(  28و 

 مقای ، امتحا  الازی و تئوخی  با یک

خوزه با  خوز طی دو مرحز  پنج  10 سازی سطح ا آسیابد  7
 حداهل یکسال فارز  بیب دو مرحز 

ساالم الازی   30ساالم کل ) 80
 ساالم تئوخی(   50و 

 با یک مقای ، امتحا  الازی و تئوخی 

  2سازی  سطح بد  8
 آسیا

خوزه با خوز طی دو مرحز  شش  12
 یکسال فارز  بیب دو مرحز حداهل 

ساالم الازی   36ساالم کل ) 96
 ساالم تئوخی(  60و 

 با یک مقای ، امتحا  الازی و تئوخی 

ساالم الازی   28ساالم کل ) 48 خوز بدو  تعطیزی  6 بانی ایرا  دخوازه 9
 ساالم تئوخی(  20و 

 بدو  مقای  با امتحا  الازی و تئوخی 

  1بانی سطح دخوزاه 10
 آسیا

ساالم الازی   28ساالم کل ) 48 تعطیزی خوز بدو   6
 ساالم تئوخی(  20و 

 بدو  مقای  با امتحا  الازی و تئوخی 

  2بانی سطح دخوازه 11
 آسیا

ساالم الازی   34ساالم کل ) 56 خوز بدو  تعطیزی  7
 ساالم تئوخی(  22و 

 با یک مقای ، امتحا  الازی و تئوخی 

  3بانی سطح دخوازه 12
 آسیا

ساالم الازی   34کل )ساالم  56 خوز بدو  تعطیزی  7
 ساالم تئوخی(  22و 

 با یک مقای ، امتحا  الازی و تئوخی 

های آموزش مربیگری فوتسال و مد ، تعداد امتحانا  تئوخی، شناهی و الازی دوخه 39-14دخ جدول      
 شده اسم.بانی معرفیسازی و دخوازههای مرت ا االم از بد ساحزی و تخص فوت ال 

  ساحلیهای آموزش مربیگری فوتسال و فوتبال تعداد امتحانات دوره. مدت و 39-14جدول 
 امتحان ساعات تعداد روزها  نوع دوره  ردیف

ساالم الازی و   20ساالم کل ) 40 خوز بدو  تعطیزی  5 ساحزی ایرا فوتسال و فوت ال 1
 ساالم تئوخی(  20

 بدو  مقای ، با امتحا  الازی و تئوخی 

ساالم الازی و   28ساالم کل ) 48 خوز بدو  تعطیزی   6 سطح یک آسیا 2
 ساالم تئوخی(  20

 بدو  مقای  با امتحا  الازی و تئوخی 

ساالم الازی و   30ساالم کل ) 56 خوز بدو  تعطیزی   7 سطح دو آسیا 3
 ساالم تئوخی(  26

 با یک مقای ، امتحا  الازی و تئوخی 

خوز با یک خوز   13 سطح س  آسیا  4
 تعطیزی دخ خوز هنتم  

ساالم الازی و   58ساالم کل ) 96
 ساالم تئوخی(  38

 با یک مقای ، یک تب، امتحا  الازی و تئوخی 

ساالم الازی و   20ساالم کل ) 48 خوز بدو  تعطیزی  6 سازی ایرا بد  5
 ساالم تئوخی(  28

 بدو  مقای  با امتحا  الازی و تئوخی 

ساالم الازی و   20ساالم کل ) 48 خوز بدو  تعطیزی  6 سازی سطح یک آسیابد  6
 ساالم تئوخی(  28

 بدو  مقای  با امتحا  الازی و تئوخی 

ساالم الازی و   20ساالم کل ) 48 خوز بدو  تعطیزی  6 سازی سطح دو آسیابد  7
 ساالم تئوخی(   28

 بدو  مقای  با امتحا  الازی و تئوخی 

ساالم الازی و   20ساالم کل ) 48 خوز بدو  تعطیزی  6 سازی سطح س  آسیابد  8
 ساالم تئوخی(  28

 بدو  مقای  با امتحا  الازی و تئوخی 

ساالم الازی و   20ساالم کل ) 40 خوز بدو  تعطیزی  5 بانی ایرا  دخوازه 9
 ساالم تئوخی(  20

 بدو  مقای  با امتحا  الازی و تئوخی 
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ساالم الازی و   20ساالم کل ) 40 خوز بدو  تعطیزی  5 بانی سطح یک آسیا دخوزاه 10
 ساالم تئوخی(  20

 بدو  مقای  با امتحا  الازی و تئوخی 

ساالم الازی و   20ساالم کل ) 40 خوز بدو  تعطیزی  5 بانی سطح دو آسیا دخوازه 11
 ساالم تئوخی(  20

 بدو  مقای  با امتحا  الازی و تئوخی 

ساالم الازی و   20ساالم کل ) 40 خوز بدو  تعطیزی  5 بانی سطح س  آسیا دخوازه 12
 ساالم تئوخی(  20

 ا امتحا  الازی و تئوخی بدو  مقای  ب

 
 های مربیگری والیبال نامه برگزاری دوره. آیین11-14
های شده اسم، شرایا برگباخی کالسهای داخزی تنظیمنام نام  ک  دخ انط اق با فدخاسیو  جزانی خشت  و آییبایب آییب

 تا(. )فدخاسیو  وایی ال جازوخی اسالمی ایرا ، بیکند معرفی می 40-14مربیگری وایی ال دخ ایرا  خا ب  شرم جدول 
 های مربیگری والیبال در ایران  . شرایط برگزاری دوره40-14جدول 

 شرایط  ردیف 
 وهم دخ طول ایام برگباخی کالس  طوخ تاامدخ اختیاخ گ اشتب سایب وخزشی مناسب و محل برگباخی کالس تئوخی ب   1
 برد و امثال آ    آموزشی از ه یل فتزویبیو ، ویدئو پروژکتوخ، توپ ب  تعداد کافی، وایمآماده کرد  وسایل کاک  2
 های مدخسیب بر الزده میببا  اسم.( وذهاب برای مدخسیب )هبین آماده ناود  امکانا  اهامم، غ ا و ایاب 3
 کننده  م ایغ واخیبی توسا دخخواسم 4
 حساب فدخاسیو  وایی ال واخیب شود.  م ایغ باید ب   5
 ننر اسم.   25و حداکثر   15کنندگا  دخ کالس حداهل تعداد شرکم 6
 سال  اسم.  20سال  و فدخج  س   22دو سال ، فدخج   24یک فحداهل سب برای شرکم دخ مربیگری ، فدخج   7
گ شم دو سال و یک خوز از آ  اسم ، فداشتب کاخ  مربیگری  یک با برای دوخه دخج    2فداشتب کاخ  مربیگری دخج   8

 دو با گ شم دو سال و یک خوز از آ  اسم .  برای دوخه دخج   3دخج  
 اخائ  گواهی از طرا هیئم وایی ال استا ، م نی بر حداهل س  سال هاکاخی و فعاییم مستار مربیگری  9
ایاززی بگ خانند  ساالم دوخه کاخوخزی خا زیر نظر یک مربی بیب 30شدگا  باید پ یرفت پس از ه ول شد  دخ دوخه مربیگری،  10

 تا بتوانند با اخائ  گواهی کاخوخزی کاخ  مربیگری خود خا از هیئم وایی ال استا  مربوط  تحویل بگیرند.  
 افبایی شرکم کنند.  های دانشساالم دخ دوخه 24کنندگا  دخ طول س  سال منتزی ب  کالس اختقاء باید حداهل شرکم 11
روخ  مستقل الال کنند و اهدام  توانند ب الایی، نیروهای مسزح، فدخاسیو  کاخگری و امثال آ  میهای وزاخ  آموزشاخگا  12

ند.  روخ  مستقل، هم میببا  و هم مجری یا فقا میببا  باشتوانند ب ها میها کنند. هرکدام از ایب اخگا ب  برگباخی ایب دوخه
های وایی ال خبا بوده و هیئمالزده اخگا  ذیدخ روخ  میببا  و مجری بود ، تاام کاخهای اجرایی و مایی از ابتدا تا انتزا ب 

 جدول اسم.     2و  1النوا  ناظر حضوخ داخند. دخ روخ  فقا میببا  بود ، اخگا  مربوط  فقا مزبم ب  تزی  بندهای  فقا ب 
ب  فدخاسیو  و   کاخ  االبام، با اخائ  تقاضانام  کت یدی وجوانا ، دخ روخ  داشتب آیدخ خده نوجوانا های مزی بازیکنا  تیم 13

های مزی دخ خده امید و روخ  مستقیم هستند. بازیکنا  تیمدو ب های دخج  تکیید مقاما ، مجاز ب  شرکم دخ کالس
ام  کت ی ب  فدخاسیو  و تکیید مقاما ، مجاز ب  شرکم دخ  کاخ  االبام با اخائ  تقاضاندی ببخگساال  دخ روخ  داشتب آی

توانند کاخ  دخج  ه ل خا معنای آ  نیسم ک  ایب ننرا  میروخ  مستقیم هستند. ایب بند ب یک ب های دخج  کالس 
 دخیافم کنند، بزک  دخ روخ  موافقم مجاز ب  شرکم دخ آ  دوخه هستند. 
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روخ  میزاا  دخ شزر دیگری خا داخند، باید از هیئم استا  های مختزف ب دخ دوخهتاام متقاضیانی ک  دخخواسم شرکم  14
نام  و سپس نام  ب  هیئم مقصد اخائ  کنند. هیئم میببا  نیب موظف ب  گرفتب تکییدی  معرفیمحل سکونم خود، معرفی

 نام متقاضی اسم.  ث م
 روخ  متوایی برگباخ شود. هنم خوز کاخی و ب های مختزف باید ظرا مد   ها دخ دوخه تاامی کالس 15
مسئول کایت  آموزش استا  میببا  وظین  نظاخ  بر خوند اجرایی خا بر الزده داخد. بدیزی اسم طرم شکایم و احراز تخزف   16

 دخ هرکدام از شرایا ه ل، با مسئوییم وی بوده و باید پاسخگوی تخزف روخ  گرفت  باشد.  
 کننده دخ کالس حاضر شود.  النوا  شرکمتواند ب سرپرسم کالس نای 17
کنندگا  با مدخک  دو شرکمکنندگا  با مدخک کاخشناسی الزوم وخزشی و برای دوخه دخج  برای دوخه دخج  س ، شرکم   18

دهنده دخوس تئوخی پاس شده، از آ  معاا خواهند شد.  شرط اخائ  خیبنارا  نشا  اخشد و باالتر الزوم وخزشی ب کاخشناسی
 ها  باید دخ دوخه تئوخی شرکم کنند.  یک هیچ مدخک تحصیزی پ یرفت  نیسم وبرای دخج  

 های تئوخی اداخه وخزش، موخده ول نیسم.  های دیگر برای سپری نکرد  دوخه داشتب کاخ  مربیگری دخ خشت  19
 

 خالصه
شده اسم. تریب سطح تا باالتریب سطح معرفیهای مختزف وخزشی از پائیبهای مربیگری خشت دخ ایب فصل انواع دوخه

های خود خا بر اساس فوت ال دوخه  شود. با توج  ب  اینک  خشت های الزم برای گ خاند  مشخ  میدوخه با سرفصلهر  
طوخ مجبا معرفی شد. های مربیگیری فوت ال ب ایگوی مصوب فینا و کنندخاسیو  فوت ال آسیا تنظیم کرده اسم؛ دوخه

های آ  دخاسیو  جزانی خشت  مربوط  تنظیم کرده اسم و دوخههای خود خا بر اساس فهاچنیب خشت  وایی ال نیب دوخه
های وخزشی فجان ازا  و معزوییب  و فنابینایا   نحوه نیب جداگان  شرم داده شد. با توج  ب  مالحظا  خار دخ خشت 

 ها نیب جداگان  معرفی شدند. های مربوط ب  هر دوخه ایب خشت برگباخی و دخس
 

 ریهایی برای یادگیفعالیت
استثنای فوت ال و وایی ال( خا انتخاب و آ  خا با ایگوی مصوب های مربیگری یک خشت  منتخب )ب دوخه •

 فدخاسیو  جزانی مربوط  مقایس  کنید. 

ها با ایگوی فدخاسیو  جزانی )مانند فوت ال و وایی ال( وجود داخد؟ برخسی کنید ک  آیا امکا  انط اق آ  •
 پیشنزاد خود خا دخ هایب یک طرم برای فدخاسیو  مربوط  مکتوب کنید. 

 

 

 

 

 



 

 

سوم بخش  

هاورزش  با آشنایی  



 

 

 هایورزش 
 قهرمانی 

15 

    آشنایی با انواع ورزش های قهرمانی: کلی  هدف

 :یادگیریاهداف 

  مبانی انتخاب یک رشته ورزشی با آشنایی •

  مبانی انواع ورزش های قهرمانی با آشنایی •

 آشنایی با موفقیت انواع ورزش های قهرمانی در رویدادهای مهم •

 آشنایی با ساختار ورزش های قهرمانی در ایران و جهان •
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 مقدمه  
های وخزشی خاری هستند ک  خوام و خون  بیشتری داخند. دخ ایب فصل دخ هر کشوخ و حتی اجتااالا  خار خشت 

 شود. ایاززی پرداخت  میهای هزرمانی و خویدادها و ساختاخهای آ  دخ سطح داخزی و بیبمروخی بر انواع وخزشب 
 

 . انتخا  رشته ورزشی1-15
 خا داشت  باشد.  1-15شده دخ جدول تواند یکی از اهداا معرفیگ اخد میهر کس ک  گام ب  یک خشت  وخزشی می
 . انواع اهداف برای انتخا  یک رشته ورزشی1-15جدول 

 توضیح  هدف ردیف 
 های سالمم جساانی هدا بز ود شاخ   سالمم جسای  1
 های سالمم خوانی هدا بز ود شاخ   سالمم خوانی 2
 هدا خسید  ب  مدال و اوم مزاخ  دخ یک خشت  هزرمانی 3
 کرد  اوها  فراغم با تنریح هاراه با پوشش یک هدا مزم دیگر هدا غنی سازی اوها  فراغمغنی 4
 های خار  هدا دخما  بیااخی  دخمانی 5
 های ظاهری و بدنی هدا خسید  ب  زی ایی زی ایی 6
 هدا تواناندی دخ مواجز  با خطرا  ایجادشده از سوی دیگرا   دفاالی 7
 هدا داشتب یک ش ل و دخآمد کافی  دخآمدزایی و ش ل  8
 ها هدا یادگیری و اختقاء مزاخ  آموزشی  9
 هاهیجا  از فعاییم هدا کسب ی     تنریح  10
 ها هدا کاک گرفتب از وخزش برای انجام سایر فعاییم کاکی  11
تواند یک یا بیش از یکی از اهداا موخداشاخه خا نکت  مزای ک  باید موخدتوج  هراخ بگیرد، آ  اسم ک  فرد می     

وخان  باشد. برای ناون  گاهی فرد داشت  باشد. انتخاب خشت  بر اساس هدا نیب باید با شناخم کامل و خویکردی بزره
های بدنی و فارز  او با ننرا  برتر شود. دخ ایب مسیر ظرفیمب  دن ال هدا هزرمانی اسم و واخد خشت  جودو می

ای دیگر مانند کوخاش خیزی زودتر ب  نتیج  فهزرمانی  حداهل دخ سطح ماکب اسم باالث شود تا دخ حضوخ دخ خشت 
 ای برسد. هاخه
کنند باید، حداهل دخ یک خشت  توانایی و تخص  باالیی داشت  باشند. کسانی ک  خشت  الزوم وخزشی خا انتخاب می     

کند تا با تنریحی باشد. ایب فصل و فصل بعد تالش می-های هزرمانی یا هاگانیتواند یکی از خشت ایب خشت  می
های تخصصی کاک کند تا با هدفاندی د دخ انتخاب خشت  یا خشت های مزم و هدفاند، ب  افرامروخی بر شاخ 

 تری انتخاب مناسب خود خا انجام دهند.  اثربخش
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 های قهرمانی. ورزش2-15
های وخزشی تربیتی، هاگانی آوخی داخند. بدیزی اسم ک  هر چ  هدخ زمین های هزرمانی خویکردی خهابتی و مقاموخزش

تر باشد، احتاال توفیقا  آ  خشت  دخ وخزش هزرمانی برای یک خشت  وخزشی دخ هر کشوخ فراهمای ویژه حرف و ب 
وخزش تخصصی  2-15های متعددی ب  شرم جدول بیشتر خواهد شد. ب  ایب منظوخ هر فرد باید با توج  ب  ویژگی

النوا  یک ش ل یا ابباخ تنریحی خشت  ب های موجود ب  انتخاب آ خود خا موخدبرخسی هراخ دهد و با توج  ب  ظرفیم
 و سالمتی بپردازد. 

 های اثرگذار در رونق یک رشته ورزشی در هر جامعه. مؤلفه2-15جدول 
 توضیح  مؤلفه  ردیف 

های وابست  ب   موهعیم آ  دخ وخزش مداخس و دانشگاه با تککید بر ساختاخ و حجم فعاییم جایگاه آ  دخ وخزش تربیتی  1
 آ  

های هاگانی و تنریحی و استناده از آ  برای پر کرد  اوها   موهعیم آ  دخ فعاییم دخ وخزش هاگانیجایگاه آ   2
 فراغم 

 ایاززی و مزی  داشتب جایگاه هزرمانی دخ سطح بیب جایگاه آ  دخ وخزش هزرمانی 3
 های تواناند و فعال دخ آ   باشگاهشده و پرخون  با ای و سازماندهیهای حرف داشتب ییگ ای جایگاه آ  دخ وخزش حرف  4
 شد  های جاعی واهعای بود   و موخد اه ال انواع خسان برخوخداخی از ظرفیم فخسان  ها سزم آ  دخ خسان  5
 وجود انواع مشاغل داخای دخآمد مکنی ازجاز : وخزشکاخ، مربی، داوخ، مدیر و امثال آ   های ش زیظرفیم 6
 های حکومتی و افکاخ الاومی مزی برای حاایم هراخ داشتب اویویم نگاه دستگاهدخ  اویویم مزی  7
 های حکومتی و افکاخ الاومی محزی برای حاایم هراخ داشتبدخ اویویم نگاه دستگاه اویویم محزی  8
 ایاززی دخ سایر کشوخها بود  موخد اه ال بیب ایاززی خشت جایگاه بیب 9
 ایاززی، مزی و محزی  گردش مایی خشت  دخ سطوم بیب ظرفیم اهتصادی خشت  10
 ها و باوخهای مزی و محزی هاخوانی با اخزش ظرفیم فرهنگی خشت  11
 برخوخداخی امکانا  مناسب برای فعاییم دخ سطح مزی و محزی   ظرفیم امکاناتی خشت   12
 برخوخداخی ظرفیم خشت  دخ ج ب گردشگر داخزی و خاخجی   ظرفیم ج ب گردشگر  13
 تا چ  حد رنعم مربوط  ب  خشت  یا واخدا  تجزیبا  آ  فعال اسم؟   خون  رنایع وابست  14
ها خا باهم داشت  باشند، اما با ایب نوع مطایعا  بدیزی هایی خا یافم ک  ها  ظرفیمسختی بتوا  خشت هرچند ب      

انتخاب خشت  تخصصی خود خا با آگاهی بیشتر و ضریب خطای کاتری انجام خواهد داد. دخ ادام  برخی اسم ک  فرد  
 شوند. ها وجود داخد، معرفی میهای هزرمانی دخ آ های خایج دخ ایرا  ک  زمین از خشت 

کرر  هررای وخزشرری بسرریاخ مزررم و برجسررت  اسررم. تررا جائیهررا دخ خونرر  خشررت امررروز سررزم و نقررش خسرران      
دالیزری مشرخ ، موخدتوجر  هرا بر اسرم. یعنری برخری خشرت ای  خا ایجراد کرردههای خسران منزومی بنام فوخزش

هرا ماننرد فوت رال بررای ناونر  برخری خشرت گیرنرد. هرا بررای پوشرش انرواع خویردادهای آ  هرراخ مریبیشتر خسان 
ای هررا برررای خسرران ل و شرراخ تررریب دالیرر اغزررب برررای تاررام ط قررا  اجتارراالی جرر ابیم داخد. برخرری از مزررم

 مروخ کرد.  3-15توا  دخ جدول شد  یک خشت  وخزشی خا می
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 ها ای شدن ورزش. دالیل رسانه3-15جدول 
 دالیل  خدیف

 الاومی بیشتری باشد.  دخک هابل تر وساده هوانیب برخوخداخ بود  از 1
 های تصویری بیشتر وجود جاذب  2
 برانگیب(بیشتر )رداهای محیطی هیجا های روتی وجود جاذب  3
 وجود زمین  فرهنگی یا انط اق با خسوم جامع  مخاطب  4
 تجرب  دخ آ  خشت (ها برای مخاط یب بیهای آ  برای الاوم )فقدا  دخک اخزش بسیاخی از مزاخ امکا  دخک مزاخ  5
 تعداد افراد فعال یا وخزشکاخ آ  خشت  دخ جامع  6
 ها های فضا و زما  دخ خسان بندی و خویکردی متناسب با محدودیمزما  7
ها توج  خسان ها خا دخ خود داشت  باشد، شرایا بزتری برای جزبی ک  تعداد بیشتری از ایب شاخ اخشت هر      

 ها ب  فوت ال خا تحزیل کنید. توانید برخی دالیل توج  بیشتر خسان ها میخواهد داشم. حال با ایب شاخ 
 

 های قهرمانی . فهرستی از انواع ورزش3-15
های وخزشی آشنایی داشت  باشند. آموختگا  خشت  الزوم وخزشی الزم اسم تا با بیشتر خشت برای دانشجویا  و دانش

هزرمانی و دخ فصل بعد های با ظرفیم بیشتر دخ بنابرایب دخ ایب کتاب تالش شده اسم تا دخ ایب فصل وخزش
فزرسم نس تاً جامعی از انواع  4-15های با ظرفیم بیشتر دخ بعد هاگانی و تنریحی معرفی شوند. دخ جدول وخزش
ها با توضیحا  و انواع تصاویر معرفی های هزرمانی بر اساس حروا این ا اخائ  و دخ ادام  جدول هر یک از آ وخزش

 خواهند شد. 
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 های قهرمانی بر اساس حروف الفبای فارسی . فهرستی از انواع ورزش4-15جدول 
 رشته ردیف  رشته ردیف  رشته ردیف 

 فوت ال 43 میبخوی تنیس 22 اتوم یزرانی 1
 هایقرانی 44 تیراندازی   23 آخنیس 2
 کاخات   45 تیروکاا   24 اسکواش  3
 ک دی  46 جیتسوجو 25 اسکی 4
 کریینگ 47 جودو 26 اسکیم 5
 کریکم  48 یابی جزم 27 آیکیدو 6
 کشتی 49 چوگا  28  بابسزی 7
   کندو 50 داخ   29 بدمینتو  8
 کوخاش  51 سواخی دوچرخ  30 بسکت ال 9
 بوکسینگکیک 52 دوومیدانی 31 بوچیا 10
 گزف 53 خاگ ی 32 بوکس  11
 الکراس  54 ژیاناستیک 33 بویینگ 12
 موتوخسواخی  55 سام و 34  بیاتزو )دوگان ( 13
 تای موی 56  ساوات  35 بیس ال و سافت ال 14
 وایی ال 57 تاکرا سپک 36 بیزیاخد 15
 آبی   هایوخزش 58 سواخکاخی  37 اندام پروخش  16
 برداخی وزن  59   سومو 38 سیال پنچاک 17
 ووشو 60 گان س  39 جدید گان پنج 18
 ووینام 61 شطرنج  40 باسکی پیزوتای 19
 هاکی 62 شاشیربازی  41 تکواندو  20
 هندبال  63 نوخدی رخره 42 تنیس 21

 
 . اتومبیلرانی4-15 

هایی ب  شرم جدول دستی  با ویژگییا خوش فرما دسم و فسرالم ارول و خانندگی هایمزاخ  بر م تنی خهابتی
 . اسم 15-5

 عمومی رشته ورزشی اتومبیلرانی . مشخصات 5-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

    Auto racingمعادل   سایر اسامی  1
دخ سال   Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)تکسیس فدخاسیو  جزانی  تاخیخچ  جزانی 2

 الضویم داخد.   ARISFبود و مقر آ  دخ پاخیس اسم. ایب فدخاسیو  دخ  1904
  از بعد. شد  خیبیپای  کشروخ  مقیم دخ اوایل ده  چزل خوخشیدی توسا خاخجیرا  مسابقا  تاخیخچ  دخ ایرا   3

  نام و ب  تشکیل موتوخسواخی فدخاسیو  کناخ دخ 1369 سال  دخ اتوم یزرانی فدخاسیو  انقالب
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ب    1374 سال ایرا  از فدخاسیو  . پرداخم فعاییم ب  اتوم یزرانی و موتوخسواخی فدخاسیو 
 اتوم یزرانی دخ آمد.   ایاززیبیب  الضویم فدخاسیو 

  نوخدی و خایی  دخ هایب هزرمانیفسرالم، کاختینگ، ماخپیچ، تپ  خانندگی  دخ ایرا  انواع مسابق  خویدادها انواع 4
  ببخگ، یا جایبه  یک فرمول خانیاتوم یل  اسم. مسابقا  فصل چزاخ دخ  و کشوخ

  فدخاسیو  نظر زیر  مسابقا  خود. ایبمی  شااخب  جزا  اتوم یزرانی مسابقا  پرطرفداختریب
مقرخا  برای خالایم   و هوانیب مجاوال   فرمول ف کزا   از خانی اسم و منظوخ اتوم یل ایاززیبیب

  مواخد دخ و یک  ففرمول هایاسم. اغزب دخ پیسم  هاآ   خودخوهای و کنندگا شرکم  تاامی
  دخ کیزومتر  350 تا سرالتی با خودخوها .شودمی  برگباخ شزری بست  هایجاده معدود دخ 

 . دهندمی  مسابق  هم با ساالم
 دهد. ویری از خشت  اتوم یزرانی خا نشا  میاتص 1-15شکل     

 
 رالی ( و 1، سرعت )فرمولکارتینب. انواع مسابقات اتومبیلرانی به ترتیب و از راست: 1-15شکل 

بدنی وهم فعال شد. ایب خشت  ک  دخ ایرا  دخ تربیم سازما  نظر و ابتدا با النوا  موتوخسواخی زیر 1355 از سال      
 فخایری و هایخاخجی دخ خشت  مربیرا  حضوخ اب 1382 سال  فدخاسیو  فموتوخسواخی و اتوم یزرانی  فعاییم داخد، از

 هایی دخ فخایی و کاختینگ  دسم پیدا کرد. کاختینگ  توسع  یافم و ب  مقام
 

 . آرنیس5-15
 اسم.  6-15و داخای با مشخصاتی ب  شرم جدول  سالم با خزمی هایوخزش بندیدست  فیزیپینی دخ خزمی نوالی

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی آرتیس 6-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 شود.  می شناخت    نیبKaliفکایی یا  و   Eskrimaب  اسامی فاسکریاا یا  ک  Arnis سایر اسامی  1
 داخد.   وجود وخزشی  خشت  ایب برای فدخاسیو  فیزیپیب دخ تاخیخچ  جزانی 2
 های خزمی ابرا  النوا  یک کایت  دخ فدخاسیو  وخزشفعال ب  های مزی الضویم 3
 ساز دسم  سرد هایسالم انواع و چوب  مانند فچاهو، واهعی  سرد هایسالم وسایل و امکانا  4
حریف  و   سالمخزع شخصی، حاز ، فدفاع هایخوش  انواع و  خاییدسم با حتی واهعی م اخزه یک مقرخا  کزی  5

  71 ش ی  باتو  Caneکیب یا  بنام نیشکر ساه  یا چوب شده ازساخت  ارزی فاستناده از اسزح 
 سانتیاتری  

 دهد. تصویری از خشت  آختیس خا نشا  می 2-15شکل      
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 های آن . تصویری از رشته ورزشی آرنیس و انواع سالح2-15شکل 

 . اسکواش 6-15
 اسم.  7-15وخزش خاکتی ب  شرم جدول  نوالی

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی اسکواش 7-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

  Squash سایر اسامی  1

فدخاسیو   .انگزیسی پدید آمد  دخ یک مدخس  اسکواش کوخ   نخستیب 1860  دخ حدود سال تاخیخچ  جزانی 2
شکل گرفم و دخ   1967از سال   World Squash Federation (WSF)جزانی آ  یعنی 

 دخ آمده اسم.   ARISFادام  ب  الضویم 
آبادا  بود.   ب   ننم شرکم انگزیسی کاخکنا  وخود با و 1320 سال شروع آ  از حدود تاخیخچ  دخ ایرا   3

 .  شد  فعال 1372و دوباخه از سال   منحل تشکیل، بعد از یکسال 1353 نیب از سال فدخاسیو 
  برای بانوا   Wispaبرای مردا  و  PSAای انواع مسابقا  هزرمانی کشوخ و حرف  خویدادها انواع 4
   1994 الضویم ایرا  ب  فدخاسیو  آسیایی از سال ایاززی های بیبالضویم 5
 مانند و با فخاکم و توپ  مخصور اسکواش کوخ    اتاهکیف دخ وسایل و امکانا  6
 . کنندمی بازی  دخ کناخ هم مشخ  فارز  دخ بازیکب، دو مقرخا  کزی  7
های موخداستناده دخ ایب از ال اخ . آ  اسم با هوانیب نبدیک ب  اسکواش خانوادههم هایخشت  از خاکت ال یکی     

 2016 سال  دخ نام داخد. ایب متر میزی 57میبا  فب  انگزیسی خاکت ال  توپ هطر ب    اسم ک  اشاخه57 خشت ، فاسکواش
های کایت  از یکی النوا دخ ایرا  ب  اکنو  خاکت ال هم .گرفم هراخ WSF اسکواش جزانی فدخاسیو  تصویب موخد

آ   انگزیسی نوع گیرد ک می انجام آمریکایی  و فانگزیسی دوروخ  ب  اسم. خاکت ال  اسکواش فدخاسیو  زیرمجاوال 
دخ ابعاد   جبئی  ت ییراتی  بازی  شکل  یحاظ  ب   آمریکایی  نوع  شود.می  انجام  اسکواش  های  دخ کوخ 57نام فاسکواش    با

  دهد.تصاویری از خشت  اسکواش و خاکت ال خا نشا  می 3-15شکل . اسم یبازبیزم جبو سقف و داخد زمیب

  
 ( چپو راکتبال ) راست(. تصاویری از رشته اسکواش )3-15شکل 
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 . اسکی7-15
 اسم.  8-15وخزش زمستانی ب  شرم جدول  نوالی

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی اسکی 8-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Skiingمعادل انگزیسی  سایر اسامی  1
   1800 ده   شروع از اوایل تاخیخچ  جزانی 2
 1323فدخاسیو  دخ سال ، نخستیب پیسم دخ آبعزی و تشکیل 1300  سال اوایل شروع از تاخیخچ  دخ ایرا   3
 ترکی ی، سوپر سوپرجی،  ببخگ، ماخپیچ  کوچک، ماخپیچ فسرالم، ازجاز  مختزنی هایخشت  شامل خویدادها انواع 4

 نوخدی    رحرا و  تیای
-های بیبالضویم 5

 ایاززی 
    1334سال  دخ جزانی فدخاسیو  دخ الضویم

 باتوم، کنش و پیسم   وسایل و امکانا  6
  دخخواسم و مسابق   طول ب  بست  بازا اسکی ماخپیچ ،سوپر و ببخگماخپیچ  فسرالم، اسکی دخ مقرخا  کزی  7

  دخ شروع فرما   با کوچک دخ فماخپیچ . کنندمی  شروع ایدهیق  2 تا 1 زمانی فارز  دخ تزویبیو 
  خا  از پا حرکم و  اسکی چوب هدایم با باید کنندگا و خهابم  شروع بازی نامنظم، فوارل
اسکی رحرانوخدی یا اسکی دخ مسافم  .  دخوازه ال وخ کنند هایهاب یا میز   و از بیب دو شروع

 های مختزف اشاخه داخد.  طوالنی ب  مسابق  دخ مسافم
  دهد.ویری از خشت  اسکی خا نشا  میاتص 4-15شکل       

     
   آلپاینو  پرشویری از ورزش اسکی ا. تص4-15شکل 

 جان ی وسایل با اغزب ای حرف  فاسنوبوخدهای. اسم پزب اسکی یک النوا ب  ایشامل استناده از تخت  اسنوبوخد      
 هایمزاخ  از با ترکی ی و 1960 نیب از سال  فاسنوبوخد . شوندمی استناده مخصور  هایبو  و هافاتصال  مانند

 برگباخ  استراییا دخ آ  جزانیجام اوییب ،1985 سال  بوخد  موخدتوج  هراخ گرفم. دخ اسکیم و سواخیموم فاسکی،
زمستانی شد. از  ایاپیک هایوخزش جبء 1998 سال  دخ و تشکیل 1994 ایاززی اسنوبوخد از سال فدخاسیو  بیب. شد

 مختزف  ماده  چزاخ  دخ  اکنو هم  وخزشی  خشت   ه کرد. ایبکانتری  اشاختوا  ب  فاسالیوم، پاخایل و کراسخویدادهای آ  می
-دخوازه  دخو   از  پائیبفباالب   از  خا  تپ   کنندگا شرکم  سرالتی،  مسابقا   دخ  .شودمی  دن ال   زمستانی  ایاپیک  هایبازی  دخ

 ایب دخ کنندگا شرکم و داخند هم از بیشتری فارز  هامسابقا  اسالیوم دخوازه کنند. دخمی تند  طی هایپیچ با هایی
ب  پائیب  سرخوخد های ناایشی نیب انواع حرکا  ناایشی حیب آوخند، دخ خهابممی دسمب  بیشتری سرالم مسیرها
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 هر  و  خوندمی پائیب  ب   مسیری خا  زما هم  طوخب   و  هم  کناخ  دخ  کنندهشرکم  پاخایل دو  خویدادهای  . دخدیآیدخمب  اجرا  
 دهد. های اسنوبوخد خا نشا  میانواع خهابم 5-15تصاویر . داخد خا خود مجبای خهابم کنندهشرکم

 
 ویری از رشته ورزشی اسنوبورد ا. تص5-15شکل 

 طوخ خالر  فاسکیاو  یک خشت  از اسکی اسم ک  دخ آ  فرد مسیرهایی خا با توج  ب فاسکی کوهنوخدی  یا ب      
آید. ایب خشت  زیر نظر خود و یا دخ مسیری اسکی خا حال و سپس با آ  پائیب میوپائیب  میها فباال با اسکی شیب

تکسیس شد و  2008ایاززی از سال شود. ایب فدخاسیو  بیباداخه می ISMFایاززی اسکی کوهنوخدی یا فدخاسیو  بیب
 دهد. تصاویری از خشت  اسکی کوهنوخدی خا نشا  می 6-15دخ آمد. شکل  ARISF ضروخ ب 

 
 . تصاویری از رشته اسکی کوهنوردی  6-15شکل 

 
 . اسکیت 8-15

هایی های اسکیم با خویکرد تنریحی بود ک  بعدها منجر ب  ایجاد خشت ظزوخ ایب وخزش وابست  ب  اختراع انواع کنش
فاسکیم خوی های سرالتی و ناایشی  با خویکرد اسکیم شد. ایب خشت  دخ دو نوع  هاکی  و انواع فخهابمچو  فاسکیم
شود. نوع دیگری هم از اسکیم خوی زمیب با النوا  فاسکیم زمیب  برگباخ میاسکیم یا اسکیم خوییخ  و فخویر

 شده اسم. معرفی 9-15بوخد  وجود داخد. مشخصا  الاومی ایب خشت  دخ جدول 
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 . مشخصات عمومی رشته ورزشی اسکیت 9-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

یا  Roler Sakatingو خویراسکیم یا اسکیم خوی زمیب معادل  Ice skatingاسکیم خوی یخ معادل  سایر اسامی  1
ناایشی   فاسکیم.  شد  ابداع یخ خوی اسکیم  خوی از اسکیمهاا  اسکیم متداول دخ گنتاخ اسم. خویر 

ناایشی  هم معرفی   فیخاای  و  Patinage artistiqueبانام فپاتیناژ ناایشی یا   Figure skatingیا 
 شوند.  می

اسم ک    جزا  سطح  دخ یخ خوی  اسکیم مسابقا  کنندهاداخه    نزادISUایاززی اسکیم یا بیب فاتحادی  تاخیخچ  جزانی 2
خویر یا  ایاززی خویراسکیمففدخاسیو  بیب  .اسم سوئیس دخ یوزا  آ  مقر و تکسیس 1892دخ سال 

FIRS الضویم تکسیس و ب  1924النوا  متویی اسکیم چرخداخ دخ سال    بARISF   .دخآمد 
 هااهنگ  اسکیم و فتیم یخ   خوی دوننره، خه  اننرادی، اسکیم اسکیم خوی یخ شامل: فاسکیم خویدادها انواع 3

 خویراسکیم شامل: ناایشی، خه ، هااهنگ و سرالم  اسم.   
 ه ایانی و پیسم  کنش اسکیم، ی اس، کال وسایل و امکانا  4
  آزاد اسم. اسکیم اسکیم برای ثانی  30  و دهیق  4 و کوتاه های برنام  برای ثانی  50  و دهیق  2 از مقرخا  کزی  5

  دوننره اسکیم .خواهد بود فردی روخ ب  حرکا  و با اجرای زنا  و مردا  دست  دو دخ اننرادی
  اسکیم کالم بدو  موسیقی با هااهنگ و متحد روخ ب ( ز  یک و  مرد یک) بازاسکیم دو توسا

  هااهنگ اسکیم. کنند می اجرا بر اساس مقرخا  خه  مرد یک و  ز   دخ خه  خوی یخ یک. کنندمی
گیرد و   انجام ایویژه وهااهنگینظم با باید ناایشی هایحرکم .اسم  وخزشکاخ 20 تا 12 شامل

 . باشند داشت  کامل یکپاخچگی یکدیگر با باید تیم االضای
  دهد.تصاویری از خشت  اسکیم خوی یخ خا نشا  می 7-15شکل 

 
 سرعت و  نمایشیویری از رشته اسکیت ا. تص7-15شکل 

 دهد. تصاویری از خشت  خویراسکیم خا نشا  می 8-15شکل 

 
  رولر اسکیت سرعت و نمایشیویری از ا. تص8-15شکل 
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 مسابقا  دوخ هراخداد  چرخ زیر فرنحا  یا بوخدهای اسکی خوی آب  پدید آمد. اوییببوخد از  ایده اسکیم     
 1993 سال  دخ آ  جزانی و فجام 1981دخ سال  بوخد اسکیم مزی فانجاب. شد انجام 1965 سال  فاسکیم بوخد  دخ

داخ، سطح با یببوخد  دخ چاخچوب مقرخاتی چو  فس ک خیابانی، استخری، سطح شجزانی اسکیمآغاز شد. فجام
 شود. برگباخ می 9-15ای  ب  شرم تصاویر شکل شیب کم، پاخکی و فضای کاس 

 
   «سبک خیابانی »در رمپ شیبدار« و » اسکیت بورد  ی ازویرا. تص9-15شکل 

شرروند. از نزررایی  انجررام مرری و نزررایینیارر  فمقرردماتی، مرحزرر  3مسررابقا  داخررل خمررپ شرری داخ دخ  هارر        
برنامرر ،  داشررتب ترفنرردی خررار دخ مانوخهررا، تنرروع دشررواخی، ترروا  برر  فدخجرر مزررم دخ داوخی آ  مررینکررا  
  پیوستگی و ث ا   اشاخه کرد.  ابتکاخ،

 
 . اسکی روی آ  9-15
 . اسم 10-15با مشخصاتی ب  شرم جدول  باال  هایسرالم دخ دهم و ترتیب فمزاخ ، از ترکی ی آب خوی اسکی

 مشخصات عمومی رشته ورزشی اسکی روی آ  . 10-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Water skiingمعادل  سایر اسامی  1
 شد.  ARISFالضویم تکسیس و دخ  1955دخ سال  IWWFآب یا ایاززی اسکی خوی فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 های وخزشی  فدخاسیو  انجابدخ هایب انجاب اسکی خوی آب زیر نظر  تاخیخچ  دخ ایرا   3
 آزاد و سرالتی ناایشی، س ک خویدادها انواع 4
اسکی مخصور، میدا   های شناوخساز، چوبنجا ، جزیق  متری، های  20بکسل های ، بکسل، سیم وسایل و امکانا  5

 الرض متربیسم و طول متردویسم آبی داخای 
 .  شودخار  تعییب می  حرکا  و پیچشی فپرش، حرکم مرحز   امتیاز فرد بر اساس س  مقرخا  کزی  6

  دهد.تصاویری از خشت  اسکی خوی آب خا نشا  می 10-15شکل 

 
 ویری از رشته اسکی روی آ ا. تص10-15شکل 
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 . آیکیدو 10-15
ایب وخزش مشخصاتی ب   .بود حریف ب  آسیب بدو  آیکیدو یک هنر خزمی ژاپنی اسم ک  فزسن  پیدایش آ  فدفاع

 . داخد 11-15شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی آیکیدو11-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Aikidoمعادل  سایر اسامی  1
 شد.   AIMSتکسیس و الضو  1976دخ سال    IAFایاززی آ  بنام ظزوخ و فدخاسیو  بیب  1883 سال دخ تاخیخچ  جزانی 2
تویستو ،   شیب یوشینکا  ، فشیب دوکیارزی ، فآی  یا هاا  س ک آیکیدو های فجیوشامل س ک خویدادها انواع 3

 دو کی آی  آیکی ودو  و فایواما خیو ، فجیوشینکای فتومیکی
بوکب یا    یا چوبی بنام کب فشاشیر   ،Joجو یا  بنام متریسانتی 120فچوب  بر  مشتال هاسالم وسایل و امکانا  4

Bokken» تانتو یا  بنام فچاهو  وTanto   
 خسند.  می فدا   دخج  ب  فکیو  نام ب  مقاطعی گ خاند  دوکاها باکی یا آی دوکیآی  هنرجویا  مقرخا  کزی  5

  دهد.تصویری از خشت  آیکیدو خا نشا  می 11-15شکل 

 
 . تصویری از ورزش آیکیدو 11-15شکل 

 . بابسلی11-15
 ایب دخ فسوختا   سرالم. اسم 12-15ارطالم فیژسواخی  با مشخصاتی ب  شرم جدول نوالی وخزش زمستانی و ب 

 خسد. می ساالم دخ کیزومتر 140 ب  گاهی وخزش
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی بابسلی 12-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 bobsleigh یا  bobsleddingسُری و معادل سوختا   سایر اسامی  1
شد.  AIOWFالضو تکسیس و دخ ادام    1923  دخ سال IBSFایاززی بابسزی یا ففدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2

  ایاپیک هایجبو بازی  1936از   و شد برگباخ سوئیس دخ میالدی 1870  ده  مسابقا  آ  ابتدا دخ
 . دخآمد  زمستانی

 اسکزتو   و بابسزی، یژ هایوخزش  خویدادها انواع 3
چزاخننره و اسکزتو  و یژ با یک سوختا    یا دوننره ببخگ مخصور سوختا  یک وسیز بابسزی ب  وسایل و امکانا  4

   پیچ 12  و طول  متر 1000  ماخپیچ داخای یخی پیسم  یک مخصور کوچک، و هر س  دخ
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  از پس اسم ک  وخزشکاخ  ماخپیچ یخی پیسم دخ و کوچک  مخصور سوختا  یک با اسکزتو  مقرخا  کزی  5
  ب  یژ فرد دخ  .دهد می  ادام  خا  پیسم مسیر و گیردمی  هراخ سوختا  خوی سین  ب  کوتاهی مسیر دوید 
 کند.  می متاایل  القب ب  خا خود سنگینی سوختا  خوی بر پشم

  دهد.تصاویری از خشت  بابسزی خا نشا  می 12-15شکل      

 
 . از باال »لژ، اسکلتون و بابسلی«  12-15شکل 

 . بدمینتون 12-15
 . اسم 13-15خاکتی با مشخصاتی ب  شرم جدول  وخزش نوع یک

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی بدمینتون 13-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Badminton سایر اسامی  1

شد.   آغاز بدمینتو  و محزی بنام انگزستا   دخ 1873 از سال و چیب  دخ مسیح میالد از ه ل پنجم هر  دخ تاخیخچ  جزانی 2
واخد ایاپیک و    1992تکسیس و از سال  1934دخ سال  BWFفدخاسیو  جزانی بدمینتو  بنام اختصاخی 

 شد.   ASOIFالضو 
برای شرکم دخ   1351بود و فدخاسیو  آ  دخ سال   انگزیسی ننتی وخود آ  ب  ایرا  با کاخشناسا  تاخیخچ  دخ ایرا   3

  سال شد. از هشتم تیم 13 ها بیبدخ ایب بازی  ایرا  شد. بدمینتو   تکسیس 1353 سال آسیایی هایبازی
 شد.   دوباخه فدخاسیو  1358  و از سال کایت  خشت  دخ سطح ایب  1358  تا 1356

  مختزف هایخده دخ( دوننره و ننرهیک)  اننرادی  و تیای روخ کشوخ ب   هزرمانی خنکینگ، مسابقا  خویدادها انواع 4
  مسابقا  پاخابدمینتو ، مسابقا  ،(پیشکسوتا  و ببخگساال  جوانا ، نوجوانا ، خردساال ،) سنی

   فدخاسیو  نظر زیر( دوییگ یک،ییگ  برتر،ییگ)باشگاهی  مسابقا  و هاگانی ساحزی،
 های مخصور، تیر و توخ میانی پرداخ و خاکم  توپ یک وسایل و امکانا  5
  بازیکب ن اشد. دو بازگرداند  توپهادخ ب   روختی دخ حریف،  زمیب  و توخ ب   توپ برخوخد با امتیاز مقرخا  کزی  6

 امتیازی خواهد بود.   21 بازی  گیم 3با  دوبل بازی برای بازیکب چزاخ و اننرادی  بازی برای
  دهد.تصاویری از خشت  بدمینتو  خا نشا  می 13-15شکل      
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 . تصاویری از رشته ورزشی بدمینتون  13-15شکل 

 
 . بسکتبال 13-15

 . اسم 14-15توپی با مشخصاتی ب  شرم جدول  وخزش نوع یک
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی بدمینتون 14-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Basketball سایر اسامی  1

  .شد  اختراع نیسایم  جیاب فدکتر بنام فیزد فاسپرینگ  کایج وخزش اساتید  از یکی توسا 1891 سال دخ تاخیخچ  جزانی 2
واخد ایاپیک و دخ   1936از سال  تکسیس و  1932دخ سال  FIBAایاززی بسکت ال بنام فدخاسیو  بیب

 دخ آمد.   ASOIFادام  الضو 
 تکسیس ایرا  بسکت ال فدخاسیو  1324  سال شروع و دخ مداخس بعضی  دخ غیرخسای 1310 از سال تاخیخچ  دخ ایرا   3

 . شد
 NBAاز پرطرفداختریب خویدادهای باشگاهی مربوط ب  بسکت ال مزی آمریکا یا  خویدادها انواع 4
با   متر  6/3  الرض داخای آزاد  پرتاب متر و مسیر 15 الرض و متر 28 طولبازی ب توپ، حزق  و زمیب وسایل و امکانا  5

  تا س د متر 25/6 دایرهنیم یک امتیازی 3 هوس
  توپ، با هاراه  دو حرکم با باید کنند. بازیکنا دو تیم هرکدام با پنج بازیکب دخ مقابل هم بازی می  مقرخا  کزی  6

  دو  باشد آ   داخل اگر و امتیاز س  گل باشد، امتیازی س  خا از خاخم  بازیکب دهند. اگر انجام شو 
  5 تا1دخ روخ  یبوم   و  دهیق  10  تا 4 بازی  زما  .داخد امتیاز یک( پنایتی) آزاد  پرتاب و هر امتیاز
 . شودمی منظوخ اضاف  وهم دهیق 

 دهد.تصویری از خشت  بسکت ال خا نشا  می 14-15شکل      

 
 . تصویری از رشته ورزشی بسکتبال 14-15شکل 

 . بوچیا 14-15
 . اسم 15-15مشخصاتی ب  شرم جدول با  حرکتی جسای معزوال  ویژه وخزش نوع یک
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 . مشخصات عمومی رشته ورزشی بوچیا 15-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Boccia سایر اسامی  1

 برگباخ شد.   1383از ده  هنتاد مطرم و نخستیب مسابقا  آ  دخ سال  تاخیخچ  دخ ایرا   2
 بازیکنا  یا و CP2 و CP1 کالس  داخای بازیکنا  توسا و تیای  و دوننره فاننرادی، شیوه س  ب  خویدادها انواع 3

 . شودمی انجام CP-ISRA بندیکالس  ط   و خمپ کاک با
-های بیبالضویم 4

 ایاززی 
      یا م بی فزج هایوخزش و تنریحا  ایاززیبیب  انجاب نظر زیر IBCبوچیا یا  ایاززیبیب کایت 

CP-ISRA شود.  می اداخه 
متر دخ س  خنگ فهرمب، آبی و سنید  و  میزی  270 محیا و گرم  275  های مخصور با وز توپ وسایل و امکانا  5

 متر الرض  6متر طول و   12/ 5زمینی ب  ابعاد 
 هاتوپ  توانندمی کنندگا شرکم  اسم و  (بالجک ) سنید توپ نبدیکی ب  خنگی هایتوپ  پرتاب مقرخا  کزی  6

  کاکی یز وس یک با و سر با شدید هایناتوانی دخ یا و پا یا دسم با هایشا توانایی برحسب خا
 بازیکنا  ب  بالجک  ب  ها توپ  نبدیکی میبا   اساس بر داوخ دوخ،  هر پایا  کنند. دخ پرتاب( خمپ)

یا   توپ سنید یک و توپ هرمب 6 توپ آبی، 6شامل ف توپ 13داخای  بوچیا دهد. بازیمی امتیاز
با   بازی آغاز دخ هم  بالجک  خواهد بود و تیم برای یک تایی 6  خنگ دخ دست  اسم. هر  بال جک
  مساالد شرایا با و دیخواه نقط  ب  آ  خا   سنید توپ شود. گروه داخندهمی  داده تیم یک ب  هرال 
  پرتاب( جک) سنید آ  توپ سام ب  ترنبدیک چ  هر خا خود  خنگی توپ سپس و پرتاب خود
  خیزی خا خود خنگی  توپ ک  کند سعی باید نیب او خسید مقابل  بازیکب نوبم وهتی و کندمی

  از ک  اسم هاییتوپ  تعداد شااخش  براساس بازی کند. امتیاز  حریف پرتاب از ترنبدیک
 باشد.   ترنبدیک بالجک  ب  حریف تیم توپ تریبنبدیک

 با وخزشکاخانی توسا حاضردخحال  اما بود، شدهطراحی م بی فزج داخای افراد برای ارل دخ بوچیا وخزش     
 و سیاوشی) گیردمی هراخ موخداستناده نیب نخاالی الضالنی آتروفی هاانند حرکتی شدید و چندگان  هایمعزوییم
 دهد.تصاویری از خشت  بوچیا خا نشا  می 15-15شکل (. 1394 بزوخیا ،

 
 های مختلف . تصاویری از رشته ورزشی بوچیا در کالس15-15شکل 

 
 . بوکس  15-15

 . اسم 16-15شرم جدول با مشخصاتی ب   وخزش نوع یک
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 . مشخصات عمومی رشته ورزشی بوکس 16-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Boxing سایر اسامی  1

هایی دستکش 1870 مطرم و از ده  انگزستا  دخ سای  ک  از هر  هجدهم  5000ای حدود  تاخیخچ  تاخیخچ  جزانی 2
 موخداستناده هراخ گرفم.   انگشتا  خوکش  بدو 

 ای حرف  و آماتوخ  سطح دو هر دخ خویدادها انواع 3
 شکل، دستکش، کاله برای آماتوخها مربعی خینگ وسایل و امکانا  4
  تا و شروع سایگی  8ف  از  آماتوخی بوکس. برگردند آماتوخ  سطح ب  توانندنای  ایحرف   بوکسوخهای مقرخا  کزی  5

داخای   رحیح ضربا  اساس بر امتیازبندی  .شود می برگباخ وزنی  بندیخده با سایگی  34 و ساییفمیا 
  سال 17  بوکسوخهای. داخد بوکسوخها  بندی خت   و سب ب  بستگی  خاند 4 یا 3مسابق     امتیاز اسم. زما 

  12  تا 8کنند. بوکسوخهای می م اخزه  ایدهیق  2 خاند 3 کاختازه و بوکسوخهای ایدودهیق   خاند 4 باال ب 
  بوکسوخ اگر . کنند کسب امتیاز هانونی ضربا  با کنندمی سعی بوکسوخها . داخند ایدهیق  1 خاند 3 سای 

  ب  ادام  خا مشخ  کند. دخ تصایم بوکسوخ ک  منظوخ ایب ب  شااخدمی 10  تا داوخ بینتد، زمیب ب 
.  شوندمی کشیوز   مسابق   خوز دخ بوکسوخها . اسم  دخ اویویم بوکسوخها سالمتی ایاپیک مسابقا 

  کرده شرکم آ   دخ ک  کالسی وز  حداکثر از بیش یا و  حداهل از کاتر  ایذخه ن اید بوکسوخ یک وز 
 . باشد

 دهد.تصاویری از خشت  بوکس خا نشا  می 16-15شکل 

 
 آماتور  ای و حرفهبوکس   ی ازویرا. تص16-15شکل 

 
  . بولینب16-15

 . اسم 17-15با گوی و داخای مشخصاتی ب  شرم جدول  وخزش نوالیبویب 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی بولینب 17-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Bowling سایر اسامی  1

تکسیس و    1952دخ سال  WBفدخاسیو  جزانی بویینگ یا  متوید و شاایی آمریکای دخ هندهم هر  دخ تاخیخچ  جزانی 2
 شد.  ARISFالضو 

 فدخاسیو  مزی تکسیس شد.  1380از سال  تاخیخچ  دخ ایرا   3
 ننر(  5 )تا تیای یا اننرادی خویدادها انواع 4
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  با حداکثر غیرفزبی مواد از  وز  ، فتوپ گرم 380 و کیزو  1 و مترسانتی 25  طول چوبی بافپیب یا میز  وسایل و امکانا  5
 ها،پیب کنندهیا دستگاه چینش مخصور ، فتی ل ها ، فکنشانگشم  با گرفتب جزم سوخاخ 5

 کب   خشکدسم دستگاه و هابرگرداننده توپ 

افتاده با  پیب تعداد ب   بست  امتیازا   ها  و چیده هم از مترسانتی 20 فارز  با و مثزثی  روخ ب  هاپیب مقرخا  کزی  6
یابد.  می افبایش ضربا  و پرتاب دو با پیب بویینگ 10 هر انداختب با امتیازا  . شودتوپ محاس   می

  خواهد بود. اگر  دوخ هر دخ گوی  2  پرتاب ب   مجاز اول دوخ 9 دخ  دوخ اسم و بازیکب 10  مسابقا  دخ
  دوخ شود. دخمی مجاز دیگر پرتاب یک برای  شود  حارل کامل ها امتیازبا افتاد  تاام پیب اول ضرب  دخ

  تا دو تواند می کند،  کسب کامل  امتیاز یک بازیکب اگر. داخد گوی 3 یا 2 پرتاب فررم بازیکب دهم،
 . برداخد  دیگر گوی یک تواندمی ها بیافتد،پیب تاام پرتاب 2  با اگر. برداخد  توپ بیشتر گوی

 دهد.تصویری از خشت  بویینگ خا نشا  می 17-15شکل      

 
 . تصویری از رشته ورزشی بولینب  17-15شکل 

 یا دوگانه . بیاتلون17-15
 . اسم 18-15زمستانی شامل فاسکی و تیراندازی  داخای مشخصاتی ب  شرم جدول  وخزش بیاتزو  دوگان  نوالی

 بیاتلون . مشخصات عمومی رشته ورزشی 18-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Biathlonمعادل  (تیراندازی/اسکی) دوگان  یا بیاتزو  سایر اسامی  1
دخ  AIOWFب  الضویم  با استقراخ دخ اتریش تکسیس و 1993دخ  IBUایاززی بیاتزو  یا اتحادی  بیب تاخیخچ  جزانی 2

 آمد.  
 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی بیاتزو  خا نشا  می 18-15شکل      

 
 . تصاویری از رشته ورزشی بیاتلون 18-15شکل 

 
 . بیسبال و سافتبال18-15

 . اسم 19-15با مشخصاتی ب  شرم جدول  وخزش بیس ال و سافت ال نوالی
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 . مشخصات عمومی رشته ورزشی بیسبال و سافتبال 19-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Softballو  Baseball سایر اسامی  1

  کریکم  هایبازی از بازی ایب  ک  داخند ارراخ دخ نیویوخک آمریکا ابداع شد. ای ت  برخی 1839 سال دخ تاخیخچ  جزانی 2
 دخ سافت ال و بیس ال وخزشی خشت  دو آتالنتا 1996 ایاپیک از .اسم  گرفت  خیش  خاوندخ و بریتانیا
 آهایا  گروه دخ بیس ال و بانوا  گروه دخ سافت ال مسابقا  تا  مقرخشد و گرفتند هراخ ایاپیک تقویم
  ایاپیک میببانی تعییب برای سنگاپوخ دخ ایاپیک ایاززیبیب کایت  2005  سال جزس  دخ اما .شود  برگباخ
  مرداد 13 تاخیخ دخ دخنزایم اما .شدند ح ا یند  ایاپیک مسابقا   برنام  از خشت  دو ایب  2012
  ایاپیک مسابقا   برگباخی حاشی  دخ ک  خود جزس  دخ ایاپیک ایاززیبیب کایت  اجرایی هیئم  1395

  و برای یک دوخه خأی ژاپب 2020 ایاپیک هایدخ بازی سافت ال و حضوخ بیس ال ب   شد برگباخ خیو
 . داد مث م

    های وخزشی شد.ای دخ فدخاسیو  انجابو بعدها ت دیل ب  کایت   تشکیل 1374 سال فدخاسیو  آ  دخ تاخیخچ  دخ ایرا   3
  فچوب ،  متر ، فتوپ ، 120  مرکب دخ و متر 100  گوش  دخ هر  با ابعادی شکلبازی مخروطیفزمیب  وسایل و امکانا  4

 کچر    پسم برای محافظ فیوازم و ایانی  فکاله فدستکش ،

-خا شروع می بازی مدافع النوا  دیگر ب  تیم و کنندهحاز  النوا ب   تیم یک هرال  ط   بازی  ابتدای دخ مقرخا  کزی  5
 ایستگاه  مزاجایب اگر .هستند مت یر ننر 4 تا ننر 1 از هاکنندهحاز   و ثابم ننر 9 مدافعیب کنند. تعداد

 برگردند؛ یک ساالم  القرب   گردش جزم  فبرخالا ارزی خان   و ب  کنند فتح خا  سوم  و دوم فاول،
  با کنند، جایشا  او  خا حریف تیم از مزاجم 3  اگر مدافعیب .کسب خواهندکرد  خود تیم برای امتیاز

  آ   و برای نداخد اسم و مساوی اینینگ  9 دخ بازی  ایب .شوندمی ها مزاجم و آ  الوض کنندهحاز   تیم
  باشد وحاز دفاع دخ 1+  امتیازاتش مجاوع پیش از اینینگ نزم شود. اگر تیاینای گرفت  نظر دخ زمانی
-مزاخ   مجاوع از  مزاخ   توپ ، چزاخ پرتاب توپ و گرفتب دوید ، توپ، فضرب  ب  . شودمی برنده
  .مدافع2اول ، ف ایستگاه .مدافع1اسم. مدافعیب ثابم شامل ف  بازیکنا  بنیادیب حرکا  ارزی های

  یا پرتابگر .5 ، ف 3 و 2 ایستگاه  کاکی  و پوششی .مدافع4سوم ، ف  ایستگاه . مدافع3دوم ، ف  ایستگاه
  مرکبی . مدافع8زمیب ، ف انتزای و خاسم . مدافع7بازی ، ف  متنکر و م ب ارزی . گیرنده6بازیگردا  ، ف 

 زمیب    انتزای و چپ . مدافع9زمیب ، ف انتزای و
 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی بیس ال خا نشا  می 19-15شکل 

  
 نمای گرفیکی زمین از باال  در زمین و   وضعیت استقرار مدافعینویر اتص. 19-15شکل 
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 . بیلیارد19-15
 . اسم 20-15با مشخصاتی ب  شرم جدول  وخزش بیزیاخد نوالی

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی بیلیارد 20-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

  Billiard سایر اسامی  1

 شد.  ARISFتکسیس و الضو  1992دخ سال  WCBSهای بیزیاخد یا فدخاسیو  جزانی وخزش  تاخیخچ  جزانی 2
 فدخاسیو  بویینگ و بیزیاخد تکسیس شد.  1380دخ سال  تاخیخچ  دخ ایرا   3
 Snookerو ب( اسنوکر یا  Pocket billiardشامل دو خشت  ایف( پاکم بیزیاخد یا  خویدادها انواع 4
 بیزیاخد و سایب بیزیاخد چوب بیزیاخد، میب بیزیاخد، توپ امکانا وسایل و  5

 اسم.  چوبی میز  و گوی 15 یا 3  س ب و ماهو  با پوشیده  مستطیزی با میب سرپوشیده فضای دخ مقرخا  کزی  6
 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی بیزیاخد خا نشا  می 20-15شکل     

 
 اسنوکر، بیلیارد و پول . انواع مفاهیم 20-15شکل 

 اندام. پرورش20-15
 . اسم 21-15با مشخصاتی ب  شرم جدول  وخزش اندام نوالیپروخش

 اندام . مشخصات عمومی رشته ورزشی پرورش21-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Bodybuildingسازی معادل اندام یا بد  اندام، زی اییپروخش سایر اسامی  1

-تکسیس شد و دخ ادام  ب  1946دخ سال  IFBBاندام و آمادگی جساانی یا ایاززی پروخشفدخاسیو  بیب جزانیتاخیخچ   2
 و تریبباسابق   ک  اسم جزانی فدخاسیو  پنج داخای سازیبد   دخآمد. وخزش AIMSضویم ال

 . اسم جزا اندام پروخش خویداد تریبیا مزم  فمسترایاپیا  با مسابقا  IFBB هاآ   معت رتریب
 . شود می رحن  برگباخ خوی گرفتب فیگوخ با سازیبد   مسابقا  مقرخا  کزی  3

 دهد.اندام خا نشا  میتصویری از خشت  وخزشی پروخش 21-15شکل 

 
 اندام . تصویری از رشته ورزشی پرورش21-15شکل 
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  سیالت. پنچاک21-15
 . اسم 22-15مشخصاتی ب  شرم جدول خزمی اندونبیایی با  وخزش سیال  نوالیپنچاک

 سیالت . مشخصات عمومی رشته ورزشی پنچاک22-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 شود. و دخ مواخدی فپوکوال   نامیده می اندونبی  کشوخ خزمی  برای هنرهای ایواژه  Pencak silat سایر اسامی  1

 های آسیاییهای بازیحضوخ دخ برخی از دوخه  خویدادها انواع 2
-هنل پرتاب، پا، فدسم،  حرکا   و ضربا  از تنوالی اساس بر وحاز دفاع حرکا  از پیچیده سیستم یک مقرخا  کزی  3

  حرکا   و فمفثربود   پیوستگی و بر فخوانی آ  هایتکنیک. گیردمی بر  دخ خا سالم  با فم اخزه و منصل 
 . اسم  شاشیر  و بزندوکوتاه هایچوب  موخداستناده دخ آ  فچاهو، هایاستواخ اسم. سالم  م اخزه 

 دهد.خا نشا  می سیال تصویری از خشت  وخزشی پنچاک 22-15شکل 

 
 سیالت . تصویری از رشته ورزشی پنچاک22-15شکل 

 
 جدید گانه. پنج22-15

 . اسم 23-15با مشخصاتی ب  شرم جدول  وخزش جدید نوالی گان پنج
 جدید گانه. مشخصات عمومی رشته ورزشی پنج 23-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Modern pentathlon سایر اسامی  1

 نویب خا خشت  شد اما ایبگان  باستا  انجام میالنوا  پنجدخ ایاپیک باستا  هم نوالی از آ  ب  تاخیخچ  جزانی 2
گان  یا ایاززی پنج اتحادی  بیب  .اسمشده  برگباخ ایاپیک هایدوخه  تاام دخ  و کرد  ابداع فپیردوکوبرتب ،

UIPM  تکسیس و الضو  1912دخ سالASOIF  .شد 
  متر ، 200  آزاد فشنای تپانچ  ، با فتیراندازی اِپِ  ، فشاشیربازی وخزشی خشت  پنج  از مرحز  پنج آ  دخ مقرخا  کزی  3

 . شود کیزومتر  انجام می  3 رحرانوخدی فدو  و بااسب فپرش 
 دهد.جدید خا نشا  می گان ویری از خشت  وخزشی پنجاتص 23-15شکل      



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

421 قهرمانی  هایورزش  

  
 جدید گانهویری از رشته ورزشی پنج ا. تص23-15شکل 

 
  باسکی . پیلوتای23-15

 . اسم 24-15وخزشی خاکتی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی پیلوتای باسکی24-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Basque pelota سایر اسامی  1

 ARISFتکسیس و با استقراخ دخ اسپانیا الضو 1929دخ سال  FIPVباسکی یاایاززی پیزوتایفدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 شد.  

  توپ یا چرمی فتوپ از استناده اساس ترینکو   و بر و متر 56و   36 ،30  فدیواخ شامل خوش چزاخ خویدادها انواع 3
  وخزش ایب از خشت  دو تنزا. شودمی   تقسیم خشت  چزاخده ب  زِیر  خاکم یا خایی، پایِتا،دسم و الستیکی

  تنزا دیگر خشت  دوازده و شودمی  بازی زنا  و  مردا   توسا( ترینکو  دخ الستیکی توپ و تنیسفرو  )
 . شودمی  بازی مردا  توسا

  تیم دو وخزش ایب دخ. شودمی انجام دیواخ بنام فپیزوتاپالزا  یک برابر دخ یا چوبی بم یا خاکم با توپ، مقرخا  کزی  4
روخ  دوننره یا چزاخننره انجام  بازی ب   .کنند می زمیب خهابم جداکننده دخ میا  توخ یا خا یک با ک 
 شود.  می

 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی پیزوتای باسکی خا نشا  می 24-15شکل      

    
 . تصاویری از انواع ورزش پیلوتای باسکی  24-15شکل 

  
 . تکواندو24-15

 . اسم 25-15وخزشی خزمی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
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 . مشخصات عمومی رشته ورزشی تکواندو 25-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

  دسم با ضرب  یا مشم معنیب   Kwonپا و کزا   با ضرب  معنیب  Taeو کزا  Taekwondoمعادل  سایر اسامی  1
 . با پا و مشم  اسم  ضرب  فهنر  معنیب  هنر و دخمجاوع فتکواندو  خاه یا معنیب  Doکزا   اسم

  1973  تکواندو دخسال جزانی اسم. فدخاسیو  ه ل سال 2000  از بیش هدمتی با و ای کره ایخشت  تاخیخچ  جزانی 2
های  ایاپیک دخ آزمایشی مسابقا  دوخه  دو برگباخی از  بعد تکواندو تکسیس شد.  ( خوخشیدی 1352)
  ایاپیک وخزشی هایخشت   ب  خسااً  سیدنی  2000ف از ایاپیک  باخسزو   1992ف  و سئول  1988ف

 .پیوسم
آ    خسای تشکیال نخستیب  واخد ایرا  شد و کره نظامی مستشاخا  خوخشیدی توسا 1349 از سال تاخیخچ  دخ ایرا   3

  تا 1357 هایسال بیب دخ . کرد  فعاییم  مسزح نیروهای تکواندو انجاب  النوا  تحم 1355سال  دخ
 . شد  تشکیل فدخاسیو  1363  سال از  بود و خزمی هایوخزش  فدخاسیو  انجاب س  از  یکی 1363

 خویدادها دخ دو شکل ایف( م اخزه و ب( پومس  یا ناایشی خویدادها انواع 4
 های آسیاییهای امید مدال ایرا  دخ ایاپیک و بازیاز خشت  آوخی مدال 5

 معت ر  و منظم هایییگ انواع داخای شرایا باشگاهی 6
 چانگ )تشک مخصور( بند )برای آهایا (، کاله، شیاببند، بیض هوگو، ی اس، ساق وسایل و امکانا  7

  1 بد  محافظ ب  فنی هایمقابل اسم. ناره  حریف ب  زنندهضرب  یا امتیاز بیشتریب فرد با برنده مسابق   مقرخا  کزی  8
گیرند.  از یک جنس، ز  یا مرد مقابل هم هراخ می داخد. دخ هر م اخزه دو ننر امتیاز 2 سر امتیاز و ب 

 . خاند اسم  هر استراحم میا  دهیق  با یک ایدودهیق   خاند س  م اخزه زما 
 دهد.خا نشا  می تصاویری از خشت  وخزشی تکواندو 25-15شکل      

  
 در تکواندو )نمایشی(  پومسهی از مبارزه و ویرا. تص25-15شکل 

  خشت  وخزشی تکواندو برای معزوال  اسم ک  با وضعیم آنا  سازگاخ شده Para Taekwondoفپاخاتکواندو یا      
 26-15کند. شکل النوا  یک انجاب دخ فدخاسیو  جان ازا  و معزوییب فعاییم میاسم. دخ کشوخ ما ایب خشت  ب 

 تصاویری از خشت  وخزشی پاخاتکواندو هستند. 

 
 . تصاویری از رشته ورزشی پاراتکواندو 26-15شکل 

 . تنیس25-15
 . اسم 26-15وخزشی خاکتی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
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 ورزشی تنیس . مشخصات عمومی رشته 26-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Tennis سایر اسامی  1

انگزستا   یاینگتب شزر دخ 1872 سال  فرانس  و دخ ادام  دخ کشوخ دخ ابتدا  میالدی 13 و 12 هرو  طی تاخیخچ  جزانی 2
 هوانیب و مقرخا  با تنیس مسابقا   اوییب 1877  سال دخ. با مقرخا  خار خود دخ آ  زما  مطرم شد 

دخ سال  ITFایاززی تنیس یا شد. فدخاسیو  بیب برگباخ  ویا زدو  فباشگاه تنیس هایزمیب خار دخ
 اسم.   ASOIFاکنو  الضو  تکسیس شد و هم 1913

 خوخشیدی فعال شد.   1349 سال دخ خشت  ایب تاخیخچ  دخ ایرا   3
   مختزا روخ ب  یا و آهایا  و بانوا  بخش دو  دخ تیای دوننره و اننرادی مسابقا  خویدادها انواع 4
  هاا  طولب   دوننره و برای بازی  متر 23/8 الرض و  متر 77/23 طول  ب  مستطیزی ننرهیک بازی فزمیب وسایل و امکانا  5

 متر ، فخاکم تنیس  و فتوپ تنیس    9/10الرض  و

  خا  ک  حریف نتواند توپنحوی ب   حریف زمیب داخل و دخ  توخ با خاکم ب  باالی توپ ب  ضرب  مقرخا  کزی  6
  پنج از یا س  سم سم س   تواند دو یا چزاخننره باشد. برنده بازی برنده دوسم ازبرگرداند. بازی می

منبی  برد اسم. دخ شرایا و کسب امتیاز بعدی ب  40  سومیب 30  و دومیب 15 امتیاز اسم. اوییب سم
شرط  امتیاز  و ب  4کننده ف بازیکب کسب د. دخواهع اوییبشو برنده امتیاز 2 با باید بازیکب 40- 40امتیاز 

  سم هر ک  اسم  سم 3 از سم  2  روخ ب   مسابقا  وخزش ایب  دخ .شود می برنده امتیاز  2جزوبود  
  گیم دو ک   اسم تیای مسابق  هر دخ برنده تیم شود،می  تشکیل گیم  13 از  حداکثر و گیم 6 از  حداهل
 . باشد  شده برنده

 دهد.خا نشا  می تصویری از خشت  وخزشی تنیس 27-15شکل      

 
 . تصویری از رشته ورزشی تنیس 27-15شکل 

 نخاالی، ضایعا  الضو،فهطع هایگروه ب  و متعز  پاخایاپیکی وخزشکاخا  مخصور. تنیس با ویلچر: 1-25-15
اسم.  1374 از سال  ایرا  دخ خشت  ایب فعاییم کالس ندی هستند. آغاز داخای اسم ک  م بی فزج و حرکتی - جسای

 ایرا  ب  تیم  االبام با  مرزیبرو   برنام   اوییب.  شد  برگباخ  1376 سال   دخ  خشت   ایب  کشوخی  هزرمانی مسابقا   دوخ  اوییب
ایرا  شود و دخ می اداخه ITF جزانی فدخاسیو  توسا بود. ایب خشت  1378 سال  مایبی دخ اهیانوسی  - آسیا مسابقا 

 دهد. تصاویری از تنیس خوی ویزچر خا نشا  می 28-15شکل  .ومعزوال   اسمزیر نظر ففدخاسیو  جان ازا 
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 . تصاویری از تنیس روی ویلچر 28-15شکل 

 هایتوپ جایب  الستیکی نرم هایتوپ اسم با ایب تناو  ک  دخ آ  از تنیس نرم مانندتنیس. تنیس نرم: 2-25-15
شود. ایب فدخاسیو  از اداخه می ISTFایاززی تنیس نرم یا شود. ایب خشت  زیر نظر فدخاسیو  بیباستناده می زخدخنگ

 شد.    AIMSتکسیس و الضو 1999سال 

 
 . تصاویری از بازی و توپ سافت تنیس یا تنیس نرم 28-15شکل 

 
 میز. تنیس روی26-15

 . اسم 27-15جدول وخزشی خاکتی با مشخصاتی ب  شرم 
 میز . مشخصات عمومی رشته ورزشی تنیس روی27-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Table Tennisپنگ معادل پینگ یا میبخوی تنیس سایر اسامی  1

های ایاپیک و  واخد بازی 1988تکسیس و از   1926دخ سال  ITTFیا  میبخوی تنیس جزانی فدخاسیو  تاخیخچ  جزانی 2
 شد.   ASOIFالضو 

 جزانی تکسیس و ب  الضویم فدخاسیو ( میالدی  1946)  1325 سال دخ ایرا  میبخوی تنیس فدخاسیو  تاخیخچ  دخ ایرا   3
 دخ آمد.   میبخویتنیس 

  و جنس چوب از ناخنجی ، فمیب یا و خنگ سنید گرم 7/2مخصور توخایی س ک با وز    فتوپ وسایل و امکانا  4
 میب   سخم  و فخاکم تنیس خوی

ب    حریف هادخ ک نحویزمیب حریف ب    ب  توپ با خاکم ب  ضرب  زد  باز امتیاز آوخد   دسمهدا ب  مقرخا  کزی  5
  با توپ برخوخد  و داخد هراخ توخ  یک میب وسا چزاخننره اسم. دخ ن اشد. بازی دو یا برگرداند  توپ

اسم و دخ طول بازی دخ روخ  بازگشم ب  زمیب حریف بالمانع   فنم   سرویس زد  هنگام توخ،
  5امتیاز داخد و دخ هر مسابق  ک  فرد س  بازی از    11شود. هر بازی  اسم. دخ نم سرویس تکراخ می

ایب  بازی خا ب رد، برنده مسابق  اسم. دخ امتیاز فمساوی ده  برنده باید فدو امتیاز  بیشتر بگیرد. دخ 
 زند.  شرایا برابر ده امتیاز هر بازیکب یک سرویس می

 دهد.خا نشا  می میبتصاویری از خشت  وخزشی تنیس خوی 30-15شکل      
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 تصاویر بازی و میز در رشته تنیس روی میز . 30-15شکل 

 . تیراندازی27-15
 . اسم 28-15وخزشی با سالم گرم و مشخصاتی ب  شرم جدول 

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی تیراندازی 28-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Shooting سایر اسامی  1

  دوخ ها حضوخ داشم و اوییبدخ ایب بازی 1896 تابستانی دخ سال از نخستیب ایاپیک تیراندازی تاخیخچ  جزانی 2
  1907دخ سال  ISSFشد. فدخاسیو  جزانی تیراندازی یا  برگباخ 1897  سال دخ آ  جزانی مسابقا 

 شد.   ASOIFتکسیس و الضو 
 شد.  خوخشیدی تکسیس 1337 سال ایرا  دخ  تیراندازی فدخاسیو  تاخیخچ  دخ ایرا   3
تپانچ ،  ایستاده  و دخ چزاخ خشت  فتننگ،   و نشست  فخوابیده، وضعیم س  دخ و مختزف هایخشت  دخ خویدادها انواع 4

 خویداد برای زنا  اسم.   11خویداد برای مردا  و  19زنی  ک  شامل اهداا متحرک و ساچا 
  نگزداخی بزند ک  برایبا یوی  و از نوع سالم  خانداخ یوی  با یک بادی و سالم گرم اسزح :  ایف( تننگ وسایل و امکانا  5

 داشم.   تپانچ  از با دهم باالتر پیوست شزیک  توا با آ  می  اسم. نیاز دسم  دو آ  ب 
 کاتر داخد.  دهم و تر اما نس م ب  تننگ اغزب بردآسا  و حال  ترکوچک  تننگ از: ب( تپانچ 

  دخ تننگ ابتدا  دخ. کندمی تیراندازی پشتی انی بدو  و ایستاده حایم  دخ تیرانداز : متحرک   اهداا م(
شود. استناده از آید و شزیک انجام میمی  شد  هدا باال با دیده و  داخد هراخ وخزشکاخ کار سطح

 دوخبیب دخ آ  مجاز نیسم.  
  های آ  برایتننگ  منید ک  برد مترمیزی 2.6  و هطری گرم 24.5  با وز  هاییساچا  : زنید( ساچا  

 متری اسم.     50سنایی با فارز   اهداا ب  شزیک

  هایب دخ شزیک 10 شامل نزایی مسابق  .شودتعییب می برخوخد تیرها ب  هداامتیازها با توج  ب   مقرخا  کزی  6
  تعداد برای هر زما  ایب طی ک  داخد گیریآمادگی یا هز  زما  دهیق   7 کنندهاسم ک  شزیک اننرادی
پس از آمادگی یا  یک دهیق . شودپایا  ایب وهم ب  او االالم می از ه ل ثانی  30. مجاز اسم شزیک

ازآ  باید متوهف  شزیک فررم داخد و پس  برای ثانی  75شود و او گیری ب  او فرما  شروع داده می هز 
  بالفارز  شزیک امتیازی نداخد. امتیاز هر   ایسمف زما  از پس و  شروع ف  فرما  از ه ل هایشزیک. شود
  آ  امتیازدهی  داخد ک  ده حزق  هدا هر. شود می تکراخ شزیک 10برای هر  ایب مراحل. شودمی  االالم

  5 شزیک از  دوخه تیرانداز یک متر، 25 تپانچ  سرالتی دخ شزیک. اسم  10 تا 1  از داخل ب  خاخم از
  انجام دوبل شزیک خود یک ایستگاه از کنندگا شرکم  دخ تراپ دوبل، داخد.   سریع توایی یک دخ تایی
 شود.  می مربوط  انجام ایستگاه از متوایی روخ ب  کنندگا شرکم  دخ اسکیم شزیک دهند. می
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 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی تیراندازی خا نشا  می 31-15شکل      

  
 ویری از رشته ورزشی تیراندازی ا. تص31-15شکل 

شود. های مختزف برگباخ میها دخ کالسفتیراندازی معزوال   خشت  تیراندازی اسم ک  با توج  ب  انواع معزوییم      
ومعزوییب  فعاییم ایب خشت  دخ سطح جزا  زیر نظر فدخاسیو  جزانی تیراندازی و دخ ایرا  زیر نظر ففدخاسیو  جان ازا 

 دو دخ حرکتی – جسای معزول  شد. وخزشکاخا  شروع 1976 سال  دخ توخنتو پاخایاپیک زما  از وخزش کند. ایبمی
 و مردا  برای و دخ مسابقاتی تننگ  و فتپانچ  خشت  ها دخ دوخهابم کنند.فعاییم می جسای شرایا ب  توج  با کالس

 میبا  اساس بر تیرانداز وخزشکاخا شود. و امثال آ   برگباخ می م بیفزج نخاالی،آسیب الضو،فهطع معزوییم با زنا 
 بندیط ق  هاکالس آ  ب  مربوط فرالی کالس یک دخ و   SH2  و فSH1ارزی ف کالس 2 از یکی دخ خود معزوییم

 با تیراندازا  اسم و تاام تیرانداز هر حرکتی الال دامن  و حرکتی محدودیم اساس بر بندیط ق  شوند. ایبمی
 کالس ندی  خواهد بود. ایب  امتیاز  کسب  اساس  بر  تنزا  مدال   توزیع  و  گیرندمی  هراخ  سطح  یک  دخ  گوناگو   هایمعزوییم

تصاویری از خشت  وخزشی تیراندازی معزوال   32-15شکل  .اسم معزوییم نوع اساس بر و امکانا  از استناده برای
 دهد. خا نشا  می

  
 معلوالن . تصاویری از رشته ورزشی تیراندازی 32-15شکل 

 
 . تیروکمان 28-15

 . اسم 29-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
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 . مشخصات عمومی رشته ورزشی تیروکمان 29-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Archery سایر اسامی  1

 شد.   ASOIFتکسیس و الضو  1931از سال  WAفدخاسیو  جزانی تیروکاا  یا  تاخیخچ  جزانی 2
 تکسیس شد.   1381  فدخاسیو  مزی تیروکاا  از سال ایرا  تاخیخچ  دخ  3
  آ  هدخ  و ت ییر دهم اندکی  با و داخد بیشتری تشاب  هدیای هایکاا   فخیکرو  ک  ب   ایف( با کاا  خویدادها انواع 4

آ  دخ   متر  70  اسم ک  مسافم متر  70و   30، 18های مسافم دخ آ  یافت  اسم و مسابقا افبایش
.  شودمی  برگباخ زنا   و مختزا مردا  زنا ،  تیای مردا ، تیای زنا ، فمردا ، هایبا بخش  و ایاپیک

 شود. می  جدا ماند  سایم برای اجبایش استناده،  از پس کاا  ایب
 خیکرو و سنتی کاا  از بزتر بسیاخ دهم و هدخ  ازیحاظ و پیشرفت  فکامپوند  ک  بسیاخ ب( با کاا 

  ایب. نیسم  ایاپیکی خشت  ایب.  شودمی  برگباخ  متر 50 و 30، 18های مسافم دخ آ  مسابقا . اسم
 نداخد.   هطعا  جداسازی ب  نیازی و اسم  زه با هاراه  اول  از کاا 

  خشت  ایب جایب هایویژگی از  یکی. اسم اویی  هایکاا   مانند و ساده سنتی ک  بسیاخ م( با کاا 
 . کندمی  شرکم  مسابق   دخ خود منطق  خار و محزی بای اس فرد هر  ک  اسم  آ  وخزشی

با   پاخچ  یا کرباس ، فکاغ  با خویة دیگر مواد یا کاه یا حصیر جنس فکاا  ، فتیر ، فرنح  هدا از وسایل و امکانا  5
   وسنید سیاه آبی، هرمب، های طالیی،از داخل ب  خنگ مرکب هم  پنج دایره خنگی

  3 تیای )تا یا اننرادی روخ اسم. بازی ب  امتیاز 10 تا 1هایی داخای داخای حزق  هدا  ب  تیر پرتاب مقرخا  کزی  6
  بندیدست  ب  بستگی متر، 90 تا 15مسافم    و با طول 144 یا  72  تیرانداز برای تیرها ننره( و تعداد
-می  االالم وهم دهیق  4 حداکثر ششم پرتاب پایا . داخد  پرتاب وهم دهیق  2  تیر، 3 با داخد. تیرانداز

-ب  تیراندازا . شودمی داده هم اضاف  وهم  کاا ، زه ت ییر هاچو   تجزیبا  تنظیم موخد دخ. ودش
  برای امتیازها کنند. پرتاب برالکس یا و هدا  تریبکوتاه ب  تریبطوالنی از توانندمی چرخشی روخ 

  طالیی دایره مرکب و با فارز  الاودی دخج  15  دخ گاه هداتکی  هر. شودمی محاس   جداگان  تیر هر
 . اسم سانتیاتر 130  از زمیب حدود

 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی تیروکاا  خا نشا  می 33-15شکل      

  
 . تصاویری از رشته ورزشی تیروکمان 33-15شکل 

تیای    و  با انواع خویداد فاننرادی، دوبل  پاخایاپیکهای  معزوال   از حدود س  ده  ه ل ب  مسابق   فتیروکاا   وخزش     
 برگباخ  تیروکاا    ایاززیبیب  ففدخاسیو   نظر  زیر  ت ییرا   و با کای  ایاپیک  هایبازی  ش ی   مسابق   اضاف  شد. امتیازبندی

. الضوها  اسمهطع و خنیف معزوییب نخاالی،آسیب م بی،ففزج وخزشکاخا  شامل پاخایاپیک مسابق . شودمی
کنند. ایب خشت    شرکم  بندی دخ مسابق س  نوع کالس  دخ  ویزچر  خوی  یا  ایستاده  روخ توانند ب می  معزول   وخزشکاخا 
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تصاویری از خشت  تیروکاا  معزوال   34-15شود. شکل ومعزوییب  مدیریم میدخ ایرا  زیر نظر ففدخاسیو  جان ازا 
 دهد. خا نشا  می

 
 رشته ورزشی تیروکمان معلوالن ویری از ا. تص34-15شکل 

 
 . جوجیتسو29-15

 . اسم 30-15وخزشی خزمی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 جیتسو . مشخصات عمومی رشته ورزشی جو30-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
  ب  فجوجیتسو  کزا  و اسم تکنیک یا هنر  معنی ب  جیتسو و منعطف  یا نرم معنی ب  جیو Jujutsu سایر اسامی  1

 گویند.  داخد. ب  آ  کشتی ژاپنی هم می اشاخه خودش الزی  حریف نیروی از استناده
  با و دانندمی ژاپنی هایوخزش  ها  مادخ نوالیب   خا سال دخ ژاپب، جوجیتسو 2500با سابق  بیش از  تاخیخچ  جزانی 2

  غیرژاپنی هیچ  ب  ابتدا دخ جوجیتسو. کردند متوید خا  جدیدی وخزش ضربا  و فنو  از یک هر تنکیک
آوخدند. فدخاسیو    خوی جوجیتسو ب  هم کشوخها افراد دیگر آ  گسترش با اما دادندنای  آموزش

 تکسیس شد.    1977دخ سال JJIFجزانی جوجیتسو یا 
 کند.  های خزمی ایرا  فعاییم میایب خشت  دخ هایب یک انجاب دخ فدخاسیو  وخزش تاخیخچ  دخ ایرا   3
-و ب   70تا 62، 62تا 55، 55از  فکاتر بانوا ، آهایا  وترکی ی و بانوا  دخ اوزا   بخش خویدادها دخ س  خویدادها انواع 4

  اضاف و ب  94تا   85،  85تا  77،  77تا   69،  69تا  62، 62از  فکاتر  اوزا  کیزوگرم  و آهایا  دخ 70ضاف ا
 کیزوگرم   94

متر با محدوده مسابق    10×10متر و یا تشک  8×8متر با محدوده م اخزه    12× 12مسابق  ب  ابعاد  فتشک  وسایل و امکانا  5
  یا هرمب برای تاایب حرینا  ، آبی  با کاربند  سنید و شزواخ متر و یک متر محدوده خطا ، فژاکم 6×6

  دسم، پا و دها    هایکنندهفحناظم

  داخد. تناو  تککید غیرمسزح یا مسزح خهیب یک با نبدیک فارز  از م اخزه بر ک  ژاپنی خزمی هنر یک مقرخا  کزی  6
ای و  دهیق  3خاندهای  دخ مسابقا   .اسم  آزاد حریف ب  ضرب  جوجیتسو  دخ ک  اسم ایب جودو آ  با

کرد ،   ضربا  ، فپر  و فمشم جداگان  هسام 3  از مسابق . اسم فنو  اجراشده اساس امتیازا  بر
  هر دخ باید شود. م اخزبستب  تشکیل می  و کرد  زمینی، حزق  بستب  و ففنو  و کرد  حزق زد ،  زمیب
 دخیافم فعاییم فنی اجرا نکند، جریا  الدم با اجرای فب فامتیاز  کسب کند و اگر ایدهیق  3خاند 

 . کرد   خواهد
 دهد.جیتسو خا نشا  میتصویری از خشت  وخزشی جو 35-15شکل      
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 جیتسو . تصویری از رشته ورزشی جو35-15شکل 

 . جودو30-15 
 . اسم 31-15وخزشی خزمی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی جودو31-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
  ب    دوف  و مالیام، معنای ب   جوف کزا  دو و ترکیب  جودوف با النوا    ژاپب هدیای های وخزش از سایر اسامی  1

 دخ انگزیسی(.   Judoشد)معادل  گرفت   جوجیتسوف  وخزش از  جوف  ی م. اسم خوش یا و  ارل معنی

  شد. جودو ASOIFبا استقراخ دخ ژا  تکسیس و الضو  1951دخ سال  IJFفدخاسیو  جزانی جودو یا  تاخیخچ  جزانی 2
 . اسم  1964  های ایاپیک و از ایاپیک توکیو بازی یافت  ب خاه شرهی خزمی خشت  اوییب

ها ب  ایرا  واخد شد و فدخاسیو  مزی  توسا ناایندگا  نظامی ایرا  و پس از بازگشم آ  1330از سال  تاخیخچ  دخ ایرا   3
 گرفم.  شکل  1354آ  دخ سال  

  دهندهنشا   آبی ، فکاربند یا ب  خنگ سنید جودو بنام جودوگی مخصور باز یق  با سنگیب فی اسی وسایل و امکانا  4
 دخج   و فتشک مخصور  

  سنید فکاربند با جودوکاها. اسم  مانوع  یگد   و فمشم  خزمی دخ ایب وخزش برخالا دیگر هنرهای مقرخا  کزی  5
  دخجا  ب . کنندمی سیاه  دخیافم دخنزایم و ایهزوه بننش، س ب، زخد، کاربند  با پیشرفم، و شروع

  وجود دا  دخج  10 جودو دخ . گویندمی فدا    مشکی کاربند دخجا  ب   و فکیو  خنگی، کاربندهای
-وخزش. کرد  استناده کاربند خنگ اساس بر  مدخ   بندیدخج  سیستم برای نخستیب باخ از  جودو .داخد
 پرتابی بر فنو  زی ای الالوه جودو .ایزام گرفتند جودو از تکواندو  و فکاخات   خزمی دیگر مانند های

  حریف زد زمیب براساس فنو  مختزف امتیازا   .داخد  زمیب خوی  حریف کنترل برای هم فنو  دیگری
خواهد   جوا  وخزشکاخا   برای دهیق  3 و سالببخگ  زنا  و مردا  برای دهیق  5  مسابق   زما . اسم
.  خسد می پایا  ب  الاده مسابق   هایدیدگییا آسیب وازاخی امتیاز دو یا ایپو  دخ روخ  اخ  امتیاز .بود
 دهند.  مسابق  می طالیی زما  دخ وخزشکاخا  بود، برابر  دخ پایا  امتیازا  اگر

 دهد.تصویری از خشت  وخزشی جودو خا نشا  می 36-15شکل      

 
 دو. تصویری از رشته ورزشی جو36-15شکل 
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 یابی. جهت31-15
 . اسم 33-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 یابی . مشخصات عمومی رشته ورزشی جهت33-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Orienteering سایر اسامی  1

-فدخاسیو  بیب .النوا  یک وخزش الاومی م دل شده اسم ب   ک  امروزه وخزش اختصاری نظامیا  تاخیخچ  جزانی 2
 دخ آمد  ARISFتکسیس شد و دخ ادام  ب  الضویم  1961دخ سال  IOFیابی یا ایاززی جزم

 کند. های وخزشی فعاییم میایب خشت  دخ هایب یک انجاب دخ فدخاسیو  انجاب تاخیخچ  دخ ایرا   3
 با دوچرخ  یابیفجزم  با اسکی ، یابیفجزم  پیاده ، یابیفجزم متناو   وخزشی خشت  چزاخ دخ خویدادها انواع 4

 یابیفجزم  و خودخو  با یابیفجزم  نقش  ، با یابیای ت  فجزم . ویزچر  اسم با یابیفجزم   کوهستا  ،
 . اسم  وخزش ایب هایزیرمجاوال   دیگر از نیب های   با

  شرکم ننرههشم  تیم دو طوخمعاولناا اسم. ب  هطب  و نقش  از گیریبزره  با معیب خاه کرد  پیدا مقرخا  کزی  5
 .  دهند  مسابق  یکدیگر با توانندمی نیب کنندهشرکم  اما دو داخند،

 دهد.یابی خا نشا  میتصاویری از خشت  وخزشی جزم 31-15شکل      

   
 یابی . تصاویری از رشته ورزشی جهت31-15شکل 

    
 . چوگان32-15

 . اسم 33-15وخزشی با اسب و با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی چوگان33-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Polo سایر اسامی  1

 شد.  ARISFتکسیس و دخ ادام  الضو   1983دخ سال  FIPفدخاسیو  جزانی چوگا  یا   تاخیخچ  جزانی 2
 شکوفایی ب  رنوی  دوخه دخ و شد  آغاز هخامنشیا  زما  دخ  و ایرا  دخ ه ل سال 2000  حدود از تاخیخچ  دخ ایرا   3

 . خسید
متر ، فاسب ، فگوی ، فچوب مخصور     7متر ، فدخوازه ب  طول    145  و 274  الرض و فزمیب ب  طول وسایل و امکانا  4
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  دونیا  استراحم بیب و ایدهیق  3استراحم   چوک  هر بیب ای ودهیق  7(  چوک ) زمانی دوخه 8تا  6دخ  مقرخا  کزی  5
  ب  کاک و وظین  حاز با  مزاجم  اول ننر. کنندمی  بازی ننر چزاخ تیم هر دخ . ای وجود داخددهیق  5

با   تیم بازیکب و اغزب بزتریب سوم ننر. اسم  دفاع با تککید بر وظین   مزاجم نیب دوم  ننر. اسم  مدافع
  دخوازه از  دوخ کرد  توپ با وظین  مدافع چزاخم ننر. اسم  حاز   ضد ب  دفاالی ت دیل حرکا  وظین 

-می  و دخ جای دیگر هراخ زمیب نقاط مختزفدخ  تیم دییل سرالم بازی بازیکنا ای ت  ب .  خواهد بود
اند.  ک  دخ موهعیم او هراخگرفت  دهند انجام خا مربوط ب  بازیکنی وظایف باید حایم  ایب دخ. گیرند
  تعویض خا خود زمیب  تیم دو گل، هر از  اسم. پس حریف  از دخوازه خد کرد  توپ بازی هدا

اضاف   وهمبرابری دو تیم، بازی ب   روخ  دخ. دهد می  هراخ زمیب مرکب دخ خا توپ داوخ و کنندمی
 .  شودمی  تیم زننده گل برنده اوییب و کشدمی

 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی چوگا  خا نشا  می 38-15شکل      

  
 . تصاویری از رشته ورزشی چوگان38-15شکل 

     
  . دارت33-15

 . اسم 34-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی دارت 34-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Darts سایر اسامی  1

 شد.   AIMSتکسیس و دخ ادام  الضو   1974دخ سال  WDFفدخاسیو  جزانی داخ  یا  تاخیخچ  جزانی 2
  حال دخ و شد گ اخیپای   تیروکاا  فدخاسیو  نظر زیر ایرا  دخ داخ   وخزش  1383  شزریوخ 30 از تاخیخچ  دخ ایرا   3

  فدخاسیو  الضو 1385 سال از  ایرا  داخ  اسم. انجاب وخزشی های انجاب فدخاسیو  نظر زیر حاضر
 جزانی شد.  

ها ، فحداهل  معیب ، فداخ    هایداخای فارز  خنگیب حزق   با تعدادی مسطح  و  چوبی فبوخد یا رنح  وسایل و امکانا  4
 محیطی  متر   3×1فضای 

امتیازی   هسام 62 داخ  شامل تخت  .خا داخد  خود ب  مخصور امتیاز خنگیب هایحزق   یک از هر مقرخا  کزی  5
  دخ فداخ    پرتاب س  با گردشی نوبم یک دخ بازیکب داخای امتیاز خاری اسم. هر کدام  هر  اسم ک 

  ننر شد  مشخ  برای بازی شروع دخ خا داخ  یک بازیکب هر .کندمی   یا خاند، بازی نوبم هر
  جدا هم از فزبی میز  با مثزثی هایهسام روخ تخت  داخ  ب   دایره. کندمی  پرتاب بازی آغازکننده

  تنکیک مجبا هسام چزاخ  ب  خا داخ  تخت  هامثزث ایب کرد   دخسم بر الالوه فزبی میز . شودمی
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  دوم میز  میا  فدو و  2الدد آ  دخ  «Double Ringاول یا میز  میا  فدو  کند. برخوخد داخ می
Triple Ringالدد   بخوخد اسم خوشب خنگ اغزب با ک   سوم میز  بیب دخ شود. اگرمی ضرب 3    دخ

  داخل داخ  اگر  شود.یحاظ می  50بخوخد، امتیاز  یا هاا  مرکب آخر  میز  بیب دخ و اگر 25 شاا امتیاز
نیب   شدهمشخ  محیا از خاخم شود. پرتابرنح  یحاظ میالدد خوی  ن اشد، فقا هاا  هامیز  ایب

  آخر  شود. دخمی محاس   االداد یک خاند برگباخ و مجاوع داخ   س  پرتاب داشم. با نخواهد امتیازی
یا  501،  301برسد. امتیازهای هدا اغزب ف  شدهگرفت   نظر دخ امتیاز زودتر ب  ک   اسم برنده شخصی

 فارز . شودیحاظ نای  پرتاب  آ  برای رنح  نااند و بیافتد امتیازی  هستند. اگر داخ  خوی 601
 اسم.   مترسانتی 237 تخت  تا فرد فارز  و مترسانتی 173( خال )داخ   وسا نقط  تا زمیب

 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی داخ  خا نشا  می 39-15شکل      

   
 ویری از رشته ورزشی دارت ا. تص39-15شکل 

    
 سواری. دوچرخه34-15

 . اسم 35-15وخزشی تنریحی و هزرمانی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 سواری . مشخصات عمومی رشته ورزشی دوچرخه35-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Cycling سایر اسامی  1

  با وخوا  تا پاخیس از شزر کیزومتر  34 مسافم سواخی ب دوچرخ  خسای  مسابق  اوییب 1869 سال دخ تاخیخچ  جزانی 2
  خشت  ایاپیک وخزشی هایبازی دوخه اوییب شروع با 1896 سال دخ. شد  برگباخ کنندهشرکم 333

  .گرفم  هراخ هابازی  جاع دخ پرطرفداخ  و مستقل  وخزشی هایخشت   از یکی النوا ب  نیب سواخی دوچرخ 
 شد.  ASOIFالضو تکسیس و  1900دخ سال  UCIسواخی یا ایاززی دوچرخ اتحادی  بیب

  آ   از و آوخده ایرا   ب  خا دوچرخ  انگزیس سناخ  کاخکنا  هاجاخی  دوخا  دخ باخ اوییب برای ایرا  دخ تاخیخچ  دخ ایرا   3
  احتاال و  دادند یقب شیطا  بچ   خا کنندگا استناده زما  آ   دخ مردم. کردند استناده وسیز  یک النوا ب 

-دوچرخ  فباشگاه اوییب  1324 سال دخ . کردندمی مطرم وسیز  ایب  حرکم دخ خا وپریجب دخایم
 تکسیس شد.  ایرا  دخ آماتوخ  سواخیدوچرخ  ففدخاسیو    بعدش سال واخی  و دخس

 یا و جاده برای مناسب و کوخسی   : هاا Cross م تنی بر انواع دوچرخ  شامل: ایف( فکراس یا خویدادها انواع 4
   : برایMountainب( کوهستا  یا   .داخد  س ک بدن  و نازک هایچرخ اغزب  ک  راا مسیرهای
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ایکس  امم( بی .اسم  مستحکم بدن  و پزب الستیک  داخای اغزب و  پرفرازونشیب  و کوهستانی مسیرهای
 مزیج  و تنریحی هایفعاییم  : برایBMXیا 

 انواع خویدادهای آ  شامل:  
-شیب و هاپیچ فاهد و الریض کافی اندازهب   باید فنی ازنظر مسابقا  مخصور هایایف( جاده: جاده

  ، تعقی ی شکلب  اننرادی کیزومتر 200  تا 150: فاز اندال اخ  جاده  مسابقا  انواع. باشد  خطرناک و تند
    زنا  کیزومتر  70ف   و  امتیازی دوخف ، تیای کیزومتر  180ف   ، تیای تریلتایم کیزومتر100ف

.  اسم  کیزومتر  155 حدود  مرحز   هر  برای مسافم میانگیب ک   مرحز  چند طی و جاده ب( توخ: دخ
 (  کیزومتر 3500 از بیش مسافم دخ) دوفرانس توخ مانند

  و دخج  33 شیب داخای و  Veloderomفویودخوم یا   نام با مخصور هایاستادیوم دخ م( پیسم: 
  کیزومتر یکف ، اننرادی  سرالم کیزومتر 200ف  ، اننرادی  تریل تایم کیزومتر یک: فمسابقا  انواع شامل

  بانوا   سرالم متر 200ف  ، اننرادی  امتیازی دوخف ، اننرادی تعقی ی کیزومتر 4ف  ، اننرادی  سرالم
   تیای تعقی ی کیزومتر  4ف  ، اننرادی

 . دهد انجام خا  موانع و پیچ از  ال وخ پرش،ف حرکا  باید سواخدوچرخ  متری 350مسیر : دخBMXد( 
 دهد.سواخی خا نشا  میتصاویری از خشت  وخزشی دوچرخ  40-15شکل       

    
 »پیست«   »کوهستان« و«، BMX»   ،»جاده« . تصاویر از راست: 40-15شکل 

 . دوومیدانی35-15       
 . اسم 36-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 دوومیدانی . مشخصات عمومی رشته ورزشی 36-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Athletics سایر اسامی  1

دخ  IAAFهای دوومیدانی یا ایاززی فدخاسیو از ابتدای ایاپیک باستا  وجود داشت  اسم. انجاب بیب تاخیخچ  جزانی 2
 شد.   ASOIFتکسیس و الضو  1921سال 

  دوومیدانى فدخاسیو  1315 و دخسال آغاز دوومیدانى هاىخشت   از بعضى  دخ مسابقاتى 1313 از سال تاخیخچ  دخ ایرا   3
 . شد تکسیس ایرا 

  متر 100  سایب، داخل متر 60ف مانع  با متر ، 400 و 200 ،100 سایب، متر داخل 60ف   ایف( دو: سرالم خویدادها انواع 4
 متر    10000  تا  800  داخ فازمسافم متر ، 400  و مردا  متر  110 زنا ،
 سنگیب  وزن  پرتاب و س ک، وزن  پرتاب نیبه، پرتاب چکشی، پرتابی: فدیسکب( 

 بانیبه پرش  و گان س  پرش طوالنی، پرش بزند، م( پرشی: فپرش
 کیزومتر   10  و  5 ،3خوی: ف د( پیاده

  دوید ، ترتواند سریعمسابق  می ب  بست  هدا  .اسم  ترکی ی هایخشت  و هاپرتاب  ها،پرش  دوها، شامل مقرخا  کزی  5
 بیشتر پرید  باشد.   یا پرتاب کرد  دوختر
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 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی دوومیدانی خا نشا  می 41-15شکل      

   
 . تصاویری از رشته ورزشی دوومیدانی 41-15شکل 

 الواخض خوی بر و آزاد فضای دخ ک  اسم دوومیدانی وخزشی خشتة دخ استقامم دو انواع از یکی رحرانوخدی دو    
 مسیرهای فالزنباخ،  و  کیزومتر  12  تا  چزاخ  هایمسافم  اغزب دخ  رحرانوخدی  دو  مسابقا .  شودمی  برگباخ  زمیب  ط یعی
  .شودبرگباخ می مالیم  شیب با تپ  و باز دشم دخختباخ، خاکی، زمیب

 
 . تصویری از رشته دوی صحرانوردی  42-15شکل 

 . راگبی36-15
 . اسم 37-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی راگبی37-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 . شودمی  استناده فوت ال  فخاگ ی   یاRugby فخاگ ی یا کزا  از اختصاخب  دنیا مناط  بیشتر دخ سایر اسامی  1

  مدخس  دخ فوت ال نوالی از هاییوخزش  دخبرگیرنده ها  خود  الام منزوم دخ فوت ال خاگ ی یا خاگ ی تاخیخچ  جزانی 2
  استراییایی ، ففوت ال آمریکایی ، ففوت ال  ننره ، 13 فخاگ ی  ننره ، 15 ازجاز  فخاگ ی انگزستا  دخ خاگ ی

فدخاسیو   .شودمی گنت  اول وخزش دو هاا ب  فقا خاگ ی امروزه  ای ت . کانادایی  اسم ففوت ال و
 شد.   ASOIFتکسیس و الضو   1886دخ سال  WRجزانی خاگ ی یا 

 خاگ ی فدخاسیو  86 سال کایت  خاگ ی دخ فدخاسیو  وهم بیس ال شکل گرفم. دخ 1379 سال دخ تاخیخچ  دخ ایرا   3
  هایانجاب فدخاسیو  نظر زیر انجانی ب  فدخاسیو  از تاکنو ، 90  سال از و  شد اداخه  مستقل  روخ ب 

 . ت دیل شد وخزشی
 ( 2020و  2016های ننره )دخ ایاپیک 7و   13،  15خاگ ی  خویدادها انواع 4
  خا سویآ   با زمیب گل متر الرض ، فمحوط   70متر طول و   100حداکثر با   مستطیل چاب فزمیب وسایل و امکانا  5

  فارز  از متر 5٫6با  گل محوط  مرکب دخ دخوازه  متر ، فتیرهای 22  حداکثر و 10 الا  حداهلب  الرضی
متر سانتی 28مرغی   و فتوپ تخمHشکلب  ها و ایجاد دخوازهآ  متری 3 اختناع دخ افقی تیرک و هم

 گرم وز     460 تا 410طول و  



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

435 قهرمانی  هایورزش  

  مسابق   شود. هربرگباخ می دونیا  دهیق  استراحم بیب 10با  ایدهیق   40  دونیا  دخ خاگ ی مسابقا  مقرخا  کزی  6
  و ب   Tryیکی فترای یا . ب  دو خوش اسم امتیاز کسب مسابق  داخد. هدا  داوخکاک  دو و داوخ یک

  از پا ضرب  با توپ  و دیگری فگل  یا گ خاند  امتیاز 5با  حریف دخوازه محوط   دخ توپ گ اشتب زمیب
بازی   جریا  خوش: ایف( فدخ با س   حریف از دخوازه افقی تیرک باالی و الاودی تیرک دو بیب
 Penaltyکند ، ب( فپنایتی یا  یاس خا توپ باید زمیب شو ، از امتیاز ک  ه ل  3با  Dropped Goalیا
با   Conversionحریف اسم ، م( فجایبه یا  بازیکب ناشی از خطای ایستگاهی ضرب  امتیاز و یک 3با 
 . ایستگاهی اسم  ضرب با یک ترای خساند  ثار ب  از امتیاز ک  بعد 2
  کاخ ایب برای. داخد  حریف گل محوط  ب   دخ خساند  توپ سعی توپ  راحب تیم هر مسابق  طول دخ

کرد. توپ خا   پرتاب القب یا طرفیب ب  توا می  فقا خا توپ. نیسم ماکب  جزو ب  دسم با توپ پاس
  برای  حریف تیم بازیکنا . نداخد  وجود توپ پاس امکا  ازآ پس فرستاد اما جزو ب   توا  با شو می

  وضعیم ایب دخ. کنندمی  تالش  زمیب خوی ب  او انداختب و گرفتب یعنی توپ راحب بازیکب تکل
 . کند  آزاد  یا داده پاس خا آ   باید و داخد نگ  خا  توپ  تواندنای  توپ راحب بازیکب

 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی خاگ ی خا نشا  می 43-15شکل      

  
 . تصاویری از رشته ورزشی راگبی43-15شکل 

 دست  از هایی  وخزشFlag rugbyفزگ یا   و فخاگ یTag rugbyیا  تگفخاگ یفلب: تب و راگبی. راگبی1-36-15
فکاربند یا  داخ ش اهم داخد. با ایب تناو  ک  هرمعاول یا تااس هوانیب آ  با خاگ یتااس هستند ک   و بدو  خاگ ی

 شود. گرفت  می  44-15هایی  ب  شکل با زایده شزواخک

  
 فلب تب یا راگبیراگبی ورزشی رشته از  تصاویری. 44-15 شکل

 اسم.   38-15و داخای مشخصاتی ب  شرم جدول  خانواده خاگ ی از آمریکایی فوت ال . فوتبال آمریکایی: 2-36-15
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 آمریکایی   . مشخصات عمومی رشته ورزشی فوتبال38-15جدول 
  توضیح   محورها  ردیف 

  دخ  ک  آمریکایی  فوت ال با خیش هم  کانادایی ففوت ال و آمریکایی   فوت الیا  American football ف سایر اسامی ف    1
 . گویند  می Soccerفساکر یا   فوت ال مرسوم ب  بازی و شوندمی شناخت    فوت الف بنام کانادا و آمریکا

  کشوخهای . اسم  ال اا ا  فییگ  ب  متعز  آ  فسوپربول   مسابق  تریبو مزم  خایج مریکاآمتحده ایاال  دخ تاخیخچ  جزانی 2
  مزی ییگ نیب اتریش  و اسپانیا، اسرائیل، مکبیک،  ژاپب، سوئد، فنالند، سوئیس، ایتاییا، آیاا ، فکانادا،
تکسیس و الضو   1998دخ سال  IFAFفدخاسیو  جزانی فوت ال آمریکایی یا  .داخند آمریکایی فوت ال

ARISF  .شد 
گرم ، فی اس و کاله مخصور ،   425 تا 397  سانتیاتر و ب  شکل بیضی با وز  26-25  فتوپی با هطر وسایل و امکانا  3

 فمحافظ شان    

 کنند.   ییگ خهابم می  دخ ایدهیق  15  کواختر  4ننره و طی  11 تیم دو بیب مقرخا  کزی  4
 شده اسم. تصاویری از خشت  وخزشی فوت ال آمریکایی اخائ  45-15دخ شکل      

 
 . تصاویری از رشته ورزشی فوتبال آمریکایی 45-15شکل 

های های آ  و دخ الوض استناده از کاربند با زائدهو بدو  ی اس آمریکایی مشاب  فوت ال فلب: . فوتبال3-36-15
. نیسم مجاز بازیکنا  بیب ها بازیکب مزاجم خا متوهف کند. دخ ایب خشت  تااسگرفتب آ آویبانی ک  حریف باید با 

 دهد. فزگ خا نشا  میتصاویری از خشت  فوت ال  46-15شکل 

 
 فلب . تصاویری از رشته ورزشی فوتبال 46-15شکل 

 اسم.  39-15و داخای مشخصاتی ب  شرم جدول  خاگ ی استراییایی برگرفت  از فوت ال . فوتبال استرالیایی: 4-36-15
 استرالیایی  . مشخصات عمومی رشته ورزشی فوتبال39-15جدول 

  توضیح   محورها  ردیف 
 . شودمی نامیده  فوتی  یا استراییا اغزب ففوت ال  ک  دخ Australian rules football سایر اسامی  1

 استراییا کشوخ  هایوخزش  تریبمح وب از تاخیخچ  جزانی 2
 ب  ش ی  و شکلبیضی استراییایی فوت ال استانداخد  کریکم  و فتوپ زمیب مانند شکلبیضی  فزمیب وسایل و امکانا  3

   خاگ ی  دخ موخداستناده هایتوپ 
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  با آ  گ خاند  و حریف دخوازه ب  توپ خساند  تیم هر  هدا شود.می   تشکیل بازیکب 18  از تیم هر مقرخا  کزی  4
 . اسم  حریف دخوازه میا  از یگد

 شده اسم. تصاویری از خشت  وخزشی فوت ال استراییایی اخائ  47-15دخ شکل      

   
 . تصاویری از رشته ورزشی فوتبال استرالیایی 47-15شکل 

 
 . ژیمناستیک 37-15

 . اسم 40-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 ژیمناستیک . مشخصات عمومی رشته ورزشی 40-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Gymnastics سایر اسامی  1

  1881دخ سال  FIGیا   ایاززی ژیاناستیکداخد. فدخاسیو  بیب  سال 2000 هدمتی حدود ژیاناستیک تاخیخچ  جزانی 2
 شد.   ASOIFتکسیس و  الضو 

  2ف هنری ، ژیاناستیک دخ خهابم  14و شامل ف جداگان  وخزشی خویداد   18  ایاپیکی داخای ژیاناستیک  3
 . اسم  ترامپوییب  دخ خهابم 2ف  و موزو   ژیاناستیک دخ خهابم

سطح، چوب موازن  و  ایف( ژیاناستیک هنری: دخ دو بخش فزنا  شامل پرش از خرک، پاخایل ناهم
 حزق ، داخحزق ، پرش از خرک، پاخایل و باخفیکس  حرکا  زمینی ، فحرکا  زمینی، خرک

 بد   حرکا  با هاراه الواطف  و احساسا  از   سری یک موزو : ب( ژیاناستیک
 دوننره یا اننرادی روخ م( ترامپوییب: ب 

  مختزف هایموهعیم  النوا ب   بد  کشش دوید ، شد ،خرک دخ ژیاناستیک هنری: خم   از ایف( پرش مقرخا  کزی  4
  خوی بر فرود از بعد اضاف  هدم نداشتب و فرود نحوه و پرشتخت   از پرواز بر اساس میبا  و امتیاز بد 

 اسم.   زمیب
   وهن  و توهف بدو  حرکم ادام   اساس میبا  بر سطح: امتیازدهیناهم  ب( پاخایل
 متریسانتی 10 میز  حدود خوی بر  استقامم و تعادل موازن : ناایش هدخ  م( چوب

  و زمیب فضای حداکثر از بزین  و استناده آهنگ خه ، فحرکا    از دخ زنا  ترکی ی زمینی: د( حرکا 
و دخ بخش مردا  امتیاز بر اساس   بد   کزی هاراه با کنترل  زمیب خوی  حرکا  پیچیدگی سطح

   متعدد  اسم.  فرودهای  و پیچشی و چرخشی حرکا  مختزف، هایفسایتوس 
 هاحزق با  زی ا حرکا   ناایش برای بد  اجرای موف  و هاه( داخحزق : یبوم ث ا  و کنترل حزق  

  هابا خها کرد  میز   سایتوس پشم و جزو هسام دخ جاییجاب   و  پرواز خوخد ،و( پاخایل: تاب
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  نرمی ارول، فاجرا، ه یل از مختزنی النارر اساس  بر خه  النارر تکثیر موزو : تحم ز( ژیاناستیک
 بد     حرکا  و چزره حاال  و خا  دخ حرکا  انجام حرکا ،

 م( ترامپوییب: انجام حرکم بر اساس محوخهای مشخ   

 دهد.خا نشا  می تصاویری از خشت  وخزشی ژیاناستیک 48-15شکل      

    

   
 . تصاویری از رشته ورزشی ژیمناستیک 48-15شکل 

 جزانی فدخاسیو  هایزیرشاخ  از یکی النوا ب  ایاپیک ایاززیبیب کایت  توسا 1375 سال  از ایروبیک خشت      
 ایروبیک هنری ، فژیاناستیک خوی ه زی هایفدخاسیو  ررا تارکب الزمب  ایرا  دخ اما شد شناخت  ژیاناستیک

 بیشتر و هاگانی وخزش فدخاسیو  و جساانیآمادگی وخزشی هایانجاب نظر تحم پراکنده و منسجم غیر روخ ب 
  داد. می ادام  خود فعاییمب  بانوا  بخش دخ
 

 . سامبو38-15
 . اسم 41-15وخزشی خزمی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی سامبو 41-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 سالم   بدو   م اخزهف  معنی ب  خوسی واژه یک اختصاخی نام Sambo سایر اسامی  1

 م اخزه توانایی تقویم منظوخب  شوخوی سرخ اختش دخ  1920  ده  دخ خوسی ک  خزمی وخزش یک تاخیخچ  جزانی 2
 تکسیس شد.   1984دخ سال  FIASفدخاسیو  جزانی سام و یا  . شد گ اخیپای   سربازا ، تبب تب

 کند.  های خزمی فعاییم میدخ ایرا  دخ هایب انجاب دخ فدخاسیو  وخزش تاخیخچ  دخ ایرا   3
کشتی،   سام و یا اسپر  یگد، ب( سام و یا مشم ضربا  و بد   حرکا  براساس  شخصی دفاعایف(  خویدادها انواع 4

  جنگی م( سام وی
  دیگر خشت  چندیب هایتکنیک مفثرتریب از تزنیقی و  داخد تککید  پرتابی و گالویبی فنو  بر خشت  ایب مقرخا  کزی  5

   .اسم هنقاز و میان  آسیای  کشتی محزی هایس ک و آزادوفرنگی کشتی ژاپنی، جودو  ازجاز 

 دهد.تصویری از خشت  وخزشی سام و خا نشا  می 49-15شکل      
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 . تصویری از رشته ورزشی سامبو 49-15شکل 

 . ساواته39-15
 . اسم 42-15وخزشی خزمی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی ساواته 42-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Boxe française فرانسوی   بوکس یا Savate سایر اسامی  1

 و از فرانس  شروع شد و ب  سراسر جزا  گسترش یافم.   1800از سال  تاخیخچ  جزانی 2
 شود.  خوخشیدی واخد ایرا  شد و دخ حال حاضر دخ هایب یک انجاب اداخه می 1340 ده   اواسا دخ تاخیخچ  دخ ایرا   3
  کام م شود. دخمی  برگباخ فکام م یا م اخزه  و فآسو  یا ناایشی   س ک دو دخ ساوات  مسابقا  خویدادها انواع 4

  فبدو  و  سروگرد   محافظ فبا  شیوه دو آ  ب   مسابقا  شود ومی  واخد حریف  ب  کامل ضربا 
 اسم.   محافظ 

 مخصور کنش ش ی  یگدزنی  هایفکنش  و بوکس  گرمی 28 فدستکش  تک  ،یک چندخنگ فپیراهب وسایل و امکانا  5
 ومحکم  سنم نوک  و ورااتخم الستیکی  و کف پا مچ دوخ ب  اضافی محافظ کشتی با یک

-کیک  مشاب  سرد  و خوشی هایسالم  و پا فدسم، ضربا   از با استناده فرانسوی خزمی هنر یک مقرخا  کزی  6
  شامل مشم ضربا  برای هانونی های هسام .شودمی استناده کنش از م اخزه هنگام  دخ ک  بوکسینگ

 سین  یا یگب  از ترب  پائیب  مشم  ضرب  هر. اسم باالیی تن نیم و  سر طرا  دو و جزویی های هسام
  مسابق   طول دخ فنو  یگدزنی از ترکی اتی از استناده برای محدودیتی اسم. هیچ مانوع هاخانم
  باید مشم ضربا   ها . داخد وجود محدودیم مشم ضربا  ترکی ا   کاخبرد برای اما. نداخد وجود

  هر بیب شود ومی  برگباخ مختزف  خاندهای  دخ ساوات  مسابق  .باشد فنو  یگدزنی با ترکی ی روخ ب 
  یا چزاخ –  س  – دو دخ تواندمی  خهابم هر هوانیب، وجود داخد. براساس یک دهیق  استراحم خاند
 اسم.   مت یر دهیق   دو تا ونیمیک فیک،  بیب خاندها زما مد  . باشد خاند پنج

 دهد.تصویری از خشت  وخزشی ساوات  خا نشا  می 50-15شکل      

 
 . تصویری از رشته ورزشی ساواته 50-15شکل 
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 تاکرا. سپک40-15
 . اسم 43-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 تاکرا ورزشی سپک. مشخصات عمومی رشته 43-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
  معنیب  تایی دخ فتاکرا  و  فیگدزد    معنایب  ماالیی کزا  یک سپک ک  دخ آ  ف  Sepak takraw سایر اسامی  1

 پا  هم معروا اسم.  با ب  فوایی ال .اسم  فتوپ 

 شد.   AIMSتکسیس و الضو  1988دخ سال  ISTAFتاکرا یا ایاززی سپکفدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
تاکرا زیر نظر  انجاب آ  شکل گرفم. انجاب سپک 1388واخد ایرا  شد و از سال  1382از سال  تاخیخچ  دخ ایرا   3

 کند.  های وخزشی فعاییم میفدخاسیو  انجاب
  170 و بانوا  برای  گرم  160 تا  150 بیب  توپ اسم. وز  بدمینتو  ش ی  بازی  توخ اختناع و زمیب اندازه وسایل و امکانا  4

  کای و هندبال توپ از ترکوچک   توپ ایب.  اسم مترسانتی 40  آ  محیا و آهایا   برای گرم 180 تا
 . اسم سافت ال توپ از ترببخگ 

 امتیازگیری هوانیب .شودمی استناده  توخ از  توپ گ خاند  برای پا از  دسم جایب   ک  اسم وایی ال ش ی  مقرخا  کزی  5
  اسم. هر انگشتا  مانوع تا سرشان  از فقا استناده از دسم اما. اسم وایی ال ش ی  زیادی حد تا

  بد   از هسام هر ببند. ال وخ ضرب  آ  ب  باخیک  از بیش توخ از  توپ گ شتب از ه ل تواندمی بازیکب
  یابد. بازیکنا اختصار می حریف ب  امتیاز یک و خطاسم توخ باال یا پائیب از مقابل زمیب ب  بازیکنا 

 هاآ    از چنانچ  و نداخند خا شدهمشخ   هایدایره  از شد  خاخم ح  سرویس ضرب  ال وخ از ه ل تا
بازیکب داخد و   3تیم   هر  . شد خواهد گرفت  خطا بگ اخند خطوط خوی خا خود پای یا شوند خاخم

   امتیازی اسم. 15کند. هر سم   خود آ   از خا بازی سم 3  از سم 2برنده تیای اسم ک  بتواند  
 دهد.تاکرا خا نشا  میتصویری از خشت  وخزشی سپک 51-15شکل      

 
 تاکرا . تصویری از رشته ورزشی سپک51-15شکل 

 
 . سوارکاری41-15

 . اسم 44-15جدول وخزشی با مشخصاتی ب  شرم 
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 . مشخصات عمومی رشته ورزشی سوارکاری 44-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Equestrianism سایر اسامی  1

  گردد. دخ ایاپیکازتاخیخ و دخ ادام  ایاپیک باستا  بازمیهای آ  ب  دوخه پیشسواخکاخی و خهابم  تاخیخچ  جزانی 2
.  شد واخد 1912 خوزه  از سالس  خویداد و ناایشیپرش  فدخساژ، شامل کامزی برنام  جدید با

 شد.  ASOIFتکسیس و الضو  1921از سال   FEIایاززی سواخکاخی یا فدخاسیو  بیب
   اسم.  پایا  خا  ب   خسید  اول ننر هدا هاآ   دخ ک  اخاب  یا اسب بر ایف( یوختا : سواخ خویدادها انواع 3

  1600 و 2400 بیب مسابقا  ایب مسافم. اسم تاخم با پایا  خا  ب  خسید  اول ب( تاخم: هدا
 . بپرد هاآ    خوی از باید  اسب ک  اسم مانع با هاراه  دیگر نوالی. اسم متر

  اسب  و فسواخکاخ بیب خابط  کینیم آ   دخ ک  شده،تربیم  هایاسب  ناایشی حرکا  م( دخساژ:
 .  شودمی اخزیابی ه

 . اسم  خوز دو گاهی و یک دخ  کیزومتر 160 تا 20 بیب طوالنی مسافتی طی هاآ   از  د( استقامم: هدا

 وحشی  هایاسب  با مسابق  ه( خودیئو:
  شوند. می   برگباخ متر  20  الرض و متر 60  طول ب  شکلمستطیل  هاییزمیب دخساژ دخ مسابقا  وسایل و امکانا  4

دخ مسابقا    .داخد احترام متقابل ایب دو خکب بستگی و االتااد اخت اط، ب  سواخکاخ  و فاسب موفقیم مقرخا  کزی  5
  توانندمی هابرنام   ایب. کنندمی  اجرا خا خود هایبرنام   و حاضر  زمیب دخ ترتیب ب   دخساژ سواخکاخا 

  و اسب حرکا  و اطاالم هاچنیب  و سواخکاخ دهم و فب اساس بر  داوخا . باشند آزاد یا شدهمشخ  
  خا تا اسب  دخ هدایم حرکاتش باید سواخکاخ. دهندمی امتیاز ده تا  رنر ای بیبناره  دو، آ  میا  اخت اط

 . گیردمی  انجام پاتیتِزِ  توسا دو آ  میا  اخت اط شود احساس ک طوخینگزداخد؛   مخنی امکا  حد
هاراه   کنندهشرکم  آ  دخ  ک   اسم زمانی و داخای محدودیم شدهبندیزما   خویدادی ناایشی پرش
 یا و سرپیچی کاتریب های بابرای اسب امتیاز پرد. بیشتریبمعیب می موانع سری یک خوی  از اسب

 . خواهد بود موانع از انحراا
  از ترکی ی ک  کامل تسم یا اسب برخسی شود،می نامیده تزنیقی تاریب اوها  گاهی ک  خوزهس  خویداد

 اسم.   ناایشی دخ پرش وخزشکاخ توانایی با دخساژ خشت  دخ اسب فرمان ری
 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی سواخکاخی خا نشا  می 52-15شکل      
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 ویری از رشته ورزشی سوارکاری ا. تص52-15شکل 

      
  . سومو42-15
 . اسم 45-15ژاپنی و وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول  سنتی کشتی

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی سومو 45-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Sumo سایر اسامی  1

 شد.   ARISFتکسیس و الضو  1992دخ سال  IFSایاززی سومو یا فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 مترسانتی 60 و  متر 4 هطر خینگ ب  وسایل و امکانا  3

 نیب ناگزانی  یوخش و اسم؛ ضاب اینک  فسرالم اهایم   اول دخج  دخ  هدخ   و اندازه فوز ، آ  دخ مقرخا  کزی  4
-خینگ  یا فواداخکرد  او ب  بر زمیب از فبیرو  انداختب حریف کنندگا شرکم  نقش مزای داخد. هدا

 گ اشتب یکی از االضای بد   اسم.  
 دهد.خا نشا  می تصویری از خشت  وخزشی سومو 53-15شکل      

 
 . تصویری از رشته ورزشی سومو 53-15شکل 

 گانه. سه43-15
 . اسم 46-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
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 گانه . مشخصات عمومی رشته ورزشی سه46-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

   Triathlon سایر اسامی  1

  2000 سال شد. از ASOIFالضو  تکسیس و دخ ادام   1989دخ سال  ITUگان  یا ایاززی س اتحادی  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 . شد ایاپیک مسابقا  برنام  واخد زنا  و مردا    بخش دو هر دخ

  شروع دوومیدانی فدخاسیو   از ایزیرمجاوال   روخ ب  گان س  وخزش  کایت  النوا  با 1380سال  دخ تاخیخچ  دخ ایرا   3
 آسیا گان س   کنندخاسیو  ایرا  ب  گان س   وخزش انجاب النوا   تحم  1382 سال دخ. کرد فعاییم ب 

 فدخاسیو  مزی آ  تکسیس شد.   1385از سال    شد و معرفی
 دو کیزومتر 5 سواخی،دوچرخ   کیزومتر  20  شنا، متر 750:  سرالتی ایف( مسافم خویدادها انواع 4

 دو  کیزومتر 10 سواخی،دوچرخ   کیزومتر  40 شنا، کیزومتر 1/ 5: ایاپیکی یا استانداخد  مسافمب( 
 دو کیزومتر  1/21  سواخی،دوچرخ   کیزومتر  90 شنا، کیزومتر  9/1: طوالنی م( مسافم
 دو کیزومتر 42/ 2 سواخی،دوچرخ   کیزومتر 2/180 شنا، کیزومتر  8/3:  د( آیروناب

  نوع ب  بست  هامرحز   ایب از یک هر مسافم.  هستند  دو و سواخیدوچرخ   شنا، شامل مسابق  مراحل  مقرخا  کزی  5
 .  کندمی  ت ییر مسابق 

 دهد.گان  خا نشا  میتصاویری از خشت  وخزشی س  54-15شکل      

 
  گانه ویری از رشته ورزشی سها. تص54-15شکل 

 . شطرنج44-15
 . اسم 47-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی شطرنج 47-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Chess سایر اسامی  1

  ب   شطرنج پانبدهم، هر  اخوپای اسم. دخ سال 1500 از  ها با هدمتی بیشبازی تریبکزب  از تاخیخچ  جزانی 2
سال   و  شد آغاز شطرنج جزانی مسابقا   نوزدهم، هر  دوم  نیا  دخ . دخآمد آ  امروزیب شیوه

 . دخ آمد ARISFو ب  الضویم  تکسیس FIDE ایاززی شطرنج یا فدخاسیو  بیب 1924
  الضویم ب  1331  سال  دخ تکسیس شد و ایرا   شطرنج  خوخشیدی فدخاسیو  1329 سال دخ تاخیخچ  دخ ایرا   3

فدخاسیو  شطرنج    1357ازانقالب و دخ سال  پس . آمد  دخ( فیده)  شطرنج ایاززیبیب فدخاسیو 
 مجدد تشکیل شد.   1369منحل اما دخ سال  

  مزره 32 وسیز ب  ( سنید  خان  32 و سیاه خان  32) خان   64 با خان  8  دخ 8  مربع رنح  یک وسایل و امکانا  4
 خان  16 دخ هم سیاه  مزره 16 و دو و یک خدیف دو خان   16  دخ سنید مزره 16 .شودمی  انجام
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 یا خخف  ، فیل ف ، اسبف ، سرباز یا پیادهف  شامل هاگیرند. مزره می  هراخ هشم  و هنم خدیف دو
 . اسم    شاهف و  فرزیب یا وزیرف ، هزع 

هر یک  .باشد سنید  بازشطرنج دو هر  خاسم سام خان   اوییب  ک  گیردمی هراخ طوخی رنح  مقرخا  کزی  5
  ب  یا اسم روخ  دو ب  شطرنج خار خود خا داخد. نتیج ها اخزش و ظرفیم حرکم از مزره

  س  ب  برد  .شودمی کشیده تساویب  یا و شودمی  منجر دیگر طرا باخم و طرفیب از یکی برد
  زما  کنترل با مسابقا   دخ م( حریف کرد ، ب( ه ول باخم توسا   اسم: ایف( ما  طری 

   حریف.   ب  پایا  خسید  زما 
 دهد.تصویری از خشت  وخزشی شطرنج خا نشا  می 55-15شکل      

 
  . تصویری از رشته ورزشی شطرنج 55-15شکل 

 هایبازی اساس بر الدد ایب. شودمی مشخ  Rating  یا خیتینگ ب  موسوم امتیازی با بازشطرنج هر هدخ          
 ماکب نیب مزی هایفدخاسیو  از یک اسم. هر شطرنج یا فیدهو االالم فدخاسیو  جزانی  بازیکب هر شدهانجام خسای
 االطاشده توسا شطرنج هایاسم. دخج  موخدپ یرش کشوخ آ  دخ ک  باشند داشت  خا خود خار دخجا  اسم

 هستند.  48-15یا فیده ب  شرم جدول  شطرنج جزانی فدخاسیو 
 های شطرنج از سوی فدراسیون جهانی شطرنج  . انواع درجه48-15جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
 خود  دوخا  بازشطرنج برای باالتریب النوانی جزا   هزرما  1
   2500 خیتینگ یافت  ب بازانی ماهر دسمبرای شطرنج 1950 سال النوانی از استادببخگ 2
 از استاد ببخگ تر النوانی باالتر از استاد فیده و پائیب ایاززیبیب استاد 3
 شده از سوی فیده النوانی اخائ  حداهل مرت    فیده استاد 4

 
 . شمشیربازی45-15

 . اسم 49-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 مشخصات عمومی رشته ورزشی شمشیربازی  49-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Fencing سایر اسامی  1

ایب وخزش از هر  پانبدهم دخ آیاا    .اسم بوده سال هباخ  چندیب طی بشر، اسزح  تریبمزم  شاشیر تاخیخچ  جزانی 2
  ک  بود متداول اخوپا دخ هدخیب   وخزش ایب نوزدهم  هر  اواخر شروع شد و ب  تاام اخوپا خاه یافم. دخ

  1896سال   ایاپیک هایبازی  دوخه اوییب خسای برنام  جبو آ ، ب   مربوط مقرخا  تصویب از ه ل حتی
 شد.   ASOIFتکسیس و الضو  1913دخ سال  FIEایاززی شاشیربازی یا فدخاسیو  بیب .گرفم هراخ
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فدخاسیو    1359ازانقالب و دخ سال تکسیس شد. پس  1328فدخاسیو  شاشیربازی ایرا  دخ سال   تاخیخچ  دخ ایرا   3
 دوباخه تکسیس شد.   1369شاشیربازی منحل و دخ سال  

  برای الاوماً پ یرتر وتر و انعطاااز ها  نازک مسابقا  ک  دخ شاشیر  نوع تریبخایج  یف( ففزوخه و ا خویدادها انواع 4
تر ببخگ  تر، دست م تدیا  و موخداستناده دخ مسابقا  بانوا  ایاپیک ، ب( فاپ  با ویژگی سنم کاخ آغاز

  داشتب   منحنی و تی   دم  بود یک تر از فزوخه  و م( فسابر با ویژگیو سنگیب
  فزوخه از  اپ  تی   اما داخد، هاانندی اِپِ   شاشیر با بیشتر سابْر شاشیر با  مقایس  دخ شاشیر فزوخه وسایل و امکانا  5

   .اسم  ترسنگیب آ  وز  و ترببخگ  آ   دسم محافظ تر،سنم

 با شودمی  سابر با دخ آ  اسم ک  فزوخه و اپ  یعنی شاشیربازی  دیگر شاشیر نوع دو با سابر تناو  مقرخا  کزی  6
 . اسم سریع بسیاخ معاوالً سابربازها  حاال  و  حرکا  خوازایب. گرفم امتیاز نیب تی   ی   هایضرب  

های وخزشی شاشیربازی ب  ترتیب از خاسم ففزوخه، اپ  و سابر  هاراه با تصاویری از انواع خشت  56-15شکل      
 دهد.ها خا نشا  میمحدوده ضرب  زد  برای امتیازگیری دخ زیر آ تصویر گرافیکی 

 

   
  . تصاویری از رشته ورزشی شمشیربازی »فلوره«، »اپه« و »سابر«  56-15شکل   

 
  نوردی. صخره46-15

 . اسم 50-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 نوردی  . مشخصات عمومی رشته ورزشی صخره50-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Climbing سایر اسامی  1

 شد.  ARISFتکسیس و الضو  2007دخ سال  IFSCنوخدی و کوهنوخدی یا ایاززی رخرهفدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
  داخای خود نوخدیدیواخه. متری اسم   50اغزب   طناب طول یک از بیش نوخدی: رعودایف( دیواخه خویدادها انواع 3

  نوع دید از هاس ک ایب. اسم ( کالسیک) ط یعی رعود و مصنوالی  رعود مانند گوناگونی انواع
 . شوندمی   جدا هم از  خود بدنی توا  یا ابباخها ب  رعودکننده اتکای میبا  و میانی هایحاایم
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  رعودکننده ک   زمیب، از طناب حاایم متر 25 با میانگیب کوتاه اسپوخ : رعودهای  نوخدیب( سنگ
 . اسم  متکی خود بدنی توا  ب  تنزا

  بروی حرکم 15 تا کوتاه  بسیاخ مسیرهای دخ م( بویدخینگ: شامل دو نوع فدخ ط یعم و رعود
  پد  و فداخل بویدخینگ مخصور هایتشک  استناده از و طناب بدو  حاایم کوتاه هایسنگتخت 

 دیواخه   خوی کوتاه  مسیرهای سایب با
  هستند ک  با چوب یا فای رگالس جنس از ساینی نوخدیسنگ هایساینی: دیواخه نوخدیسنگد( 

   مسیر سختیف یا سرطناب .شوندمی  نصب هادیواخه  ایب خوی ومزره پیچ وسیز ب  مصنوالی هایگیره
  خوی خا استانداخد سرالم مسیر  فرد، سرالم، خشت  دخ. اسم ساینی نوخدیسنگ خشت  تریبالاده 
 .  خودمی  باال سرالمب   باال از حاایم با متری  15 دیواخه

 ط یعی هایرخره  خوی بر افقی حرکم یا خفتب  فباالوپائیب ب  ویژه فنی ابباخ و طناب از استناده با فرد مقرخا  کزی  4
  ک   اسم  حدی دخ  معاوالً سایب بویدخینگ رعود اختناع مجاز  حد . پردازدمی ساینی هایدیواخه یا

 و شودنای  انجام طناب با حاایم. بگیرد فارز  زمیب  از متر چزاخ  از بیشتر ن اید بد  بخش تریبپائیب
  از بیشتر تواندمی  فرد سرطناب، برخالا بویدخینگ، هایخهابم دخ. افتدمی  تشک خوی رعودکننده

  الزم هایتالش  شااخ و  شده کامل مسیرهای شااخ با فرد امتیاز. باشد  داشت  مسیر  خوی تالش یک
  هنگام دخ و خودمی   باال خا بزند دیواخه خوی مسیری نوخدی ساینی فرددخ خشت  سنگ  .شودمی  مشخ 
 یا اسزینگ  میانی هایفحاایم دخ یکب  یک خا رعود  یا رندیی فهاخنس ب  متصل طناب رعود،

 .شودمی   مشخ  شدهگرفت  هایگیره  شااخ با فرد امتیاز. اندازد می
 دهد.نوخدی خا نشا  میتصاویری از خشت  وخزشی رخره 57-15شکل      

 
  نوردی  . تصاویری از رشته ورزشی صخره57-15شکل 

 . فوتبال47-15
 . اسم 51-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی فوتبال 51-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Soccerدخ اخوپا و دخ آمریکا با النوا    Football سایر اسامی  1

 شد.   ASOIFتکسیس و الضو  1904دخ سال  FIFAایاززی فوت ال یا فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
الضو   1958 سال از و فینا  الضو 1948 تکسیس و از دخ ادام  سال 1325فدخاسیو  مزی ایرا  دخ سال  تاخیخچ  دخ ایرا   3

 . شد ت دیل ایحرف  ییگ  ب  1380  سال از کشوخ  فوت ال برتر ییگ . شد آسیا الفوت  کنندخاسیو 
  ساحزیفوت ال  و فوتسال فوت ال،ف خویدادها انواع 4
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  از یکی دخ باخیک سال چزاخ هر ک  اسم جزا  وخزشیِ خویدادهای تریبببخگ  از فوت ال جزانیجام
  ایاپیک هایبازی مانند دیگری ایاززیبیب مسابقا   ایب، بر الالوه. شودبرگباخ می  جزا  کشوخهای 
 نیب اخوپا هزرمانا  ییگ و  اخوپا هایمزم  جام جزا ، هایباشگاه جام ها،کنندخاسیو  جام تابستانی،

  وجودب   مختزف کشوخهای دخ انگزستا    برتر ییگ و فالییگا ازجاز    متعددی هایییگ . اسم  خایج
  میالدی نوزدهم سده اواخر از نیب بانوا  فوت ال. شوندمی   محسوب داخزی مسابقا  نوالی ک  اندآمده 

 . افتاد خاه ب 

 متر  و فتوپ مخصور فوت ال    90 تا 45  آ  الرض و متر  120 تا 90  چاب فوت ال زمیب فطول وسایل و امکانا  5

تیم با تعداد گل بیشتر برنده اسم. دخ  شود و هر ها امتیاز گل ایجاد میبا ال وخ توپ از دخوازه مقرخا  کزی  6
وهم اضاف  و ضربا  پنایتی هایی ک  باید برنده داشت  باشد، دخ روخ  نتیج  مساوی، کاخ ب  بازی

  11دهیق  استراحم بیب آ  اسم. هر تیم   15ای با دهیق  45خواهد کشید. وهم معاویی بازی دونیا  
 هستند با  دخوازه  یک و مدافع هاف ک،  فمزاجم، چند شامل تیم هر  بازیکب بازیکب دخ زمیب داخد. یازده

  نامیده فوت ال سیستم ک  کنندمی  الال سیستم یک مانند و شوندمی  چیده زمیب دخ سرمربی توسا ک 
 . شودمی

وپروخش  و فآموزش  باالتریب گردش مایی وخزش دخ ایرا  مربوط ب  ایب خشررت  اسررم. ایب خشررت  دخ فآموزش     
های متعدد، بسریاخ بیشرتر از سرایر خشرت  وخزشری اسرم. حتی دخ دییل هابزیمای آ  ب الایی  نیب فعال اسرم و سرزم خسران 

خسرد ک  دخ بخش آهایا  گرایش زیادی ب  اسرتناده از خشرت  وخزشری فوت ال برای تنریح و نظر میشررایا تنریحی هم ب 
های مزی اسم، تا جائیک  اغزب مسئوییب دخباخه آ  اظزاخنظر  ویمهای تنریحی وجود داخد. ایب خشرت  داخای اویخهابم

 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی فوت ال خا نشا  می 58-15کنند. شکل می

  
  . تصاویری از رشته ورزشی فوتبال 58-15شکل 

 
 . اسم 52-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول . فوتسال: 1-47-15

 رشته ورزشی فوتسال . مشخصات عمومی  52-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 فوت ال دخو  سایب  Futsal سایر اسامی  1

 ایب خشت  دخ اخوگوئ  شکل گرفم.   تاخیخچ  جزانی 2
 کند.  ایب خشت  دخ ایرا  با النوا  کایت  فوتسال دخ فدخاسیو  فوت ال فعاییم می  تاخیخچ  دخ ایرا   3

متر  و فتوپ ناره    25  حداکثر و 15  حداهل  متر و الرض 42 حداکثر و 25  حداهل ابعاد طولبا  فزمیب وسایل و امکانا  5
 گرم   430 ایی 390  با وز  4
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  نیا  هر  دخ تواندو هر تیم می  دونیا  دهیق  بیب 15استراحم   زما  با ایدهیق   20  وهم دو بازی مد  مقرخا  کزی  6
زننده تعداد   .نداخد  وجود او تایم اضافی  وهم دخ ح فی هایبازی کند. دخ  دخخواسم او تایم یک
 های بیشتر برنده بازی اسم.  گل

 دهد.خا نشا  می تصویری از خشت  وخزشی فوتسال  59-15شکل      

  
 . تصویری از رشته ورزشی فوتسال 59-15شکل 

 . اسم 53-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول ساحلی: . فوتبال2-47-15
 ساحلی. مشخصات عمومی رشته ورزشی فوتبال 53-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Beach soccer سایر اسامی  1

 کند.  ساحزی دخ فدخاسیو  فوت ال فعاییم میایب خشت  دخ ایرا  دخ هایب کایت  فوت ال تاخیخچ  دخ ایرا   2

  دیگر ، فزمیب نخای  هر  و ردا خیگ، از ای ت  خایی و ساحل کناخ  ماس  از  منحصراً زمیب کف فپوشش وسایل و امکانا  3
  متر 9  فارز  ب  نیب جریا  محوط  متر ک  خا 28 تا 26 الرض و  37 تا 35 بیب ب  طول  شکلمستطیل

   .داخد  هراخ دخوازه از

  تعداد. شودمی   برگباخ ایدهیق   12  وهم 3  دخ فوت ال توپ و بازیکب 5 با ساحزیفوت ال  مسابقا  مقرخا  کزی  4
  1 مسابق ، پایا  دخ مساوی  روخ  دخ ترتیبایبب  .  نداخد وجود مساوی و اسم نامحدود هاتعویض 

کرد.   خواهد مشخ  خا برنده تکزیف پنایتی ضربا  ازآ پس و شودمی  برگباخ ایدهیق  3 اضاف  وهم
  شود برنده اضاف  وهم دخ  اگر امتیاز،  3 شود، برنده بازی معاول وهم دخ هاتیم  از یکی ک دخروختی 

 پنایتی 5 پایا  دخ  برنده ک   فوت ال گیرد. برخالامی  امتیاز 1 شود برنده پنایتی دخ اگر و امتیاز 2 تنزا
 . اسم برنده بینتد جزو حریف از ضرب  یک پایا  دخ  ک  تیای هر ساحزیفوت ال  دخ شود،می  مشخ 

 دهد.خا نشا  می ساحزیتصویری از خشت  وخزشی فوت ال  60-15شکل      

  
 ساحلی. تصویری از رشته ورزشی فوتبال 60-15شکل 
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 . قایقرانی 48-15
هایب های جزانی مستقزی هستند. ب وخزش هایقرانی داخای انواع متنوالی اسم ک  هر یک از مواخد آ  داخای فدخاسیو 

 دییل دخ ادام  ب  معرفی جداگان  هر یک از ایب مواخد پرداخت  خواهد شد. 
 روئینب . قایقرانی1-48-15

 . اسم 54-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی روئینب 54-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Rowing سایر اسامی  1

.  اسمشده  برگباخ دوخه هر  پاخیس 1900  ایاپیک از ک  اسم مدخ   ایاپیک هایخشت   اوییب از یکی تاخیخچ  جزانی 2
  بد شرایا دییلب   ویی داشم هراخ مسابقا   برنام  دخ هم 1896 دخ ایاپیک دوخه اوییب دخ خشت  ایب
تکسیس شد و   1892دخ سال  FISAایاززی هایقرانی خوئینگ یا فدخاسیو  بیب .نشد  برگباخ  وهواییآب 

 دخ آمد.   ASOIFدخ ادام  ب  الضویم 
 هایماده . شوندمی  تقسیم وز سنگیب و وز س ک  هسام دوب هریک   ک  زنا  و  مردا  بخش دو خویدادها انواع 3

 داخ  اسم.  سکا  بدو  و داخسکا   با شیوه دو ب  و ننره 8  و ننره4 ننره،2 ننره،مختزف آ  فتک 
  جزا ، هزرمانی مسابقا  تاام . اسم  مدوخنیا  هاآ   سوی دو  و باخیک و دخاز خوئینگ هایهای  امکانا وسایل و  4

 . شودمی  برگباخ متر 2000  ثابم مسافم دخ دیگر مزم مسابقا  بیشتر و ایاپیک

 های  ب  گیره با ک  پاخو دو از استناده با و نشست  های  دخ  القب ب  خو هایقرانا  خشت  ایب دخ مقرخا  کزی  5
 تریبسریع با مسابق  هدا مسابقا  پایا . کنندمی   هدایم جزو  سامب  خا خود های  اسم،چس یده

 خا اسم.   هشم تا خا س  از خطوط زما  و تعداد
 دهد.خا نشا  می تصاویری از خشت  وخزشی خوئینگ 61-15شکل      

  
 . تصاویری از رشته ورزشی روئینب61-15شکل 

 . اسم 55-15وخزشی هایقی با مشخصاتی ب  شرم جدول بادبانی:  یا قایقرانی . سیلینب2-48-15
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی سیلینب یا قایقرانی بادبانی 55-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Sailing سایر اسامی  1

 ASOIFواخد ایاپیک و الضو  1900تکسیس و از  1907سال  ISAFایاززی سیزینگ یا فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 شد.  
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 شود.  ایب خشت  دخ ایرا  زیر نظر فدخاسیو  هایقرانی اداخه می تاخیخچ  دخ ایرا   3
 های یکسا  و بر اساس سرالم خسید  ب  خا پایا ایف( مسابق  اننرادی: مسابق  اننرادی با های  خویدادها انواع 4

 های یکسا  و بر اساس سرالم خسید  ب  خا پایا تیای: مسابق  تیای با های ب( مسابق  
 های متناو  و بر اساس سرالم خسید  ب  خا پایا  م( مسابق  ناوگانی: مسابق  با های 

 بر اساس هدایم های  بر م نای کنترل باد توسا بادبا  و زودتر خسید  ب  خا پایا   مقرخا  کزی  5

 دهد.بادبانی خا نشا  می هایقرانی یا تصاویری از خشت  وخزشی سیزینگ 62-15شکل 

  
 بادبانی  قایقرانی یا ویری از رشته ورزشی سیلینبا. تص62-15شکل 

 . اسم 56-15وخزشی هایقی دخ آب با مشخصاتی ب  شرم جدول . کانوئینب: 3-48-15
 

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی کانوئینب 56-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Canoeing سایر اسامی  1

واخد ایاپیک و الضو   1936تکسیس و سال  1946سال  ICFایاززی هایقرانی کانوئینگ یا فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
ASOIF .شد 

 های  ایف( اسپرینم شامل فکایاک یک، دو و چزاخننره  و فکانو یک، دو و چزاخننره  دخ مسافم خویدادها انواع 3
 کیزومتر    6  و 2 مانند دوخ خاه مسابقا   و متر، 500  و 200،  100ف

 ننره  و فکانو یک و دوننره   ب( اسالیوم شامل فکایاک یک 
 م( کانوپویو 

 . شودمی انجام کایاک و کانو هایهای  توسا مقرخا  کزی  4
 دهد. تصاویری از تناو  بیب دو نوع های  فکانو  و فکایاک  خا نشا  می 63-15شکل      

 
 ها  . تصاویری از تفاوت قایق »کانو« و »کایاک« و پاروهای آن63-15شکل 

 دهد.خا نشا  می تصاویری از خشت  وخزشی کانوئینگ 64-15شکل      
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 کایاک چهارنفر   و ککانو یلوم، تصاویری از اسال. 64-15شکل 

 خوی  بر  ک   اسم  توپ  با  تیای    وخزشkayak-polo  پویو یافکایاک  کشوخها  برخی  دخ    یاcanoe polo  یا  فکانوپویو     
 واخد  خا  توپ  تا  کندمی  تالش  تیم  هر.  شودمی  انجام(  کانو  های   یک  خوی  بر  هریک)  بازیکب  پنج  با  تیم  دو  توسا  و  آب

 و فکانو هایقرانی وخزش انواع از یکی کانوپویو. بود خواهد بیشتر برنده گل تعداد تیم با پایا ، دخ. کند حریف دخوازه
هایقرانی  و  و فواترپزو از ترکی ی اسم. کانوپویو جزانی و ای ت  غیرایاپیکی هایبازی داخای خشت  ایب. اسم کایاک 
 داشت  های  کنترل  و هایقرانی دخ زیادی مزاخ  باید خشت  ایب وخزشکاخا . واترپویو  اسم و فنی ش ی  فبسکت ال  ازنظر

 استناده مسابق  برای واترپویو توپ از .باشند برخوخداخ هادخ دسم ویژهب  باالیی بدنی هدخ  و الال سرالم از و
 ساتی  ب   توپ  انداختب  با  زد دخی ل.  داخد  خا  آ   مایکیم  ح   توپ  تصاحب  از  پس  ثانی   5  تا  تنزا  بازیکنی  هر  و  شودمی

 انجام  او  پشم  و  هاشان   ب   زد   تن   با  توپ  راحب  بازیکب  تکل.  شودمی  انجام  مدافع  بازیکب  سرگ اشتبپشم  و  دیگر
 هاتعویض  تعداد.  کندمی  استناده  سرخ   و  زخد  فس ب،  کاخ   س  از  خطاکاخ  بازیکنا   شخصی جریا   برای  داوخ.  شودمی

 یاخ سپس شود، خاخم محوط  از شده تعویض بازیکب ابتدا باید اما نیسم، الزم نیب داوخ اطالع و نداخد محدودیتی
 مشخ  معز  هایبا طناب آ  محدوده و داخد مساحم متر  23 دخ 35ف بازی شود. محوط  بازی واخد جایگبیب

داخند.  نظر زیر خا دخوازه هم نگزداخخا دو و کنندمی کنترل خا نیا  یککدام هر ک  داخد داوخ دو مسابق  هر. شودمی
 خود  پاخوی داشتبنگ   با  با دخوازه.  اسم  معز   اختناع دومتری دخ  و  داخد  طول  متر  نیم و  یک  و  الرض متر  یک  دخوازه

 گرفتب  هراخ با  واترپزو،  هاانند  نیا ،  هر  و  اسم  ایدهیق  10 دونیا   بازی  کند. زما می  دفاع  دخوازه  از الاودی شکل  ب 
تصاویری   65  -15شکل    .شودمی  آغاز  داوخ  توسا  زمیب  مرکب  ب   توپ  انداختب  و  خودی  دخوازه  خویخوب   بازیکنا   ها 

 از بازی کانوپزو اسم. 

 
 . تصاویری از بازی کانوپلو 65-15شکل 
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 . اسم 57-15وخزشی هایقی دخ آب با مشخصاتی ب  شرم جدول بوت: . دراگون4-48-15
 بوت . مشخصات عمومی رشته ورزشی دراگون57-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Dragon boatاژدهاهای  معادل انگزیسی  یا سایر اسامی  1

 شد.   AIMSتکسیس و دخ ادام  الضو  1991دخ سال  IDBFبو  یا ایاززی دخاگو فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
  1ف  و  داخ سکا  1پاخوز  ، ف  20شامل ف ننر 22و چینی  با حضوخ   باخیک دخازپیکر، فپاخویی های  ایگون  مقرخا  کزی  3

-داخ  استناده میسکا  ویک ط ال یک پاخوز ، 10ف  آ  از  ننره 12 یا کوچک هایهای   ز   اسم. دخط ل
  رایب مختزا ترکیب دخ. باشد فزنان ، مردان  یا مختزا  تواندمی  تیم یا خدم  وخزشکاخا  ود. جنسیمش

  وخزشکاخ  4 حداهل باید ننره 12 هایهای   ترکیب برای و ز  وخزشکاخ 8  باید حداهل ننره 22 هایهای 
 شود.  مختزف برگباخ می  سنی هایایب بازی دخ خده. باشند ز 

 دهد.بو  خا نشا  میتصویری از خشت  وخزشی دخاگو  66-15شکل      

 
 بوت دراگون . تصویری از رشته ورزشی 66-15شکل 

و تنریحی اسم.  وخزشی اهداا یا موتوخی برای بادبانی تنریحی هایکشتی و هاهای  نوالی. یاچینب: 5-48-15
 دهد.   خا نشا  میYatchingهای تنریحی فیاچینگ یا انواع های  67-15شکل 

 

 ورزشی یاچینب  -های تفریحی. تصاویری از قایق67-15شکل 
های ایاززی های های موتوخی خویدادهای وخزشی متنوالی زیر نظر فدخاسیو  بیبهای موتوری: . قایق6-48-15

شد. ازجاز  مسابقا  و  ARISFتکسیس و الضو  1927ایاززی دخ سال داخند. ایب فدخاسیو  بیب UIMموتوخی یا 
های کنتریی  ننره و های های یکاسکیهای موتوخی و جمهای های توا  ب  فانواع خهابمخویدادهای ایب فدخاسیو  می

 دهد. موتوخی  خا نشا  میانواع تصاویر مربوط ب  خویدادهای فهای  68-15اشاخه کرد. شکل 
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 موتوری«  های »قایقانواع رقابتتصاویری از . 68-15شکل 

 
 . کاراته49-15

 . اسم 58-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 مشخصات عمومی رشته ورزشی کاراته . 58-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 نوالی وخزش سنتی ژاپنی  Karate سایر اسامی  1

 شد.   ARISFتکسیس و الضو  1970دخ سال  WKFفدخاسیو  جزانی کاخات  یا  تاخیخچ  جزانی 2
 واخد ایرا  شد.   1342 دخ سال تاخیخچ  دخ ایرا   3
-غیرکنتریی  تقسیم می  یا فمادخ یا کنتریی  و فآزاد دست  دو ب  کاخات  هایکومیت  یا م اخزه: س کایف(   خویدادها انواع 4

های  خیو  و س کذ کا  وادوخیو و گوجوخیو، کنتریی شامل فشوتوکا ، شیتوخیو، هایشوند. س ک
  چزاخ  کاخات  ممز  هایس ک جوکو  هستند. از دو گوجوخیو و دای   غیرکنتریی یا آزاد شامل فکیوکوشیب،

وادوخیو و گوجوخیو  هستند. گوجوخیو هم کنتریی و   شیتوخیو،  مادخ یعنی فشوتوکا ، و ارزی س ک
 هم غیرکنتریی اسم.  

  مشخ  ارویی اساس بر هاچرخش  هاراهب  حرکا  از مشخ  ایفرم یا ناایش: دن ای  ب( کاتا یا
.  پاسخ دهد  هاب  آ   کاتا دخ خود حرکا با  و تجسم خود پیش خا دشاب حرکا  باید کاتاخو. اسم
 داخند.   وجود کاخات  مختزف هایس ک و هافرم  دخ کاتا رد از بیش

  سطح از  متر یک تا داخد احتاال مسابق   محوط . اسم  متر 8مربعی با ابعاد  خوی کومیت  مسابقة محل وسایل و امکانا  5
  بیرونی فضای متر 2با  متر  12  طرا هر  از باید بگیرد، اختناع زمیب از محوط  اگر. بگیرد اختناع زمیب
  زمیب  مرکب  از متر 5/1 فارزة ب   و متر  1 طولب  موازی   خا دو. شود  گرفت  نظر دخ ایاب   فمحوط   برای

  بر الاود متر،  5/0 طول ب  خا یک. یابندمی استقراخ خطوط ایب خوی بر م اخزیب. شودمی   خسم مسابق 
  خطر خا یک. اسم داوخ ب  مربوط خا شود. ایبمی خسم زمیب مرکب از متر 2  و م اخزیب خطوط

 . شودمی کشیده متر یک طول ب  زمیب چزاخگوشة دخ های    دخو  دخ ( هشداخ)

 وسیزةب ( امتیاز 3) سان و  یا( امتیاز 2)  نیزو  ،(امتیاز 1) ایپو  امتیاز کسب هدا کومیت ، مسابقا  دخ مقرخا  کزی  6
  و فکاتا   مسابقا   دخ. اسم پیروز بیشتر امتیاز م اخز داخای. اسم  ویژه شرایا براساس فنو  اجراکنند 

 امتیاز  8 کنندهکسب کسب اوییب کومیت ، دخ . اسم از داوخا  امتیاز باالتریب کسب هدا اسزح   با فکاتا
  مزاخ  میبا  و الازکرد براساس  امتیازا  اسزح  ، با فکاتا فکاتا  و دخ .اسم  برنده حریف، بیشتر از
  با فکاتا  و فکاتا یا فُرم   آزاد ، فکومیت  یا م اخزه مسابقا  شامل وخزش ایب. اسم  اجرای فنو  خه ا دخ
یا  توخنانم  یک. دهندمی مسابق   هم با فرد دو یا تیم. دو هر.  اسزح   خواهد بود با یا فرم اسزح 
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  براساس اننرادی مسابقا .  ها باشد آ  س  هر اسزح   یا با کاتا یا یت کوم فکاتا،  شامل تواندمی مسابق 
.  باشد  باید ففرد  تیم افراد تعداد تیای ، فکومیت   مسابقا  شود. دخمی  تقسیم مختزف ط قا  ب  فوز   
-می  تشکیل ننر س  از کاتا تیم . گیردتصایم می شروع مسابق  از  و ه ل تیم م اخزه  ترتیب دخباخه مربی

 . کنندمی  اجرا خا فرم زما هم  شود ک 
 دهد.خا نشا  می تصاویری از خشت  وخزشی کاخات  69-15شکل      

  
  »کومیته« های »کاتا یا نمایشی« و و رقابت »نحوه امتیازگیری در کومیته کاراته«تصاویری از . 69-15شکل 

 
 . کبدی50-15

 . اسم 59-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی کبدی 59-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 حریف  اسم.  با فم اخزه معنیب  بادا فکائو   واژه از  ک دی  کزا  با خیش  Kabaddiزو معادل  یا کَ َدی سایر اسامی  1

 دخ آسیا ک دی  آماتوخ فدخاسیو اسم.  جنوبی آسیای دخ مح وب  سای  و وخزشی 4000 داخای تاخیخی تاخیخچ  جزانی 2
و خسااً از   1982 سال آسیایی  هایبازی ناایشی خشت  النوا ب  باخاوییب ک دی  و تشکیل 1978 سال

با حضوخ    و دخ 2004 آ  دخ سال جزانی خسای مسابقا  اوییب. شد آسیایی های بازی واخد 1990
تکسیس   2004دخ سال  IKFایاززی ک دی یا فدخاسیو  بیببرگباخ و  آمریکا اخوپا و آسیا،  از کشوخهایی

 شد.  
 هاگانی هایوخزش  دخ فدخاسیو  ک دی انجاب  النوا  با 1375  سال از وخزشی خشت  ایب تشکیال  تاخیخچ  دخ ایرا   3

ت دیل ب    1384کرد و با نتایج خوب تیم مزی ک دی دخ آسیا و جزا  از سال  فعاییم ب  شروع
 مزی شد.   فدخاسیو 

فآهایا    بازی. شودمی  ذخیره انجام ننر 5زمیب و  دخ ننر 7ننره شامل  12  تیم دو بیب ک  وخزشی مقرخا  کزی  4
  تیم دو مزاجاا .  شودمی انجام دهیق  15 دونیا  دخ فبانوا  و  دهیق  20دونیا    جوانا  دخ و سالببخگ 

  سعی جایی جاب  و ودفاعفحاز  حرکا  انجام با کنندمی  تکراخ خا  ک دی فک دی   کزا  مرتب ک دخحایی
 . یابند دسم امتیاز باالتریب ب  مقابل تیم یاخ گرفتب یا یاس با داخند

 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی ک دی خا نشا  می 70-15شکل      
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  ویری از رشته ورزشی کبدیا. تص70-15شکل 

 
 . کرلینب51-15
 . اسم 60-15زمستانی با مشخصاتی ب  شرم جدول وخزشی 

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی کرلینب 60-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 غرید   بازی یخ، خوی بر شطرنج Curling سایر اسامی  1

واخد ایاپیک زمستانی و الضو  1988تکسیس از سال  1966دخ سال  WCFفدخاسیو  جزانی کریینگ یا  تاخیخچ  جزانی 2
AIOWF  شودمی  برگباخ زنا  و مردا  هایتیم شامل دست  دو آ  دخ شد. مسابقا. 

  زمیب سطح بر ک  متداخل  حزق  با س  رنح  دو انتزای دخ  خان  فایف( رنح : شامل هدا یا  وسایل و امکانا  3
تر ب  های نبدیکسنگ تا کنندمی   کاک  داوخ ب  هطرشا  براساس هاحزق   ایب. اسمشده  آمیبیخنگ
 .  بزتر تشخی  دهند خا  مرکب

 متر سانتی 9کیزوگرم و سطح محیطی حدود  20  و 17با وز   کریینگ: از گرانیم ب( سنگ
   تعادل و ایجاد سنگ مسیرِ کرد  پاک برای کریینگ: ابباخی م( جاخوی

  دایره س  از متشکل هدفی سامِ ب  هاسنگ ایب. شودمی  انجام یخی رنحا ِ خوی هاسنگ  داد هُل با مقرخا  کزی  4
.  کنندمی  خها  هدا یا خان فنقط  سویمخصور  خا ب  سنگف بازی ایب دخ . شوندمی  ی بانده  متداخل

  جاخوخا   حرکم  حال دخ فسنگ اطراا و جزو بازیکنا  از تب دو سنگ، مسیر  دخ اثرگ اخی  برای
.  کند  خها سنگ هشم تواندمی  و داخد بازیکب چزاخ تیم هر. شودمی  انجام  دوخ ده بازی هر. زنندمی

 هدا  تعییب  فنقط  ب  هاسنگ نبدیکی اساس بر امتیاز. بازی اسم برنده امتیاز گروه با بیشتریب
 . شودمی

 دهد.خا نشا  می تصاویری از خشت  وخزشی کریینگ 71-15شکل      
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 . تصاویری از رشته ورزشی کرلینب 71-15شکل 

  نیب مشاب  کریینگ اسم با ایب تناو  ک  الالوه بر سطح یخی، ماکب اسم خوی Ice stockاستک یا  وخزش فآیس     
 دهد. استک  خوی سطوم مختزف خا نشا  میتصاویری از بازی فآیس 72-15دیگر سطوم نیب برگباخ شود. تصویر 

    
 استک روی سطوح مختلف  بازی آیستصاویری از . 72-15شکل 

 
 . کریکت52-15

 . اسم 61-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی کریکت 61-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Cricket سایر اسامی  1

 شد.   ARISFتکسیس و الضو  1909دخ سال  ICCایاززی کریکم یا شوخای بیب تاخیخچ  جزانی 2
 شود.  های وخزشی اداخه میایب خشت  دخ ایرا  توسا انجاب کریکم ایرا  دخ فدخاسیو  انجاب  تاخیخچ  دخ ایرا   3
  متراکم خاکی محوط  متر ک  دخ وسا آ  یک 75 میانگیب شعاع  اب شکلبیضی یا ایدایره  چاب زمیب وسایل و امکانا  4

  استامپ بنام چوب الدد پیچ س  طرفیب دخ .داخد    وجودPitchبنام فپیچ   متر 20حدود   طول ب  شده
  بیب محیطی داخای کریکم برای آهایا  توپ  .شودمی  نامیده فویکم  هم با مجاوال  ایب  تاام اسم و

  پیچیده پن  چوب از آ   مرکب و  چرم از  آ  اسم. سطح وز  گرم 163 تا 166 و سانتیاتر 9/ 22  تا 22/4
حدود یک    آ  طول بیشتریب.  داخد   نامBat فبم یا توپ زد  ب چوب برای ضرب . اسمپر شده   با نخ
 . اسم  کیزوگرم 5/1 تا 1بیب   آ  وز  و سانتیاتر 11حدود   بخش تریبپزب  دخ آ  الرض متر و
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  داخل خا خود بازیکنا  ننراز 2  توپ زد  برای مزاجم بیشتر اسم. تیم ضربا  با امتیاز گرفتب هدا مقرخا  کزی  5
  خاخم ب  توپ زد  با یا و کنند طی خا  خاکی مستطیل طول و زده  خا توپ باید هاآ    ک  فرستدمی زمیب

شوند.  می جاجاب  هاتیم فمزاجایب   از ننر 10  شد او  از پس آوخند.  دسمب  امتیاز زمیب  محدوده از
  شود ، فاگر توپ با ویکم شکستب ب  موف  کنندهشد   دخ ایب مواخد اسم: فبویر یا پرتابفاو 

  توپ  برخوخد از مانع خود بد  با بتساب شود ، فاگر ویکم شکستب باالث تصادفاً خود بد  با بتساب
  ب   بتساب اینک  از ه ل بویر تیم بازیکب  ببند ، فاگر  ضرب  توپ ب   دوباخ بتساب شود ، فاگر ویکم ب 

  شود ، فاگر خاخم پاپینگ کریب منطق  از  غیرمزاجم بتساب بگیرد ، فاگر خا توپ ببند،  ضرب  توپ
 . باشد   بیرو  پاپینگ کریب  منطق  از  خود بتساب

فآوخ یا  معینی تعداد از اینینگ  دهد. هرمی  انجام  بازی هر   دخInningفاینینگ یا  دو یا یک تیم هر
Over   فبویر   ک  شوند. هرباخمی تشکیل  پرتاب  یا بول 6ف  تعداد از آوخها ایب  ک  شده اسمتشکیل
  ک  خسدمی پایا  ب  زمانی اینینگ گیرد. هرمی شکل  بول یک کندپرتاب می بتساب سام ب   خا توپی 

 . برود  زمیب از خاخم ب  باید شود او   بتساب دهد. هرگاه انجام  خا او  10 بتواند  بویر تیم
 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی کریکم خا نشا  می 73-15شکل      

 
 . تصویری از رشته ورزشی کریکت 73-15شکل 

 . کشتی53-15
 . اسم 62-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی کشتی 62-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Wrestling سایر اسامی  1

  .شدمی  شارده یونا  پززوا  تریبمزم  دیسکپرتاب هزرما  از پس کشتی هزرما  باستا  ایاپیک دخ تاخیخچ  جزانی 2
 شد.  ASOIFتکسیس و الضو  1912دخ سال  UWWاتحادی  جزانی کشتی یا 

  بنام  پززوا  ردها شزر هر و دخ  یافم زیادی خون  زندی  و رنوی  دوخا  دخ باستانی وخزش و کشتی تاخیخچ  دخ ایرا   3
  خوزهای دخ و شد کشتی  توسع  مکموخ شخصی شاهو ناررایدیب هاجاخی  دوخا  دخ. داشم وجود
 پایتخم پززوا  انتخاب برای پززوانی کشتی  مسابقا . گرفتندمی کشتی شزر میادیب دخ پززوانا  تعطیل

  ایاززیبیب  حضوخ نخستیب. دخآمد  سای ها   جاخی سنم یک روخ ب   بعدها و شد آغاز  ایام هایب از
 تکسیس شد.   1324فدخاسیو  مزی کشتی دخ سال  . بود یند   1948 ایاپیک  دخ ایرا  کشتی

 ها و دخ بخش آهایا  و بانوا  کشتی آزاد و فرنگی دخ انواع وز  خویدادها انواع 4
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 هطر طویی ، فکنش کشتی  و فدوبنده مخصور کشتی   متر 10 با حداهل کشتی فتشک وسایل و امکانا  5

  کسب  طری  از شد  برنده یا(  افتاد  یک) تشک دخ حریف هایشان  گرفتب طری  از شد  هدا برنده مقرخا  کزی  6
 بیشتر اسم. دخ کشتی آزاد زیرگیری یا گرفتب پاها آزاد و دخ کشتی فرنگی مانوع اسم.    امتیاز

 دهد.تصویری از خشت  وخزشی کشتی خا نشا  می 74-15شکل 

 
 . تصویری از رشته ورزشی کشتی 74-15شکل 

 . کندو54-15
 . اسم 63-15وخزشی خزمی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی کندو63-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 سنتی فهنرشاشیرزنی شاشیر  و برگرفت  از  فخاه  معنایب  وخزش خزمی ژاپنی و  Kendoکندو یا  سایر اسامی  1

 گنت  شاشیرز  معنای ندخ  فکندوئیسم   ب  و ب   کندوکا ف  کندو هنرجویا   ب . اسم  ساموخایی 
 . شودمی

 شد.    AIMSتکسیس و الضو  1970دخ سال  FIKایاززی کندو یا فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
   بوگُوف نام ب   زخه ایگون  کندوکاخا  و شودمی  ساخت  خیبخا   فچوب  از کندو دخ موخداستناده شاشیر وسایل و امکانا  3

 . پوشندمی

  دخ بد  مشخ  اهداا  خوی شاشیر نوک ففروکرد   و شاشیر  تیب ی    با فضرب  شامل فنو  کندو مقرخا  کزی  4
وچپ،  خاسم سر، ساالد  باالی وخاسم چپ سام سر،شامل ففرق.اهداا   ایب ها . اسم  حریف 

  فقا برای کندوکاهای گزوگاه خوی  شوند. ضرب محافظم می  بوگو   فزخه  تن   با وچپخاسم سام
 ای مجاز اسم.  حرف 

 دهد.تصویری از خشت  وخزشی کندو خا نشا  می 75-15شکل 

 
 . تصویری از رشته ورزشی کندو75-15شکل 
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 . کوراش55-15
 . اسم 64-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی کوراش 64-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 کشتی خشت  از نوالی برای ت اخترکی هایزبا   ارطالحا   از Kurash سایر اسامی  1

شروع   1999تکسیس و مسابقا  هزرمانی جزا  آ  از  1998دخ  IKA ایاززی کوخاش یا انجاب بیب  تاخیخچ  جزانی 2
 شد.   

 کند.  دخ هایب یک انجاب دخ فدخاسیو  جودو فعاییم می 1396ایب خشت  از سال  تاخیخچ  دخ ایرا   3
 س  زمیب و گرفتب امتیاز با ب   پشم با  وی انداختب و  حریف کار گرفتب ارزی هدا وخزش ایب دخ مقرخا  کزی  4

  آ  نگزداشتب دخ و زمیب ب  پشم  با سریع حریف و انداختب Halalاسم: ایف( فهالل یا  خوش
شکل ناه  با نصف امتیاز اما ب  هالل ش ی  و انداختب حریف  Yamboshوضعیم ، ب( فیام وش یا

امتیاز  و گرفتب مشخ  بدو  معیاخ حریف انداختب و یام وش  و مشاب    Chalaهالل ، م( فچاال یا
 اسم.   بیشتر برنده امتیاز یا یام وش دو یا هالل با یک بازیکنی خطا 

 دهد.تصویری از خشت  وخزشی کوخاش خا نشا  می 76-15شکل      

 
 . تصویری از رشته ورزشی کوراش 76-15شکل 

 
 بوکسینب. کیک56-15

 . اسم 65-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 بوکسینب رشته ورزشی کیک . مشخصات عمومی  65-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 .گویندمی  ففایتر  بوکسینگکیک  م اخزا  کننده دخافراد شرکم  ب  Kickboxing سایر اسامی  1

بوکسینگ یا های کیکبوکس  اسم. انجاب جزانی سازما  و تای موی فکاخات ، هایخشت  از ترکی ی تاخیخچ  جزانی 2
WAKO  تکسیس شد و ب  الضویم  1976دخ سالARISF   .دخ آمد 

های خزمی و دخ هایب انجاب از س ک خار آ  دخ  ایب خشت  دخ هایب یک کایت  دخ فدخاسیو  وخزش  تاخیخچ  دخ ایرا   3
 کند.  های وخزشی فعاییم میفدخاسیو  انجاب

 شود. می  برگباخ تاتامی یا خینگ داخل وخزش ایب وسایل و امکانا  4

-هزوه آبی، س ب، ناخنجی، زخد، شامل فسنید، ترتیبب  فدخاسیونی  روخ ب   بوکسینگکیک  کاربندهای مقرخا  کزی  5
  خاند  اغزب س  مسابق   زما  .فایتری  اسم  و سپس کاربند  9 ایی 1  مشکی  و دخ ادام  فدا  ای،
  داوخ  فیک توسا مسابق  هر. داخند  استراحم دهیق  یک خاند هر  بیب وخزشکاخا  ک  اسم ایدهیق س 
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یک   حریف گرفتب . دهندمی امتیاز م اخزا  ب  هاضی  فس   خاند هر دخ و شودمی  کنترل  پبشک  فیک و
  امتیاز ، 1  داخای حریف سر  ب  مشم فضربا . شودمی  بازنده خطا   فس  از و فرد با بیش  فخطا 

 .  داخند امتیاز  3 حریف سر ب  چرخشی روخ ب   پا امتیاز  و فضربا  2 سر  ب  پا فضربا 
 دهد.بوکسینگ خا نشا  میتصویری از خشت  وخزشی کیک 77-15شکل      

 
 بوکسینب . تصویری از رشته ورزشی کیک 77-15شکل 

 
 . گلف57-15

 . اسم 66-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی گلف66-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Golfچال معادل گوی یا گُزْف سایر اسامی  1

 شد.   ASOIFتکسیس و دخ آ  زما  الضو  1958دخ سال  IGFایاززی گزف یا فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 تکسیس شد.   1374 فدخاسیو  گزف ایرا  از سال تاخیخچ  دخ ایرا   3
 نیاز میخداخی ویژه کنش گزف بازی برای. داخد  وسعم مترمربع  هباخ چزل یا سی حدود گزف زمیب وسایل و امکانا  4

  جنس از و بد  حرکم خاحتی برای هم گزف ی اس. نچرخد بازیکب پای زد  ضرب  هنگام ب  تا اسم
 چوب  داخد ک  هر  گزف چوب برای حال چزاخده داخیچرخ  ویژه ساک. اسمشده  دخسم مخصور

  هایهانو  و داخای کشدمی طول  ساالم پنج چزاختا بیب گزف بازی هر.  ضرب  خاری اسم زد  برای
 . اسم خاری

  توپ ایویژه گوناگو  هایچوب وسیز ب  تیای یا فردی طوخب   بازیکنا  آ  دخ ک  آزاد فضای وخزش  مقرخا  کزی  5
  یک دخو  ب  بازی نخسم نقط  از  توپ یک پرتاب گزف. اندازندمی  زمیب دخ سوخاخی  دخو  خا گزف

 . باشد  گرفت  روخ  ایویژه  هایهانو  ط   بر و پیاپی ضرب  چند یا یک وسیز ب   ک   اسم سوخاخ
 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی گزف خا نشا  می 78-15شکل      

  
 ویری از رشته ورزشی گلفا. تص78-15شکل 
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تکسیس  1963دخ سال  WMFگزف  هم وجود داخد ک  فدخاسیو  جزانی آ  با نام اختصاخی ای بنام فمینیخشت       
 بازیکب وخزش ایب دخ. آ  اسم هایویژگی از با بسیاخی گزف خانواده از وخزشی گزفشد. مینی AIMSو الضو 

 خا آ  ضرب یک و ترجیحاً ضرب  تعداد کاتریب با تا زندمی ضرب  توپ ب  فپاتر  بنام گزف مخصور دست  کاکب 
 حنره دخ توپ انداختب برای آخر هایضرب  اغزب دخ ک  اسم گزف هایدست  از یکی بیندازد. فپاتر  حنره داخلب 

. اسم  کوتاه  با ضربا   و  گزف  استانداخد  زمیب  از  ترکوچک  مساحتی  دخ  مینیاتوخی   گزف  یا  گزفشود. فمینیمی  استناده
 اسم.   ضرب  تعداد کاتریب با حنره ب  توپ هدایم بازی ارزی و هدا متر ن  از اغزب کاتر حنره تا فارز 

  
 گلفویری از رشته ورزشی مینی ا. تص79-15شکل 

 . الکراس58-15
 . اسم 67-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی الکراس 67-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Lacrosse سایر اسامی  1

  2008دخ سال  WLآمریکا ک  فدخاسیو  جزانی آ  با نام اختصاخی  سرخپوستا  و بومیا  ب  مربوط تاخیخچ  جزانی 2
 شد.  ARISFتکسیس و الضو 

 یا کراس  هاچوب  ایب داخد. ب  هراخ توخ هاآ   سر بر ک  بزندی هایچوب  و الستیکی  کوچک توپ یک وسایل و امکانا  3
 . گشادند آ   توخهای و محکم الکراس هایچوب  سر شود ومی  گنت  الکراس

.  اسم  حریف مقابل دخ دفاع و امتیاز گرفتب و دخوازه  سام ب  هجوم  و توپ تصاحب بازیکنا  هدا مقرخا  کزی  4
 استناده فکراس  از باید فقا  و نیستند فشو   یا فپاس   برای وپادسم از استناده ب  مجاز بازیکنا 

 . کنند
 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی الکراس خا نشا  می 80-15شکل      

  
 . تصاویری از رشته ورزشی الکراس 80-15شکل 
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 . موتورسواری59-15
 . اسم 68-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی موتورسواری 68-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Motocyclisme سایر اسامی  1

 شد.  ARISFتکسیس و الضو   1904دخ سال  FIMایاززی موتوخسواخی یا فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 شود.   ایب خشت  زیر نظر فدخاسیو  موتوخسواخی و اتوم یزرانی اداخه می تاخیخچ  دخ ایرا   3
 جاده، موتوخکراس، تریل، اندوخ )آفرود(، خایی و پیسم   خویدادها انواع 4
 انواع موتوخ با توج  ب  خویداد  وسایل و امکانا  5

 بر م نای سرالم خسید  ب  خا پایا   مقرخا  کزی  6
 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی موتوخسواخی خا نشا  می 81-15شکل      

   

   
 رالی«  و پیستآفرود، کراس« پائین »  و تریلجاده، » در باال ز موتورسواری تصاویری ا. 81-15شکل 

 شود. وجود داخد ک  دخ محیا برفی استناده می  82-15نوع خاری از موتوخکراس بنام اسنوکراس هم ب  شرم شکل       

 
 . تصویری از اسنوکراس از دسته موتورکراس  82-15شکل 

 تای. موی60-15
 . اسم 69-15وخزشی خزمی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
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 تای ورزشی موی. مشخصات عمومی رشته 69-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 گویند. بوکس  هم می و ب  آ  فتای  تایزندی زنیمشم  معنایب  Muay Thai سایر اسامی  1

 شد.  ARISFتکسیس و الضو   1993دخ سال  IFMAتای یا ایاززی مویفدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 کند.  های خزمی فعاییم میالنوا  یک انجاب دخ فدخاسیو  وخزش ب  ایب خشت  دخ ایرا   تاخیخچ  دخ ایرا   3
  یک النوا ب  تایموی   اسم. از خینگ دخ کنتاکمفول  و با م اخزا  خزمی هایوخزش  آزاد هایس ک از مقرخا  کزی  4

  داخند بوکس  ب  زیادی ش اهم تایموی  دخ مشم هایشود. تکنیکمی  یاد خزمی سخم و خشب خشت 
 هاش اهم  ایب دییلکند. ب  می نبدیک ساندا و بوکسینگکیک ب   خا خشت  ایب گالویبی فنو  وجود و

 نیب ساندا و ترکی ی خزمی هنرهای و بوکسینگکیک  مسابقا  دخ تایموی  وخزشکاخا   از بسیاخی
 کنند.  می  شرکم

 دهد.تای خا نشا  میتصاویری از خشت  وخزشی موی 83-15شکل      

   
 تای ویری از رشته ورزشی مویا. تص83-15شکل 

 
 . والیبال61-15

 . اسم 70-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی والیبال 70-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Volleyball سایر اسامی  1

 دخ آمد.   ASOIFتکسیس و ب  الضویم  1947دخ سال  FIVBایاززی وایی ال یا فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
  تا مشترک فدخاسیو  داخای بسکت ال  و وایی ال 1324 وخزشی دخ سال هایفدخاسیو  تکسیس ابتدای دخ تاخیخچ  دخ ایرا   3

 هزرمانی انتخابی، آزاد، دستجا  ها،باشگاه فهزرمانی النوا  با مسابقاتی هاسال آ   دخ. بودند  1336 سال
  داخای وایی ال 1336 سال دخ. برگباخ شد کشوخ  هزرمانی نزایتاً و  شزرستا  هر هایدانشکده  و مداخس 

 . شد وایی ال جزانی فدخاسیو  الضو میالدی  1959  سال دخ و  مستقل فدخاسیو 
 . متر اسم  9  آ   الرض و 18 وایی ال زمیب طول وسایل و امکانا  4

  تیم زمیب دخ توخ خوی از خا  توپ بازی، هوانیب ط   تا داخند تالش توخ سوی دو دخ ننره،شش تیم دو مقرخا  کزی  5
 . شود  مسابق  پیروز بتواند تا ب رد، خا بازی سم  پنج 5  از سم 3 باید  حداهل هرتیم.  آوخند فرود مقابل

 دهد.تصویری از خشت  وخزشی وایی ال خا نشا  می 84-15شکل      
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 . تصویری از رشته ورزشی والیبال 84-15شکل 

 دخ. شد برگباخ کانادا توخنتو، دخ 1976 سال  دخ باخ اوییب برای ک  اسم معزوال  برای وخزشی نشست   فوایی ال      
 متر  2  و  اسم  متر 5 دخ  6 مسابق  اسم. زمیب بانوا   برای  متر 10/1 و  آهایا   متر برای 15/1  توخ  طول  نشست    فوایی ال
 سرویس  وخزش  ایب  دخ.  کنند  شرکم  نشست   وایی ال   دخ  توانندمی  پایک  یا  با هطع دو  معزوال .  اسم  تیم  هر  حاز   منطق 
 وخزشکاخ  باالتن   باید  حتااً  نشست   وایی ال   دخ.  کند  ترک  خا  زمیب  نیسم  الزم  ز سرالتی  و  داخد  نیب  دخیافم، دفاع  برالالوه  
شکل  .گیردنای روخ  پرش بازی طول  زیرا دخ نیسم و داشتب هدبزند مزم هدی میانگیب وخزش ایب دخ. باشد سایم

 دهد.تصویری از خشت  وخزشی وایی ال نشست  خا نشا  می 15-85

 
 . تصویری از رشته ورزشی والیبال نشسته 85-15شکل 

 
 های آبیورزش. 62-15

های آبی زیر نظر های وخزشهای داخل آب شامل فشنا، شیرج  و واترپزو  اسم. تاامی خشت شامل انواع وخزش
تکسیس و دخ ادام   1908شوند. ایب فدخاسیو  جزانی دخ سال اداخه می FINAهای آبی یا ایاززی وخزشفدخاسیو  بیب
 دخ آمد. محل استقراخ ایب فدخاسیو  دخ یوزا  سوئیس اسم.  ASOIFب  الضویم 
 . اسم 71-15وخزشی آبی با مشخصاتی ب  شرم جدول . شنا: 1-62-15

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی شنا 71-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Swimming سایر اسامی  1

  و آشوخ هایتاد   دخ بعدازآ  و  مصر تاد   دخ میالد از ه ل سال  2500  ب  کرد  شنا و شنا هدمم تاخیخچ  جزانی 2
 شد.   تکسیس 1837 سال دخ شنا سازما  نخستیب .گرددبازمی باستا  خوم و یونا 

 اوییب استخر شنا دخ ایرا  ساخت  شد.   1314دخ سال  تاخیخچ  دخ ایرا   3
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هوخباغ ، د( پروان ، ه( امدادی، و( استقامم، ز( مختزا، م(  ایف( کرال سین ، ب( کرال پشم، م( شنای  خویدادها انواع 4
  آزاد 

  و گروهی  روخ ب   ننر تر خسید  ب  خا یا نقط  پایا  اسم. دخ شنای امدادی چزاخهدا سریع مقرخا  کزی  5
  انواع وسیز ب  طوالنی هایمسافم شنای استقامم با .کنندمی طی  خا مسابق  مسیر طول امدادی طوخب 

-فکرال مختزف شنای نوع  چزاخ از شنای مختزا بر استناده .پ یردمی  روخ  آزاد هایآب  دخ شناها
  مسابق  مسیر کرد  طی برای پروان   اشاخه داخد. دخ فشنای آزاد  شناگر و هوخباغ  پشم،کرال سین ،
 . کند استناده  موجود شناهای تاامی از اسم مجاز

  طوخب  خا خود وپایدسرم  آ  دخ شرناگر وجود داخد ک  سرگی  پا شرنای یا سرگی النوا  فشرناینوع دیگری هم ب      
  شرنا ایب. کندتداالی می خا سرگ شرنای نحوه او حرکا  ایب. داخدمی نگ  آب از  بیرو  خا سرر و دهدمی حرکم متناوب

 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی شنا خا نشا  می 86-15شکل اسم.  شنا برای یادگیری اغزب اوییب

 
  . تصاویری از رشته ورزشی شنا 86-15شکل 

 . اسم 72-15وخزشی آبی با مشخصاتی ب  شرم جدول . شیرجه: 2-62-15     
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی شیرجه 72-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Diving سایر اسامی  1

  واترپزو ایاززیبیب  مدیرههیئم  1928  سال گردد. دخبازمی باستا  یونا  کشوخ ب  شیرج  مسابقا  تاخیخ تاخیخچ  جزانی 2
  داخای و شد ایاپیک واخد ایحرف   وخزش یک النوا ب   شیرج   1908 سال دخ فینا شکل گرفم. دخ

  مدخ  روخ ب   شیرج  مسابقا  پاخیس، 1924 ایاپیک شد. بعدِ امتیازبندی  و حرکا  و فرم و زی ایی
تخت   یا سکو خوی از شروع حایم  ب  توج  با هاشیرج  بندیتقسیم  سیستم 1929  سال دخ. شد  برگباخ

 یا معکوس  القب، یا جزو طراب   هوا  دخ چرخش مسیر آب،ب  پشم آب،ب  فخو  هایحایم با
 . شدند  تقسیم خانواده یا گروه شش ب   طویی  یا الرضی محوخ حول هایچرخش

  دخ دوم، جزانی جنگ زما  دخ یعنی ،1319 سال  دخ امجدی  وخزشگاه هزرمانی استخر متر  10 دایو تاخیخچ  دخ ایرا   3
با   1353 دخ سال. شدمی استناده خوهاشیرج   تاریب و آموزش برای سال 64 تا و  شد ساخت  تزرا 

 . خوناایی شد متری دخ آ   10 از استخر با دایو آزادی افتتام استادیوم
 متر دخ مواد و بخش بانوا  و آهایا  10و    3و  1انواع تخت  شیرج ،  خویدادها انواع 4
 بر اساس خالایم هوانیب و اجرای فنو  و هضاو  داوخا    مقرخا  کزی  5
 دهد.تصویری از خشت  وخزشی شیرج  خا نشا  می 87-15شکل      
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 شیرجه . تصویری از رشته ورزشی 87-15شکل 

 . اسم 73-15وخزشی آبی با مشخصاتی ب  شرم جدول . واترپلو: 3-62-15
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی واترپلو 73-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Water polo سایر اسامی  1

  شد. ایب ایجاد انگزیس  و  فاسکاتزند  دخ آ  هواالد نخستیب معرفی و بریتانیا دخ 1870  ده  دخ واترپزو تاخیخچ  جزانی 2
 شد.  ایاپیک  واخد 1900 سال دخ ک    بود گروهی وخزش نخستیب خشت 

 شود.  ایب خشت  دخ ایرا  زیر نظر فدخاسیو  شنا، شیرج  و واترپزو اداخه می تاخیخچ  دخ ایرا   3
  داخند  الرض متر 3 هادخوازه .  اسم  متر  20  آ   الرض و 30 ایاززیبیب  مسابقا  دخ واترپزو استخر طول وسایل و امکانا  4

  از زنا  مسابقا  دخ. اسم گرم 450 تا 400  هم توپ وز . داخند اختناع  آب سطح از مترسانتی 90 و
 . شودمی استناده متر  17 الرض و 25 طول ب  تریکوچک  استخر

کنند.  می  شرکم ذخیره بازیکب 5  هاراه ب   تیم هر دخ با دخوازه یک و بازیکب 6  با تیم دو آ  دخ مقرخا  کزی  5
  تیای برنده. شودمی  برگباخ ایدهیق   8 زما   4 دخ بازی  ایب. کنند حرکم کرد  شنا با باید بازیکنا 

 . کند  حریف دخوازه واخد خا بیشتری هایتوپ  زما  4 ایب  دخ ک  اسم
 دهد.تصویری از خشت  وخزشی واترپزو خا نشا  می 88-15شکل      

 
 . تصویری از رشته ورزشی واترپلو 88-15شکل 

 برداری. وزنه63-15
 . اسم 74-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 

. 
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 برداری . مشخصات عمومی رشته ورزشی وزنه74-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Weightlifting سایر اسامی  1

تکسیس از ابتدا دخ ایاپیک بود و ب  الضویم   1905دخ سال  IWFبرداخی یا ایاززی وزن فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
ASOIF  .دخ آمد 

 دخ دو بخش زنا  و مردا  و اوزا  مختزف خویدادها انواع 3
  دو دخ برداخیوزن   مسابقا . بردمی  سر باالی خا ماکب وز  تریبسنگیب با هایتری  وخزشکاخ آ  دخ مقرخا  کزی  4

 .  داخد  خا حرکم  س  انجام  ح  برداخوزن   بخش  هر دخ و شودمی انجام دوضرب و ضربیک خهابم
 دهد.برداخی خا نشا  میتصویری از خشت  وخزشی وزن  89-15شکل      

 
 برداری . تصویری از رشته ورزشی وزنه89-15شکل 

 هر. داخد برداخیوزن  وخزش با هاییش اهم ک  اسم هدختی وخزش هم یک هدختی  برداخیوزن  یا فپاوخیینتینگ     
 از سین  سین   اسم. فپرسپرس و ددیینم اما ایب خشت  دخ حرکم فاسکوا ، تالش س  دخ وزن  کرد  بزند شامل دو

تکسیس   1971دخ سال    IPFبرداخی هدختی یا  ایاززی وزن جای گرفم. فدخاسیو  بیب  پاخایاپیک  مسابقا   دخ  1984  سال 
کند. برداخی فعاییم میالنوا  فکایت  پاوخیینتینگ  زیر نظر فدخاسیو  وزن شد. ایب خشت  دخ ایرا  ب  AIMSو الضو 

تصاویری از خشت   90-15کنند از ایب خشت  هستند. شکل تریب مردا  شرکم میهای هویاغزب کسانی ک  دخ خهابم
 د. دهبرداخی هدختی خا نشا  میوزن 

 
 »پرس سینه« »ددلیفت« و ، »اسکات« شاملبرداری قدرتی ت وزنه اانواع حرک تصاویری  . 90-15شکل 

 

 . ووشو64-15
 . اسم 75-15وخزشی خزمی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
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 . مشخصات عمومی رشته ورزشی ووشو75-15جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 نیب ای امفسی هاینام با امروزه ک  چینی خزمی هنرهای  ای ازمجاوال  فوی چینی ویا کونگ Wushu سایر اسامی  1
 شود. می شناخت 

  1949 دخ چیب کاونیستی ازانقالب گردد. پسبازمی  پیش سال 2000  حدود ب  چیب دخ ووشو هدمم تاخیخچ  جزانی 2
  وخزش ایب ب   خا جدید فنو  و کاربند آموزشی، هایکالس  چیب دویم و یافم تحول وخزش ایب

ووشو یا   ایاززیبیب فدخاسیو . داد ت ییر ووشو ب  خا چینی خزمی  هنرهای نام و  کرد اضاف  خزمی
IWUF  تکسیس و الضو  1990دخ سالARISF  .شد 

 فرم اسم.   یا اجرای تایو و( )با نام هدیم سانشو یا م اخزه ساندا بخش دو دخ  مدخ  ووشو مسابقا  خویدادها انواع 3
مشکی  اسم   هرمب، ای،هزوه  بننش، آبی، س ب، ناخنجی، زخد، شامل فسنید، ترتیبب  ووشو کاربندهای مقرخا  کزی  4

  ح ا بننش کاربند هاس ک  از بعضی  دخ یابد.و از کاربندی مشکی مراتب دا  فیک تا ن   ادام  می
   شود.می

 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی ووشو خا نشا  می 91-15شکل      

  
   «تالو یا فرم « و » ساندا یا مبارزه ی از » ویرا. تص91-15شکل 

 
 . ووینام65-15

 . اسم 76-15وخزشی خزمی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی ووینام76-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 خزم ویتنامی  Vovinam سایر اسامی  1

 های آسیایی حضوخ داخد.  هایی ک  دخ بازی از خشت  تاخیخچ  جزانی 2
.  اسم سنتی کشتی و م اخزه مثل هاچنیب و  اسم ودفاع فنو  حاز   و فراخ ضربا ، آخنج،  فدسم، شامل مقرخا  کزی  3

  امثال آ   و تاشو فب ت ر، شاشیر، کشتی، انواع، و  یگد  فمشم، شامل وخزش فنو  ایب از وسیعی طیف
 . اسم

 دهد.تصویری از خشت  وخزشی ووینام خا نشا  می 92-15شکل      
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 . تصویری از رشته ورزشی ووینام92-15شکل 

 
  . هاکی66-15

 . اسم 77-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی هاکی77-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Hockey سایر اسامی  1

شد. فدخاسیو    ASOIFتکسیس و الضو  1924دخ سال  FIHچاب یا ایاززی هاکی خویفدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 دخ آمد.   AIOWFتکسیس و ب  الضویم  1908دخ سال  IIHFیخ یا ایاززی هاکی خویبیب

 تکسیس شد.  1350هاکی ایرا  دخ سال  فدخاسیو  تاخیخچ  دخ ایرا   3
انواع هاکی: ایف( داخل سایب، ب( خوی چاب و م( خوی یخ، د( خویراسکیم، ه( اینالیب اسکیم،  خویدادها انواع 4

 و(خوی یخ معزوال ، ز( خیابانی
  یک واخدکرد  هدا با چاب  زمیب یک خوی  بر ننره 11 تیم دو بیب گروهی وخزشی چاب خوی فهاکی مقرخا  کزی  5

  ایاپیکی توسا فدخاسیو  خشت  اسم. ایب حریف دخوازه ب   هاکی  فچوب وسیز ب  کوچک  توپ
 شود.  اداخه می  هاکی ایاززیبیب

 دهد.خا نشا  می چابتصویری از خشت  وخزشی هاکی خوی 93-15شکل      

 
 چمن . تصویری از رشته ورزشی هاکی روی93-15شکل 

 شود. تصویر آ  دیده می 94-15نوالی وخزش زمستانی اسم ک  دخ شکل یخ: هاکی روی. 1-66-15

 
 یخ. تصاویری از رشته ورزشی هاکی روی94-15شکل 
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 . اسم 78-15با مشخصاتی ب  شرم جدول  یخ خوی هاکی ب  ش ی  زمستانی وخزش نوع یک. باندی: 2-66-15
 باندی . مشخصات عمومی رشته ورزشی 78-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Bandy سایر اسامی  1

 شد.   ARISFتکسیس و الضو  1955دخ سال  FIBایاززی باندی یا فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
آ  ش ی    اغزب هوانیب. کنندمی   هدایم حریف دخوازه سویب   خا توپ باندی چوب یک با هابازیکب مقرخا  کزی  3

ای و  دهیق  45 برای هر تیم دخ دونیا  بازیکب 11با  فوت ال ابعاد زمیب  ب  و یخیآ    اسم. زمیب فوت ال
 دخ فوت ال داخد.   آفساید هانو  مشاب 

  دهد.تصویری از خشت  باندی خا نشا  می 95-15شکل      

 
 . تصویری از بازی رشته ورزشی باندی 95-15شکل 

  کشروخ دخ 1970 ده  دخ وخزش ایب. شرودمی برگباخ سراینی رروخ ب  ک  هاکیوخزش از ایگون . فلوربال: 3-66-15
 دهد.  ویری از خشت  فزوخبال خا نشا  میاتص 96-15شکل  .شد ایجاد سوئد

 
 . تصاویری از رشته فلوربال  96-15شکل 

 . هندبال67-15
 . اسم 79-15وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 عمومی رشته ورزشی هندبال . مشخصات 79-15جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Handball سایر اسامی  1

ترکسیس از   1946دخ سال  IHF آ  یا  ایاززیبیب و فدخاسیو  ابداع  میالدی 1897 سال دخ بازی ایب تاخیخچ  جزانی 2
 شد.   ASOIFو الضو  واخد ایاپیک 1931

 . شد تکسیس ایرا   هندبال  فدخاسیو  1354 سال دخ تاخیخچ  دخ ایرا   3
  امروزی هندبال گیزیک  اسم و ب  و آمریکایی چکی، ساحزی، چاب، خوی سایب، انواع هندبال: فداخل خویدادها انواع 4

 .  گویندمی نیب اخوپایی  و  ایاپیکی فتیای،  هندبال  سایب داخل
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 متر   2×3  هندبال ب  ابعادهای متر و توپ و دخوازه 20×40 ابعاد ب  زمینی وسایل و امکانا  5

  برای ایستد.می  دخوازه جزوی با دخوازه  النوا ننرشا  ب  اسم ک  یک بازیکب هنم تیم داخای هر مقرخا  کزی  6
شو     و فپاس  برای دسم  از  وخزش ایب دخ. داد جای حریف دخوازه دخو  خا توپ باید امتیاز کسب

دهیق  با  سی زما   دو دخ هندبال بیشتر برنده اسم. بازی گل تیم با تعداد هندبال دخ. شودمی استناده
.  شوندمی  الوض هانیاکم و  زمیب اول، نیا  پایا  از  پس. بیب دونیا  اسم دهیق  15 تا 10 استراحم

  از پس اگر. شودمی ای  بازی دن الدهیق  5 اضافی وهم دخ فدو  ب  معرفی برنده و تساوی روخ  دخ
 . بود  خواهد برنده تیم کنندهمشخ  فوت ال مشاب  پنایتی ضربا  نشد،  مشخ  برنده اضافی هایوهم

 دهد.تصویری از خشت  وخزشی هندبال خا نشا  می 97-15شکل      

 
 . تصویری از رشته ورزشی هندبال 97-4جدول 

 خالصه
ایاززی دخ پرمخاطب دخ سطح بیبهای هزرمانی با تککید بر فبردوباخم  و ظرفیم حضوخ دخ انواع خویدادهای وخزش

های هزرمانی و ظرفیم هر یک از ایب فصل موخدتوج  هراخ گرفم. کاخشناس الزوم وخزشی با شناخم انواع وخزش
هایب منظوخ انتخاب یک خشت  وخزشی یا پیشرفم دخ آ  داشت  باشد. ب تواند نقش مفثرتری دخ مشاوخه ب ها میآ 

 ایاززی مروخ شد. آ  دخ سطح مزی و بیبهای منظوخ هر خشت  و ظرفیم
 

 هایی برای یادگیریفعالیت
های تریب خویدادهای آ  خا دخ انواع حوزهترتیب فزرسم کنید. مزمده خشت  برتر موخدالاله  خود خا ب  •

 تنریحی، هزرمانی و باشگاهی  مروخ کنید. -فپروخشی، هاگانی

 بندی کنید. ها خا خت  ها آ ها دخ انواع ایب حوزهحال بر اساس ظرفیم هر یک از خشت  •
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تفریحی  و همگانی هایورزش   

16 

    تفریحی و همگانی هایورزش انواع با آشنایی: کلی  هدف

 :یادگیریاهداف 

  همگانی هایورزش انواع با آشنایی •

  تفریحی هایورزش انواع با آشنایی •

 تفریحی و همگانی هایورزش خاص هایویژگی با آشنایی •
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 مقدمه 
ایب معنا ک   ها کاخی دشواخ اسم. ب تنریحی از وخزش هزرمانی دخ بسیاخی از وخزش-جدا کرد  وخزشی هاگانی

اهداا آوخی و با شده دخ وخزش هزرمانی وهتی بدو  تککید بر ابعاد هزرمانی و مدال های معرفیبسیاخی از وخزش
گیرند. از سوی دیگر، بسیاخی از های هاگانی و تنریحی هراخ میشوند، دخ دست  وخزشسالمم و تنریح انجام می

آوخی و مسابقا  خسای یا باشگاهی برگباخ ک  با خویکرد مدال شوند، هایبهایی ک  دخ ایب فصل معرفی میوخزش
با  هاها و بازیوخزش تریبمزم از برخی فصل ایب دخ های هزرمانی جای خواهند گرفم.شوند، دخ گروه وخزشمی

 .شد خواهند تککید بر وخزش هاگانی و تنریحی معرفی
 

 های همگانی و تفریحی . فهرستی از انواع ورزش1-16
های داخای ظرفیم هاگانی و تنریحی بر اساس حروا این ا فزرسم نس تًا جامعی از انواع وخزش 1-16دخ جدول 
ها ها با توضیحا  و انواع تصاویر معرفی خواهند شد. ای ت  بسیاخی از ایب خشت ادام  جدول هر یک از آ اخائ  و دخ 

 شود.ها نیب اشاخه مینیب مسابقا  هزرمانی داخند ک  ب  آ 
 های همگانی و تفریحی بر اساس حروف الفبای فارسی. فهرستی از انواع ورزش1-16جدول 

 رشته ردیف  رشته ردیف  رشته ردیف 
 ماساژ 33 خه  17 آمادگی جساانی  1
 ماهیگیری 34 ای یا باستانیزوخخان  18 ایروبیک  2
 اندازی مچ 35 سوختا  سگ 19 های ایکترونیکی بازی 3
 مسابق  ماجراجویان  36 زنیطناب 20 ومحزی ایرا  های بومیبازی 4
 سواخی موم 37 کشی طناب 21 های فکری بازی 5
 بالنم 38 فریببی 22 پتانک، باکچ ، بویب   6
 غری نجا  39 فوت ایدستی  23 ا  اا  پی 7
 اسب نعل 40 فوتوایی یا وایی ال با پا 24 بال پیکل 8
 نگزداشتب پر دخ هوا  41 فیتس ال 25 پیالتس 9
 های زیر آب وخزش 42 هایقرانی ایستاده 26 بالپینم 10
 های هوایی وخزش 43 بل کتل 27 آخایکستی 11
 بازیوخق 44 فیم کراس 28 اسکی جم 12
 وودبال  45 کروکم  29 چکرز  13
 هندپزو 46 کرف ال 30 چوگو 14
 گرا  هززز  47 کوهنوخدی  31 یو  چیب 15
 یوگا  48 گوبازی  32 داژبال  16
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 جسمانی . آمادگی2-16
ها،  سازی برای اجرای سایر مزاخ های آمادهدانند، برخی آ  خا خوشمیهاگانی  جساانی خا معادل وخزشبرخی آمادگی

ها شناسند. ها  ایب تعاخیف و دیدگاهبرخی آ  خا یک الزم برای تاریب مناسب و برخی آ  خا یک خشت  وخزشی می
جساانی مادگیتوا  آشکل ساده میحال ب جساانی نشا  از گستردگی و چندبعدی بود  آ  داخد. باایب دخباخه آمادگی 

جساانی از دو جن   فدخ بدنی از ابعاد مختزف شناخم. آمادگیخا یک خشت  وخزشی با تککید بر حنظ و بز ود آمادگی
کند. دخ هر یک از ایب خویکردها بر الوامل خار و اخت اط با سالمم  و فدخ اخت اط بامزاخ   جن   الازیاتی پیدا می

جساانی دخ اخت اط بامزاخ  ک  اغزب از آ  شود. دخ آمادگیر تککید میای خااختصاری برای آمادگی دخ زمین 
شود، تککید بر ایب امر اسم ک  برای یک خشت  مانند فوایی ال سازی برای خشت  وخزشی خار هم یاد میالنوا  بد ب 

اند با کاخ خوی آ  الوامل توساز فردی یا تیای، چگون  میتر اسم و بد برداخی  چ  الوامل بدنی مزمیا فوت ال یا وزن 
 های مرت ا کاک کند. ب  فبز ود الازکرد یا خکوخد وخزشکاخ  دخ خشت 

جساانی دخ اخت اط با سالمم  اسم ک  بر پنج جساانی دخ ایب فصل، فآمادگیبعد مزم و موخد تککید آمادگی       
پ یری  تککید داخد. یعنی دخ الضالنی و انعطااالضالنی، استقاممخیوی، هدخ بدنی، استقامم هز یشاخ  فترکیب

اندام  برسد و ظرفیم هزب و بدنی تناسبکند تا ب  فترکیبمربی یا فرد متخص  تالش میایب خشت  فرد ب  کاک
های خود خا دخ سطح بزین  حنظ کند و استقامم الضال  خا ب  ظرفیتی برای خستگی دخ زما  دیرتر برساند. شش

های بدنی جزوگیری کند و فالضال   دخ سطح فساختاخ اسکزم حدی برسد ک  از بدشکزیید ب هدخ  الضال  او با
ظرفیتی برسد ک  پ یری فرد باید ب نق  خا نشا  دهد. دخ انعطاااستخوانی  با کاخکردهای مناسب، بدنی کامل و بی

انواع  1-16پ یری نشود. شکل های معاول خوزمره دچاخ گرفتگی ناشی از ضعف دخ انعطااخاحتی دخ اثر کششب 
 دهد. جساانی فدخ اخت اط با سالمم  خا نشا  میگان  آمادگیها برای بز ود الوامل پنجها و وخزشتاریب

 
 جسمانی آمادگی گانهپنج  عوامل بهبود برای هاورزش و هاتمرین . انواع1-16شکل 

 
 . ایروبیک3-16

النوا  یک خشت  وخزشی مطرم جساانی و هم ب برای بز ود الوامل آمادگیالنوا  یک خوش تاریب ایروبیک هم ب 
اغزب  ایروبیک حرکا . اسم هدختی و کششی حرکا  با هاراه موزو  هوازی تارینا  از ترکی ی شود. ایروبیکمی
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 خهابتی ، یکفایروب یا ایروبیک  النوا  فوخزش  یا فژیاناستیکب  شود. ایروبیکمی هاراهی مربی انجام و با موسیقی
 ننرهتک  روخ ب   ایروبیک  مسابقا   .اسم  ایروبیک   با النارر  حرکا  آکروباتیک  و  موزو   ژیاناستیک  فخه ،  شامل

 با هاراه ثانی   30 و دهیق  فیک زما مد  دخ ننره شش س  و فدو، هایگروه و ثانی   45 و دهیق  فیک زما مد  دخ
 پویا ، فهدختی  فهدختی  گروه  چزاخ  شامل  ایروبیک  حرکا   .شودمی  برگباخ  حرکا   ضرب  با  هااهنگ  موسیقی  هطع   یک

 زمینی دخ ترکی ی حرکم ده حداکثر با اننرادی مسابقا  دخ انعطافی  اسم ک  – تعادییف جزشی  و - ایستا ، فپرشی
 خشت  از  شود. ایبمی  اجرا  متر  10  دخ  10  ابعاد  با  زمینی  دخ  ترکی ی حرکم  12  با  گروهی مسابقا   و  متر  7  دخ  7  ابعاد  با

 دهد. تصاویری از وخزش و تارینا  ایروبیک خا نشا  می 2-16شد. شکل  واخد ایرا  1370 ده 

 
 ینات ایروبیک تصاویر ورزش ایروبیک و تمر. 2-16شکل 

 
 های الکترونیکی. بازی4-16
های ایکترونیکی  گیرد. بازیمى  انجام  ایکترونیکى  وسایل  از  استناده  با  ک   اسم  هائىبازى  ایکترونیکى  هاىبازى  از  منظوخ

 . اسم 2-16مشخصاتی ب  شرم جدول 
 های الکترونیک . مشخصات عمومی بازی2-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 eSportsیا  e-sportsیا  electronic sportsیا  Esports سایر اسامی  1

جنوبی تکسیس شد. ایب فدخاسیو   دخ کرهIESF های ایکترونیکی یا ایاززی وخزش فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
های کنترل خادیویی ایاززی بازیکند. فدخاسیو  بیبهای کنسول  خا اداخه میای و بازیهای خایان فبازی

 تکسیس شد و مقر آ  دخ سوئد اسم.    1979دخ سال  IFMARیا 

  و با دو کایت  هاگانی هایوخزش فدخاسیو  پوشش تحم 1385  مرداد از   ایخایان  هایبازی ف انجاب تاخیخچ  دخ ایرا   3
  هایفوخزش  دو کایت  1392  سال شزریوخماه کنسول  تشکیل شد. دخ هایفبازی   و ای خایان  هایفبازی 

 و هافبازی   ب  ای خایان  هایفبازی   از انجاب نام فخباتیک  هم ب  آ  اضاف  شد و  و خادیوکنترل 
 هایوخزش  خشت  فراگیری ب  توج  با 1394  سال آذخماه دخ  . کرد ت ییر ایکترونیک  هایوخزش 

 . شد مزح  وخزشی   هایانجاب  آوخی آ  ب  ففدخاسیو مدال  و هزرمانی ماهیم و ایکترونیک
روخ  ب  ویدئویی هایبازی از استناده با ک  وخزشی مسابقا های کنسول: ای و بازیرایانه های. بازی1-4-16
ای و های خایان از ژانرهای بازی. شودمی برگباخ ایحرف  گیارهای بیب اننرادی شکل ب  یا تیم دخ هایب دو چندننره

زما ، وخزشی، مسابقا  سرالتی، بازیکنا  چندگان  خاه ردهای هم شخ ،اول  تیرانداز ای،توا  ب  فم اخزهکنسول می
 دهد. ای خا نشا  میهای خایان تصاویری از انجام بازی 3-16شکل  .آنالیب  هستند
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 ای های رایانه . تصاویری از بازی3-16شکل 

خادیویی وسایل ایکترونیک از فارز  مشخصی های  هایی ک  دخ آ  با کنترل وخزشهای کنترل رادیویی:  بازی.  2-4-16
های مختزف مرت ا دخ انواع فزمینی، هوایی و دخیایی  دخ کالس  هایخشت   بود   شوند. با توج  ب  تخصصیهدایم می
 شود.  برگباخ می

 
 های کنترل رادیویی یا کنترلی . تصاویری از بازی 4-16شکل 

 و ساخم هسام دو دخ هافعاییم خشت ، ایب هایزیرگروه زیاد بسیاخ تنوع ب  توج  باهای رباتیک: بازی. 3-4-16
 دانش زمین  دخ ایاززیبیب مسابقاتی النوا   RoboCupشود. فخوبوکاپ یا می ساماندهی مسابقا  و هاخبا  تویید

نام . شودمی ایاززی خوبوکاپ  برگباخبیب ففدخاسیو  توسا ساییان  روخ ب  ک  اسم مصنوالی هوش و خوباتیک
 ایب اما اسم جزانییا جام  World Cupف و فوت ال خباتیک مسابق   Robot Soccerف کزاا  از فخوبوکاپ  برگرفت 

های خباتیک تصاویری از بازی 5-16شکل  .شودمی برگباخ فوت ال  ییگ از فراتر هاییییگ دخ حاضر حال  دخ هاخهابم
 دهد. خا نشا  می

 
 . تصاویری از مسابقات روبوکاپ 5-16شکل 
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 ومحلی ایرانی های بومی. بازی5-16
فرهنگی   باخ  بر  الالوه  ایرانی  سنتی و  محزی ای،ه یز   بومی،  هایداخند و فبازی  فرهنگی   فباخ  یک  اغزب داخای  هابازی 

 هایهدا با هابازی انواع ایرا ، دخ ه یز   و هوم گستردگی فاهزیم، ب  توج  هستند. با باالیی تنوع و ج ابیمداخای 
 زندگی، شیوه ت ییر و مروخزما ب  ک  داشت  وجود ایرا  دخ سنتی بازی نوع 150 برتوا  شاهد بود. بایغخاری خا می

با توج  ب  شرایا  بست   ففضای و باز  ففضای گروه دو دخ هابازی ایب. اسم بیگان  هاآ  از بسیاخی با امروز نسل
 یحاظاز اشتراکاتی ب  هابازی از فراغم هستند. برخیسازی اوها منظوخ غنیها ب محیطی و برای بزتریب حایم

ها تریب ایب بازیبرخی از مزم 3-16جدول  دخ. برخوخداخند ایرا  نقاط اکثر دخ م ه ی  و فرهنگی فاجتااالی،
 (. 1391اسم )هاشزری آنالیب، شدهمعرفی

 های رایج بومی و محلی . برخی از بازی3-16جدول 
 توضیح  نام بازی   ردیف 

  و بدود کنندهشرکم  هایدیگر بچ   دن ال باید ک  کنندمی  انتخاب گرگ النوا ب  خا ننر یک کنندگا شرکم  باالبزندی  1
-تعییب پیش بزندی یا محدوده از  یک خوی باید او شود نبدیک هابچ   از یکی ب  گرگ وهتی. بگیرد  خا هاآ 

یا   بزندی خفتب خوی از پیش خا  کس هر گرگ . بگیرد خا او تواندنای  گرگ آنجاسم وهتی تا و برود شده،
 .  کندمی  دن ال خا او کاخ و شودمی  گرگ محدوده بگیرد،

  و بشیب 2
 پاشو

 طوخب   خا پانشو  نشیب و پاشو، فبشیب،   مانند کزااتی مربی. ایستندمی  هم ب  نبدیک ایمحوط  دخ بازیکنا 
 دخ اشت اه  و تکخیر. هستند شدهداده  دستوخ حرکا  اجرای ب  موظف  هاآ   و کندمی  ادا نامرتب و تصادفی

معنی دخ ایب بازی ب   نشیبف ینظ. شودمی  خاخم بازی از خودخودب  خاطی بازیکب و خطاسم منبی ب  اجرا،
 . داخد  خا  باا    نشست ف یا  بشیبف منزوم   نشو پاف ینظ و   باا  ایستادهف یا  پاشوف

 انتخاب  موضوع  النوا ب  خا چیبی خودشا  بیب اول گروه. گیرندمی هراخ هم  خویخوب  بازیکب گروه دو سفاییبیسم  3
 یا بز  باید فقا هاسفال  پاسخ. برسند موضوع  آ  ب  باید سفال 20  حداکثر کرد  مطرم با دوم گروه. کنندمی
 . اسم برنده کند، پیدا دسم هاپاسخ  ب  کاتر سفاال   با  بتواند ک   گروهی. باشد ن 

  تاپتاپ 4
 خایر 

 ب ندد، خا هایشچشم  گوید،می او ب  و  خواباندمی سجده حایمب  خا هابچ  از یکی یا اوستا  ترفببخگ ننر یک
:  خواندمی خا شعر ایب زند،می  او پشم ب  آخامآخام  ک دخحایی  و بردمی  باال خا هابچ  از یکی دسم سپس
  فرد با دسم باال اسم ببند  حدس باید بازیکب موهع ایب باال؟  دخ کی دسم  پنیر، پر شیش  خایر، تاپفتاپ

 جای  باید بود، شده باالبرده دستش ک  شخصی و گیردمی امتیاز یک و اسم برنده  بگوید دخسم اگر  .چیسم
کند.  دخ پایا  بازی  تکراخ خا بازی خودش باید و گیردمی مننی امتیاز یک بگوید، اشت اه بگیرد. اگر خا او

 . اسم برنده داخنده امتیاز بیشتر
 دستاال 5

 پشتی
  پشم دایره دوخ شود ومی  گرگ هابچ   از یکی. نشینندمی  زمیب خوی  دایره شکل ننر ب  15تا  4از   کودکا 

  افتد بایدو کسی دستاال پشتش می. اندازدمی  کودکا   از یکی سر دستاال خا پشم او . چرخدمی  دیگرا  سر
 . نشیندمی  او جای دخ  اول ننر و شودمی  برنده  بگیرد، خا او  اگر  بدود،  گرگ دن ال و برداخد خا آ 

  مربع چزاخ ب  هم ب  آ   اضالع وسا  از خا دو  کشید  با سپس و شودمی  کشیده مربعی کاغ  یک خوی خیگک 6
  خیگ 3 نوبمب  کنندهشرکم  نقط  ایجاد شود. دو 24نقط  و دخ مواخدی با اضالع بیشتر  9تا . شودمی  تقسیم

  هریک تالش ک طوخی  گ اخند؛می  آمده   وجودب   نقط  9  دخ خا نخود  چو  خود فمانند ح وباتی غیرهارنگ
 کند و برنده شود.   پر خا تاییس  خدیف یک کند،
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 استوپ 7
هوایی یا 
 استپ آزاد 

  هوا ب  توپ پرتاب با زما هم  شود.می  پرتاب هوا ب   کنندهشروع فرد ک  توسا با یک توپ بازیکب تعدادی
 حیب ایب  دخ. بگیرد زمیب ب  ارابمه ل از  خا  توپ و آ  فرد باید گنت  کنندهپرتاب توسا بازیکنا  یکی از نام

 موف   ک دخروختی  شده برده او نام ک  فردی. کنند می منطق  آ   از شد  دوخ و دوید  ب  شروع بازیکنا  دیگر
  دخ . دهدمی انجام خا بازیکنا  از دیگر یکی نام ردازد  و هوا ب  توپ پرتاب الال دوباخه شد، توپ گرفتب ب 

  باید دخ دیگر با گرفتب آ  بگوید فاستوپ  و بازیکنا  و دویده توپ دن الباید  توپ  گرفتب ناکامی دخ روخ 
کند.   حرکم پرتابیک از افراد بی طراب  دیخواهخا ب  تواند آ می داخنده توپ. کنند  نقط  موجود توهف هر
  او توسا مجدد بازی برای فرد موخد ارابم ث م و مننی امتیاز یک موخدنظر، فرد ب  روخ  برخوخد توپ دخ

شود و خودش باید  ث م می کنندهبرای پرتاب مننی امتیاز یک نخوخد او  ب  توپ ک دخروختی . شودمی آغاز
 .  خا شروع کند بازی

  آ   اول خدیف ک  کنندمی  خسم  جدویی کاغ  خوی ابتدا کنندگا و چندننره ک  شرکم  کاغ  و هزم با بازی فامیلاسم  8
  نام خودخو، نام هنرمند، نام میوه، نام غ ا، نام کشوخ، شزر، خانوادگی، نام  پسر، نام دختر، فنام هاچو   مواخدی
  سعی بازی شروع با و تواف  این ا حروا  از یکی خوی کنندگا سپس شرکم . اسمشده نوشت  غیره  و حیوا 

  و سرالم با کاخ ناایند. ایبدخ ابتدای آ  تکایل  شدهمشخ  حرا با  خا جدول هایستو   تاامی کنندمی
  از دسم باید  دهد و بقی فرما  فاستپ یا توهف  می کننده ها  مواخد ننر تکایل اوییب. گیردمی انجام مخنیان 

.  شود می داده امتیاز گبین  هر ب  و  مقایس  ستو ب ستو  شدهنوشت  کزا   هر سپس. بکشند هاستو   کرد  پر
  20ف  باشد نوشت  خا آ  ننر یک فقا و باشد فرد فمنحصرب   ستو  هر دخ شدهنوشت  کزا   اگر  برای امتیازدهی

  جاع. گیردمی   تعز  فرد ب  امتیاز  5ف  باشد نشدهنوشت  ایکزا   اگر و امتیاز  10ف   باشد مشترک اگر و امتیاز 
  مجاوع نتایج شیوه ایب ب  بازی دوخ  چند از پس. کندمی  مشخ  خا مرحز   آ  دخ فرد امتیاز هاستو  امتیاز

 . شودمشخ  می  برنده  و شارده
  خوی  یا پیل  کوچک کند. فچوبمی  شروع خا بازی ها،گروه از یکی هرال ، با و تقسیم گروه دو ب  بازیکنا  دویک ایک  9

  داده، هراخ آ   زیر دخ ک  یا دست   ببخگ  فچوب  سر با گیرد ومی هراخ آجر  الدد دو وسا یا کوچک چای  یک
 کنندهپرتاب  شود، گرفت  هوا دخ  پیل اگر.  کندمی  پرتاب محوط  حاضر دخ حریف  ننرا  طراب   هدخ  با

  بازیکب و. بیاندازند آجرها یا  چای  طراب   و برداخند زمیب خوی از خا آ  بایستی وگرن  شود،می  اخرام
  ضرب  با آیدمی اشچای   طراب   ک  خا پیزی تا گرداندمی  دسم دخ خا  آ  حواس، تارکب با دسم،ب دسم

  ک  باشد توانست  اگر و اسم سوخت  باز باشد، دست  هد از کاتر چای  با پیل فارز  و نتواند اگر سازد، دوخش
  دخیافم و پیل اخسال دوباخه... س  دو،  یک،. شااخندمی  دست  طول با چای  از خا، فارز  سازد، دوخش ضرب  با

  تا دهندمی  انجام نوبمب   خا کاخ ایب  هاآ   ها   وگرن ، برسند حدنصاب ب  تا دست  با فارز  شااخش و پیل
(  50  مثالً)  حدنصاب ب  اگر. کنندمی  واگ اخ حریف گروه ب  خا بازی باشند، نتوانست  اگر  اسم بدیزی. برسند

(  چز  ) یکنواخم و کوچک  هایضرب  خاکم و پنگپینگ توپ مشاب  ب  سردست  با خا پیل یکییکی خسیدند،
  هر و زندمی  جزو طراب  دست ، سنگیب ضرب  با خا پیل چز ، تعداد  ب  کدام، هر بعد. شااخندمی  و زنندمی

  ب  دست  گروه ننرا  تاامی اینک  تا کند،می  پرتاب م دأ طراب   خا آ  گیرنده شود، گرفت  هوا دخ ک  پیزی
  گروه ننرا  توسا محل افتاد  پیل  یا فآخریب مسیر طول. باشند نواخت  پیل بر هایشچز  تعداد ب  دسم

 زن یل، داشقا، فآنا، ال اخ  با ک طوخیب  . شودمی  طی دوید  با جریا  النوا ب   دیگری، از پس یکی حریف
  جا هر یعنی. یابد  ادام  کشید ننس یحظ  تا کشیده روخ ب    ... فاو  ردای و باشد شدهشروع   ... او سون ول،
  موف  مواخد ایب انجام دخ اگر دودمی   ... فاو ردای با خا مسیر دن ای  دوستا  از یکی شد، هطع بازیکب ردای
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  وسا دخ باز نتوانند، اگر و کنندمی کاخ دست  با و گیرندمی  دسم دخ خا بازی کنترل  بعدی دوخ دخ شدند،
 . کنندمی  تعقیب خا پیل کرده، بازی محوط 

  از یک هر و شودمی  خسم ستو  3  و خدیف 3  با جدویی رنح  یک ک  دخ  کاغ  و هزم دوننره و با بازی او  - ایکس 10
  آ   از جدول هایخان   کرد  پر برای بازی انتزای تا و کنندمی انتخاب خا  O یا X هایالالمم  از یکی طرفیب
  ایخان  9  جدول هایخان  از یکی دخ خا O یا X الالمم هرال  با طرفیب  از یکی شروع کنند. برای می استناده

  و دهدمی  هراخ اندنشده  پر هنوز ک  دیگر هایخان  دخ خا خود ب  مربوط  الالمم دوم ننر  سپس. دهدمی  هراخ
  الاودی فافقی، هایخدیف از یکی الالمتش خا دخ  بود. هر بازیکب بتواند خواهد  اول  ننر  نوبم مجدداً ازآ پس

 گویند.  می Tic-tac-toe انگزیسی ب  آ   اسم. دخدهد، برنده  هراخ هطری  یا
  بازیگر و زننده حدس دیگری  و معاا  طرام هاتیم از و دخ هایب دو تیم و یکی ننر چزاخ از بیش تعداد با پانتومیم 11

-تیم دیگر گنت  می  االضای از یکی توسا وی گوش انتخاب و دخ ننر یک 1  تیم مقابل هستند. از پانتومیم
های خود برای تشخی  موضوع  حرکا  مناسب ب  هم تیای  یا ایااواشاخه زبا  فرد اجراکننده باید با. ودش

 کاک کند.  
تالش برای   و هم از مترینیم هایفارز   با انگشم کند  یا ایجاد یک چای  ب  پزنای کف دسم و الا  س   بازی تیز  12

 یک از  و گرفت  دسم دخ نخود خا یک برابر دود دوح کوچک یا تیز  با اندازه ایشیش  هایگیری گوی هدا
  ب   وسا انگشم و شصم انگشم نوک بیب آ  داد  هراخ با خا خود تیز  کنندمی   سعی نوبمب  و شروع نقط 
  دوخ دخ آوخده امتیاز  فرد و اسم دیگری نوبم و او ننع ب  امتیاز یک افتاد بیندازند. اگر  هاگودال از یکی داخل

  هم اگر و کرد،می  پر  باید مخصور شیوه هاا  با بعدی  چای  سامب   چای  مکا  هاا   از خا اشتیز  بعد
 تا بازی  ایب .کند  تالش دوباخه و برسد  او ب  نوبم دوباخه تا ماندمی اسمافتاده ک  جاهاا  تیز  افتادنای

   .پایا  بازی  ادام  خواهد داشم  فتوافقی برای یا کند  طی خا هاچای  ها  بقی  از  زودتر فیکی ک زمانی
 سنگ، 13

 هیچی کاغ ،
  فکف و هیچی   ناادVمانند  وسطی و س اب  انگشم فدو سنگ، نااد اسم و فمشم  دوننره بازی ایب

  فسنگ، گویندمی زما هم  و برده پشم ب   خا هادسم بازیکب ننر دو. خواهد بود  کاغ   شده  نااد بازدسم
  هر برتری ترتیب. دهند نشا  باال  ناادهای از یکی النوا ب  خا خود دسم توانندمی کدام  هیچی  و هر کاغ ،

کاغ     برهیچی  فبرتری هیچی  و برسنگ  فبرتری سنگ ، بر کاغ  فبرتری روخ ب   دیگری بر ناادها از یک
 .  باشد داشت  برتری مقابل فرد نااد بر وی توسا شدهداده نشا   نااد ک  اسم کسی  برنده. اسم

 دزد، شاه، 14
 وزیر

-ب  کدام  هر خوی و  تزی  کاغ  از  و کوچکی شکل هم  هایتک  اسم ک  دخ آ  ابتدا  ننر 4 اغزب با بازی ایب
خوخد و  می تا یکسا  شکل ب  کاغ ها سپس و شودمی نوشت  فدزد   فشاه ، فوزیر ، فجالد  و  کزاا  رتیبت

کیسم؟  و   مب فوزیر: پرسدمی شوند. شاهمی خودآگاه فسام   از و داخندبرمی خا  کاغ ی بازیکنا  از یک هر
  پیدا دو ایب میا  از خا گوید فدزدمی شاه آنگاه  .کندمی  معرفی شاه ب   خا  خود کاغ ، داد  نشا  با هم وزیر

  خا ننر یک وزیر .کند پیدا باهیاانده ننر  دو میا  از  خا دزد باید وزیر چو  اینجاسم بازی حساس کب . رحن 
  و  کندمی رادخ  جالد ب  ای خاشکنج  فرما  بود، شاه دخسم حدسش اگر  ک  کند می معرفی دزد النوا ب 

  ب  گوید فچرامی بالفارز  جالد بود اشت اه وزیر حدس اگر کند؛ امامی شکنج  خا  برگشت بخم  دزد هم جالد
  اغزب کای هاشکنج . کند تعییب می برای وزیر توسا جالد  ایشکنج  شاه سپس و کردی؟  توهیب جالد

 وپاشو  هستند.  بشیب یا آتشیب مانند فس یل کودکان 
  و بنددمی خا هایشچشم  و ایستدمی  ثابم محل یک دخ شود،می   فگرگ کنندگا شرکم  از یکی هرال  برحسب باشک هایم 15

 پایا  از پس. شوند می مخنی کنندگا شرکم  سایر مد   ایب طول دخ. شااخد می  50 یا 100 مثل الدد یک تا
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  از  یک هر گرگ ک کند. دخروختی  پیدا خا دیگرا  کندمی  سعی  و  باز خا هایشچشم گرگ شااخش،
  زبا   ب  خا  سُک فسُک  کزا  او اختنای  محل االالم با و کند  ردا بزند  خا او نام باید ب یند خا کنندگا شرکم 

  حایم ایب دخ . باشد هراخگرفت  بوده گ اشت  چشم ک   محزی دخ باید گرگ سک فسک کزا  گنتب برای. آوخد
 بگوید اشت اه خا اختنا محل یا کنندهشرکم  نام گرگ اگر. بیاید بیرو  خود محل  از باید کنندهشرکم  فرد

  دوخ اشاویی   ثابم محل از هدخآ  گرگ هرگاه. دهد  ادام  بازی ب  تواندمی و بیاید بیرو  ن اید کنندهشرکم 
  خا سُک فسُک کزا  و برساند گرگ گ اشتب چشم محل ب  خا خودش بتواند شدهمخنی  افراد  از یکی ک  شود

-شوند و او دوباخه گرگ میمی  آزاد ارطالمب   بود پیداکرده آ   از ه ل گرگ ک  افرادی تاام آوخد، زبا  ب 
 اسم.  Hide-and-seek انگزیسی دخ بازی ایب شود. نام

  سراسر دخ تیم یک االضای. شوند می یاخکشی تیم دو ب  بازیکنا  مستطیزی و یا شکل مربع محدوده دخ گانی  16
 و شده بازیزمیب  واخد یِی فیِی باحایم و ننریتک روخ ب   دیگر تیم االضای. شوندمی   پراکنده بازیزمیب
  حایم از ک دخروختی . کنند می مقابل تیم بازیکنا  مقابل  تیم بازیکب بد  ب  دسم یا فخساند  زد  دخ سعی
  از تیم دو بازیکنا  از  کدام هر  پای ک دخروختی . شوندمی ح ا  بازی از و سوخت  شوند خاخم یی فیِی 

 .  داشم  خواهد  ادام  زمیب دخ باهیاانده  ننر آخریب زد  تا بازی. سوخم  خواهند هاآ   شود خاخم بازیزمیب
  شده کشیده هایمربع  خوی از پرید  با بازی ایب  ارول. شودمی  انجام  دخترا  توسا بیشتر Hopscotchیا  یی یی 17

  و اندازدمی   شااخه یک خوی خا سنگی اول کنندهشرکم . داخد  خود از شااخه  یک مربع هر. اسم  زمیب خوی
  آ  دخ  خا سنگ ک  مربعی جبب   خا هامربع  ها  یی فیی   با دهد انجام دهی  طوخب  خا کاخ ایب  توانسم اگر

 . آوخدمی  بازگشم دخ خا سنگ و کندمی  طی انداخت 
 یا پنج تیم دو هایب دخ بازیکنا . اسم  تنیس  توپ فیک و وتخم راا سنگ الدد فهنم بازی  ابباخ ایب سنگهنم  18

  شروع خا بازی کنندهپرتاب  النوا ب  هاگروه  از یکی شدند چیده هاسنگ وهتی. شوندمی  تقسیم ننرهشش
کننده  گروه پرتاب.پر  کند هاسنگ طراب    خا توپ دوخ نس تاً فارز  از یک گروه باید بازی  دخ شروع. کندمی

  تاام خا بازی تواندمی  ترخاحم  روخ   ایب دخ چو  بیندازد خا سنگ  مقداخ با کاتریب کند سعی توپ باید
  بچیند همخوی  دوباخه خا شده خیخت  هایسنگ کنندهپرتاب  تیم نگ اخد ک   اسم ایب هم دوم گروه وظین . کند

  کناخ بازی جریا  از  کند برخوخد او ب  توپ ک  مزاجم تیم بازیکنا  یک از هر.  ببند هاآ   ب  توپ با باید و
 بازی  بشوند چیده  همخوی هاسنگ اگر  و مدافع تیم ننع ب  بازی ناانند باهی  کدامهیچ  اگر ترتیبایبب  . خودمی
 .شودمی   تاام مزاجم تیم ننع ب 

سنگی گیری و هابل سرنگونی دخ بازی اسم. فپال   ب  معنای هطع  سنگ هدافدال  ب  معنای نشان  و هطع   دال پال   19
مسطح و  شود. ایب بازی خوستایی اغزب دخ زمینی سوی هدا پرتاب میاسم ک  توسا بازیکب انتخاب و ب  

شود. بازیکب هر تیم باید فدال  یا سنگ حریف خا  و الرض شش متر انجام می 30مستطیزی ب  طول حداکثر 
های بیشتری از حریف  موخد ارابم پال  هراخ گیرد و سرنگو  شود، امتیاز خواهد  ببند. هرچند موخد فدال 

 داشم.  
 گز  و هوا یا گرگمب پر ، فگرگمزنجیرباا ، فهزع  ، فکالغ توا  ب  فشکرپنیر ، فالاوهای خایج میاز دیگر بازی     
 6-16ها اشاخه کرد. شکل هل  و دیگر بازی دو هل ب ر ، فی  ک اب بیاخ حوضک ، فنو  یییاپوچ ، فییبرم ، فگلمی

 دهد. سنگ خا نشا  میتصاویری از بازی هنم
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 سنب . تصاویری از بازی هفت6-16شکل 

 ومرد ،ز  از االم خوستائیا  بیشتر چ  هر فمشاخکم دن ال جزبایرا  ب  والشایریخوستایی وخزش فدخاسیو      
 انسانی نیروی فتکمیب و مسابقا   برگباخی وخزشی ، تجزیبا  و امکانا  تزی  ه یل از مقتضی تازیدا  بینیفپیش

ایاپیاد الشایر دخ دو بخش فآهایا   و فبانوا   های مرت ا  اسم. ایب فدخاسیو  سابق  برگباخی  وخزش  امر  دخ  متخص 
توا  ب  فدال پال ، کشتی سنتی، هیقام با تننگ بادی، های برگباخشده دخ بخش آهایا  میالشایری داخد. ازجاز  خشت 

محزی و تیروکاا  سنتی  اشاخه کرد. دخ بخش بانوا  نیب فدال پال ، هیقام با تننگ بادی و  -گان  بومیخهابم پنج
  تا(.  توج  اسم )فدخاسیو  وخزش خوستایی و الشایری، بیمحزی  هابل-گان  بومیس 

 
 های فکری. بازی6-16
های شطرنج دخ فصل مربوط ب  معرفی وخزش بازی. گیردمی انجام انسا  تارکب و فکر اساس بر فکری  هایفبازی

 شوند. فکری پرطرفداخ معرفی میهای هزرمانی معرفی شد؛ دخ ادام  نیب چند موخد از دیگر بازی
 و هاخاهناایی ها،سرنخ از استناده با خا معااها و هاپازل  از ایمجاوال  بازیکنا  آ  دخ. بازی اتاق فرار: 1-6-16
تصاویری از  7-16شکل  .یابند دسم شدهطراحی زندا  یا اتاق از خروم خاه یا اهداا ب  تا کنندمی حل استراتژی

 دهد. بازی اتاق فراخ خا نشا  می

 
 . تصاویری از بازی اتاق فرار  7-16شکل 

 ب   خا  هارنح   از  یکی  سپس  و  دهدمی  هراخ  رنح   دخ  خا ایمزره  نوبمب   بازیکب  هر  ک   ننره  2 بازی. پنتاگو:  2-6-16
 مزره دخ کننده فپنجبازیکب خدیف اوییب. چرخاندمی ساالم  هایالقرب  جزم خالا یا جزم فدخ دخج  90 دیخواه
شد  آ  پیشرفت  بازی و امکا   یادگیری  سادگی.  شودمی  برنده  هم  سر  روخ  پشماخیب  ب   یا  الاودی افقی، خاستای
-16استق ال و ی   ها  افراد دخ هر سطحی خواهد شد. شکل  حرکم، باالث هر از پس هارنح  چرخش با هاالده

 دهد. بازی پنتاگو خا نشا  می تصاویری از 8
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 . تصاویری از بازی پنتاگو8-16شکل 

با تککید بر ففردبود  تعداد   بازی دفعا  تعداد موخد دخ شدهتعییب پیش از روخ ب  بازیکب دو. فکر بکر: 3-6-16
 انتخاب  خا  خمبی  چزاخمیخ  از  ایگویی  فخمبنگاخ .  شودمی  خمبگشا   دیگری  و  فخمبنگاخ  بازیکنا   از  یکی.  گیرندمی  تصایم

 ایگوی. کند انتخاب یکرنگ خمبی چزاخمیخ حتی تواندمی بازیکب بنابرایب هستند، ه ول هابل هاتکراخی. کندمی
 گیرند. فخمبگشا می  شده توسا فخمبنگاخ  جایو تنزا هابل دیده  حناظ  توسا  شده  پوشیده  سوخاخ  چزاخ  دخ  شدهانتخاب

 وسیز ب  حدس هر. ببند حدس مرت   هشم  یا ده، فدوازده، یا دخ خنگ،هم و ترتیب هم خا، ایگو تا کندمی سعی
 دخ  فخمبنگاخ   گرفتند،  هراخ ک هنگامی.  شودمی  انجام  خمبگشایی  رنح   خوی  خمبی  هایمیخ  از خدیف  یک  گ اخیجای

فاغزب  خنگی خاهناای میخ. دهدمی هراخ حدس خدیف کوچک هایسوخاخ دخ خا خاهناا چزاخمیخ تا رنر از جواب،
 وجود سنید  فمیخ. شودمی داده هراخ داخد دخستی موهعیم هم و خنگهم ک  حدس از خمبی میخ هر برای مشکی 
 داشت  وجود تکراخی هایخنگ حدس دخ دهد. اگرمی خا نشا  نادخسم موهعیم هراخگرفت  دخ رحیح خنگ با میخی
 مخنی  خمب  دخ  تکراخی  هایخنگ  از یکسا   تعداد  با  هاآ   ک ایب مگر بگیرند  خاهناا  میخ یک  توانندنای  هاآ   ها   باشد،
 حدس فسنید، سنید، سنید، مشکی  بازیکب و فسنید، سنید، مشکی، مشکی  مخنی خمب اگر مثال، برای. باشند مطاب 
 سومی سنید چو  سنید سومیب برای خاهناا میخ فهیچ رحیح ، سنید فدو برای خنگی خاهناای میخ دو خمبنگاخ ببند،

 شودنای داده نشانی هیچ حقیقم دخ. کرد خواهد االطا سیاه  برای خنگی خاهناای میخ فیک و نداخد  وجود خمب دخ
 هاحدس  شود؛می  زده  دیگری  حدس  شود،می  آماده  بازخوخد  باشد. یک  دومی  سیاه  یک  شامل  هاچنیب  خمب  ک ایب  برای

 حدس  هشم   ده یا  فدوازده،  یا  ببند،  حدس  دخسم  فخمبگشا   یا  ک ایب  تا  شوندمی  داده  ادام   متناوب  طوخب   بازخوخد  و
 دخ خا ایگو خمبگشا چنانچ . گیردمی امتیاز یک زندمی فخمبگشا  یک ک  حدس هر برای شود. خمبنگاخ زده نادخسم
 تعداد اساس بر امتیازدهی. شودمی گرفت  فخمبنگاخ  توسا اضافی امتیاز یک نبند، حدس دهی  طوخب  حدس آخریب

 ک   هاییبازی  تعداد  بر  تواف   از  بعد  امتیاز  تریبکم  ک   کسیسم  برنده  شده خواهد بود.داده  هراخ  خنگی  خاهناای  هایمیخ
 دهد. تصاویری از بازی فکر بکر خا نشا  می 9-16شکل  .باشد داشت  شودمی انجام

 
 . تصاویری از بازی فکر بکر9-16شکل 
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 از مستطیزی ش ک  یک خوی بازیکب دو. شودمی انجام کاغ   خوی بازیکب، دو حداهل شرکم با بازی: . نقطه4-6-16
بازیکب . کندمی ورل هم ب  افقی یا الاودی خطی با خا مجاوخ دونقط  خود نوبم دخ بازیکب هر. کنندمی بازی نقاط
 پر با بازی. کند خسم جایبه النوا ب  دیگری خا باید و بود خواهد مربع آ  راحب مربع  ضزع فچزاخمیب کنندهخسم
بازی تصاویری از نقط  10-16شکل  .باشد بیشتری هایخان راحب ک  اسم کسی برنده و شودمی تاام رنح  شد 

 دهد. خا نشا  می

 
 بازیتصاویری از نقطه 10-16شکل 

 یکرنگ  داخای تک  ن  وج  فهر دخ و وج   فشش کالسیک خوبیک مکعب هر دخ. بازی مکعب روبیک: 5-6-16
 تریزیو  43توا  برای آ  فداخد و می س ب  و آبی هرمب، ناخنجی، زخد، فسنید، استانداخد خنگ ایب مکعب شش اسم. 

 و فم تدی  خوش دو با ها  دخ نظر گرفم. اغزب افرادخنگ موهعیم برای ماکب هایترکیب فتعداد جایگشم  یا 
 مرحز   چزاخ  داخای  ای حرف   فخوش  اما  فرمول   با یک  مرحز   هشم  داخای  م تدی   فخوش  کنند.می  حل  خا  آ   ای فحرف 
 هاخنگ  جداگان   طوخب   وج   هر  کند تا دخفراهم می  خا  امکا   ایب  پازل   سازوکاخ محوخیاسم.    فرمول   یکصد  از  با بیش

گیرند.  هراخ هم کناخ دخ دخسم روخ ب   و  خود وج  دخ آ  هایخنگ تاام ک  اسم ایب بازی هدا خیخم. همب  خا
 3×3×3ف  یخی ،مکعب  یا  مکعبمینی  جی ی،  یا مکعب  2×2×2مانند ف  دیگری  هایمدل   و  یافت گسترش  مکعب  امروزه ایب
پروفسوخها  از آ  واخد بازاخ شده   یا خوبیک  5×5×5ف  و  استاد   مکعب  یا  خوبیک،  یا انتقام  4×4×4ف  استانداخد ،  یا مکعب

 دهد. تصاویری از مکعب خوبیک خا نشا  می 11-16اسم. شکل 

 
 . تصاویری از بازی مکعب روبیک 11-16شکل 

 
 بالز . پتانک، باکچه یا بولز یا الن7-16
از خانواده بویب و نبدیک ب  ال  بایب انگزیسی و پتانک فرانسوی با مشخصاتی   ارطالم بویینگ ایتاییاییتوپی و ب   بازی

 . اسم 4-16ب  شرم جدول 
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 باکچه یا بولز یا الن بالز. مشخصات عمومی رشته ورزشی 4-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

و دخ   Bocce  ، دخ ایتاییا ب  آ  فباکچ  یا Pétanqueو پتانک یا  Boulesدخ فرانس  ب  آ  فبویب یا  سایر اسامی  1
-  میLawn bowls  و دخ انگزیس ب  آ  فال  بایب یا Boccie و بوچی   Bocciمواخدی باکچی یا 

 ویند. گ
 تکسیس شد و مقر آ  دخ فرانس  هراخ داخد.   1945دخ سال  FIBایاززی بویب یا فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 تر بود  توپ آ   ایف( با خوش هل داد  توپ مانند باکچ  یا بویب با توج  ب  سنگیب خویدادها انواع 3

 تر بود  توپ آ  ب( با خوش پرتاب توپ مانند پتانک با توج  ب  س ک
باشد ک  با توج  ب  اجرای خشت  دخ کشوخهای   کامپوزیم یا پخت   خشم فزب، چوب، از تواندتوپ  می وسایل و امکانا  4

  680های پتانک با وز  حدود فشود. برای ناون  توپهایی دخ جنس و اندازه آ  دیده میمختزف تناو 
  هایگرم  هستند. توپ  920وز  حدود فهای باکچ  یا بویب با تر از توپتر و س کگرم  تاحدی کوچک

 با ساده استیل جنس های پتانک ازتیم وجود داخند اما توپ هر برای مختزف دوخنگ بویب اغزب دخ
های خوباز یا فضای سرپوشیده شیاخ خوی آ  برای شناسایی خواهند بود. دخ زمیب مختزف  ایگوهای

  15چزاخ متر اما برای پتانک دخ مسابقا  جزانی تا برای هر دو نوع ب  الرض  آسنایم و خاکی ط یعی
 متر اسم.   28تا   23طول   متر و برای باکچ  یا بویب ب 

بازی   طوخب  .باشد نبدیک  کوچک یا جک  هدا فتوپ ب  ماکب حد تا سنگیب بازی باید هایتوپ مقرخا  کزی  5
 تواند بیب دو ننر یا دو تیم باشد.  می

 دهد. تصاویری از خشت  پتانک خا نشا  می  13-16دهد و شکل  تصاویری از خشت  باکچ  خا نشا  می 12-16شکل      

 
 . تصاویری از رشته ورزشی بولز یا باکچه 12-16شکل 

 
 . تصاویری از رشته ورزشی پتانک 13-16شکل 

 
 ( PNF. پی ان اف )8-16

 و دامن  حرکتی اسم.   پ یریبرای افبایش انعطاا 5-16جدول کششی با مشخصاتی ب  شرم  مجاوال  حرکا 
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 (PNF) اف  ان . مشخصات عمومی رشته پی5-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

  تسزیل معنای ب   Proprioceptive Neuromuscular Facilitationف مخنف  PNF یا اا ا  پی سایر اسامی  1
 الاقی حس  طری  از الضالنی-الص ی

  1990اا دخ سال  ا ایاززی پی. انجاب بیب.شد  معرفی میالدی 1940 سال دخ 1کابا   هرما  دکتر توسا تاخیخچ  جزانی 2
های تخصصی خا دخ ایب  دوخه https://www.ipnfa.orgتکسیس شد. ایب انجاب ب  نشانی اینترنتی 

  کند. حوزه برگباخ می
 و وزن  یا با یک مربی انجام داد.   تنزا با انواع ابباخها مانند کشتوا  ها خا میکشش وسایل و امکانا  3
توا  ب  چند موخد  می آ  فنو  از.  اسم  آ  محدودیم ب  خسید  تا الضز  شامل کشش حرکا ، تاامی مقرخا  کزی  4

  الضال  یا کشش الضز  با انق اض ایبومتریک یا دخجا، ب( کرد شل و اشاخه کرد: ایف( گرفتب
کرد  و  کرد  یا کشش ایبوتونیک با انق اض دخ حال حرکم، م( گرفتب، شل و شل شیانق اض کش

 انق اض با ترکی ی از دو موخد ه ل 
 دهد. تصاویری از انواع حرکا  پی ا  اا خا نشا  می 14-16شکل      

 
 (PNF)ویری از حرکات کششی مربوط به پی ان افا. تص14-16شکل 

  
  بال. پیکل9-16

 .  اسم 6-16بدمینتو   با مشخصاتی ب  شرم جدول  و میبتنیس خوی فتنیس، وخزش س  وخزشی خاکتی ک  ترکیب
 بال . مشخصات عمومی رشته ورزشی پیکل6-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 و معروا ب  فتنیس سایاندا    Pickleballمعادل  سایر اسامی  1

 دخ آمریکا و برای انجام تنریحی خانوادگی ابداع شد.   1965دخ سال  تاخیخچ  جزانی 2
   داخحنره هاییتوپ  و سنم پنگ،پینگ هایخاکم  مانند هاییخاکم  وسایل و امکانا  3

  و چوب از آ  اسم. خاکم تنیس توخ اختناع مانند  آ  توخ اختناع  ویی بدمینتو  زمیب زمیب آ  ب  ابعاد مقرخا  کزی  4
  میبخوی مانند تنیس گیم هر اسم.  زخد و سنید هایخنگ دخ و بیس ال توپ اندازهب   توپ آ  و گرافیم

 
1.  Herman Kabat 
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  انجام چزاخننره یا دوننره توا می  خا  بازی ایب .برنده بازی اسم  گیم س  از  گیم دو برنده امتیازی و 11
 . داد

 دهد.بال خا نشا  میتصاویری از خشت  وخزشی پیکل 15-16شکل      

  
 بال راکت و توپ پیکل  ،ویری از از ورزشا. تص15-16شکل 

 
 . پیالتس10-16

آیاانی  ابداع شد.  پیالتس جساانی  و هم فخهابتی  اسم ک  توسا فژوزافپیالتس  وخزشی هم برای فبز ود آمادگی
 استواخ رحیح  تننس و دهم دفاالی، نیروی ایجاد خوا ، تحرک کنترل، فتارکب، مزم ارل شش بر فپیالتس  وخزش
 ک  یگب و هاشان  میا  یعنی فهساتی بد  نیروگاه هاا  یا مرکبی هست  تقویم و بر پروخش وخزش ایب. اسم

 روخ نیب ب  فپیالتس  چندشکافی  تککید داخد. مسابقا  الضال  و یگنیکف الضال  شکای، متقاطع هایماهیچ 
شود. می برگباخ ناایشی اختیاخی و اج اخی حرکا  اجرای با سنی گروه چزاخ دخ ننره  5 یا 3 فتیای و فاننرادی 

 7 تا 5 ضخامم با هاییفتاتامی خوی اسم. اجرای حرکا  بر تعادیی  و انعطافی فهدختی، امتیازا  بر اساس حرکا 
 ثانی    180  تا  120ف  بیب  سنی  هایخده  و  مسابقا   نوع  با  اجرا متناسب  خواهد بود و مد   متر   6  دخ  6  ابعاد  و  مترسانتی

 دهد. تصاویری از وخزش پیالتس خا نشا  می 16-16اسم. شکل 

 
 . تصاویری از ورزش پیالتس 16-16شکل 

 بال. پینت11-16
 . اسم 7-16وخزشی ش ی  تیراندازی بامشخصاتی ب  شرم جدول 
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 بال . مشخصات عمومی رشته ورزشی پینت 7-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Paintball سایر اسامی  1

 دخ آمریکا ابداع شد.   1981دخ سال  تاخیخچ  جزانی 2
 واخد ایرا  شد.   1380دخ اواخر سال  تاخیخچ  دخ ایرا   3
 PALS و اخوپا دخ Millenniun Series و آمریکا دخ NXL و NPPL,PSP توا  ب آ  می  از مسابقا  خویدادها انواع 4

  آ  نیب برگباخ ننرههنم   و پنج جزانیجام هرسای . اشاخه کرد آسیا  غرب دخ PALM و  مایبی دخ
 . شودمی

 آغاز شد.   1387 سال  از ایرا  دخ وخزش ایب ایحرف   ییگ شرایا باشگاهی 5
آ    میا  و دخ احاط  متر شش حدود  اختناع ب  توخی با متر  ک   48× 36ف یا متر   60× 40ابعاد ف  ب  زمینی وسایل و امکانا  6

  و خنگی یا توپ بالپینم گزوی  تعدادی با هاراه بال ،پینم تننگف  . باشد Air Bunkers یا بادی موانع
سین  نیب از دیگر ابباخهای   محافظ جزیق  گرد  و محافظ بندگرد   روخ ، و چشم محافظ ماسک یک

  ک  باشد مصنوالی یا ط یعی موانع از بسیاخی شامل تواندمی  زمیب برای ایب بازی اسم. یکالزم 
طراحی کرد.   یا با خویکردی تاخیخی شزری یا جنگزی خار محیا  یک روخ ب  خا هاآ  توا می

  و موانع شامل تواندمی  مسابقا   هایزمیب یا فاسپیدبال هایزمیب  هاانند  ترکوچک هایمیدا  
 . باشد کردنی باد روخ ب  سنگرهایی

  محل  از پرچم فتح یا خودی پایگاه ب  آ  حال و حریف پایگاه دخ پرچم فتح چو   اهدافی با مسابقا  مقرخا  کزی  7
  ننرا  تعداد با هاتیم خسای مسابقا  اسم. دخ حریف پایگاه  ب  آ  حال  و زمیب وسا دخ استقراخ

 کنند.  می شرکم ننره  15 یا هنم  پنج، فس ،
 دهد.بال خا نشا  میتصویری از خشت  وخزشی پینم 17-16شکل       

 
 بال . تصویری از رشته ورزشی پینت 17-16شکل 

 
 (TRXآرایکس ). تی12-16
شد و  ایجاد آکادمیک و الزای تحقیقا  نظامی، تجربیا  از استناده با آخایکس فتی وخزشی سیستم یاTRX وخزش 
 برای مقاومتی تارینا  معنایو ب   Total Body Resistance Exercise  مخنف فTRXتوسع  گ اشم.کزا  فخو ب  

شد.  ابداع طناب دو با هتریک  فخندی بنام آمریکا دخیایی نیروی سربازهای از یکی اسم. ایب خشت  توسا بد  کل
 معرفی دنیا ب  وخزشی  فخشت  یک النوا ب  و داد خوش ابداالی خود خا توسع  تاریب هامد  از بعد هتریک  فخندی

گیرد و ب  هایب می  روخ   معز   روخ ب   و  طناب  با  و انجام تاریناتی  خار  ابباخهایی  با  آخایکس فتی  تارینا   .کرد
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آ   کند و دخمی دخگیر خا بد  اجبای تاام آخایکس فتی گویند. وخزشهم می تعزیقی  تارینا  دییل ب  آ  فسیستم
شود. دخ ایب خوش با استناده استناده می اندامتناسب ب  خسید  خود فرد  برای فوز  از دم ل  یا فدستگاه جایب 

 تنظیم،  هابل  و  محکم  هایخواهد شد. طناب  جساانی استنادهبز ود الوامل آمادگی  برای  بد    وز   و  فگرانش  زما  ازهم
 هایخشت   وخزشی  حرکا   اغزب  توا هستند. می  آخایکس فتی  تعزیقی  تارینا   پای   و  ارل  ها،اختشی  نجا   چتر  ش ی 

تصاویری از وخزش  18-16داد. شکل  انجام هم ایکسآختی هایطناب با خا مختزف مانند فپیالتس یا یوگای هدختی 
TRX دهد. خا نشا  می 

 
 TRX. تصاویری از ورزش 18-16شکل 

 
 . جت اسکی 13-16

 الرض  فشرکم کاوازاکی  سنگیب رنایع ابتدا توسا ک  بود اننرادی آبی وسایل ب  مربوط برند یک نام اسکی فجم
 بازاخ ب  1973 سال  دخ ک  اسم  400 اسکیبنام فجم فای رگالس  فرنحا  شامل هااسکیجم انواع از یکی. شد

 هااسکز   دخ  سرگرمی   و  فوخزشی  وسیز   یک  النوا ب   اسکی فجم  از  امروزه  .آمد و زمین  معرفی ایب خشت  خا فراهم کرد
  Ppersonal Water Craftایب فوخزش تنریحی  با اسامی مختزنی چو  ف  .شودهم برگباخ می  مسابقاتی  گاهی  و  استناده

تصویری از خشت  وخزشی جم  19-16شده اسم.  شکل   نیب مطرمBoatercycle  و فWater scooter ، فPWC یا 
 دهد.اسکی خا نشا  می

 
 . تصویری از رشته ورزشی جت اسکی19-16شکل 

 
 دام یا . چِِکرز14-16

 . اسم 8-16تخت  ش ی  شطرنج و مشخصاتی ب  شرم جدول  با فکری از بازی ایگون 
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 . مشخصات عمومی رشته ورزشی چِکِرز8-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

    Draughts و ب  زبا  انگزیسی بریتانیایی Checkers ب  زبا  انگزیسی آمریکایی  سایر اسامی  1

 شد.   AIMSتکسیس و الضو  1947دخ سال  FMJDفدخاسیو  جزانی دام یا چکر یا  تاخیخچ  جزانی 2
 هامزره  با اخیب هاییحرکم  بازیکنا . شودمی  انجام  شطرنج رنح   خوی بر و نردتخت   هایمزره اغزب با مقرخا  کزی  10

  از چکرز کنند. تخت  خاخم باخی دوخ از  خا مزره آ  توانندمی  حریف مزره خوی از پرش با و داده انجام
 هاخان   ایب خنگ. هراخ داخند هم  ب  نس م ستو  10 و خدیف 10 دخ ک  اسمشدهتشکیل  خان  100
  ایب انجام  برای. اندچوب  جنس  از و شدهخراطی   و گرد چکرز هایمزره . اسم تیره و خوشب دخمیا یکی

 . شودمی استناده سیاه مزره 20 و  سنید مزره 20بازی از 
 دهد.تصاویری از بازی چکرز خا نشا  می 20-16شکل      

  
 ویری از بازی فکری چکرزا. تص20-16شکل 

 
 . چوگو15-16

 . اسم 9-16چوگو وخزشی محزی ایرانی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی چوگو 9-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 کند.  های هاگانی فعاییم میالنوا  یک کایت  زیر نظر فدخاسیو  وخزشچوگو ب  تاخیخچ  دخ ایرا   1
  شزواخ وخزشی، پیراهب خاکی ، فی اس شامل یا چاب جنس و متر 60دخ   90والرض طولب    بازیفزمیب  وسایل و امکانا  2

  پنج هطر و سانتیاتر 70 طول ب   چوب و تنیس خاکی ، فتوپ یا چاب مناسب وخزشی کنش و گرمکب
 سانتیاتر 

  40  بازی ننر هستند. مد   ن  جاعاً و ذخیره ننر و س  ارزی بازیکب ننر وخزشکاخا  آ  شش تعداد مقرخا  کزی  3
ننر شامل   داوخا  آ  چزاخ اسم. تعداد دونیا  بیب استراحم دهیق   پنج با دهیق  20و دخ دو زما   دهیق 
  گیرنده تیم یک و توپ زننده تیم یک نگزداخ هستند.وهم  و منشی یک و ارزی داوخ داوخ، دو یکسر
  زد  ایستگاه( ب وخزشکاخا  استقراخ ایستگاه( فایف  ایستگاه چزاخ داخای بازی ایب زمیب .اسم  توپ
  دخ توپ  یا فزننده مزاجم دک   خواهد بود. تیم ایستگاه( د سوخت  بازیکنا  استقراخ ایستگاه( م ضرب 

 از یکی. یابندمی  استقراخ زمیب دخ توپ   مدافع یا فگیرنده تیم و گیردمی هراخ یک شااخه ایستگاه
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  هایب  ایستگاه کندمی  سعی و  پرتاب چوب وسیز ب  یک شااخه ایستگاه  از خا  توپ مزاجم تیم بازیکنا 
  نگیرد هراخ توپ ارابم موخد خفتب حیب دخ چنانچ  .برگردد یک شااخه ایستگاه  ب  و برود زمیب داخل
  یعنی جاعاً دو امتیاز خواهد دیگر امتیاز یک برگردد خودش ضرب  با و چنانچ  کندمی  کسب امتیاز یک

  و گرفم خواهد مدافع تیم امتیاز  شود س  تصاحب هوا دخ مدافع توسا بازیکب توپ گرفم. چنانچ 
  گرفم. زد  خواهد امتیاز چزاخ ایی یک از توپ برد  ب  توج   با ضرب  زد  .شوندمی  جاجاب  هاتیم

  س  ضرب  زد  موهع دخ هوا دخ توپ امتیاز و گرفتب دو ننر هر  مدافع  توسا مزاجم تیم وخزشکاخا 
 داخد.   امتیاز

 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی چوگو خا نشا  می 21-16شکل      

 
 ویری از رشته ورزشی چوگوا. تص21-16شکل 

   
  لون. چین16-16

 . اسم 10-16تاکرا با مشخصاتی ب  شرم جدول سپک وخزشی ناایشی با توپ ش ی 
 لون . مشخصات عمومی رشته ورزشی چین10-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Caneballیا  Chinlone سایر اسامی  1
 وخزش سنتی میانااخ )برم (   تاخیخچ  جزانی 2
خسد وضعیم ایرا  دخ  های فردی دخ میا  ایرانیا  با توپ، ب  نظر میبا توج  ب  شرایا خوب مزاخ   تاخیخچ  دخ ایرا   3

وخزشی و زیر نظر  های دخ فدخاسیو  انجاب 1394آینده برای ایب خشت  خو ب  خشد باشد. از سال  
 تاکرا فعال شد.  انجاب سپک

 متر اسم.    2ای ب  هطر توپ آ  از چوب و مانند س د اسم. زمیب آ  دایره وسایل و امکانا  4

پردازند و  روخ  تیای اسم و هر تیم شش ننره با هم ب  انجام کاخهای ناایشی با توپ میمسابقا  ب   مقرخا  کزی  5
  تیم یک از بازیکب شش دهند. بازیکنا  ن اید از دسم استناده کنند.هم پاس میپس از اجرا توپ خا ب  

  کسب خا امتیاز بیشتریب باید دهیق  30 مد  دخ و چرخانندمی پا با خا  توپ متر   فدو شعاع ب  ایدایره دخ
 . کنند



 

  Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

492 مبانی علوم ورزشی

 دهد.خا نشا  می یو تصاویری از خشت  وخزشی چیب 22-16شکل      

  
 لون ویری از رشته ورزشی چینا. تص22-16شکل 

 
  . داژبال 17-16

 . اسم 11-16وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
   . مشخصات عمومی رشته ورزشی داژبال11-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
  دخ  توپ وسا،وسا بازی،وسا و  وسا و اسامی فوسطی، Dodgeballایاززی داژبال  معادل با نام بیب سایر اسامی  1

 آخاداگایدی   وسا و

یا  آسیا  غرب داژبال تکسیس و کنندخاسیو  2011دخ سال  WDFداژبال یا  جزانی فدخاسیو  تاخیخچ  جزانی 2
WADBC تشکیل شد.   ج اخیا  شرمیب و خیاسم ایرا  محوخیم با  2013 دخ 

 . های هاگانی تکسیس شدخوخشیدی زیر نظر فدخاسیو  وخزش 1387  آ  از سال انجاب تاخیخچ  دخ ایرا   3
 ترامپزیب ایاززی،بیب داژبال وسطی، های فداژبال دخ س  بخش فساینی، ساحزی و ترامپزیب  با انواع س ک خویدادها انواع 4

 شود.  می برگباخ ساحل  و چاب فخوی  باز فضای دخ هاچنیب و سایب داخل ساحزی  دخ داژبال داژبال،
  توپ گرم ش ی  200 حدود  وز  و مترسانتی 40  محیطی ابعاد با مشاب  یا چرم جنس از داژبال فتوپ وسایل و امکانا  5

 هندبال  و فزمیب با ابعاد زمیب وایی ال   

  کنند.خهابم می  ایدهیق  پنج دو نیا  دخ  ک  اسم ذخیره بازیکب دو  و ارزی چزاخ بازیکب داخای تیم هر مقرخا  کزی  6
دخ دو   حریف توپ برخوخد خطر از خا و باید خود گیرندمی  هراخ وسا دخ تیم با هرال  یک بازیکنا 

توپ اخسایی حریف خا بگیرند و یک امتیاز کسب   توانندمی ها هاچنیبکنند. آ  طرا تیم وسا دوخ
  وسطی گروه افراد زد  و خفتبنشان  کناخی گروه هشم امتیاز اسم. تالش   هرمسابق  کنند. سقف امتیاز
  ب  توپ ارابم از مانع سریع  حرکا  با کوشدمی  وسطی هم اسم. گروه آنا  اخرام برای سوزاند  و

 بازی ب  یاخ سوخت  خا امتیاز با یک یا بل  هوا دخ توپ فگرفتب با داخد، ایسوخت   یاخ اگر و شود خود
  او نتواند پرتاب 10 تیم کناخی تا ماند ومی وسطی باهی گروه از ننر یک فقا ک  ایمرحز   برگرداند. دخ

 . گردندشوند و ب  بازی بر میمی احیا گروه سوختة یاخا  تاامی کند، گیریهدا  خا
تصرویری از   23-16اسرم. شرکل ها و موخد اسرتق ال خانواده هبین کم و خانوادگی وخزش وسرطی یا داژبال یک     

 دهد.خا نشا  می  خشت  وخزشی داژبال 
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   . تصویری از رشته ورزشی داژبال23-16شکل 

 . رقص18-16
 . اسم 12-16وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی رقص 12-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Dancesport   سایر اسامی  1

 شد.   ARISFتکسیس و الضو  1957دخ سال  WDSFهای خه  یا فدخاسیو  جزانی وخزش  تاخیخچ  جزانی 2
 زوجی تککید داخد.    های: بر خهابم دخ خه Ballroom danceایف( خه  ساینی یا  خویدادها انواع 4

 . کندمی استناده ویزچر از هاخهصنده از یکی  ب( خه  وخزشی با ویزچر: حداهل
 ایاززی ، فاستانداخد انگزیسی  و فخیتم آمریکایی   ی فاستانداخد بیبهام( س ک

اما از نکا  کزیدی دخ آ  ایب اسم   . اسم  منصل و طوالنی ایاززیبیب  مسابقا  خسای هوانیب مقرخا  کزی  10
 زما  موسیقی. شودمی داشت نگ   محرمان   خویداد برگباخی زما  تا مسابقا  برای موسیقی ک 

 . بود  خواهد دهیق  حداکثر دو و ثانی  90  حداهل هازوم مسابقا  برای
 دهد.تصویری از خشت  وخزشی خه  خا نشا  می 24-16شکل      

 
 . تصویری از رشته ورزشی رقص 24-16شکل 

خاری انجام  هایآهنگ و هاچیب هستند ک  با الروسک فرهنگ سنتی هایخه  شیر و خه  اژدها از خه      
شوند. تناو  خه  فشیر  با فاژدها  دخ آ  اسم ک  دخ فخه  شیر دو ننر  و دخ فخه  اژدها چندیب ننر  هنرناایی می
 دهند. تصاویری از خه  شیر و خه  اژدها خا نشا  می 25-16کنند. شکل می
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 اژدها  و رقص شیری از ویرا. تص25-16شکل 

 ای . زورخانه19-16
 . اسم 13-16مشخصاتی ب  شرم جدول وخزش سنتی ایرا  با 

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی زورخانه13-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 های یا وخزش باستانی ایرا   وخزش زوخخان  سایر اسامی  1

  آبا   25  تاخیخ دخ ایزوخخان  و پززوانی هایخیش  باستانی و حتی مربوط ب  دوخا  ساسانیا  داخد. آییب تاخیخچ  جزانی 2
  از یکی النوا  ب  ایزوخخان  هایوخزش. خسید جزانی ث م ب  یونسکو معنوی میراث فزرسم  دخ  1389
ای  زوخخان   هایوخزش ایاززیفدخاسیو  بیب .اسم  شدهمعرفی جزا  سازیبد   های وخزش تریبهدیای

 شد.   تکسیس 1383 مزرماه دخ جزا  کشوخ 22 با  IZSF یا
 ای  اسم.  ایب خشت  دخ ایرا  داخای ففدخاسیو  وخزش زوخخان  تاخیخچ  دخ ایرا   3
گیری ،  سنگ .2زد  ، فجرگ  گود، ب  .وخود1ف  مرحز   12ای گروهی شامل زوخخان   هایایف( وخزش  خویدادها انواع 4

-میل . 6بازی ، ف میل .5تخت  ، ف پشم کرد یا گرم دخجا کرد گرم .4جنتی ، ف  و پیچ یا سرنوازی شنو .3ف
  تیب، . چرخید 8مختزف ، ف  هایشکل و با فنو   پازد  .7میل ، ف   کرد گرم شالهی، سنگیب، یری:گ

 دالا  اسم.   .12پززوانی  و ف  کشتی فنو  اجرای . 11. ک اده ، ف10آخر ، فپای .9فر ، ف تک چانی،
بازی ،  میل .3کشی ، فک اده . 2گرفتب ، فسنگ . 1ف  مرحز  شامل شش فردی ای زوخخان  هایب( وخزش 

 مختزف   اوزا  دخ  پززوانی کشتی .6چانی  و ف و تیب   چرخید  .5سنگیب ، ف  گیری.میل4ف
 شنا، سنگ  محل وخزش بنام زوخخان  و ابباخی مانند فمیل، ک اده، تخت  وسایل و امکانا  5

 هستند:   اجراشرم ادام  هابل ب    هایمکا   ای دخزوخخان  هایوخزش  مقرخا  کزی  6
 میانداخ یا مرشد هدایم تحم توانندمی  فراغماوها  سازیغنی و جسم  تقویم منظوخایف( زوخخان : ب  

  فنو  و شگردها بعضی. داخد  بستگی وخزشکاخا  انگیبه و الاله  ب  هاآ   اجرای زما مد  . شوند انجام
  شوند،می  اجرا خوب ردای داخای وخزشکاخا  توسا  ک  سرودخوانی  و خوانیفحکام  ازجاز 
 خوام مختزف سنتی هایگروه بیب و بوده شایع تارینا  گون اسم. ایب ایب وخزش  از  بخشی هاچنا 

 شود.  می تعییب پیام ر بود   نسل یا از فسیاد   و سابق   فمیبا   ط   بر وخزشکاخا  جایگاه. داخد
 هاوخزش   وخزشکاخا  شوند.می انجام  مجری یا میانداخ حاایم تحم گروهی هایب( مسابقا : خهابم 

  ط   بر فردی هایوخزش  و کنندمی اجرا دهیق  30  مد ب  موزو   گروهی هایحرکم  هایب دخ خا
  فحرکا  یافت ،اختصار زما مد   ط   وخزشکاخا  مراسم، و  هامناس م دخ. شوند می اجرا هوانیب
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  وخزشی هایای خهابمزوخخان  هایوخزش  ایاززیبیب  هوانیب فدخاسیو  ط  . دهندمی  انجام  خا وخزشی 
  و فردی  هایوخزش هزرمانی هایتاریب و پززوانی کشتی از شاخ  س  دخ مختزف سنی هایگروه بیب

 . شوندبرگباخ می  گروهی
 دهد.تصویری از خشت  وخزشی زوخخان  خا نشا  می 26-16شکل      

 
 . تصویری از رشته ورزشی زورخانه 26-16شکل 

 
 سورتمه. سب20-16

 . اسم 14-16وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 سورتمه . مشخصات عمومی رشته ورزشی سب14-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Sleddog Sports سایر اسامی  1

 شد.   AIMSدخ بزژیک تکسیس و الضو  1992دخ سال  IFSSسوختا  یا ایاززی وخزش سگفدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 کیزومتر، ب( مسافم متوسا، م( مسافم طوالنی   161تا   6ایف( سرالم دخ مسافم  خویدادها انواع 3
  مخصور سگ شد  توسا چندبا کشیده سوختا  یک توسا ک  زمستانی مسابق  و وخزش نوالی مقرخا  کزی  4

  آالسکا و سی ری هاچو   برفی مناط  دخ هاسکی  بیشتر فسی ریب  و آالسکایی  فهاسکی مانند سوختا 
 .شودمی  انجام

 دهد.سوختا  خا نشا  میتصویری از خشت  وخزشی سگ 27-16شکل      

 
 سورتمه . تصویری از رشته ورزشی سب27-16شکل 
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 زنی. طنا 21-16
 . اسم 15-16وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 زنی . مشخصات عمومی رشته ورزشی طنا 15-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Jump Ropeیا  Skipping rope سایر اسامی  1
 دخ هزند ظاهر شد.   1600از سال  تاخیخچ  جزانی 2
 کند.  های هاگانی فعاییم میالنوا  یک کایت  دخ فدخاسیو  وخزش ایب خشت  دخ ایرا  ب  تاخیخچ  دخ ایرا   3

  برای سرالتی طناب نوالی وPVC های فچرمی و نیازمند هدخ  بیشتر برای چرخاند  ، فطناب انواع وسایل و امکانا  4
سرالتی ،   هایتاریب  پائیب و مناسب برای و کشسانی نازک کابل جنس  پرش ، فکابزی از مزاخ  بز ود

 یا ایآزاد ، فپن    فضای و موخداستناده دخ مداخس و ایپن   یا پالستیکی هایفتبئینی و متشکل از تک  
 م تدی    و الادی مناسب برای افراد   و بزند و آخام هاینایزونی با چرخش

.  بگ خد سر باالی و پا زیر از  ک  دهندمی  تاب طوخی  خا طناب کنندهشرکم  چند یا یک بازیطناب دخ مقرخا  کزی  5
  دوننر ترتیبب   ننرس  کمدسم یا بپرد خوی آ  از و بچرخاند خا  تواند خودش طنابمی کنندهشرکم 
 .شودمی   انجام هم طناب دو  با خا بازی ایب  چندننره شکل. بپرد آ   خوی از یکی و بچرخانند خا طناب

 دهد.زنی خا نشا  میتصاویری از خشت  وخزشی طناب 28-16شکل      

 
 زنی. تصاویری از رشته ورزشی طنا 28-16شکل 

 کشی. طنا 22-16
 . اسم 16-16وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 کشی . مشخصات عمومی رشته ورزشی طنا  16-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Tug of war سایر اسامی  1

شد.  ARISFدخ آمریکا تکسیس و الضو 1960دخ سال  TWIFکشی یا ایاززی طنابفدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 . شد می  انجام ایاپیک هایبازی دخ  1920  تا 1900 سال کشی دخ ایاپیک باستا  حضوخداشت  و ازطناب

 کند.  های وخزشی فعاییم میالنوا  یک انجاب دخ فدخاسیو  انجابایب خشت  دخ حال حاضر ب  تاخیخچ  دخ ایرا   3

  مسابق   شروع با و گیردمی دسم دخ خا طنابی سر یک گروه هر. شوندمی  مسابق   دخگیر گروه دو آ  دخ مقرخا  کزی  4
  وسا خا از  و بکشد خود طراب   خا مقابل تیم شود موف  ک  گروهی. کشند می  خود طراب   خا طناب
 . اسم  مسابق  ایب برنده کند خد زمیب
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 دهد.کشی خا نشا  میتصاویری از خشت  وخزشی طناب 29-16شکل      

 
 کشی . تصاویری از رشته ورزشی طنا  29-16شکل 

 
 . فریزبی23-16

 . اسم 17-16پرنده  وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول فدیسک ففریببی  یا
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی فریزبی 17-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Ultimateیا  Frisbee سایر اسامی  1
 شد.  ARISFتکسیس و الضو  1985دخ سال  WFDFفدخاسیو  جزانی فریببی یا  تاخیخچ  جزانی 2
 شود.  ایب وخزش دخ ایرا  تحم النوا  یک انجاب دخ فدخاسیو  وخزش هاگانی اداخه می تاخیخچ  دخ ایرا   3

 جزانی موخد تکیید و حاایم فدخاسیو   آ  س ک  7اسم ک  ف بازی  س ک نوع 40داخای  وخزش ایب خویدادها انواع 4
   اسم. 

  امتیازبندی و گل  محوط   کاخی،پاس با هاراه گروهی س ک تریبایف( آیتیایم: معروا
   پرنده دیسک دو با زما هم  و دیگر ننر دو مقابل ننر بازی دو  دیسک:ب( دبل
 .شودمی  انجام خود خار هوانیب با ناایشی آزاد: حرکا م( س ک

  واسط ب .  اسم  گرم 170  جرم و مترسانتی 25  ایی  20  هطر ب  پالستیک جنس از بشقاب یک فریببی وسایل و امکانا  5
  بازی آیتیایمزمیب داخد. ابعاد خا مت حر فردی پرتاب با زی ا پروازی هابزیم خار آیرودینامیک شکل

 گل جزوتر آمده تا ناحی  متر 18 زمیب طرا  دو هر انتزایاسم. از   متر  36دخ  100والرض فطولب 
  کزی الرض متر،  36 گل  ناحی  دو طول جاع متر ، 64ف بازی ارزی  زمیب طول ایجاد شود. پس

 . اسم متر 36 گل ناحی  و کزی بازیزمیب

  و فپنج حداهل تیم دو آیتیایم دخ بازی .شودمی استناده خهابتی وخزش و تنریح برای وسیز  ایب از مقرخا  کزی  6
  و فمزاجم  تا تیم اندازندمی فریببی دو کاپیتا  دو بازی شروع  شود. برایمی ننر   تشکیل هنم حداکثر
  ناحی  داخل هاگی مدافع تیم افراد تاام مزاجم، و مدافع تیم شد  مشخ    از شود. بعد تعییب مدافع 

 پای و گل ناحی  ابتدایی خا خوی پایشا  یک مزاجم تیم بازیکنا  تاامی مقابل  دخ داخند. حضوخ گل
  از شوند. بعد می  مدافع تیم ننر سوی از پرتاب دخیافم آماده گیرد ومی هراخ بازیزمیب دخ دیگرشا 

 تیم بازیکنا  توسا فریببی دخیافم و مزاجم تیم بازیکنا  سامب  مدافع تیم بازیکب توسا پرتاب
 مدافع تیم گل ناحی  ب  کاخیپاس با مزاجم تیم بازیکنا  ک  روخ ایب ب  شود،می  شروع بازی مزاجم
  بیب فریببی ک   مسیری بیب دخ کند، خود  مال  خا فریببی اینک  برای تواندمی  مدافع شوند. تیممی نبدیک
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 طوخب   اینک  یا کند برخوخد زمیب با فریببی تا بگ اخند تکثیری شود،می جاجاب   مزاجم تیم بازیکنا 
 مدافع تیم  شوند. افرادمی  ت دیل فمزاجم  ب  هاآ   روخ  ایب دخ گیرد، هراخ خودشا  دستا  دخ مستقیم

  و ایستاده متر، س  حداکثر و دسم یک حداهل فارز  با فریببی  مایک  فرد جزوی دخ توانندمی
  مایکیم  روخ ایب غیر دخ دهد  پاس باید ثانی  10  الرض دخ مزاجم. بشااخد  ثانی  10 تا طوخمعاولب 

  نیا  برسد ن  امتیاز ب  ک   تیای شود. اوییبمی  تعویض تیم دو زمیب   گل زد  از شود. بعدمی الوض
  ک  تیم هر. شودمی  شروع هازمیب ت ییر با دوم نیا  استراحم وهم خسید  پایا  ب   از بعد و شدهالوض
 . بود  خواهند  بازی  برنده برسد 17 امتیاز ب  زودتر

 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی فریببی خا نشا  می 30-16شکل      

     
 . تصاویری از رشته ورزشی فریزبی30-16شکل 

 
 . فوتبالدستی24-16

 . اسم 18-16وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی فوتبالدستی18-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Tischfussball، Kicker آیاانی  دخ و Table Soccer آمریکایی  ،Table Football انگزیسی زبا  دخ سایر اسامی  1

 Kroekeln یا و
 تکسیس شد.   2002دخ سال  ITSFایاززی فوت ایدستی یا فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 کند.  های وخزشی فعاییم میفدخاسیو  انجاب ایب خشت  دخ هایب انجاب فوت ایدستی دخ  تاخیخچ  دخ ایرا   3

 تا 6٫5 اختناع  و 21  تا 19متر ، فدخوازه آ  با الرض سانتی 90 اختناع دخ 70×120اغزب ف  بازی میب ابعاد وسایل و امکانا  4
  خدیف  8 میب  هر . کند حرکم آ  خوی خاحتیب   توپ تا باشد راا باید میب  سطح. متر  اسمسانتی 8

  اندازه شود. میز  خا دخ اختیاخ خواهد داشم. بازی دو یا چزاخننره انجام می 4ک  هر بازیکب  داخد میز 
بدو  اختجاع  اسم. دو نوع   فشرده پالستیک آ  فجنس و پنگ پینگ فتوپ از  ترکوچک آ  کای  توپ

 شتابداخ  داخد.   یا تن ل  و فسرالتی یا توپ فکند

  دهیق   5مرحز  ف  هر بیب استراحم زما . اسم  ایدهیق  15دوخه   اننرادی  پنج و فتیای   مسابقا  زما  مقرخا  کزی  5
برای   فقا باشد. استراحم داشت  ایثانی   30  استراحم 2 تواندمی  مرحز  وخزشکاخ هر  دخ. اسم

 .شودمی کل بازی  برنده بازی  پنج از  بازی وخزشکاخ برنده س  یا داخنده توپ خواهد بود. تیم وخزشکاخ
  هر یا میب داد تکا . خواهد بود خطا توپ  ازحدبیش  فنگزداخی و  دخج   360ف از بیشترمیز   چرخاند 

  از  دسم دو هر برداشتب. شودمی  محسوب خطا کرد رح م حتی هامیز   با بازی از غیر حرکم نوع
-ب  یا میز  با  میب ب  ضرب .  از دیگر خطاهاسم  استراحم  وهم اخ   فبدو   میب ترک و هامیز   خوی
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-آدمک زیر دخ توپ  ک  هاییمیز   خوی هادسم  مدام  تعویض. خطا خواهد بود نیب زد  فتق   ارطالم
  حرکم نوع هر اروالً شود.و نوالی خطا تزقی می حریف کنندهگیج  الامل نیب نداخد وجود  آ  های

  و حاضر  کزا  گنتب فبدو  بازی شروع. خطا خواهد بود  کرد حتی رح م حریف کرد گیج موجب
او   هم موجب خطا و  ازحد از فتایمبیش استناده خطاسم.  نیب پاسخ ظرا س  ثانی   شنید  فبدو 

 محرومیم خواهد بود.  
 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی فوت ایدستی خا نشا  می 31-16شکل      

  
 . تصاویری از رشته ورزشی فوتبالدستی 31-16شکل 

 
 پا با یا والیبال فوتوالی. 25-16

 . اسم 19-16وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی فوتوالی19-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Footvolley سایر اسامی  1

 از برزیل شروع و دخ سطح جزا  فراگیر شد.   تاخیخچ  جزانی 2
 کند.  های وخزشی فعاییم میانجاب فوتوایی دخ فدخاسیو  انجاب ایب خشت  دخ هایب  تاخیخچ  دخ ایرا   3

  ماس  ایاززیبیب  مسابقا  باشد. برای شکل یک و هاواخ مسطح،  یکنواخم، فماس  از  باید زمیب سطح وسایل و امکانا  4
  وخزشکاخ برای و باشد ی بنده یا ییب ن اید زمیب باشد. سطح داشت  الا  مترسانتی 30  حداهل باید

  دوخ آزاد مناط . باشد  مترمربع   9×  18ف  ابعاد  ب  و مستطیل شکلب  باید مسابق   شود. زمیب خطرساز
  باید آزاد منطق  ایاززیبیب  مسابقا  برای. باشد ارزی فارز  داشت  خا از  متر 3 باید  حداهل زمیب

  کناخی  داخد. نواخ الرض  متر 1  و طول متر 9٫5ف  توخ ساحزی اندازهوایی ال زمیب  مثل. باشد  متر 5  حداهل
  و داشت  باشد متر سانتی 8 حداکثر  و 5  حداهل باید فهطر مسابق   کننده محوط النوا  مشخ ب  زمیب
  دو با محصوخشده مسابق  باشد. زمیب متر میزی 30 تا 20ف بیب باید  آ  هطر شودمی  استناده طناب از اگر
 . اسم  افقی خا  دو و طویی خا

حریف  یا  ب  زمیب با فارابم توپ امتیاز .شودمی  بازی پا با فوت ال مانند اما وایی ال مشاب  با هوانیب مقرخا  کزی  5
 . آید دسم میفخطای حریف  یا فناتوانی دخ برگشم توپ  ب 

 دهد.خا نشا  می تصاویری از خشت  وخزشی فوتوایی 32-16شکل      
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 تصاویری از رشته ورزشی فوتوالی . 32-16شکل 

 . فیستبال26-16
 . اسم 20-16وخزشی ش ی  وایی ال با مشخصاتی ب  شرم جدول 

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی فیستبال 20-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Fistball سایر اسامی  1

 شد.   AIMSتکسیس و دخ ادام  الضو   1960دخ سال  IFAایاززی فیتس ال یا انجاب بیب تاخیخچ  جزانی 2
  دخ چاب زمیب خوی و باز فضای دخ آ   هایبازی  ک  تناو  ایب با داخد  وایی ال وخزش ب  زیادی ش اهم مقرخا  کزی  3

  سعی  ک  اسم شدهتشکیل  بازیکب پنج از تیم  هر .شودمی  بست   انجامو با ففیسم یا مشم   ترببخگ ابعاد
 استناده  بست   فساالد ، فبازو  یا فمشم  باید از حریف داخند. دخ ایب بازی فقا نیا دخ فرستاد  توپ ب  

 اسم.   مجاز  باز هایدسم آ  دخ کرد و ایب تناو  آ  با وایی ال اسم ک 
 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی فیست ال خا نشا  می 33-16شکل      

   
 فیستبال . تصاویری از رشته ورزشی 33-16شکل 

 
 . قایقرانی ایستاده27-16

خا  از هایقرانی ایستاده هاییناون  34-16شود. شکل هم برگباخ مینوالی هایقرانی تنریحی ک  دخ مواخدی مسابقا  آ 
 دهد. نشا  می

 
 . تصاویری از قایقرانی ایستاده 34-16شکل 
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 بل. کتل28-16
 بل  اسم. ارطالمامروزه یک ابباخ و خوش تارینی بنام فکِتل گز   و زنگوی یا  بلفکَتل آهنی ابباخ ایب هدیم دخ 

کیزوگرم   25 تا 3ف از بلکتل هایهای کزیسا بود. وزن ردا دخآوخد  زنگو انجام تاریناتی برای ب  کزیسا از بل فکتل
 . (35-16اسم )شکل  دست  با توپ یک ش ی  و

  
 بل کتل. شکل ظاهری ابزار 35-16شکل 

 دخ  گرانش  نیروی  مرکب  هنگام استناده از فدم ل .  برای فآمادگی جساانی  انجام داد  تاریناتی  توا می  وسیز   ایب  با      
فشاخ   دخنتیج   و  دسم فرد نیسم  دخ  زمیب  گرانش  نیروی  اغزب مرکب  بل گیرد اما دخ استناده از فکتلمی  فرد هراخ  دستا 

 دخ تکان  بل بستگی داخد. نیرویکتل داد  تکا  و گرفتب دسم دخ شود. ای ت  ایب امر ب  شیوهمی واخد بد  متناوتی ب 
ایجاد   دخگیری الضال  موخداستناده برای  باالث  مرکب  از گریب  نیروی  با ایجاد یک  شود،می انجام  بلکتل با  ک   حرکاتی
 شده اسم.بل نشا  دادهتارینا  با کتلبرخی از انواع  36-16دخ شکل . سرالم  خواهد شدکاهش و فتعادل 

 
 بل . برخی از انواع تمرینات با کتل36-16شکل 

 
 فیت. کراس29-16
و دخ کشوخ آمریکا  2000دخ سال  گزساب  فگرگ توسا ک  اسم اندامتناسب برای برنام  و خژیم یک فیم فکراس

 فیم فکراس تارینا . شوداندام  میتناسب فمسابقا  و جساانی  فتارینا  شامل فیم فکراس. شد گ اخیبنیا 
 پای  ها  اسم. حرکا انواع تاریب  دیگر  و  کاییستنیک  ژیاناستیک،  پاوخیینیتینگ، پالیومتریک،  برداخی،فوزن   از  ترکی ی
ضرب ، فحرکم دوضرب ، فددیینم ، فتراستر ، فپرتاب توپ ، فحرکم تک1حرکم فبرپی  11فیم  شامل فکراس

بال ، فحرکم شنا ، فباخفیکس ، فکاخ با طناب ، فپرش اختناع دخجا  و اسکا   ب  شرم تصاویری اسم ک  دخ سبمدی
 دهد. فیم خا نشا  میتصاویری از حرکا  پای  کراس 37-16آید. شکل ادام  می

 

 
1.  Burpee 
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»طنا  نبرد«، »بارفیکس«، »شنا«، »کار با توپ »تراستر«، ضر «، »ددلیفت«، »دوضر «، »یک »برپی«،  حرکات از باال. 37-16شکل 

 بال« مدیسن 
 

 . کروکت30-16
 . اسم 21-16وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی کروکت 21-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 شود.  می تزنظ KroKey کروکی  روخ ب  انگزیسی دخ و کروکم  روخ ب  فاخسی دخ سایر اسامی  1

 ث م خسید.   ب  بریتانیا جبایر دخ 19 هر  اواسا تاخیخچ  جزانی 2
واخد ایرا  شد و دخ حال حاضر دخ هایب انجاب کروکم دخ فدخاسیو  گزف فعاییم   1395 سال دخ تاخیخچ  دخ ایرا   3

 کند.  می
  بر ک   داخد وجود وخزش ایب از خاری نوع ویی شودمی  انجام هاواخ و راا چاب خوی بر بازی ایب خویدادها انواع 4

 . شودمی  گنت  گوخیزی  فکروکم  آ  ب  و  شودمی  انجام ناهاواخ سطوم خوی
 دخ مثالالنوا  ب   اسم، متناو  موخدنیاز زمیب ابعاد کروکم وخزش نوع ب   توج  چاب: با ایف( زمیب وسایل و امکانا  5

  فچاب تواندمی  زمیب جنس. اسم  متر  6/25دخ   32طول و الرض فب  زمیب ابعاد GC وخزشی خشت 
 .  باشد  خس  فخاک   و مصنوالی   فچاب ط یعی ،

   توپ  ب  ضرب  برایچوبی  ایب( مایم: وسیز  
 توپر   و جامد چوب یا پالستیک جنس از و تنیس توپ یک م( توپ: حدود دوبرابر

 دخ مثالالنوا ب  . اسم متناو   بازی هر دخ استنادههابل تعداد بازی نوع ب  توج   با و آهب د( دخوازه: از

GC  اسم.   الدد 6 استنادههابل  دخوازه تعداد 
 بازی  نوع زمیب با توج  ب   استقراخ خار دخ با محل چوبی ایوسیز وسا:  ه( پرچم

  شود.می کاشت  زمیب خوی بر  فزبی  دخوازه حزق  اسم و دخ آ  فشش فردی یا گروهی یا وخزش ایب مقرخا  کزی  6
 با متناوتی خنگ افراد یا هاگروه  از یک هر توپ و گیرندمی هراخ گروه دو دخ هم خویخوب  بازیکنا 

  کاتریب با مقابل تیم هراخگیری محل تا هادخوازه بیب  از توپ بازی فال وخداد  هدا داخد. خهیب توپ
  خهیب توپ بتواند اگر میا  ایب دخ و کند ال وخ هاحزق  کزی  از باید اسم. توپ امتیاز  بیشتریب و ضرب 

 .  زنند می ضرب  توپ ب  نوبتی  روخ ب  بازیکنا . داخد  بیشتری امتیاز  کند منحرا ارزی مسیر از خا
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 دهد.تصویری از خشت  وخزشی کروکم خا نشا  می 38-16شکل      

 
 . تصویری از رشته ورزشی کروکت 38-16شکل 

   
 . کرفبال31-16

 . اسم 22-16وخزشی ش ی  بسکت ال با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 کرفبال . مشخصات عمومی رشته ورزشی 22-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Korfball سایر اسامی  1

دخ  ARISFالضویم تکسیس و دخ ادام  ب  1963دخ سال  IKFایاززی کرف ال یا فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 آمد.  

 . اسم فوت ال توپ ب  ش ی  بازیاجراسم. توپ هم دخ سایب و هم دخ فضای باز هابل  وسایل و امکانا  4

  .مرد  هستند  ننر چزاخ و ز  هاآ    ننر فچزاخ ک  شودمی  تشکیل بازیکب هشم  از تیم هر مقرخا  کزی  5
 .  گیرندمی امتیاز  و ال وخ آ  از س د  توپ پرتاب میبا  اساس بر بازیکنا 

 دهد.خا نشا  می تصویری از خشت  وخزشی کرف ال  39-16شکل      

  
 ورزشی کرفبال . تصویری از رشته 39-16شکل 
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  . کوهنوردی32-16
 . اسم 23-16وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 . مشخصات عمومی رشته ورزشی کوهنوردی 23-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Mountaineering سایر اسامی  1

 شد.  ARISFتکسیس و الضو   1932دخ سال  UIAAکوهنوخدی یا  ایاززیبیب اتحادی  تاخیخچ  جزانی 2
 شود.  ایب خشت  دخ ایرا  زیر نظر فدخاسیو  کوهنوخدی اداخه می  تاخیخچ  دخ ایرا   3
 نوخدی  اشاخه کرد. نوخدی و دیواخهنوخدی، سنگتوا  ب  فغاخنوخدی، یخاز دیگر مواخد وابست  می  خویدادها انواع 4
  منطق  رعود، نوع  ب  بست  رعود هر دخ ای ت .  اسم متناوتی ابباخهای ب  نیاز هاکوه   ب  مفثر رعود برای وسایل و امکانا  5

شامل   وسایل ایب از برخی. نیاز اسم خاری وتجزیبا ب  ابباخ  برنام  اجرای فصل و  زما  موخدنظر،
بادگیر، فصل،  مناسب کوهنوخدی، دستکش، کالهپشتی، باتومکوه، کاپشب، کوی  مخصور فکنش

اس  و امثال آ  هستند.    پیآب، نقش ، موبایل داخای جی  چای، بطریخواب، فالسککزنم، کیس جوخاب
  ارزی  ش ل النوا ب  کوهنوخدی نیب برخی برای . اسم تنریحا  ازجاز  یا هاوخزش  از یکی کوهنوخدی مقرخا  کزی  6

  و فنی ابباخهای از استناده با کوهستا ، دخ فنی مسیرهای پیاایش . اسم ارزی ش ل ایبامی بخش یا
 کوه دخ پیااییخاه  معنایب  پیاایی فکوه . نامندمی  فکوهنوخدی  خا یخی و سنگی مسیرهای با دخگیرشد 

پیاایی تککید  با خاه ط یعی اختناالا  از  آمد  فپائیب یا خفتب فباال داخد و بر تناو  کوهنوخدی با و اسم
 بزندتریب فهز  . شودمی  گنت  منطق  اطراا هایزمیب  از متر   600ف  از بیش  اختناالا  داخد. فکوه  ب 

  ارزی  هز  خا فهز  باشد. اغزب بزندتریب داشت  هز  چند یا یک تواندمی  کوه یک اسم و کوه  هر  هسام
 بازنشستگی یا سب سنی شرط  کوهنوخدی دخ. نامندمی  فرالی  هایفهز    خا ایرأسخا یک دخ هزل سایر و

 . اسم نیاز خاهناا مرتنع و سخم ب  ایهز  فتح یا کوهنوخدی دخ اغزب مواخد برای. نداخد وجود

 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی کوهنوخدی خا نشا  می 40-16شکل      

   
 ویری از رشته ورزشی کوهنوردی ا. تص40-16شکل 

 بازی . گو 33-16
 . اسم 24-16شرم جدول ای با مشخصاتی ب  بازی تخت 

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی گو بازی 24-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Go چی وی یا گو سایر اسامی  1

  AIMSتکسیس و الضو  1982دخ  IGFایاززی آ  یا ک  فدخاسیو  بیب ایتخت   هایبازی تریبهدیای  از تاخیخچ  جزانی 2
 شد.  
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  نوبمب   بازیکب دو. پیچیده اسم حال با خاه ردهایساده و دخالیب و داخای هوانیب دوننره  روخ ب  مقرخا  کزی  3
.  دهندمی  هراخ مربعی   19 دخ 19ف  داخای ش ک  بازی رنح  هایخان   دخ خا خود وسنیدسیاه هایمزره 
  مخایف  خنگ هایمزره  با اینک  مگر  داد حرکم  خا آ  توا نای  گرفم، هراخ رنح  خوی هایمزره  وهتی

 . اسم هامزره  توسا بازیزمیب   از بیشتر سطح تصاحب بازی هدا . شود  محارره کامل طوخب 

 دهد.بازی خا نشا  می تصاویری از خشت  وخزشی گو 41-16شکل      

   
 بازی  . تصاویری از رشته ورزشی گو41-16شکل 

 
 . ماساژ34-16

نظر گرفم. دخ ایب خوش فرد ماساژگیرنده توسا فماسوخ یا ماساژدهنده  با اهدافی توا  فعاییتی مننعل دخ  ماساژ خا می
 سازیشود. ماساژ وخزشی بر ش ی سازی برای فعاییم خار یا دخما   ماساژ داده میبخشی، سالمم، آمادهچو  فآخامش

مندی از شناسی  و بزرهکمحر ها بر بد  تککید داخد. ایب اهداما  با شناخم فالزمآثاخ مث م آ  حرکا  وخزشی و
شناسی یا شناسی، انسا یا آخترویوژی، بیومکانیک، نوخویوژی یا الصب شناسیالزومی چو  ففیبیویوژی، منصل

فاالصاب، الضال ،  بر اثر مشخصی وخزش دخ حرکتی گیرد. هرآنتروپویوژی و کای دشناسی یا آناتومی  روخ  می
 فافبایش و خسانی خو  کینیم فافبایش دخ ماساژ مختزف هایبنابرایب خوشاکسیژ   داخد؛  ج ب و خو گردش
 با بد  خفتاخ سازیبزین  یا وخزشی ، ت ییر فماساژ ارزی گ اخند. هدابد   اثر می االضای فیبیکی و کنتریی هابزیم

  اسم.  بد  مختزف و مایش  دخ نقاط ضرب  فواخدکرد 
 توا  ب  فبز ودمی  ماساژ فواید  زمین  گسترش آ  خا فراهم کرده اسم. ازجاز   هاانسا   سالمم  دخ  مزم ماساژ  نقش     

وخی  اشاخه بزره  افبایش  سالمم و  شادابی،  استرس،  االصاب، کاهش  آخامش  آخام،  خواب  نشاط،  طراو ،  خو ،  جریا 
موخدتوج    پژوهشی   -الزای  یحت  و  آموزشی، گردشگری  فتنریحی،  زمین   النوا ب   مختزف  کشوخهای  دخ  کرد. فماساژ ،

 گوناگو   تجزیبا   و  خدما   اخائ   و  مختزف  اساتید  با  ماساژ  مختزف  هایمدخس   آسیا  شرق  کشوخهای  دخ.  گیردهراخ می
های متناو  دخ اخائ  خدما  ماساژ خا شناسایی یا س ک  ماساژ  مختزف  نوع  80توا  بیش از  داخند. می  وجود  خشت   ایب

 (. 1390پبشکی، -بندی هستند )گروه الزایهابل دست  25-16پنج گروه ارزی ب  شرم جدول ها دخ کرد ک  اغزب آ 
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 های ماساژ بندی کلی از روش. انواع دسته 25-16جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

  های بافم وخزیدسم فب غربی ک  دخ آ  پنجطب آناتومی و فیبیویوژی اساس هایی برخوش اخوپایی سنتی ماساژ 1
 . گیرد می هراخ موخداستناده  بد  نرم

  ماساژ چاخچوب از  فراتر وخزیهای دسمخوش  شامل آناتومیک  مدخ  هایخوش پای  بر غربی  معارر ماساژ 2
 ماساژ دخمانی  اسم.   و وخزشی ماساژ الص ی، فماساژ و شامل سوئدی

  و حرکم ارالم با ماساژ 3
 ساختاخ

-بافم  خوی وخزیدسم  با و وز  کاک با خا بد ک  دخ آ   بد  حرکم و ساختاخ با تککید بر
 . کنند می کامل و دهیسازما  حرکتی،  غزا ایگوهای  ارالم یا و نرم های

-دخ جریا  موجود دخ کانال  حیاتی تککید بر تجدید انرژی و چیب سنتیطب ارول اساس بر شرهی ماساژ 4
 شیاتسو  اسم.   و فشاخی های فطبو با خوش بد  خؤیم غیرهابل های

 و اغزب توسا افرادی ب  نام دالک   گرم آب هایچشا    و الاومی هایحاام  موخداستناده دخ ایرانی ماساژ 5
توانند از کنند میهای مشاغل کاخی ک  دخ انتزای کاخ احساس خستگی میسایم، انواع گروه با ایب خویکرد افراد     

 و خو   گردش  جریا   بزترشد   پوسم،  سالمم  ایانی،  سیستم  تقویم تارکب، فآخامش،  ب   خسید   ماساژ وخزشی برای
 دهد. تصاویری از ماساژ وخزشی خا نشا  می 42-16دیگر مبایای آ   استناده کنند. شکل 

  
 بخش  . تصاویری از ماساژ ورزشی و آرامش42-16شکل 

 

 . ماهیگیری35-16
 . اسم 26-16شود. ایب بازی با مشخصاتی ب  شرم جدول فخهابتی  و فتنریحی  انجام میفماهیگیری  با دو شکل 

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی ماهیگیری 26-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Fishingیا  Casting سایر اسامی  1

ازآ   شد. پس  AIMSتکسیس و الضو  1952دخ سال  CIPSایاززی ماهیگیری تنریحی یا فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
دخ   AIMSتکسیس شد و دخ ادام  ب  الضویم  1955دخ سال  ICSFایاززی ماهیگیری یا فدخاسیو  بیب

 آمد.  
 کند.  انجاب ماهیگیری زیر نظر فدخاسیو  وخزش هاگانی فعاییم می تاخیخچ  دخ ایرا   3
 هالب ماهیگیری  وسایل و امکانا  4

 ماهی با هالب اسم.   فریب یا طعا  پرتاب الال مقرخا  کزی  5

 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی ماهیگیری خا نشا  می 43-16شکل      
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 ویری از رشته ورزشی ماهیگیری ا. تص43-16شکل 

 اندازی. مچ36-16
 . اسم 27-16بازی با مشخصاتی ب  شرم جدول 

 اندازی . مشخصات عمومی رشته ورزشی مچ27-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 دسم  زوخ Arm wrestling سایر اسامی  1

 شد.   AIMSتکسیس و دخ ادام  الضو  1977دخ سال  WAFاندازی یا فدخاسیو  جزانی مچ تاخیخچ  جزانی 2
 فقا ک نحویب   کندمی  خم آخنج  از خا آ دهد ومی  هراخ سطحی خوی  بر خا خود دسم کنندهشرکم  هر مقرخا  کزی  3

  دسم خواباند  هدا،. کندمی  هالب حریف دخ دسم خا دسم  کف باشد. سپس سطح خوی  بر آخنج
 . باشد سواخ  بازنده دسم خوی بر برنده  دسم اسم ک  ترتی یب   سطح خوی  بر حریف

 دهد.اندازی خا نشا  میتصاویری از خشت  وخزشی مچ 44-16شکل      

    
 اندازی ویری از رشته ورزشی مچا. تص44-16شکل 

 
  . مسابقه ماجراجویانه 37-16

 هایالالمم  بدو   ط یعی  مسیر یک  دخ  مسیریابی  شامل  و وخزشی  خشت   چند  اجرای  با  و وخزشی  تیم یک  طوخمعاول ب 
 با خویپیادهف ب  توا می آ  دخ موجود هایخشت  ازجاز . کشدمی طول  هنت  دو تا ساالم دو از ک  اسم خاهناا
 هایقرانیف  و   اسکیف  ، سواخکاخیف  ، خاپلف  ، نوخدیرخرهف  ، پاخویی  هایقرانیف  ، کوهستا   سواخیدوچرخ ف  ، پشتیکوی 

 دهد.وخزشی ماجراجویان  خا نشا  میتصاویری از خشت   45-16شکل . کرد اشاخه  خروشا  هایآب دخ
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 ویری از رشته ورزشی ماجراجویانه ا. تص45-16شکل 

 
 سواری. موج38-16

 . اسم 28-16بازی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 سواری . مشخصات عمومی رشته ورزشی موج 28-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Surfing سایر اسامی  1

 شد. ARISFتکسیس و الضو  1964دخ سال  ISA سواخی یا ایاززی موم انجاب بیب تاخیخچ  جزانی 2
  هایتخت  از  هم هنوز هرچند. باشندمی  فیب 3  با متر 1٫5 حدود مسابقا    برای هاتخت   پرطرفداختریب وسایل و امکانا  3

 . داخد  خا خود ب  مخصور مسابقا  ک  شودمی استناده بزند فیب  یک با متر 3  حدود اختناع با بزند

  موم  جزوی هسام زما  هراخگرفتب دخ سواخموم آ   دخ ک  اسم آب  خوی هایوخزش  از  سواخیموم مقرخا  کزی  4
 . کندمی  حرکم  موم  هدخ  با و ایستدمی  تخت  خوی

 دهد.سواخی خا نشا  میتصاویری از خشت  وخزشی موم 46-16شکل      
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 سواری ویری از رشته ورزشی موج ا. تص46-16شکل 

 بال. نت39-16
 . اسم 29-16بال  بازی ش ی  بسکت ال با مشخصاتی ب  شرم جدول فنم

 بال . مشخصات عمومی رشته ورزشی نت29-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Netball سایر اسامی  1

 شد.  ARISFتکسیس و الضو  1960دخ سال  IFNAبال یا  ایاززی نمفدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 شود.  اغزب توسا بانوا  بازی می  خویدادها انواع 3
داخد.   هراخ توخی س د آ  طرا دو  دخ ک  شودمی  برگباخ مستطیزی زمیب یک دخ ننرههنم  تیم دو بیب مقرخا  کزی  4

  خطا توپ  مایک بازیکب برداشتب  هدم و توپ خوخد زمیب ک   تناو  ایب با بسکت ال ش ی  مقرخا 
 . کند  شو  یا بدهد پاس تا داخد فررم ثانی  س  توپ راحب شود. بازیکبمحسوب می 

 دهد.بال خا نشا  میتصاویری از خشت  وخزشی نم 47-16شکل      

        
 بال ویری از رشته ورزشی نتا. تص47-16شکل 

 غریق. نجات40-16
 . اسم 30-16وخزشی با مشخصاتی ب  شرم جدول 
 غریق. مشخصات عمومی رشته ورزشی نجات30-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
 Lifeguard سایر اسامی  1

 شد. ARISFتکسیس و الضو  1993دخ سال  ILSغری  یا  ایاززی نجا  انجاب بیب تاخیخچ  جزانی 2
و   تزرا  دخ خا غری نجا  دخ ایرا ، نخستیب کالس وخزشی مشاوخ  النوا ب  دکتر گی سو  1314 سال دخ تاخیخچ  دخ ایرا   3

  فسازما  1353  سال دخ. دخآمد .  F.I.S کامل  الضویم ب  1342 سال  دخ ایرا  . کرد  برگباخ منظری  اخدوگاه
 . آ  بود خئیس اوییب داود نصیری و داد نام ت ییر ایرا   غری نجا   ففدخاسیو  ب  ایرا   غری نجا 

   تخصصی هایآموزش شناگرا  جا  از نگز انی و حنظ برای  و شناسم فب ب   چیره ک  فردی مقرخا  کزی  10
 . اسمدیده
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 دهد.غری  خا نشا  میتصاویری از خشت  وخزشی نجا  48-16شکل      

  
 غریق . تصاویری از رشته ورزشی نجات48-16شکل 

 
 اسب بازی. نعل41-16

ماس  انجام  یا چاب زمیب یک ک  دخ سام هدا اسمپرتاب نعل ب  از استناده با دوننره تیم دو یا ننر دو بیب بازی
 دهد. اسب خا نشا  میتصاویری از بازی نعل 49-16بازیکب دو نعل داخد. شکل شود. اغزب هر می

   
 اسب . تصاویری از بازی نعل49-16شکل 

 
  . نگهداشتن پر در هوا  42-16  

 . اسم 31-16هوا با مشخصاتی ب  شرم جدول  دخ پر وخزشی مربوط ب  نگزداشتب
 کاک شاتل. مشخصات عمومی رشته ورزشی 31-16جدول 

 توضیح  محورها  ردیف 
ساک چینی یا و ب  انگزیسی هکی  Jianzi، ب  چینی جیانبی یا Shuttlecockکاک معادل شاتل سایر اسامی  1

Chinese hacky sack    

 سای  و معروا ب  فوت ال چینی 2000با هدمم  cujuچینی و برگرفت  از بازی کوجو  سنتی وخزش یک تاخیخچ  جزانی 2
 ننر، ب( مسابق  بیب دو ننر دخ مقابل هم  10- 5  بیب ایدایره ای ایف( ضرب  خویدادها انواع 4
 . اسم  وایی ال زمیب مشاب  جیانبی بازیزمیب وسایل و امکانا  9

.  کنند کنترل  دسم از استناده  بدو  خود، بد  توسا پرداخ  خایا هاا  توپ کاکیفشاتل باید بازیکنا  مقرخا  کزی  10
 . شودمی  برگباخ خیابانی روخ بازی ب   ایب از هاییشکل  هاچنیب

 دهد.کاک یا جیانبی خا نشا  میتصاویری از خشت  وخزشی شاتل 50-16شکل      
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 کاک یا جیانزی . تصاویری از رشته ورزشی شاتل50-16شکل 

 بدمینتو   توپ  چو   هم وخزش  ایب  اسم. توپ  برزیل نس تاً مشاب  آ  و بومی  هایوخزش  از    نیبPetecaفپتاکا یا       
 بازی وایی ال و ش ی  توخی خوی خود دسم با کاک فشاتل ب  زد ضرب  بازی ایب از اسم. هدا کاکشاتل نوع از

-16    شود. شکلیا گروهی آ  انجام می  دوننره  هایانواع بازی.  مقابل و مربوط ب  حریف اسم  فرستاد  آ  ب  محوط 
 دهد. تصاویری از بازی پتاکا خا نشا  می 51

   
 ویری از رشته ورزشی پتاکا  ا. تص51-16شکل 

 
 های زیر آ . ورزش43-16
 . هستند 32-16های آبی داخای مشخصاتی ب  شرم جدول وخزش

 های زیر آ  . مشخصات عمومی ورزش32-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Underwater sports سایر اسامی  1

 ARISFدخ فرانس  تکسیس و الضویم  1959دخ سال CMAS های زیرآب یا فدخاسیو  جزانی وخزش  تاخیخچ  جزانی 2
 شد.    

 کند. غری  فعاییم میکایت  غواری دخ ایرا  زیر نظر فدخاسیو  نجا  تاخیخچ  دخ ایرا   3
ها دخ  و فشنا بافیب  ک  حتی مسابقا  آ   شامل انواع غواری فآزاد، تنریحی، اسکوبا و اسنوخکزینگ  خویدادها انواع 4

 های آسیایی اسم.  های شنای با فیب جبو بازیهای داخل استخر و آزاد وجود داخد. خهابمآب
زیر آب تککید داخد. غواری تنریحی بر   فغواری آزاد  بر نگزداشتب ننس بدو  تجزیبا  تننسی دخ مقرخا  کزی  10

و با فنونی چو   آب  برای زیر کند. فشنا با فیب  وخزشیهای تنریحی غواری زیر آب تککید می گشم
-مونوفیب ، فنگ  با آب فشنابافیب زیر یا بینیب  یا مونوفیب با و اسنوخکل آب سطح خوی هابا فیب فشنا

 . اسم  باز  مداخ غواری تجزیبا   از فاستناده یا ننس   داشتب

 دهد.های زیر آب خا نشا  میتصاویری از خشت  وخزش 52-16شکل      
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 . تصاویر باال مربوط به رشته غواصی و تصاویر پائین مربوط به رشته شنا با فین  52-16شکل 

 
 هوایی های. ورزش44-16
 . هستند 33-16های هوایی داخای مشخصاتی ب  شرم جدول وخزش

 های هوایی . مشخصات عمومی ورزش33-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

   Air Sports سایر اسامی  1

 شد.  ARISFتکسیس و الضو  1905دخ سال  FAIهای هوایی یا  ایاززی وخزشفدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
  و  یا گالیدخ هواپیااهای تنریحی ، فهواپیااهای کنتریی ، فبادپرها هوایی ، ف هایها ، فکشتی فبایو   خویدادها انواع 3

 سواخی ، و ... موتوخی ، فکایم بادپرهای
 دهد.های هوایی خا نشا  میتصاویری از وخزش 53-16شکل 

        

   
 های هوایی  . تصاویری از ورزش53-16شکل 

 بازیبازی یا کارت. ورق45-16
 . اسم 34-16مشخصاتی ب  شرم جدول بازی با 
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 بازی. مشخصات عمومی رشته ورزشی ورق34-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Playing cardبازی معادل بازی یا بازی وخق یا کاخ وخق سایر اسامی  1

 ARISFتکسیس و الضو   1958دخ  WBFبازی یا تاخیخ آ  دخ چیب اسم و فدخاسیو  جزانی وخق تاخیخچ  جزانی 2
 شد.  

  بریج، باخاکا، ، حکم، چزاخبرگ، پوکر، خیم، هنم خ یث، خامی، الخانس،21های متنوالی ازجاز  ف بازی خویدادها انواع 3
 سالم و دیگر مواخد مشاب   داخد.  بیبی

  کاختی  13  مختزف خال دست  اخچز دخ پالستیکی یا مقوایی رنح   الدد 52 از پاستوخ بازی هایوخق وسایل و امکانا  4
 دیقک یا جوکر کاخ  الدد دو الالوهب 

  اکثر. شودمی استناده هاتردستی و بندیچشم  ها،بازی شع ده سرگرمی، و بازی  انواع برای هاوخق  از مقرخا  کزی  5
  و نداخد هابازی  دخ چندانی نقش جوکر و گیردمی  روخ  ارزی  کاخ  52 با هاسرگرمی  و هابازی
 بازی مثل هاییسرگرمی  و  هابازی  ای ت . شودمی استناده گاشده   کاخ   جایب  جوکر کاخ  از گاهی

الالمم   و شکل داخای طرایک  دخ وخق هر.  شوندمی انجام  جوکر  کاخ  با شزم و شیطانک
خواهد   مشاب  کامالً وخق دسم یک دخ هاآ    ها  دیگر اما طرا اسم هامتاایبکننده آ  از بقی  وخق 

 بود.  

 دهد.بازی خا نشا  میتصاویری از خشت  وخزشی وخق 54-16شکل      

    
 بازیویری از رشته ورزشی ورقا. تص54-16شکل 

 

  . وودبال46-16
 . اسم 35-16فوودبال  بازی ش ی  گزف با مشخصاتی ب  شرم جدول 

 . مشخصات عمومی رشته ورزشی وودبال 35-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Woodball سایر اسامی  1

 تکسیس شد.  2004ایاززی وودبال دخ سال  فدخاسیو  بیب تاخیخچ  جزانی 2
 کند. انجاب وودبال ایرا  زیر نظر فدخاسیو  گزف فعاییم می تاخیخچ  دخ ایرا   3
  هراخ زنندهضرب  برچکش هائم زاوی  با با آیومینیوم خار اسم. اهرم چوب جنس از ضرب  زد  وسیز  مقرخا  کزی  4

  پل میا   دخ. شود  هدایم متریسانتی15  دخوازه سامب  بازی سنگیب نس تاً و چوبی توپ تا گیردمی
  ال وخ دخوازه از آویب گردش و  آ  ب  برخوخد از پس توپ ک  وجود داخد آویبی دخوازه، دوپای  اخت اطی

 کند.  می
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 دهد.تصاویری از خشت  وخزشی وودبال خا نشا  می 55-16شکل      

 
 . تصاویری از رشته ورزشی وودبال 55-16شکل 

 . هندپلو 47-16
های فضای ط یعی با خویکرد و آب  استخرها  الا کم  هایهسام  و ماهر  دخ  فم تدی  فعاییم افراد  هندپزو  وخزشی  خشت 

اجرا خواهد بود. دکتر سیدمحاد کاشف دخ فضای آبی هابل  توپ  محدودیتی با یکبدو  هیچ    بازی  ایب  .اسم  تنریحی
کشوخ  از  الاییآموزش مفسسا  و هادانشگاه شنای انجاب خئیس اخومی  و دانشگاه وخزشی مدیریم النوا  فاستادب 

 آ  دخ چزاخمیب  مسابقا   خسای  ومقرخاتی  تدویب کرد. نخستیب دوخهایب بازی خا طراحی و برای آ  فهوانیب  1387  سال 
 الا کم دخ هسام چزاخننره بود. دخ ایب خشت  دوتیم 1398 تابستا  دخ کشوخ دانشجویا  هاگانی هایوخزش ایاپیاد

 واترپزو و های هندبال،و فنو  برگرفت  از خشت  و با استناده از فحرکا  شنا متر  استخرهایسانتی120تا  80فحدود 
متر  1متر و سانتی90مترطول،  2مربوط ب  هر تیم دخ دو طرا داخای ف کنند. هر دخوازهخهابم میبسکت ال  با یکدیگر 

 داخ واترپزوشااخه تر از کالهآسا  داوخی برای بازیکنا  مسابقا  برگباخی مترالا   داخد. هنگام سانتی 90و اختناع
 دهد. تصویری از خشت  وخزشی هندبال خا نشا  می 56-16شکل   .کنندمی استناده

 
 . تصویری از رشته ورزشی هندپلو 56-16شکل 

 گران یا مشوقان. هلهله48-16
 . اسم 36-16ش ی  خه  و با مشخصاتی ب  شرم جدول 
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 گران یا مشوقان . مشخصات عمومی رشته ورزشی هلهله36-16جدول 
 توضیح  محورها  ردیف 

 Cheerleading سایر اسامی  1

 شدد.  ARISFتکسیس و الضو  2004دخ سال  ICUگرا  یا ایاززی هززز  اتحادی  بیب تاخیخچ  جزانی 2
تواند  ها می کتتد. ایب فعاییمهایب یک ناایش تشوی  میخود خا دخ  گرا  تیمهایی ک  دخ آ  هززز  فعاییم مقرخا  کزی  4

ها اغزب پیش یا بیب ها، حرکا  منظم و خه  باشد. ایب فعاییمای از فعاییم شامل شعاخ و مجاوال 
  خشت  ب  یک کشوخها بسیاخی دخ شود. امروزههای بیب یک تا س  دهیق  انجام میها و با زما بازی

 شود.  شده و مسابقا  آ  برگباخ می ت دیل  وخزشی

 دهد.گرا  یا مشوها  خا نشا  میتصویری از خشت  وخزشی هززز  57-16شکل      
    

 
 گران یا مشوقان . تصویری از رشته ورزشی هلهله57-16شکل 

 
 . یوگا49-16

 و فیگانگی معنایب  سرانسرکریم زبا  دخ هباخسرال داخد و منتسرب ب  کشروخ هند اسرم. یوگاسر  از بیش هدمتی یوگا
شرم جدول  ب  انسانی  وجودی مرحز  هشم از  وخزش ایب. اسم  خوحی  کامل  آگاهی  ب  خسید   و ذهنی اموام کنترل 

 شود.  می تشکیل 16-37
 . مراحل یوگا  37-16جدول 

 توضیح  مراحل  ردیف 
 پرهیبا   موخد دخ اجتااالی-اخالهی هایدخخم یا آموزه خیش  یاما 1
 واج ا  موخد دخ اجتااالی-اخالهی  های دخخم یا آموزه تن  نیاما 2
 یوگا حرکا  هاا   بدنی شاخ  دخخم یا تارینا  آسانا 3
 انرژی  کنترل و تننس برگ دخخم یا تارینا  پرانایاما 4
 احساسا  و هیجا  کنترل پوسم یا تارینا  هاخا پراتی 5
 ذهب  تارکب تارینا دخخم یا  شیره دهاخانا 6
 ذهب  خاموشی و تنکری یا تارینا  گل دیانا 7
 یگانگی و خزور ب  میوه دخخم یا خسید  رادی  8
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 2 تیای و اننرادی بخش دو دخ یوگا مسابقا  .شودمی اطالق یوگاکاخ ز  ب  فیوگینی  و یوگاکاخ مرد ب  فیوگی      
 پ یری،فانعطاا  شامل  ک   خا  آسانا  حرکم  22  مرحز   س   دخ  باید  وخزشکاخ  شود.می  برگباخ  سنی  گروه  شش  و  ننره  10  تا

 58-16شکل  .بگ اخد ناایش ب  دهیق  5 مد  دخ خا الضز   و الصب هااهنگی استقامم، هدخ ، کشش، تعادل،
 دهد. تصاویری از تارینا  یوگا خا نشا  می

 
 . تصاویری از ورزش یوگا  58-16شکل 

 
 خالصه
های هاگانی و تنریحی بر سالمم جسای و خوانی بدو  محدودیم جنسی، سنی، مایی و جسای هاراه با وخزش

های داخای ظرفیم هاگانی و تنریحی معرفی شدند. تریب وخزشکسب ی   تککید داخد. دخ ایب فصل برخی از مزم
های موجود دخ ایب الرر  دخ سطح جزا  ب  یک کتاب مستقل نیاز اسم. اما شک برای معرفی تاامی وخزشبی

ها دخ محیا الال ها و استناده مناسب از آ آموخت  الزوم وخزشی با شناخم انواع ایب خشت آموز، دانشجو و دانشدانش
 تواند نقش مفثرتری متناسب با خشت  تخصصی خود داشت  باشد. های نویب میو حتی طراحی

 
 هایی برای یادگیریفعالیت
های ها خا بر اساس ظرفیمده خشت  موخدالاله  خود دخ وخزش هاگانی و تنریحی خا فزرسم کنید و آ  •

 بندی کنید. موجود دخ آ  خده

یا شوید و آثاخ سالمم خوانی و جساانی های منتخب خود جونظر متخصصا  ایب حوزه خا دخ خابط  با خشت  •
 آ  خا تحزیل کنید. 
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 چهارم بخش
 و کارآفرینی  پژوهش،
 ورزشی  علوم در  برندسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 در کارآفرینی  و پژوهش 
ورزشی علوم  

17 

  ورزشی   علوم در کارآفرینی  و پژوهش با آشنایی: کلی  هدف

 :یادگیری اهداف

  ورزشی علوم در مؤثر پژوهش و جستجو با آشنایی •

  ورزشی کارآفرینی مبانی با آشنایی •

  ورزش در آپاستارت اندازیراه با آشنایی •
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 مقدمه
آفرینی دخ ایب حوزه اسرم. تناو  کاخآفرینی دخ دانشرگاه با دیگر مراکب دخ معنای اخزشکاخآفرینی دخ الزوم وخزشری ب 

آموخت  الزوم وخزشری باید از  آموز، دانشرجو و دانشای دخ جسرتجو و پژوهش اسرم. دانشاسرتناده از خاه ردهای حرف 
 توانایی مناسب دخ فب جستجو و پژوهش و انجام کاخآفرینی ب  کاک آ  اسم.  

 
 تفاوت جستجو و پژوهش .17-1

نوالی بازیابی هایب های دائای دخ طول یک پژوهش فجستجو  اسم. منزوم پژوهش ب تریب فعاییمیکی از مزم
کنیم ک  با اضاف    مشاهده میResearchبا توج  ب  کزا  ف  جستجوها اسم. جستجو خکب ارزی دخ پژوهش اسم، حتی

گیرد. فجستجو  اهدامی برای پیدا کرد    یا جستجو، منزوم پژوهش شکل میSearch  ب  کزا  فReشد  پیشوند ف
چیبی خار و امری پیوست  دخ طول هر پژوهش اسم. کاخشناس الزوم وخزشی باید بامزاخ  جستجو و دخ سطح 

ها  تریب گام دخ جستجو انتخاب اویی  فکزیدواژهای خود آشنا شود. مزمهای حرف گیریژوهش برای تصایمتر پپیشرفت 
توا  مت یر ها برای اثربخشی بیشتر جستجوها اسم. برای ناون  میبر اساس مت یرهای موخدبرخسی و یافتب بزتریب

توا  وش احساسی  نیب جستجو کرد. هاچنیب میهایی چو  فهوش الاطنی و همربوط ب  فهوش هیجانی  خا با مترادا
توا  هایی یا حتی استثنا کرد  برای جستجو استناده ناود. دخ مواخدی هم میاز ترکی ی از کزاا  یا جاال  و ال اخ 

مطایب جستجو خا با فیزترهایی چو  فنوع مقای ، فرمم، گروه نشری  و امثال آ   محدود کرد. با شناسایی انواع منابع و  
تریب نتایج ها مطائب شد. دخ حوزه الزم، بزتریب و مطائباطاینا  بود  آ حارل از جستجو، جستجوگر باید از هابل
 1-17شرم جدول توا  دخ منابعی ب های دیگر  اسم. ایب اطالالا  خا میجستجو فم انی نظری  و فپیشین  پژوهش

 (.   1398مروخ کرد )هاسای و هاکاخا ، 
 استفاده در جستجو . انواع منابع قابل 1-17 جدول

 توضیحات  منابع  ردیف 
 با تککید بر مقاال  پژوهشی  مقای   1
 های مرت ا نام ها و سپس پایا با تککید بر خسای   ها ها و خسای نام پایا  2
 های خار مانند وزاخ  الزوم، تحقیقا  و فناوخی مرت ا ب  سازما  های پژوهشی گباخش  3
 شده دخ یک هاایش استناده از کتاب حاوی تاام مقاال  اخائ   هاکتاب مجاوال  مقاال  هاایش 4
 با تککید بر کتب تخصصی  کتاب 5
 های خسای  با تککید بر خسان  های جاعی معت رخسان  6
 نظرا  دخ مجامع معت ر  شده توسا راحب های مطرم دیدگاه نظرراحب  افراد 7
 انتشاخ دویتی اسناد مجاز و هابل دویتی اسناد 8
 طوخ خسای ها یا اسناد منتشرنشده ب پژوهش  های منتشرنشده گباخش  9
 های معت ر و اختصاری سازمانی با تککید بر سایم  اینترنم 10
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ها، مراکب پژوهشی های موخدبرخسی، دانشگاهتوا  دخ مراکبی چو  فکتابخان ، اینترنم، سازما اغزب ایب منابع خا می     
های داده  یافم. برای جستجوی مفثر دخ کتابخان  باید با محل هراخ گرفتب منابع متنوع، مقرخا  حاکم ویژه پایگاهو ب 

 و دیگر منابع اطالالاتی آشنا بود یا از کتابداخا  کاک گرفم. 
مت یر   ها برای انجام کاخهای پژوهشی مرت ا و نبدیک بود  ب ها یا فالزای  یا فمط والاتی  هستند و بزتریب آ مقای      

تریب زما  ماکب اطالالاتی اساسی النوا  گباخشی فشرده از یک پژوهش، دخ سریعموخدبرخسی اسم. مقاال  الزای ب 
های مط والاتی ک  توسا کنند و ازنظر االت اخ جایگاه االت اخی باالتری از مقاال  مط والاتی داخند. ای ت  مقای خا فراهم می
خای االت اخ بیشتری حتی دخ مقایس  از برخی مقاال  الزای هستند. دخ استناده شوند نیب دانظر نوشت  میافراد راحب

ها دید توج  داشم. کتاباز هریک از انواع کتاب باید ب  فنویسنده، دخج  تحصیزی و سواب  آموزشی و پژوهشی او  
بیشتر حایم کزی کنند، اما اغزب تککید الای  بر موضوع خار نداخند و وسیعی از موضوع موخدبرخسی فراهم می

ها، مط والا ، خادیوتزویبیو  نیب استناده کرد. توا  برای تکایل اطالالا  از اخ اخ خ رگباخیگاهی می هستند.
توا  آ  خا موخداستناده هراخ های خسای و معت ر االالم کرد، میک  بتوا  اخ اخ یا اطالالاتی خا ب  نقل از خسان دخروختی

شود. دخ مواخدی نظرا  اجتااالی و مدیریتی از طری  ایب منابع االالم می ال ، اخ اخداد. بسیاخی از ت ییرا ، تحو
النوا  یک من ع موخداستناده هراخ گیرد. هر چ  هدخ فرد تواند ب نظر دخ یک حوزه خار، میکاخشناسا  و افراد راحب

 شتر اسم.  از مرت   الزای، تخصصی و اجرایی مرت ا باالتری برخوخداخ باشد، اخزش نظراتش بی

شده اسم. امکا  النوا  یک فضای نامحدود و پر از اطالالا  متنوع و مختزف برای ها  شناخت امروزه اینترنم ب      
حضوخ هاگانی و اخائ  اطالالا  بدو  هیچ محدودیتی دخ ایب فضا باالث شده اسم تا شناسایی اطالالا  منید و معت ر 

وسیز  ارطالحا  مختزف انتزای آدخس سایم مشخ  های جزانی ب سایمبب  یک مزاخ  ویژه نیازمند باشد. م دأ و
  یک سایم آموزشی و edu.دهنده یک سایم غیرانتناالی، ف  نشا org.  بیانگر یک سایم تجاخی، فcom.شود. فمی

اغزب های تجاخی ها باید محتاط بود زیرا سایمسایم  سایتی مرت ا با مرکب دویتی اسم. دخ انتخاب وبgov.ف
خویکرد  فروش محصوال  خا بر تداخک اطالالا  مناسب ترجیح دهند. اینترنم خاهی سریع و آسا  برای دسترسی ب  

ها از االت اخ مناس ی برخوخداخ اطالالا  اسم اما جستجوگرا  باید نس م ب  ایب موضوع هوشیاخ باشند ک  کدام سایم
 هستند. 

      
 موتورهای جستجو. استفاده مؤثر از 2-17

های خاری داخد ک  نخستیب گام دخ ایب امر، شناخم دهی  موتوخهای استناده مفثر از موتوخهای جستجو نیاز ب  مزاخ 
جستجوی موخداستناده اسم. اگر خکوخدها یا نتایج برای جستجوی یک کزا  یا ال اخ  خار، هیچ بود باید نکاتی ب  

 (. 1398خا موخدتوج  هراخ داد )هاسای و هاکاخا ،  2-17شرم جدول 
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 یج حاصل از جستجوی یک کلمه یا عبارت . نکاتی برای بهبود نتا 2-17جدول 
 توضیح  نکته  ردیف 

 ح ا یک یا چند کزا  از ال اخ   کاهش ال اخ  1
 اضاف  کرد  یک یا چند کزا    افبایش ال اخ  2
 ها برای کزاا  منتخب تر یا متراداهای الاومیاستناده از معادل استناده از معادل  3
 های پیشنزادی موتوخ جستجو  جایگبیباستناده از  استناده از پیشنزادها 4
 برای ن ود  آ  کزا  پیشنزادی دخ جستجو   Notبا کزا  پیشنزادی برای اضاف  شد  یا  Andمانند  خویکرد ترکی ی 5
 جای دانشاندا    مانند ففرایند یا فرآیند ، فباتری یا باطری  یا گاهی امالی غزا مانند فداشاندا  ب   توج  ب  نگاخش  6
 تواند نتایج جدیدی داشت  باشد.  مانند فدانشجو یا دانشجویا  ، فمرد یا مردا   و امثال آنک  می جاع یا منرد بود   7
های کاخبردی یا یکی از پرکاخبردتریب موتوخهای جستجو اسم ک  با شناخم انواع نشان  موتوخ جستجوی گوگل،    

 توا  ب  شکل مفثرتری با آ  جستجو کرد.می 3-17الازگرهای ایب موتوخ ب  شرم جدول 
 . انواع دستورات عملگر برای جستجوی مؤثر در موتور جستجوی گوگل 3-17جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
 هراخداد  کزا  یا ال اخ  بیب ایب دو نشان  باالث جستجوی الیب ال اخ  خواهد شد.   " " 1
2 OR   هراخداد  آ  بیب دو کزا  مانند فتزراOR   .طزرا   باالث جستجو برای هر دو شکل خواه بود 
 بود.  پیروزی  باالث جستجوی پرسپوییس منزای پیروزی خواهد -هراخداد  آ  بیب دو کزا  مانند فپرسپوییس - 3
برای تکایل بخش ناشناخت  ال اخ  مانند فالقل سایم دخ * اسم  ک  با جستجو نتیج  فالقل سایم دخ بد  سایم  * 4

 شود.  اسم  ظاهر می
 شود.  آید تا تاام محتوای سایم موخدنظر برای آ  کزا  جستجو بعد از کزا  موخدنظر، سایتی می دخ سایم 5
6 Filetype با فخوش پژوهشFiletype: PDFاا  جستجو میدیهای مرت ا با خوش پژوهش و فرمم فپی  تاام فایل-

 ود.  ش
7 Intitle  تاخیخ وخزش"با" :Intitle شود.  تاام رنحا  با النوا  فتاخیخ وخزش  جستجو می 

8 Define  باdefine: Sport کند.  کزا  وخزش خا برای شاا تعریف می 
9 weather  : با تزراweather شود.  وهوای تزرا  جستجو و گباخش داده میانواع گباخش از آب 
10 Time  باtime Tehran شود.  انواع گباخش از زما  مربوط ب  تزرا  جستجو و گباخش داده می 
11 Map   با تزراmap شود.  انواع گباخش از نقش  مربوط ب  تزرا  جستجو و گباخش داده می 
12 In دسم آوخد. توا  معادل آ  خا ب گیری یا مایی میبا هراخداد  آ  بیب دو واحد اندازه 
 Students و بازیابی منابع با ?Student  مانند جستجوی الالمم؟  جایب   حرا بازیابی یک ؟ 13
 آ    بعد یا ه ل هایسال یا خار، سال دخ منتشرشده  هایمقای   الددی مانند جستجوی ال اخا  استناده دخ > ، <، = 14
معرفی بیشتر آ  خواهیم پرداخم. با ها، گوگل اسکوالخ اسم ک  دخ ادام  ب  یکی از پرکاخبردتریب ایب پایگاه داده     

 شود. ناایا  می 1-17وخود نشانی ایب پایگاه محیطی ب  شکل 
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 . محیط شروع به کار گوگل اسکوالر 1-17شکل 

دهد ک  با کزیک  دخ هسرام سرام چپ و باالی ایب محیا، نشران  سر  خا، فزرسرم منوی ایب محیا خا نشرا  می     
 ناایا  خواهد شد.   2-17بر خوی آ  محیطی ب  شکل 

 
 . بازکردن منوی گوگل اسکوالر2-17شکل 

 هستند.  4-17هایی ب  شرم جدول هر یک از مواخد داخای ویژگی 
 های گوگل اسکوالر  . انواع کارکردهای گزینه4-17جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
1 My profile  شاا با امکا  دخ اختیاخگ اشتب خزوم  خود برای دیگرا  حساب کاخبری 
2 My library  ها های موخدنظرتا  و مطایع  آ ها و کتابمثاب  کتابخان  دیجیتال شاا برای ذخیره مقای ب 
3 Alerts  خسانی دخباخه آخریب توییدا  ب  جیایل شاااخائ  موضوالا  موخدالاله  و دخخواسم اطالع 
4 Metrics  بندی نشریا  الزای دخ سطح جزا   بندی و خت  اخائ  اطالالا  مربوط ب  انواع دست 
5 Advanced search   امکا  انجام جستجوی پیشرفت  و پیداکرد  نیازها با دهم بیشتر 
 دید.   5-17های هابل انتخابی ب  شرم جدول  توا  گبین دخ زیر هر یک از منابع پدیداخ شده حارل از جستجو، می     

 شده در گوگل اسکوالر های شناسایی های قابل انتخا  در مقاله. انواع گزینه5-17جدول  
 توضیح  انواع  ردیف 

1 
 

شود.  با کزیک خوی ستاخه و پرخنگ شد  آ ، مقای  یا کتاب واخد کتابخان  دیجیتال شاا دخ گوگل می   

های مختزنی مانند ونکووخ و هاخواخد کپی  توا  استناد مقای  موخدنظر خا ب  س کمیبا انتخاب آ    2
 کرد.  

 ناایشگر تعداد موخد استناد هراخ گرفتب مقای      3
 شود. با انتخاب آ  مقاال  مرت ا ناایش داده می  4
5 Import into 

Endnote 
 توا  استناد مقای  موخدنظر خا ب  اندنو  واخد کرد.  با ایب گبین  می 
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 . الگوهای مؤثر مطالعه منابع جستجوشده3-17

وخان ، منابع جستجو شده شکزی بزرهمزاخ  خواند  یکی از مزبوما  کزیدی برای جستجوگر اسم و او باید بتواند ب 
ب  تنکر و  ازین ح،یخواند  رحها تشخی  داده و استخرام کند. خا مطایع  و نیازهای اطالالاتی خود خا دخ دخو  آ 

خا بنزاد.  سندهینو منظوخباید  خواندیخا م یفرد متن یوهتو خواند  هستند  ابباخ ها،داخد. واژه سندهینو امیدخک پ
 میاها یع مطا حی. دخ خواند  خوش رحدهدیم شیو مفثر خا افبا دیو مزاخ  دخ خواند  امکا  مطایع  من ییتوانا

و مزاخ    مفثر  . بامطایع شوندیآموزش داده نا  یخوبمطایع  ب   حیرح  یهاخوش  ،یآموزش  یهاداخد و متکسنان  دخ نظام
کاهش زما  ف  ، خواند   دخ  یخوانفحافظ  غز   کرد. مزاخ  خواند  موجب    یبر ضعف ذات   توا یمناسب دخ خواند  م

خواند    مزاخ .  شودیم  ی ادآوخی  یسازآسا فو     مطایب دخ حافظ   شتریب  ینگزداخف  ،ی ریادگی  با یم  شیافباف،   مطایع 
ب  هدا  توج  زما  ماکب تککید داخد. انواع سرالم خواند  با بیترعیدخ سر یو دخک مطایب نوشتاخ ییبر خمبگشا
 .اسم شدهیمعرف 6-17دخ جدول 

 سرعت خواندن متناسب با هدف  انواع. 6-17 جدول
 ح ی توض انواع خواندن  ف یرد

 کتاب مناسب ای مقای   کی دسم آوخد  نکا  مزم مراجع و ب  افتبی  یبرا یسطح 1
  فوخیبا مصاخا   اطالالا   یآوخمنظوخ جاع مطایب آشنا و ب  یخواندوباخه یبرا یتندخوان 2
   یارز میبا مناه هاآ  و مرت ا ساختب  ا ی ، توج  ب  جبئال پاسخ ب  سفا افتبی  یبرا یالاد 3
 شدهو تکایل مناهیم از پیش آماده  ا یجبئ بیترتب  یریادگی و  محتوا  یدخک ده یبرا با دهم 4

و   یپا  دخکف. کندکاک میئم الال بیبا کاترموخدنیاز مطزب بیشتریب انتخاب دخک و   ب جستجو با مطایع  مفثر   
ک  با الای  شد  و شناخم مناهیم پای  دخ حوزه موخدمطایع ، زمین  بیشتری برای آ  فراهم  اساس خواند  اسم

 شود. می
 

 . پژوهش در علوم ورزشی 4-17
ها دخ ایب اسم ک  دانشگاهیا  ب  مدد ها  برای کاخآفرینی با دیگر سازما های فافراد حاضر دخ دانشگاهیکی از تناو 

کنند. ای ت  ایب امر های خالهان  و نوآوخان   کم خطاتری دسم پیدا میحلها و خاهجستجو و پژوهش مفثر ب  فخاه
 مستزبم آ  اسم ک  فرد فپژوهش کاخبردی  خا خوب یاد بگیرد. 

ند مند ساده  شروع و ب  سطوم پیشرفت  از پژوهش مانتواند از سطوم ساده فیک جستجوی نظامپژوهش می      
های نوآوخان  زیادی برای حلتوا  با ایگوهای ساده پژوهشی ب  خاههای ترکی ی  برسد. دخ بسیاخی از مواخد میفپژوهش

هایی از ایگوهای پژوهشی هایی برای یادگیری  توری کاخآفرینی دسم یافم. دخ هایب کتاب دخ هسام ففعاییم
اد و نگرش شاا دخ حوزه موخدمطایع  توسع  خواهد یافم و شده اسم ک  با انجام آ  خواهید دید چطوخ ابعساده
شود. پژوهش مانند جستجو یک مزاخ  اسم و های اخائ  پیشنزادهای کاخبردی بیشتری از سوی شاا فراهم میزمین 

 گیرد. خا دخ بر می 7-17گام ارزی ب  شرم جدول ب  شکل ساده س 
 



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

525 ورزشی  علوم  در  کارآفرینی  و  پژوهش  

 مراحل پژوهش در علوم ورزشی. 6-17 جدول  
 ح ی توض مراحل  ف یرد

 یعنی النوا ، اهداا، سفاال  پژوهش و خوش اجرای پژوهش خا برای خود مشخ  کرد   طراحی پژوهش  1
 ها گیری از آ آوخی اطالالا ، تحزیل و نتیج یعنی برای پاسخ ب  سفاال  جستجوکرد  و جاع اجرای پژوهش  2
 آمده از پژوهش  دسمب  خسانی دخباخه نتایجیعنی بازاخیابی و اطالع انتشاخ نتایج 3
کند. دخ مرحز  بعد فاهداا طوخکزی مشخ  میدخ ایب زمین  فالنوا   یا هدا کزی، مسیر پژوهشی شاا خا ب       

اختصاری و سفاال  پژوهش  جبئیا  موخدبرخسی و دخ ادام  فخوش اجرای پژوهش  چگونگی اجرای پژوهش شاا 
 توج  کنید.  7-17دهد. برای ناون  ب  یک ایگوی ساده دخ طراحی پژوهش ب  شرم جدول خا نشا  می

 یک نمونه ساده از طراحی پژوهش  . 7-17 جدول    
 ح ی توض مراحل  ف یرد

 های تخصصی مدیریم دخ الزوم وخزشی بندی گرایششناسایی و اویویم النوا  پژوهش  1
ها برای  بندی کرد  آ مدیریم وخزشی دخ الزوم وخزشی و اویویمهای  شناسایی کرد  انواع گرایش هدا کزی  2

 انتخاب  
 های مدیریم وخزشی دخ الزوم وخزشی ایف( شناسایی انواع گرایش اهداا اختصاری  3

 های مدیریم وخزشی دخ الزوم وخزشی بندی انواع گرایشب( اویویم
 اند؟  های مدیریم وخزشی دخ الزوم وخزشی کدم ایف( انواع گرایش سفاال  پژوهش  4

 های مدیریم وخزشی دخ الزوم وخزشی ب  چ  روخ  اسم؟ بندی انواع گرایشب( اویویم
خوش اجرای   5

 پژوهش 
 ایف( خوش پژوهش کینی و استناده از مصاح  

  15تا  10نظر دخ خشت  مدیریم وخزشی ک  تعداد محدودی بیب  ب( جامع  موخدبرخسی، افراد راحب
 شود.  ها مصاح   میروخ  غیرتصادفی و هدفاند انتخاب و با آ ننر ب 

ها  ساختاخیافت  ب  ایب نحو ک  ابتدا دخباخه انواع گرایشها شامل سفاال  نیا آوخی دادهم( ابباخ جاع
شود ک  کدام گرایش از آینده بزتری  ازآ  پرسیده میشود و پسشده سفال می یا تکایل فزرسم تزی  

 برخوخداخ هستند و ب  چ  دییل؟  
 شدهآوخی ها بر اساس نظرا  جاع شده و داد  خت   ب  گرایشآوخیهای جاع د( تحزیل داده

 گیری و اخائ  پیشنزادهای کاخبردی ه( بحث و نتیج 
گرایش مدیریم خا داخند، با هایب پژوهش ساده بسیاخی از افرادی ک  هصد تحصیل دخ خشت  الزوم وخزشی و      
گیری خود خا کاهش دهند یا با پیشنزادهای مفثر ب  دیگرا  مشاوخه دهند. توانند تا حد زیادی ضریب خطای تصایممی

های احتاایی ای برای نوآوخی و کاخآفرینیتوا  مقدم از سوی دیگر با شناسایی خاه ردهای اختصاری تجرب  نشده می
 .  داشم
 

 . دانشگاه کارآفرین و علوم ورزشی5-17
های برجست  دنیا برای سازگاخی خود دخ تحوال  محیطی، ب  دانشجویا  الزوم وخزشی باید آگاه باشند ک  دانشگاه

 اند. واخد شده 8-17های جدید فسوم و چزاخم  ب  شرم جدول نسل
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 نیروی متخصص های دانشگاهی برای تربیت انواع نسل. 8-17 جدول  
 ح ی توض انواع  ف یرد

 تککید بر نظام آموزش محوخ با محوخیم استاد، کتاب و سخنرانی نسل اول  1
 های پژوهشی تککید بر نظام آموزش و پژوهش محوخ، اضاف  شد  فعاییم نسل دوم  2
 تککید بر تربیم نیروی کاخآفریب دخ حوزه تخصصی  نسل سوم  3
 تککید بر تربیم نیروی خالق متخص  با تککید بر نیازهای امروز و آینده جامع    نسل چزاخم  4
های آ  دانشگاه دخ تواند بر اساس ظرفیمهای مفثر برای تحصیل دخ یک دانشگاه میبدیزی اسم ک  انتخاب     

الزوم وخزشی باشد. فرایندهای های کاخآفرینی و خالهیم فرد دخ زمین  تخصصی موخدمطایع  دخ سازی تواناییباینعل
الزم برای برهراخی اخت اط مفثر فرنعم و بازاخ  با فمراکب دانشگاهی و پژوهشی  الالوه بر نقش آ  دخ توسع  وخزش، 

ها س  وظین  اساسی ب  شرم جدول کند. برای ایب امر دانشگاهزمین  تربیم نیروی کاخآمد دخ الزوم وخزشی خا فراهم می
 اخند. خا بر الزده د 17-9

 ها برای ارتباط با صنعت و بازار. سه وظیفه کلیدی دانشگاه9-17جدول 
 وظایف  ردیف 

 کاخ  بازاخ دخ حضوخ برای هاآ   کرد   آماده و  دانشجویا  دانش اختقای و  آموزش 1
 رنعم و بازاخ   پژوهشی بخش نیازهای کرد   برطرا و شناخم 2
 بزین  خدما  اخائ  و  محصوال  تویید جزم  جدید هایفناوخی توسع  3
ویژه وظین  ها ب  دالیل مختزنی حداهل دخ بخش وخزش، هنوز ایب وظایف کزیدی و ب خسد دانشگاهنظر میب     

خسانند. ایب مزم تککیدی اسم تا دانشجویا  با شناخم خاه ردهای مفثر دخ ایب زمین ، نخسم جدول خا ب  سرانجام نای
 با تالش بیشتر کا ودهای نظام آموزشی خا برای آینده کاخی خود ج را  کنند. 

ها با نیازهای های دانشگاهی  و انط اق نداشتب ایب آموزشفارز  بیب بخش فرنعم، بازاخ و جامع   و فآموزش     
آموختگا  دانشگاهی حوزه الزوم وخزشی اخ کاخ، مشکزی اساسی اسم ک  منجر ب  افبایش مستار نرخ بیکاخی دانشباز
های موخدنیاز بازاخ کاخ دخ دوخه تحصیل اسم. دخ شود. از دیگر دالیل برجست  دخ ایب امر، فقدا  کسب مزاخ می

ایی ارول الزوم وخزشی  و فتوانایی هدخ  انجام کاخ  کاخآفرینی وخزشی دخ نظام دانشگاهی تککید بر فآشنایی و شناس
طوخ ناه  اسم، زیرا اغزب هم ب خسد دخ نظام دانشگاهی فعزی، تککید تنزا بر خوی بخش اول و آ اسم. ب  نظر می

 های الزوم وخزشی، از توانایی هدخ  انجام کاخ متناسب با نیازهای بازاخ برخوخداخ نیستند. آموختگا  خشت دانش
 

 . مبانی کارآفرینی ورزشی6-17
شده اسم. معرفی 10-17شود دخ جدول ای ک  با خویکردهای کاخآفرینی دانشگاهی مطرم میتریب مناهیم پای مزم 

های ایجادشده کاخآفرینی ها از فررممندی آ آشنایی دانشجویا  الزوم وخزشی با ایب مناهیم پای ، ب  شناسایی و بزره
 کند.  ها کاک میدانشگاهدخ سطح 
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 . مفاهیم پایه کارآفرینی دانشگاهی 10-17جدول 

 توضیح  مفهوم  ردیف 
 . شود منجر  جدید محصول یا خدما  ب  تواندمی  ک  جدید فکر یک تویید فرایند پردازی ایده 1
جدید،    بازاخی  هدیای، ایجاد  محصویی   تویید  برای  جدید  ایجدید، کاخبرد شیوه  کاالی  یک  شامل معرفی کارآفرینی 2

   رنعم و بازاخ یک برای  جدید ساختاخی اویی  یا ایجاد مواد تکمیب برای جدید من عی کاخبرد  و کشف
 کنند.  وکاخ خود خا معرفی میزیاد ک  با یک مدل کسب  خشد با هابزیم کوچک یا گروهی شرکم آپ استارت  3
آپ  استارت  4

 ویکند
-ها و تعامل با مشتریا  و سرمای آپآموزشی برای معرفی، الرض ، توسع  استاخ  خویدادی با خویکرد 

 گ اخا  دخ دوخه زمانی س  خوز آخر هنت     
ها و تعامل و ج ب مشتریا  و  آپخویدادی با خویکرد تجاخی برای معرفی و الرض  استاخ   دمو استارپ 5

 خوزه گ اخا  دخ زما  کوتاه یک سرمای 
 بازاخ فناوخی و محزی برای م ادی  انواع فناوخی و اطالالا    بازار  فن 6
ها دخ دوخه زمانی کوتاه  ها ب  الازیاتی شد  ایدهو مشاخکم با آ    هاآپ حاایم استاخ    با  هایی ک شرکم دهنده شتا   7

 شود.  کنند. ب  انواع ببخگ و هدختاند آ  فرشت  یا آنجل گنت  میکاک می 
 افباخ دخ یک محیا   آوخی چند نرموکاخ نوپا مانند فخوبیکا  و جاع کننده چند کسبهای تجایعشرکم اگریگیتور  8
ثار خسید   و امثال آ   برای ب   کاخگاه آزمایشگاه، فیبیکی، مانند ففضای انکوباتوخ، با انواع حاایم یا رشد  مرکز 9

 یک ایده 
های متقاضی محصوال  جدید دخ  چندتیم نوآوخ با هاکاخی مراکب تحقیقاتی و شرکم متشکل از یک یا   مرکز نوآوری  10

 های بزندمد   یک حوزه تخصصی دخ هایب برنام 
پارک  11

 وفناوریعلم
سازمانی با هدا افبایش ثرو  جامع  از طری  تشوی  و اختقاء فرهنگ نوآوخی و افبایش توا  خهابم  

 خک با اخائ  انواع تسزیال  و خدما  بنیا  وابست  ب  پاهای دانششرکم
محوخ،  افبایی الزم و ثرو ، توسع  اهتصاد دانشمنظوخ هم شرکم یا مفسس  خصوری یا تعاونی ک  ب  بنیان دانش  شرکت 12

های برتر و یا سازی نتایج تحقی  و توسع  دخ حوزه فناوخیتحق  اهداا الزای و اهتصادی و تجاخی
   افبوده فراوا  اسم.اخزش 

سازی الزم مشاوخه  تجاخی  اهداا ب  ها برای خسید ها یا افراد و شرکمآپافراد مجربی ک  ب  استاخ   مشاور یا منتور 13
 دهند.  می

 آماده کرد  محصول برای وخود ب  بازاخ و ایجاد اخزش اهتصادی برای دانش و فناوخی  سازی تجاری 14
 کند.  ارطالحی برگرفت  از کاخآفرینی و اخت اط با رنعم دخ دانشگاه ک  ایب حوزه خا معرفی می کاراد  15
بوم زیست 16

 کارآفرینی
  موفقیم  احتاال بر و اسم کاخآفرینی برای فرد تصایم مانع یا محرک ک  نزادهایی و هاسازما  افراد،ف

 . اسم  تکثیرگ اخ کاخآفرینان   وکاخکسب اندازیخاه   روخ  دخ فرد

ها، امروزه فکاخآفرینی  یا ت دیل دن ال زیادشد  ایدهپردازی  اهایم بیشتری داشم اما ب های گ شت  فایدهدخ ده     
شود. دخ فرآیند فنوآوخی  ایب ایده الهیم  منجر ب  فایده نو  میها ب  الال و ثرو  موخد تککید بیشتری اسم. فخایده

کند و دخ فکاخآفرینی ، زمین  ایجاد اخزش یا ثرو  از فایده نو  و فنوآوخی شده  فراهم نو هابزیم اجرایی پیدا می
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 برداخیبزره و النوا  فدخکب  کاخآفرینی خا نخستیب تعریف 1928 سال  کاخآفرینی( دخ )پدخ 1شومپیتر شود. ژوزامی
اسم اما تعاخیف متعددی  دخکهابل و ساده کاخآفرینی منزوم و کاخآفریب کزا  ها  مطرم کرد. باوجوداینک فررم از

دهنده سایر تعاخیف کاخآفرینی فتککید بر خز  اخزش و ثرو  تریب و بزتریب تعریف پوششبرای آ  وجود داخد. ساده
پ یر، نگر، خیسکتوا  ب  فخالق، پیشرو، آیندهها  اسم. ازجاز  رنا  یک فرد کاخآفریب میهای نو و نوآوخیاز ایده
ابزام،  تحال کنترل دخونی، مستقل، داخای هدخ  طزب، داخای مرکب زا، خز  ثرو ، توفی آفریب، اشت ال اخزش

ها ب  اهداا ایجاد اخزش و ثرو  از نوآوخیدخ انواع کاخآفرینی، برای تحق   مث م  اشاخه کرد. ننس و تنکراالتاادب 
 وکاخ  اسم. وکاخ  نیاز اسم. ای ت  امروزه تککید بیشتر بر فمدل کسبوکاخ  و فمدل کسبمواخدی چو  فطرم کسب

 
 نوآوری و فناوری در ورزش اختراع، .17-7

تواند نداشت  اسم. هر فرد میجدید اسم ک  ه الً وجود  محصول یک و ایجاد ایده یک از فیبیکی ناود فاختراع 
و دخیافم  خباذی مراجع ب  آ  خا برای خود حنظ کند. ایب کاخ با مراجع  مایکیم و جدید  خود خا ث م فاختراع
 تا دهدمی مخترع فرد معینی ب  برای مد  خا اختراع مایکیم پروان  ایب. شوداختراع  انجام می ث م یا گواهی فپروان 

  .باشند نداشت  خا آ  از ناون  تویید ب  اهدام او اجازه ح  بدو  هاشرکم و افراد سایر
 یا ایده فیک فکری  برای ایجاد هایهای جدید ب  الال  یا استناده از فتواناندیفنوآوخی  مرحز  خسید  فایده     

منظوخ ب   شدهانجام  اختراالا  ،  و  هافناوخی  ها،فایده  پیوستب  همبر ب   اهتصادی  دخ معنای  نوآوخی.  اسم  جدید   محصول 
 از ترتوا  وسیعخا می وخی  تککید داخد. بنابرایب فنوآوخی بزره افبایش یا و سیستای بز ود جدید، محصول  یک فخز 

 ایجاد ب  فمنجر اهتصادی تعریف بر بنا ک  شودمی تزقی فنوآوخی  یک زمانی فاختراع  هر. فاختراع  دخ نظر گرفم
 .یک کاالی موجود  باشد بز ود یا جدید کاالیی

ها  اسم. آ  میا  اخت اط برهراخی و افباخها، مدیریمنرم و سخم اطالالا ، فدانش، انواع از ترکی ی ففناوخی      
 بیشتری  مبیم  از  خود  خه ای  ب   نس م  باشد  کاخآمدتر  و  خوزترب   فناوخی  داخای  ک   سازما  وخزشی  و  شرکم  هر  امروزه

 داخد.  11-17های متعددی ب  شرم جدول خاه انتظاخ موخد فناوخی سطح ب  خسید . خواهد بود برخوخداخ
 فناوری  سطح افزایش  های. راه11-17جدول 

 توضیح  روش ردیف 
  تحقیقا   نتایج با تزنی  و مزاخ  تجرب ، حارل از فدانش، فناوخی با سیستم  فرایند و بز ود فمحصول، فناوخی توسع  1
 موجود  خدما  و دخ تویید نوآوخی یا جدید خدما  و محصوال  ب  اختراالا  و هاایده ت دیل فناوخی ایجاد 2
 باالتر   استانداخد  سطح دخ خدما  اخائ  یا و کاال  برای تویید دیگر ب  کشوخی یک کشوخ از فناوخی انتقال فناوخی انتقال 3
   کاخبرا  بیب توزیع طری   فناوخی از کاخبردهای گسترش فناوخی اشاال  4
  و ج ب 5

 سازیبومی 
 مانند اجتااالی، محزی شرایا با فناوخی از فناوخی ، فانط اق برداخیفبزره یا یادگیری فناوخی ، فدخیافم

 اهزیای   فرهنگی و
 

 

1. Joseph Schumpeter 
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 سازی در علوم ورزشیتجاری .17-8
 و فاختراع پژوهشی ب  هایفعاییم ازانجامپس الادی، افراد حتی و مختزف هایشرکم جزا ، سراسر دخ خوزان 

محصوال  زمانی اخزش واهعی خواهند داشم ک    یابند. اما ایبمتنوع دسم می  و  مختزف  با کاخکردهای  هایی نوآوخی
منظوخ   اهدامی برای هایب  سازی برسند  یا فت ییری اثربخش خا ایجاد کنند . فتجاخی  بازاخ  دخ  کنندگا امصر  دسم  فب 

 .اسم بازاخ  ها دخآ  فروش دخ جزم انواع کاال یا خدما  هایب دخ هانوآوخی و اختراع ها،ایده از برداخیو فبزره
جدید یا موجود دخ جای دیگر و تازه دخ محل جدید باشد.  خدمم یا محصول  یک تواند برایمی سازی فتجاخی
توانند با کاخبردی جدید و متناو  اخائ  شوند. ایب اهدام برای های ه زی هم مینوآوخی  و  اختراالا   از  برخی  هاچنیب

ها دخ ادام  معرفی اجرا خواهد بود ک  برخی از آ دانشجویا  و فعاال  الرر  الزوم وخزشی با ایگوهای مختزنی هابل
 خواهند شد. 

 
 آپوکار جدید یا استارتکسب .17-9
ها شخصی بوده گ اخیوپنج دخرد مواخد سرمای حدود پنجاهوکاخهای موف  نشا  داده اسم ک  مروخی بر کسب     

گ اخا  خطرپ یر، س  اسم و سیبده دخرد از طری  خانواده و دوستا ، هنم دخرد از طری  وام، چزاخدخرد سرمای 
-ها و دوازده دخرد سایر مواخد بوده اسم. ایب تحقی  پیام ببخگی داخد ک  برای بسیاخی از کسبدهندهدخرد شتاب

توا  با سرمای  شخصی و حداهل امکانا  شروع کرد )برگرفت  های وخزشی  میآپکاخهای وخزشی جدید یا استاخ و
 (. 1397روخ  آنالیب از کانادا دخ دانشگاه رنعتی شریف، هنتم شزریوخ از سخنرانی کاخگاهی الزی شزرابی ب 

 100 هر از دهد ک نشا  می جزانی ه داخد. آماخهای سنجیدنیاز ب  شناخم و حرکم با گام آپ،استاخ  ایجاد     
معروا  هایآپاستاخ  موفقیم ب  هاآ  از ده موخد موف  شاید یکی از و خوخندمی موخد شکسم 90 آپاستاخ 

منبی  فررم ایب آماخ ب  .برسند  کاال و اسنپ دخ سطح کشوخ گوگل دخ سطح جزانی یا دیجی  فیس وک،  فآمازو ،  مانند
نظام دانشگاهی اسم ک  با مطایع ، دهم و حضوخ مشاوخا  نخ   زمین  آموزش و کسب تجاخب اثربخش طالیی دخ 

 تر بعدی باشد. وکاخهای با کینیمای برای کسبوکاخ جدید، مقدم یافت  و تجاخب هر کسبافبایش
 هایحوزه  از  بسیاخی  اش اع  و  الزم  فگسترش  با.  نویب اسم  شیوه  ب   کاخآفرینی  آپ نوالیباید توج  داشم ک  استاخ     

ها اهایم بیشتری پیدا کردند. ایب شاخ   زما    و  نوآوخی  مانند ففناوخی،  های کاخآفرینیشاخ  برخی  وکاخ ،کسب
 آپفاستاخ  ساده متعددی داخد اما براساس تعرینی آپ تعاخیفها هستند. استاخ آپهای ارزی استاخ از ویژگی

نوالی از هایی ک  ب آپهایب جزم تعداد استاخ پ یری  اسم. ب م تنی بر خشد سریع و مقیاسجدید و  کاخیوکسب
دییل اهایم کنند، زیاد اسم. ای ت  باید توج  داشم ب های وابست  ب  آ   استناده میفوب، موبایل، اینترنم و فناوخی

های ایب حوزه دخ حال آپم وخزشی، استاخ ای الزوخشت های بیبحوزه فالزوم انسانی ، فالزوم اجتااالی  و حوزه
آپ، ب  معنای امکا  استاخ  هایویژگی تریبمزم النوا  یکی ازب  پ یریگسترش یا پ یریگسترش هستند. مقیاس

 و اداخی  اسم. دخ ایب مقیاس تناسب  انسانی  فمایی،  استناده از منابع  حداهزی دخ  افبایش  با  وکاخ کسب  فمدل   توسع  یک
بسیاخ بیشتر  سودآوخی و وکاخکسب اخزش و نداخد وجود سود افبایش ها باو هبین  کاخبرد منابع افبایش بیب مستقیم



 

  Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

530 مبانی علوم ورزشی

 شود  برابر  چندیب  گ شت   سال   ب   نس م  شاا  وکاخکسب  پ یری باید دخآمدبرای مقیاس  یعنی.  موخداستناده اسم  از منابع
. نیسم  پ یرمقیاس  وکاخایب یعنی کسب  شود،  برابر  ها هم دوهبین   دخآمد،  شد   برابر  دو  با  بااند. اگر  ثابم  هاهبین   ویی

شود شاید می برابر دو ک  سود دوم حایم دخ و اخت اط نداخد کاخ ودخ فکسب ب  موفقیم پ یریدخ ایب معنا مقیاس
ها دخ حوزه آپاستاخ  پ یری وجود نداخد. از دالیل وجود تعداد باالیپیشرفم کرده باشد اما مقیاس کاخوکسب

ها تر دخ ایب حوزه اسم ک  ای ت  تالش از ایب ظرفیمپ یری و هبین  نس تاً پائیبفکامپیوتر، اینترنم و موبایل  مقیاس
 برای کاخبرد بیشتر دخ فالزوم وخزشی ، خو ب  افبایش اسم.

 هاسال   برای  فباشگاه وخزشی  ک   ناون  یک  برای.  نیسم  آپاستاخ   یک  هم یبوماً  کوچکی  وکاخ جدید وکسب  هر     
. نیسم  آپاستاخ   اسم،  افبایش  حال   دخ  دخآمدش  و  مشتریا   و  فروشدمی  ه زی  مشخ   خوش  با  خدما  وخزشی خا

فباشگاه وخزشی  یک اما. اسم شدهانتخاب ه زی موجود هایمدل و تجربیا  اساس بر وکاخکسب مدل  ابتدا از چراک 
های تر و از طری  ش ک خدما  وخزشی جدید  ک  خدما  وخزشی خود خا دخ منطق  ج رافیایی وسیعدهنده اخائ 

 . اسم آپ کند، فاستاخ اجتااالی الرض  می
 وکاخکسب مدل  یافتب یک هدا با موهم آپ خا فتشکیل سازمانیتوا  استاخ می کامل و جامع تعریف دخ یک     

 12-17کزیدی ب  شرم جدول  ارطالم چند دخ ایب تعریف. مشخ   دانسم زمانی دخ پ یرمقیاس و تکراخپ یر
 داخد.   وجود

 آپ . اصطالحات کلیدی در تعریف استارت 12-17جدول 
 توضیح  اصطالح  ردیف 

 نشده  یا شدهث م شرکم  یک هایب  دخ هاآ  بیب اخت اطا  ش ک  و بیش از یک ننر با ابباخها سازما  1
  سریع کاخوکسب مدلو  کوتاه زما  دخ موهم  2
و م تنی بر نیاز هاا  زما  جامع  یا    مشخ  زمانی  مقطع یک آپ دخبخشی و توفی  استاخ  تککید بر نتیج  مشخ   زما  3

 بازاخ 
 توسع (  و وکاخ )منزوم تحقی هدا کسب  ب   منظوخ خسید تککید بر جستجو ب   یافتب 4
  مدل 5

 وکاخکسب 
و   فرهنگی اجتااالی، اهتصادی،)  یا کسب اخزش اخائ   منظوخ ایجاد،کاخها ب  خاه  و هاخوش از ایمجاوال 
   امثال آ (

 دخآمد باشد.   تکراخ با افبایش ک  دخ هر هابل تکراخ متعدد وکاخ منجر ب  اخزش دخ دفعا مدل کسب تکراخپ یری  6
وکاخ متناو   تککید داخد. دخ فمدل کسبوکاخ جدید  ب  فهابزیم خشد زیاد  و آپ یا کسبدخمجاوع فاستاخ       

وکاخ  تککیدداخند. فمدل ها بر فمدل کسبآپوکاخ  بود ویی امروزه استاخ گ شت  تککید بیشتر بر فبرنام  یا طرم کسب
دهنده  حاضر ب  پرداخم ک  فطرا مقابل  یا فشتابنحویوکاخ  یعنی فانتخاب بزتریب خوش اخائ  یک طرم  ب کسب

وکاخ مناسب و اجرای آ  باشد. برای ناون  اسنپ خیزی جاها کاخ کرد و موف  ن ود اما با یک مدل کسب پول برای
توا  ب  ففررم بازاخ، آپ جدید، میها دخ اخزیابی یک استاخ تریب ویژگیگ اخ مفثر موف  شد. از مزمج ب سرمای 

ی معاول و وجود بزندهاتی باال دخ االضای تیم  اشاخه پ یرزما  مناسب وخود ب  بازاخ، تعزد تیم، ساختاخ تیم، مقیاس
 کرد. 
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 آپ ورزشیگیری یک استارت. فرایند شکل1-9-17

آپ  وخزشی ابتدا باید استعدادهای خود و نیاز بازاخ خا شناخم و سپس ب  فدانش داد  ب  یک فاستاخ برای شکل
خواهند دخ آ  موف  باشند، باید توسع  اسم و کسانی ک  میخشد و آپ  دانشی خوب آپ  مجزب شد. فاستاخ استاخ 

اندازی ها  وجود داخد اما برای خاهآپخوز کنند. هرچند انواع مختزنی از فاستاخ طوخ دائم دخ ایب حوزه ب خود خا ب 
 استناده کرد.  13-17توا  از مراحزی ب  شرم آپ معاویی وخزشی  مییک فاستاخ 

 آپ مراحل استارت . 13-17جدول  
 توضیح  مراحل  ردیف 

 دخ حوزه وخزش  مشتریا  یا دخ پاسخ ب  نیازهای دخ جزم حل یک مشکل یا معضل آپ استاخ  طرم یا ایده 1
   آزمایشی ایده  اجرای آزمایش 2
  خای   النوا برای ناون  خویینگ ب )گ اخ برای الازیاتی کرد  ایده با پیگیری شناسایی یک سرمای  آپ استاخ  ایجاد 3

 پاسخ مننی گرفم(.   خمانش انتشاخ دخ مقابل پیشنزاد گ اخ سرمای  100 از بیش از پاتر هری
  دخآمد کسب نرخ با دخآمد و کسب دخآمد )هنوز میبا  هدا  بازاخ  ب  آپمعرفی استاخ   دخآمد  کسب ب  شروع 4

 ( .فارز  داخد شدهتعییب
 . شود می ت دیل وسیع وکاخکسب  یک ب  شناخت  و بایقوه  کاخبرا  تاام توسا آپاستاخ  بزوغ 5
دن ال نوآوخی، نو ناشی از فخالهیم  ب  ایده با فرد آپ نقش مزای داخد. دخواهعو نوآوخی دخ استاخ  خالهیم     

 آپ موف استاخ  کاال ناون  یکاسم. دیجی آ  ایده نو از دخآمد کسب برای هاییکرد  و شناسایی خوشالازیاتی
 از  بعد. خریدند تزرا  بازاخ از دیجیتال خا یک دوخبیب  اینترنم و با جستجو دخ 1384 سال  دو برادخ دخ .اسم ایرانی
 ید، زمین  تکسیسخر تجرب  از ناخوشایند اتناق دوم اسم! ایبمتوج  شدند ک  ینب دوخبیب تعایری و دسم  خوز چند

 سال پایا  اندازی کردند و تاخاه ننر 5 اویی  کاال خا با کاخکنا سایم دیجی 1385ها دخ سال آ  .شد کاال دیجی شرکم
 . افبایش دادند ننر 700 کاخکنا  خود خا ب  93
 

 های ورزشیآپ. انواع استارت2-9-17
شرم جدول کاخی  ب ایده  ب  س  دست  فابتکاخی، ارالحی و کپیهای وخزشی خا بر اساس فنوع آپتوا  استاخ می

 تقسیم کرد.  17-14
 آپوکار جدید یا استارت های انفجاری کسب. انواع ایده14-17جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
 مانند اختراع و اکتشاا دخ حوزه وخزش ابتکاخی  1
 انواع کاال یا خدما  دخ وخزش برطرا کرد  نواه  و ایرادا   بازسازی و ارالم  2
 کپی کرد  کاخ بقی  و اخائ  دخ محیا یا شرایا جدید   کپی با ت ییر از ایده موجود  3
خار خود خا داخد. برای آ  باید دخ مرز دانش حرکم کرد  های ابتکاخی وخزشی  خوب اسم اما دشواخیفایده     

های ابتکاخی وخزشی  زیادی هستند ک  اگر اجرا شوند بسیاخ دخآمدزا خواهند و خالق بود تا بتوا  آ  خا انجام داد. فایده
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ها و ن  خیزیها برای آ  مناسب اسم. برای ناوبود. اما باید توج  داشم ک  تا چ  حد شرایا، استعدادها و سرمای 
دن ال خسید  ب  فدخما  هطعی سرطا   هستند ک  هنوز توفی  پیدا دخمانی  ب -های ببخگ فاهتصادیحتی شرکم

 اند.  نکرده
ک  بسیاخی تواند فررم خوبی باشد. ازآنجاییشده وخزشی  دخ کشوخی مانند ایرا  میهای بازسازی و ارالمفایده     

دییل ضعف دخ اطالالاتی چو  فبازاخیابی، سواد مایی و امثال آ   اسم با آشنایی وکاخهای کوچک ب های کسباز ناکامی
سفاال  کزیدی برای وخود ب  ایب ها خا مطرم کرد. توا  فایده ارالم و مشاخکم  دخ آ وکاخ جدید میبا دانش کسب

 اند از: وکاخها ال اخ الرر  از کسب
 وکاخ چیسم؟دییل موفقیم کسب •

 وکاخ چیسم؟ییل الدم موفقیم کسبد •

 حل اسم؟اگر موف  نیسم، آیا چایش آ  هابل •

 توا  آ  خا انجام داد؟ حل اسم، چگون  میاگر هابل •

توا  فایده بازسازی و ارالم دخ وخزش  خا هاراه با پیشنزادهای شراکم دخ سود با پاسخ ب  ایب سفاال  می     
 د. وکاخ اخائ  کرتوفیقا  ب  راح ا  کسب

کپی کرد  برای کتاب، مقای  و آثاخی امثال آ  محل اشکال اسم اما دخ  کاخی یا ایده هرضی اسم.دست  سوم کپی     
شرط خالایم اموخ حقوهی و هانونی بالمانع وکاخ، ب های خهابم دخ کسبالنوا  ایجاد فررموکاخی ب محصوال  کسب

خ کشوخ آمریکا اسم )برگرفت  از سخنرانی کاخگاهی الزی شزرابی اسم. فاسنپ  دخ ایرا  یک ناون  مشاب  از اوبر د
 (.  1397روخ  آنالیب از کانادا دخ دانشگاه رنعتی شریف، هنتم شزریوخ ب 

پ یر ، فبا وکاخ کوچک ، فمقیاسزندگی ، فکسبها شامل فس کآپبندی شش نوع ارزی از استاخ دخ یک دست      
شده اسم معرفی 15-17های ببخگ  و با مفسسا  اجتااالی  و ب  شرم جدول فروش سریع و اننجاخی ، فشرکم

 (. 2011، 1)فوخمسکی
 آپ برای عملیاتی شدن . انواع استارت 15-17جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
 ها و امثال آ  م تنی بر برخسی محل زندگی، س ک زندگی، و اموخ خرید، آموزش، پرداخم س ک زندگی 1
اغزب با فمایکیم خانوادگی ، فکاخکنا  محزی یا خانوادگی ، فداخای سودهای مشخ   و فاغزب   کوچک وکاخ  کسب 2

 پ یری   بدو  هصد اویی  مقیاس
آپ دخ کناخ گیری از انواع استاخ های نوآوخ و بزرهخویکرد سیزیکو  وایی با هدا تجایع خوش  پ یریمقیاس 3

 هم برای خسید  ب  مقیاس ببخگ دخآمدزایی  
 با هدا فروش کزی ب  یک شرکم ببخگ    فروش سریع  4
 برای استق ال از محصول جدید   ت ییر ذائق  مشتری، فناوخی جدید، هوانیب، خه ای جدید و امثال آ   شرکم ببخگ  5
 پ یری   با هدا ساختب دنیایی بزتر برای زندگی بدو  تککید بر مقیاس اجتااالی  6

 

1.  Foremski 
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النوا  ب   آپ ناب ستاخ فا  شوند. نظری میها  ب  دو نوع فسنتی و نویب  تقسیم  آپبندی دیگری فاستاخ دخ دست      
شکسم    خیسک  کاهش  برای  ماکب  خاه  مفثرتریب  دخ  محصول   یا  وکاخکسب  یک  ساخم  برای  خوشی نویب بر فسیستای

 تزقی فرضیاتی وکاخکسب و محصول  هایایده ها  محصول  و وکاخکسب اندازیخاه برای خویکرد ایب دخ .تککید داخد
 داد  بیرو  الزای، کرد آزمایش بر خویکرد ایب. شوند االت اخسنجی بازاخ دخ سریع کرد آزمایش با باید ک  شوندمی

 فزسن   ناب،  مدیر   هایخوی   هاانند  .برسد  معت ر  یادگیری  ب   تا  اسم  استواخ  مشتریا   بازخوخد  و  محصول   تکراخشدنی
 اسم محصول  ساخم فاز طی دخ آفریباخزش کاخهای افبایش و فایدهبی کاخهای ح ا دن ال ب  ناب آپاستاخ 

 فمحصول  و  منصل  وکاخکسب  هایفطرم  بیرونی،  کال  گ اخیسرمای   ب   نیاز  بدو   بتوانند  هاآپاستاخ   ک   ایگون ب 
 کاخآفرینی فرایند ها  دخدن ال از بیب برد  فاتالا وهمایب خویکرد ب  .باشند بیشتر  داشت  موفقیم با شانس نق بی

گ اخا  ، فتشکیل تیم ، فمعرفی سرمای  وکاخ ، فاخائ  طرم ب کسب فرایندهای فنوشتب طرم سنتی سنتی اسم. دخ خوی 
دن ال آپ ناب  ب گیرد. اما خویکرد فاستاخ هایی منصل موخدتوج  هراخ میمحصول  و ففروش محصول  دخ گام

 . (1394خسانی کاخآفرینا ، اطالع ها اسم )پایگاه جامعوخان  کرد  ایب گامبزره
ها بیشتر آپکوش باشی . ه ل از ایب خوش استاخ شعاخ ایب خوش ایب اسم ک  فبیشتر باهوش الال کب تا سخم     

شد ک  ایرادش آ  بود ک  با جزو خفتب و الازیاتی شد  کاخ، توهف و ج را  اخزیابی میوکاخ  پیشاز طری  فطرم کسب
کسی ک  سواخ ب ر اسم، ف گویدایاثل کانادایی اسم ک  میبسیاخ مشکل بود. ایب امر مصداق یک ضرباشت اها  

وکاخ  مانند گوی بویینگ اسم ک  وهتی تواند هر وهم دیش خواسم پیاده شود! . دخ تش ی  دیگری فطرم کسبمی
های کنترل از خاه دوخی اسم دستگیره آپ ناب،توا  آ  خا متوهف کرد؛ اما مصداق استاخ شود، دیگر نایپرتاب می

 کند.ک  امکا  کنترل اشیاء موخدنظر خا از دوخ فراهم می
شود ک  داخای س  اس  نیب مطرم میالآپ ناب بدو  سرمای  یا بیآپ بنام فاستاخ امروزه نوع جدیدی از استاخ      

آپ، الازیاتی تریب ویژگی ایب نوع استاخ مزمآپ و پروژه پایانی  اسم.  آپ، پروخش استاخ مرحز  فخیبش استاخ 
روخ  آنالیب از کانادا دخ دانشگاه رنعتی )برگرفت  از سخنرانی کاخگاهی الزی شزرابی ب  کرد  آ  بدو  سرمای  اسم

(. یکی از ایب خویکردها استناده از فبازاخیابی دیجیتال و فضاهای مجازی برای ت زی ا   1397شریف، هنتم شزریوخ 
 ال آ  اسم. و امث

 ها  های ورزشی در دانشگاه. استارت3-9-17
آپ وخزشی  خا گیری فاستاخ های مزم دانشگاه کاخآفریب ایب اسم ک  امکا  تجرب  مراحل شکلیکی از ویژگی

گیری  و فافبایش توفیقا  دخ الازی کرد  ها، احتاال فکاهش خطاهای تصایمآوخد و با حاایم از آ وجود میب 
های خود ب  شود ب  کاک اساتید و کاخکنا  دانشگاه و هاکالسیکند. ب  دانشجویا  توری  میها  خا فراهم میایده

النوا  یک وکاخ  خود خا کامل کنند تا ب های وخزشی  بپردازند و دخ هر مرحز  فتجاخب کسبآپتشکیل فاستاخ 
 کاخآفریب تربیم و شناخت  شوند
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   اکسلریتور یا دهندهشتا    .17-10
وکاخهای کسب رحیح و سریع شرکتی برای تکمیب خشد آپ ،استاخ  دهندهفشتاب مشخ  طوخب  یا دهنده فشتاب 

 الزم یا ش ک  دانش کافی، مایی توانایی از نوآوخی و ایده راح ا  از توجزیهابل تعداد. اسم خود جدید زیرمجاوال 
 آپاستاخ  موخدنیاز خدما  از ایمجاوال  دهندهنیستند. شتاب برخوخداخ کاخوکسب توسع  مناسب برای بازاخیابی

خا فراهم   کوتاه   تقری اً  زمانی  بازه  یک  دخ  استقراخ  جزم فضایی  و  تجزیبا  ها،فناوخی  مشاوخه،  انواع  مایی،  مانند فمنابع
 شرکتی  ب   آ   ت دیل  و  آپوکاخ جدید یا استاخ کسب  یک  تقویم  دهنده،شتاب  خسایم تریبارزی  حقیقم  دخ.  کندمی

 .کند خشد  و فخهابم بازاخ دخ تنزاییب  بتواند دهندهشتاب حاایم از خروم از بعد ک  اسم
ها دخرد سزام آ   30تا    10ها مشاخکم کرده و بیب  آپها اغزب شرکتی خصوری هستند ک  با استاخ دهندهشتاب     

شوند یا از ایگوهای دیگری و خاخم می فروشندآپ میها، سزم خود خا ب  استاخ ب  خشد آ خرند. پس از کاک  خا می
ها دهندهتریب شتابآوا  یکی از معروا  شود. فسرهای ببخگ ففرشت  یا آنجل  گنت  میدهندهکنند. ب  شتاباستناده می

دهندهای بر شتابدخ حال حاضر تککید ویژه کاال شروع کرد و ب  سزام ببخگی دسم یافم.دخ ایرا  اسم ک  با دیجی
 دهندهشتاب  شود. یک مرکبها دخ ایرا  از سوی معاونم فناوخی خیاسم جازوخی رادخ میا وجود داخد و مجوز آ ه

 توسع  تکسیس ، زمین  خشد،  تازه  وکاخهای کوچکها  و فکسبماکب اسم با فراهم کرد  فضای کاخی برای فشرکم
جدید فراتر از اهداما   وکاخهایکسب ک  بر خوی خشد دخ ادام  هایب مسیر مراکبی. ا فراهم کندها خآ  موفقیم و

بعد  آپبا انتخاب چند استاخ  هادهندهشتاب خشد  معروا شدند. برخی کردند ب  فمراکبدهندگی فعاییم میشتاب
ها دهندهشتاب ایب تناو  تریبکند. ارزیتکمیب میشد  منظوخ مستقلها خدماتی خا ب از یک خویداد خهابتی برای آ 

و فاستناده از مشاوخا  تواناند و با  ها آپاستاخ  ب  خدما  محدود و کوتاه اخائ  زمانی فدوخه سنتی، خشد با مراکب
دهنده  مشاوخه تخصصی های منتخب شتابآپوکاخ  اسم. فمشاوخا  متخص   ب  استاخ های کسبسابق  دخ حوزه

سازی  و فاخت اط طرم وکاخ ، فهااهنگهایی چو  فایجاد ظرفیم دخ طراحی کسبدخ زمین  ها ودهندهاوخا  شتابمش
دهند. افراد مشاوخه دهنده دخ هایب فمنتوخ  و وکاخ معت ر  اخائ  میمنظوخ دستیابی ب  یک فمدل کسببا تجزیبا   ب 

توانند با ایجاد یک برخی کاخشناسا  و االضای الزای الزوم وخزشی، میدهند. فمشاوخ متخص   ایب کاخ خا انجام می
های وکاخها دخ الزوم وخزشی  و فمشاوخهمنظوخ فایجاد یا بز ود کسبدهنده  ب  آموزش تخصصی ب فشرکم شتاب

 آپی  کاک کنند. استاخ 

 

 آپیرویدادهای استارت .17-11
 ویکند آپآپ دمو  اشاخه کرد. استاخ آپ ویکند  و فاستاخ فاستاخ  توا  ب آپی میازجاز  مواخد خایج استاخ             

 برگباخ 16-17شرم جدول هایی ب اغزب با ویژگی ک  اسم کسب تجرب   و فآموزش خویکرد با کاخآفرینان  خویدادی
 . شودمی
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 آپ ویکندهای رویداد استارت . ویژگی16-17جدول 
 هاویژگی هاویژگی ردیف 

 . شودمی  برگباخ( جاع  تا چزاخشن   از ایرا  دخ) هنت   انتزای خوز 3  دخ الاوماً زما  1
2 

 

 

 کاخآفرینی  ب  مندالاله   و پردازایده کنندگانیبا شرکم کنندگا  شرکم
 ها آپاستاخ  سایر ایده تحق  برای پشتی ا  یا ایده داخای ایخایان   نویسا با شرکم برنام 

  برای هاآپاستاخ   هایطرم و هاایده  شناخم و برخسی ب  ک  یا کسانی تجاخی مدیرا با شرکم 
 کنند. می  خیبیبرنام  بعدی هایگ اخیسرمای 

 ها  آپبرای استاخ   هاییبا شرکم بازاخیاب
 اسم.   ساالم 54 اغزب طی شکل اجرا  3

 کند.  کامل می  خا خود تیم و مطرم خا خود ایده تیم هر آ  دخ
  گ اخا سرمای  نظر و اجرا شکل بزتریب ب  خا خود فایدهف خویداد برگباخی مد  هر تیم سعی داخد تا دخ

 . کند  جزب خا
و  ایده اجرای برای منظوخ تشکیل یک تیمب  پردازا ایده برای فررتی و مکا  ویکند  آپفاستاخ  حقیقم دخ     

مروخ  17-17توا  دخ جدول ویکند خا می آپاستاخ  برگباخی مطائب اسم. خونددخ فضایی  تازه  شناسایی فشرکای
 شود. شب تا جاع  دخ نظر گرفت  میکرد. دخ ایرا  خوزهای آخر هنت  از چزاخشن  

 آپ ویکند بندی یک رویداد استارت . جزئیات زمان17-17جدول 
 برنامه   ساعت  روزها ردیف 

 گویی آمدخوش  18:30 چزاخشن   1
 شام 19:00
 کنندگا  با یکدیگر فررم برهراخی اخت اط و آشنایی و رایام شرکم 19:30
 کنندگا معرفی شرکم 20:00
 گیری تیم شکل 20:30
 بندی و اختتام خوز اول جاع 21:00

 ر حان  9:00 شن  پنج 2
 وکاخ تزی  مدل کسب 10:00
 کنندگا (کاخبر )شناسایی اخزش محصول برای استناده االت اخسنجی از دید  12:00
 ساالا  مشاوخه منتوخ 14:00
  فخیسک مقابل دخ ک  معنی اطاینا  از محصوییپ یرش برای محصول  ب هابل  یا فکاین  1MVPتعییب  16:00

 باال  برخوخداخ باشد.   سرمای  احتاال بازگشم از ضریب  تویید 
 شام 18:00

 وکاخ با پاوخپوینم دک  یا چگونگی اخائ  خالر  طرم کسبتزی  فپیچ 20:00
 بندی و اختتام خوز دوم جاع 21:00

 ر حان   9:00 جاع   3

 

1. Minimum Viable Product (MVP) 
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 ها آخریب تاریب 10:00
 ناهاخ 12:00
 وکاختاریب برای اخائ  خالر  طرم کسب  12:30
 اخائ  نزایی 17:00
 شام 19:00
 االالم نتیج  داوخی و اهدای جوایب  19:30
 بندی و اختتامی جاع 21:00

کند شود و ب  مخاط ا  کاک میافباخهای اخائ  مانند فپاوخپوینم  انجام میکاخ اغزب با نرم دک یا اخائ  خالر پیچ     
گ اخا  بایقوه ، فمشتریا  ، فشرکا  فسرمای توانند  وکاخ یک تیم داشت  باشند. مخاط ا  میتا مروخی سریع بر طرم کسب

آپ ویکند  کامل اسم؛ اما دخ بسیاخی مواخد خویدادهای گ اخا   باشند. ایگوی برنام  موخداشاخه یک فاستاخ یا فبنیا 
  شود.تر هم برگباخ میآپی با توج  ب  منابع و حنظ اهداما  کزی اساسی ب  شکزی محدودتر یا دخ زما  کوتاهاستاخ 

توا   آپی هدا یا خویکرد اررزی آ  خویداد اسرم. ایب اهداا خا میتریب نکت  دخ برگباخی هر خویداد اسرتاخ مزم     
 بندی کرد. دست  18-17دخ س  حوزه ب  شرم جدول 

 آپی . انواع اهداف برگزاری رویدادهای استارت 18-17جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 آپی و تواناندسازی برگباخکنندگا آپ و شرکم دخ خویداد استاخ  گیری استاخ برای شکلتککید بر یادگیری  آموزشی  1
 ها آپ گیری استاخ  آپی و شکلتککید بر خون  برگباخی خویدادهای استاخ  ترویجی 2
 آپیاستاخ  های گ اخا  بایقوه با گروهبخش بیب سرمای تککید بر برهراخی اخت اط مفثر و نتیج  تجاخی 3
 ترکی ی از خویکردهای موخداشاخه   ترکی ی 4
 مختصر افتتاحی  مراسم یک اول، الصر خوز خوزه، دخ های س آپ ویکنددخ فرایند برگباخی خویدادهای استاخ      

 کنندگا شرکم از یک هر ب  سپس .کنندمی سخنرانی آپیاستاخ  موف  و مختزف افراد از ننر چند و شودمی برگباخ
 خود نوآوخان  ایده تشریح و توضیح ب  رحن  خوی بر خفتب با تا شودمی داده دهیق  یک حدود دخ کوتاهی فررم
 ک  کنندمی االالم سایریب ب  و شارده غنیام خا فررم خار ایایده بدو  افراد از بعضی مواخد برخی ای ت . بپردازد

 از بعد .باشند ایده یافتب دن الب  تیم تشکیل از بعد تا هستند خوب تیم یک دن الب  جدید وکاخکسب یک شروع برای
 هاتیم و شودمی ترجدی دخ خوز دوم کاخ .کنندمی فایده  آغاز تحق  برای خا خود کاخ و تشکیل هاتیم بخش ایب اتاام

 دن ال شناسایی نقاطب  بایقوه ، با فمشتریا  با م اکره  تیم از بخشی. هستند فایده  کرد  اجرایی دن ال ب  بیشتر تارکب با
کاال یا  از اویی  ناون  دخ الرض  یک سعی تیم از دیگر و طراحی مدل تجاخی ایده خواهند بود. هساتی وهو ضعف

 از تعدادی خویدادها از برخی دخ .شود شناسایی و خفع آ  ایرادا  ماندهباهی مد  دخ تا داخد فمشتریا   خدما  ب 
 آنا   ازنظر  استناده  و  مراجع   برای  محدودی  فررم  تیم  هر  شوند ومستقر می  برگباخی  محل  از  هاییبخش  دخ  مشاوخا 

 انتخاب ضاب داوخا هیئم ب  خوب اخائ  یک با بتوانند تا پردازندمی خود کاخ بندیجاع ب  هادخ خوز سوم تیم .داخد
آپ ویکند  برای هر یک خروجی مناسب از فاستاخ   .کنند  جزب  خود  سویب   خا  گ اخا سرمای   توج   جایبه،  کسب  و

 وکاخ  باشد. تواند فتوانایی نوشتب مدل کسبتیم می
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خوزه اشاخه کرد. دخ ایب نوع النوا  خویدادی یکتوا  ب   فدمو یا دمودی  ب آپی میاستاخ  از دیگر خویدادهای     
 آپهای موف  دخ فاستاخ گ اخا  داخد. اغزب تیما تککید بر معرفی محصول ب  سرمای خویداد فخویکردی تجاخی  ب

گ اخا  و های نوپا  با فسرمای کنند. فدمو  تالش بر ایجاد اخت اط بیب فشرکمویکندها  دخ ایب خویداد شرکم می
 19-17محوخهایی ب  شرم جدول  بندی ایب خویداد اغزب از ر ح تا ظزر و بیشتر شاملمشتریا   اسم. برنام  زما 

 اسم. 
 آپ دمو  . محورهای رویداد استارت 19-17جدول 

 محورها  ردیف 
 سازیآماده 1
 ها آپاستاخ    توسا وکاخکسب خالر   اخائ  2
 هاطرم  ب  نس م گ اخا سرمای  دیدگاه اخائ  3
    گ اخا سرمای  و هاآپاستاخ   بیب خصوری جزسا  برگباخی و سازیش ک  4
 

  مشاوره تخصصی یا منتورینب .17-12
شده اسم. ای ت  ایب دو ویژگی آپی ب  دو شخصیم فمتخصصا   و فمنتوخها  اشاخهدخ بسیاخی از خویدادهای استاخ 

های کزی منتوخی ب  ها ماکب اسم، الالوه بر مشاوخهتواند دخ یک فرد جاع شود اما با تخصصی شد  برخی حوزهمی
 تری هم نیاز باشد. ای و تخصصیحرف های مشاوخه

وکاخ جدید آپی و برای کاک ب  بز ود کسبفعاییم منتوخینگ یا اخائ  مشاوخه تخصصی دخ خویدادهای استاخ      
 تجربیا   اشاخه داخد ک   فردی  ب   یونانی  کزا   شود. ایبامثال آ   هم گنت  می  و  مشاوخ  خود. ب  منتوخ فتسزیزگر،کاخ میب 
های آ  دخ فاخسی هاا  هایب دییل یکی از بزتریب مدل ب  .دهدمی طرا مقابل یا منتی انتقال های خود خا ب ت آموخ و

های بزتر دخ کند تا ب  انتخابتر  منتقل میتجرب فافراد کم ب   خا  خود  تخص   و  فمربی  اسم. با اخائ  مشاوخه، فدانش
حال و دخالیب اخت اطی دوستان  دخ منتوخینگ طوخکزیتوفی  پیدا کنند. ب وکاخ اهدام و با احتاال بیشتر زمین  کسب
 مدیریم  انسانی،  منابع  مدیریم  زما ،  های فمدیریمدخ حوزه  الزم  باید دانش  منتوخ  گیرا  وجود داخد.مشاوخه  آموزشی با

امثال آ    و وکاخکسب یایدن دخ االت اخ های کسبخوش اهداا، ب  خسید  جزم دخ آ  از بزین  استناده و مایی منابع
موخدنظر ، فتوانایی   وکاخکسب  بگیرا   دخ فشناخم بازاخکاک ب  فمشاوخه  اثرگ اخ منتوخ  خا داشت  باشد. ازجاز  وظایف

های مناسب ، فاستناده مفثر از حلوکاخ ، فنشا  داد  اشت اها  ، فشناسایی خاهانداز دخ کسببز ود و توسع  چشم
 کاخآفرینا  ، و فایجاد انگیبه دخ کسب هدا  اسم.  و گ اخا وکاخ ، فاخت اط بیب سرمای بز ود کسبخوابا برای 

 
 بازار در ورزشمبانی فن .17-13
 معامال  هایبازاخها  نقشی مانند فبنگاهففب. اسم فناوخی م ادال  برای محزی یعنی فناوخی، بازاخ معنای ب  بازاخفب

 واسط  خا برای بازاخهای وخزشی  نقشداخند. ففب فناوخی بازاخ دخ حقوهی ، و اطالالاتی هایواسط النوا  ب  مسکب
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. کنندخا اینا می  گ اخا سرمای ف و  کاخآفرینا ف ، متقاضیا ف ، کنندگا الرض ف وخزشی ب  فناوخی اطالالا  خساند 
 .هستند شیهای وخزفناوخی بازاخهای وخزشی  فررتی برای انتقال هاچنیب ففب

بازاخها  کاک ففبن ودند. ب   فناوخی  ک  دخ ابتدا توییدکننده   کنگهنگف  و   چیبف  ، ژاپبفمانند    آسیا  شرق  کشوخهای     
  .ها  خا ب  کشوخشا  فراهم کردندزمین  انتقال ففناوخی

 استانداخدسازی  مناسب برای  فبستری  و  ساختاخمند   فمشاوخه  رحیح ،  خسانیفناوخی ب  سازوکاخ فاطالع  برای انتقال      
 ها،کنندگا  فناوخی مانند دانشگاهبا حضوخ دو بخش ارزی یعنی فالرض  بازاخفب. نیاز اسم بازاخهام ادال   دخ فب

 اهتصادی، هایبنگاه ببخگ، مانند رنایع فناوخی فمتقاضیا  رنایع  و توسع  و تحقی  واحدهای و هاپژوهشگاه
اسم ک  دخ آ     فناوخی  معامال   تخصصی  بنگاه  النوا  یکب   بازاخفب.  گیردها  شکل میدانشگاه  حتی  و  گ اخا سرمای 

کنند. از سوی دیگر فررتی برای پیدا می خا خود هایفناوخی و هابازاخیابی برای ایده فررم فناوخی فروشندگا 
 دست  س  ب  بازاخهاهای موخدنیاز خود خا شناسایی و تزی  کنند. خویکرد فبشود تا فناوخیفراهم می فناوخی متقاضیا 

 شوند. می تقسیم 20-17ب  شرم جدول  کزی
 بازارها . انواع رویکرد فن20-17جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
   مخاط ا  هابل معامز  و م ادی  ب  فناوخی اطالالا   اخائ  اطالالا   1
 بازاخ معامز  فب طرفیب برای تکمیب منافع بازاخ  و حقوهی فنی، هایمشاوخه اخائ    فناوخی انتقال 2
 ترکیب از هر دو خویکرد ه ل   ترکی ی 3
بازاخ مزی ایگویی برای فب پردیس  فناوخی مطایعا  فپاخک گرفم و با دخ ایرا  شکل 1381 از سال  بازاخفب ایده     

 فناوخی فپاخک نظاخ  تحم کشوخ، فناوخی اطالالا  مرجع تنزا النوا ب  ایرا   مزی بازاخفب ایرا  تزی  شد. فش ک 
 شکل گرفم. با تنویض معاونم  م ادی   و  فنی  دانش  سازیو موانع برای تجاخی  اطالالاتی  نیازهای  خفع  هدا  با  پردیس ،

 ساماندهی مسئوییم ایرا ، مزی بازاخفب ش ک  ساختاخ طری  از پردیس فناوخی پاخک جازوخ،خیاسم فناوخی و الزای
 سامان   .داخد  الزده  بر  خا  کشوخ  داخاویویم  و  مزم  هایحوزه  دخ  تخصصی  بازاخهایفب  ایجاد  و  کشوخ  الاومی  بازاخهایفب

 فناوخی،  تقاضای  فناوخی،  پیشنزاد  اطالالاتی،  هایفبانک  بر  مشتال  www.techmart.ir  با نشانی  ایرا   مزی  بازاخفب  ش ک 
  .فناوخی  اسم تخصصی خدما  و متخصصیب فناوخان ، محصوال 

 
 بنیان ورزشی  شرکت دانش .14-17

 نداخد؛  وجود  بنیا دانش  شرکم  ث م  یا  تکسیس  النوا   تحم  باید توج  داشم ک  چیبی  بنیا دانش  شرکم  برای تکسیس
 هاشرکم  ث م  اداخه  شده دخث مخار    سزامی  یا  محدود  مسئوییم  الادی با  شرکم  ابتدا  دخ  بنیا دانش  شرکم  هر  بزک 
 بنیا دانش  شرکم  رالحیم  تشخی   و  اخزیابی  کاخگروه  سامان   دخ  شد   بنیا دانش  برای  با دخخواسم  ازآ پس  و  اسم

 تشخی  کاخگروه از خا بنیا دانش مجوز ک  هاییشود. شرکمبنیا  ت دیل میب  شرکم دانش مداخک و و تکایل
 نرخ  با  تسزیال   گارکی،  و  ماییاتی  هایچو  فمعافیم  تسزیالتی  یا  معافیم  از  کنند،  کسب  بنیا دانش  شرکم  رالحیم

 مبایا  برخوخداخ خواهند شد.  دیگر و ییبینگ خدما  دخردی، 14تا  4 پائیب بزره
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-فالزم افباییهم منظوخب  شود ک اطالق می تعاونی یا خصوری مفسس  یا شرکم بنیا  وخزشی ب دانش شرکم    
نوآوخی  و  و اختراع کاخبرد و اهتصادی مانند گسترش و الزای اهداا فتحق  محوخ ،دانش اهتصاد فتوسع  وثرو  ،
 تشخی   و  اخزیابی  .شودمی  خدما  وخزشی  تشکیل  و  کاال   تویید  و  ازجاز  طراحی  وتوسع تحقی   نتایج  سازیفتجاخی

 گیرد. کاالهاتوسا یک کاخگروه تخصصی روخ  می اجرا، بر نظاخ  و بنیا دانش مفسسا  و هاشرکم رالحیم
 و  بوده فراوا  افبودهاخزش با و برتر هایفناوخی بر م تنی شود ک اطالق می خدماتی و کاالها بنیا  ب دانش خدما  و
 نام آییب مناد با خواهد شد. مطاب  محسوب بنیا دانش خدما  و کاالها هایحوزه فزرسم دخ کاخگروه تصویب با

 النوا  اخ   .اسم هاشرکم سایر ث م هاانند بنیا دانش شرکم ث م فرآیند بنیا ،دانش هایشرکم رالحیم تائید
 و شوندمی بنیا دانش سال  دو مد  طی هاشرکم. اسم محدود االت اخی داخای شرکم فعاییم ب  بست  بنیا ،دانش
 جدید محصوال  و هاطرم بود ، بنیا دانش مد  طی مناسب  توسع  و فتحقی  هایفعاییم با باید آ  تادید برای

 .شود تادید هاآ  بنیانیدانش النوا  مجدد اخزیابی فرآیند طی تا ناایند اخائ  خا
 ضروخی هاشرکم دخ هادانشگاه سزامداخی و بنیا دانش هایشرکم دخ هادانشگاه الزایهیئم االضای حضوخ     

 مشاول بنیا ،دانش هایشرکم اخزیابی معیاخهای م نای بر توانندمی نیب الزایهیئم االضای فاهد هایشرکم و نیسم
-آخریب بخشنام   Daneshbonian.irاندازی یک سایم ب  نام  معاونم فناوخی با خاه  .شوند  هانو   هایحاایم  از  استناده

 کند. مجوز خا منعکس میای اهداما  الزم برای ردوخ ه
 

 مرکز رشد  .17-15
 تکسیس کردهتحصیل کاخآفرینا  از حاایم منظوخب  ک  اسم اهتصادی خشد ابباخهای از یکی انکوباتوخ، یا خشد مرکب
 مراکب از استناده. کندمی فراهم خا جدید هایشرکم گرفتب پا زمین  الاومی، تسزیال  و امکانا  اخائ  با و شودمی

 ب  تحقیقاتی و الزای دستاوخدهای و هاخالهیم ت دیل برای شدهپ یرفت  ابباخهای از یکی النوا ب  امروزه خشد،
 وجود دنیا سراسر مراکب خشد متعددی دخ امروزه. شودمی محسوب کاخآفرینی توسع  و بازاخ ب  اخائ هابل محصوال 

 . اختصار داخد ژاپب و آمریکا بیشتریب آماخ ب  کشوخهای ک  داخد
 هاچنیب ی م ایب. کندمی فراهم مرغتخم از جوج  تویید برای خا الزم گرمای ک  اسم ایوسیز  انکوباتر نام      

 دخ. کندمی فراهم توید از پس زودخس نوزادا  حیا  ادام  برای خا زمین  گرما، ایجاد با ک  شودمی اطالق ایوسیز ب 
 ایجاد کوچک وکاخهایکسب ایجاد یا پروخش برای ک  هستند مراکبی خشد، مراکب یا انکوباتوخها کاخآفرینی، ادبیا 

 داخای  مراکب  ایب.  شوندمی  تشکیل  کوچکی  مدیریتی  کادخ  از  و  هستند  نوآوخی  بر  م تنی  هاییطرم  انکوباتوخها.  شوندمی
 کرد.   بندیدست  21-17شرم جدول ب توا  ایب مرکب خا می خدما  .هستند مشترک تسزیال  و فیبیکی مکا 
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 شده از سوی مراکز رشد . انواع خدمات ارائه 21-17جدول 
 فهرست خدمات  نوع خدمات  ردیف 

  منشی دفتری، کاخهای و منشی مجازی، کاخ دفتر کننرانس،  و م اکره اتاق اینترنم، ناابر، تزنب، دفتری  و الاومی 1
 و امثال آ    نظافم دبیرخان ، خایان ، مجازی،

 و امثال آ   بزااجاخه  ماییاتی، هایکاک ش ک ، دویتی، تسزیال  و هاوام  اجرایی  و اداخی 2
  و تجزیباتی 3

 تسزیالتی 
 و امثال آ   کاخگاهی  تجزیبا  آزمایشگاهی، منابع دفتری، و اداخی  تجزیبا  پاخکینگ، اداخی، فضای

و   مایی منابع ب  دسترسی  آموزشی، هایدوخه مدیریتی، و حقوهی مشاوخه بازاخیابی، و  مایی مشاوخه تخصصی و فنی 4
 امثال آ  

 و  نوآوخ هایگروه روخ ب  شود ک اطالق می نیب بر اساس اساسنام  موخداشاخه ب  واحدهایی فناوخ واحدهای     
 با کاخوکسب زمین  دخ هانونی اسناد سایر یا و اساسنام  ب  توج  خشد، با مرکب از مستقل حقوهی هویم با یا و فناوخ

 انتقال معکوس، مزندسی مزندسی، طراحی ای،توسع  و کاخبردی تحقیقا  از فمستخرم یا و نو  ایده فیک محوخیم
 تحقیقا  نتایج کرد  تجاخی جزم دخ بازاخ  تا فناوخی از وکاخکسب تخصصی خدما  اخائ  فناوخی، مدیریم و

 واحدهای و فناوخ هایهست  کاخبردی، پژوهشی هایگروه خصوری، هایفشرکم شامل واحدها ایب. کندمی فعاییم
نام  وزاخ  التف ب  شرم جدول مراکب خشد بر اساس اساسنام  و آییب الاده اهداا .هستند رنایع  توسع  و تحقی 
 اسم.  17-22

 . اهداف مرکز رشد 22-17جدول 
 اهداف  ردیف 

 خدما   و محصوال  توسع  و تویید جزم واحدها ایب ب  کاک و فناوخ واحدهای گسترش و خشد  جزم الزم فضای ایجاد 1
 فناوخا   و دانشگاهی آموختگا دانش کاخآفرینا ، خالهیم و نوآوخی از حاایم و کاخآفرینی زمین  ایجاد 2
 تحقیقاتی دستاوخدهای سازیتجاخی برای الزم هایزمین  ایجاد 3
 ( محصوال   و خدما ) فناوخی بر م تنی محزی اهتصاد خون  ب   کاک 4
 وکاخکسب  محیا و تحقیقاتی های بخش بیب هاکاخی ش ک  توسع  5

           
 مرکز نوآوری  .17-16

 هایفناوخی دخ سریع ت ییرا  آمد  وجودب  اسم، کرده ت دیل نیاز یک ب  خا نوآوخی مراکب ایجاد ک  الوامزی ازجاز 
 افراد هاینوآوخی و هاخالهیم ج ب ایده هاا  با نوآوخی مراکب. اسم امروز جامع  اجتااالی مسائل و دنیا خوز

 شدهساخت  پژوهش و دانش م نای بر ک  محصویی ای ت  هستند، بازاخ ب  محصول  یک الرض  دن ال  ب  و اندایجادشده
 هاآ  ب  خا هاطرم ک  هاییشرکم یا و اندوابست  هاآ   ب  ک  هاییشرکم از خود فعاییم بودج  تکمیب با هاآ . باشد
 تعریف ط   .داخند هم حکومم هر حاکم نظام دخ بودج  از سزای ای ت  دهند،می ادام  خود حیا  ب  فروشندمی

 هاکاخی  با  اسم ک   نوآوخ  تیم  چند  یا  یک  از  متشکل  فمرکبی  نوآوخی،  مرکب  فناوخا ،  و  پژوهشگرا   از  حاایم  رندوق
 با بزندمد  ایبرنام  چاخچوب دخ تخصصی حوزه یک دخ جدید محصوال  متقاضی هایشرکم و تحقیقاتی مراکب
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خیبی و اموخ فناوخی وزاخ  الزوم، تحقیقا  و نام  ایجاد مرکب نوآوخی دفتر برنام ط   آییب .کنند می هاکاخی هم
های متقاضی، های نوآوخ اسم ک  با هاکاخی مراکب تحقیقاتی و دستگاه، مرکبی متشکل از گروهفناوخی، فمرکب نوآوخی

های النوا  واحد مجری برنام دهند و ب  خیبی مشخ  اخائ  میمحصوال  و خدما  جدید خا دخ چاخچوب برنام 
 کند . نوآوخان  دخ هر دستگاه، تحم نظر خئیس دستگاه فعاییم می

آپ  پس از تکیید ایده استاخ   فتیم  یک  از  هادهندهآپ  تناو  داخد. شتاباستاخ   دهندهفشتاب  با  نوآوخی   فمرکب     
 فدخ و تکسیس آپ فاستاخ  گروه خا با شرکتی هاکند. آ آ  بر اساس فبیشتریب سودآوخ دخ کاتریب زما   حاایم می

 با  هاییفعاییم  هادهندهشتاب  داخند. معاوالً برمی  خا  شرکم  از  خدما  ، سزای  و  هاآموزش  اویی ،  گ اخیسرمای   مقابل
 بیشتر گ اخیسرمای  و طرم نزایی پ یرش از و پس مستقل شرکتی حایم ب  خا آ  بعد و دهندمی انجام باال سرالم
 دخ و کنندنای الال گون ایب نوآوخی مراکب دخ کنند. وییدهنده خها میشتاب محنوظ سزام با دهنده و ای ت شتاب
 یک با خا سازیتجاخی بحث و پردازندمی مختزف هایطرم مطایع  ب  مختزف هایزمین  دخ خود پژوهشی هایهست 

 دالو  هم داخند مناسب هایایده ک  پژوهشگرانی از مراکب ایب ای ت . دهندمی انجام دویتی یا رنعتی هاکاخ یا شریک
 وابست  الاوماً نوآوخی مراکب ویی باشند؛ غیرانتناالی یا انتناالی توانندمی هادهندهشتاب هاچنیب. کنندمی هاکاخی ب 
اغزب  نوآوخی دخ مراکب ویی پردازند؛می ایده ج ب ب  مسابقاتی برگباخی با معاواًل هادهندهشتاب .هستند هادویم ب 

. شودمی هاکاخی ب  دالو  هاآ  از پژوهشگر یک النوا ب  یا و دهندمی خا ایده برخسی افراد دخخواسم خود
. کنندمی کاخ بزندمد  هایپروژه با اکثراً نوآوخی مراکب ماه  هستند اما 6 و حداکثر مد اغزب کوتاه هادهندهشتاب
 معاوالً   نوآوخی  مراکب  دخ  ویی  پ یرند،می  خا  نداخند  الزم  ب   خبطی  هیچ  حتی  ابتدا  دخ  ک   ایایده  هر  معاوالً   هادهندهشتاب
توا  ب  مواخدی تریب اهداا و وظایف مراکب نوآوخی میازجاز  مزم .شودمی انجام تحقی  و پژوهش م نای بر کاخها

 (.1395اشاخه کرد )نانو مچ،  23-17ب  شرم جدول 
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 . اهداف و وظایف مراکز نوآوری 23-17جدول 
 اهداف  ردیف 

 دانش م نای  بر نو هایایده پروخش و خشد  برای  بستری و خالهیم بروز برای مناسب زمین  ایجاد 1
 آموزا  دانش و دانشجویا  محققا ،  پژوهشگرا ، هایطرم  از حاایم 2
 بنیا دانش هایشرکم  حیا  و گیریشکل  ب   کاک 3
 محصوال   سازیتجاخی  و اشت ال کاخآفرینی، برای مناسب بستر ایجاد 4
 مونتاژکاخی از  خروم و آوخیفب  تویید 5
 معنوی و مادی هایسرمای   تکمیب و دویم  و رنعم دانشگاه، بیب اخت اط ایجاد 6
 جدید  و  حاضر الزوم از االم مختزف الزوم دخ نوآوخی جزم انگیبه و شوخ ایجاد 7
  تویید الاد  ترک و بود  محوخیتک  فرهنگ از خروم)  مختزف هایزمین  دخ سازیتجاخی بستر ایجاد و فناوخی گسترش 8

 (خار زمین  یک دخ فقا
 ایشا   از  حاایم و پژوهشی هایگروه  تشکیل و تواناند محققا  و پژوهشگرا  نخ گا ، شناسایی 9
 مشاخکم  یا رنعتی تیم تشکیل و هاکاخ هایشرکم شناسایی 10
 هاکاخ  شرکم و پژوهشی هست  بیب یینک ایجاد 11
 شدهانجام  هایپیشرفم و اتناها  خرد نیازها، تکمیب 12
 هاکاخ  شرکم  کاک از استناده با بازاخ ب  آ   معرفی نزایی، محصول  سازیتجاخی 13
 ایشا  از حاایم و بنیا دانش هایشرکم  تکسیس ب  افراد تشوی  14
کنند. هرچند ب  خوی سایم وزاخ  التف مراکب خشد از نزاد فوزاخ  الزوم، فناوخی و تحقیقا   مجوز دخیافم می     
طوخ جامع خالایم ای برای ردوخ مجوز مراکب نوآوخی وجود داخد اما ضابط  تکسیس آ  ب نام  و پرسشنام آییب
فمعاونم الزای و فناوخی خیاسم جازوخی  از حاایم ایب ای با نزاد نام شود. مراکب نوآوخی با انعقاد تناهمنای

شوند. مراکب خشد نیب داخای دو نوع فمستقل و اهااخی  هستند. مجوز مراکب خشد مستقل توسا سازما  برخوخداخ می
وفناوخی های الزمنام  با فمانَکشود و مراکب خشد اهااخی دخ هایب تناهموزاخ  الزوم، تحقیقا  و فناوخی رادخ می

 گیرند.  ها  شکل میاستا 
       
 وفناوری. پارک علم 17-17

 و شودمی مدیریم ایحرف  متخصصا  توسا جامع  دخ ثرو  افبایش هدا با ک  اسم سازمانی وفناوخیالزم پاخک
 .اندازدمی  حرکم  ب   بازاخ  و  خصوری  هایشرکم  توسع ،  و  تحقی   مفسسا   ها،دانشگاه  میا   خا  فناوخی  و  دانش  جریا 
 جامع   ثرو   افبایش  آ   ارزی  هدا  و  شودمی  اداخه  ایحرف   متخصصا   وسیز ب   ک   اسم  سازمانی  وفناوخیالزم  پاخک

 الزم بر متکی ک  اسم مفسساتی و هاشرکم میا  دخ خهابم توا  افبایش و نوآوخی فرهنگ اختقاء و تشوی  طری  از
 مدیریم و انگیبش ایجاد با الزای پاخک یک هدا، ایب ب  دستیابی برای. کنندمی فعاییم پاخک محیا دخ دانش و

 خشد و ایجاد بازاخ، و خصوری هایشرکم توسع ، و پژوهش مراکب ها،دانشگاه میا  دخ فناوخی و دانش جریا 
 دخ وفناوخیالزم هایکند. پاخکمی تسزیل زایشی فرایندهای و خشد مراکب طری  از خا نوآوخی بر متکی هایشرکم
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 و محیطی وضعیم ب  توج  با و اندشدهتشکیل محوخدانش وکاخهایکسب و فناوخی توسع  کزی هدا با دنیا سراسر
 ایب.  کنندمی دن ال   خا  متناوتی  هایمکموخیم  و  اندازهاچشم  پاخک،  خاخجی  و  داخزی  سطح  دخ  کال   هایگ اخیسیاسم

 دانش تویید و دانشگاهی تحقیقا  هاییافت انتقال  باالث ک  هستند مزای زیرساختی هایمکانیسم داخای هاپاخک
های انواع خدما  پاخک. شوندمی ایمنطق  و مزی سطح دخ اهتصادی خشد تسریع الامل دخنزایم شده، مضاالف

 مروخ کرد.  24-17توا  دخ جدول وفناوخی خا میالزم
 وفناوری های علمپارَک . انواع خدمات  24-17جدول 

 فهرست خدمات  انواع خدمات  ردیف 
 هایاتاق از استناده امکا  ای،دبیرخان  خدما  و کاخپردازی دوخنگاخ، و تزنب ب  دسترسی اسکا ، الاومی  1

 وآمد خفم  سرویس و شنیداخی و دیداخی تجزیبا   کننرانس،
 مزندسی  افباخهاینرم  و خسانیاطالع   مراکب اینترنم، کتابخان ، خسانیاطالع  2
 و ایمشاوخه  3

 آموزشی 
 هایدوخه یا سایناخ برگباخی حقوهی، و حسابداخی خدما  بازخگانی، و مایی مدیریتی، هایمشاوخه 

 نوپا هایشرکم  برای موخدنیاز آموزشی
 غ ایی، رنایع آزمایشگاه نظیر کاخگاهی و  آزمایشگاهی امکانا  از استناده مزندسی، فنی خدما   اخائ  تخصصی و فنی 4

 ایکترونیک و امثال آ    برق،  سرامیک، مواد، شیای، بیوتکنویوژی،
  گ اخا ،سرمای  ج ب و مایی منابع شناسایی تحقیقاتی، و خدماتی االت اخا  از استناده امکا  تسزیل االت اخی و مایی 5

 تحقیقاتی هایپروژه  و هاطرم مصوب االت اخا  ج ب   دخ تسزیل
  و ابداالا   حارل ک  اسم  فراهم سادگیب   امکا  ایب فناوخی و الزای هایشزرک  و هاپاخک  دخ اختراالا   ث م 6

 . بااند  محنوظ آنا  حقوق و ث م آنا   خود نام ب   پژوهشگرا  هاینوآوخی 
 

 وکار ورزشیاندازی کسبسازی و راهتجاری  .17-18
تواند داخای کند. ایب مدل میمنط  شرکم خا دخ چگونگی خز ، اخائ  و کسب اخزش توریف میوکاخ،  یک مدل کسب

 ( 1394باشد )استروایدخ و پیگنوخ،  25-17شرم جدول محوخهایی ب 
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 وکار . محورهای طراحی مدل کسب25-17جدول 
 محورها  ردیف 

 ها  ها، نیازها و الالی  آ  معرفی مشتریا  و ویژگی 1
 شده برای خفع نیاز و مسئز  مشتریا     معرفی اخزش خز   2
 ها و اخزش محصول شرکم  های آشنایی و دسترسی مشتریا  ب  ویژگیمعرفی کانال 3
برداخی  های اخت اطی شرکم برای مطزع کرد  مشتری دخ جریا  خرید، خاهناایی پس از خرید یا کاک ب  بزرهمعرفی خوش  4

 از محصول  
 گ اخی با توج  ب  کسب دخآمد و استق ال مشتری  وش هیاممعرفی خ 5
های کزیدی برای اجرای مواخد ه ل ازجاز  فتداخک، تویید، دسترسی، اخت اط، حل مشکل مشتری و دخیافم معرفی فعاییم  6

 وج    
 سپاخی بخشی از آ   های کزیدی توسا خود شرکم یا برو  تصایم دخباخه اجرای فعاییم  7
وکاخ )منابع انسانی، مایی، فیبیکی و آمیب مدل کسبسازی موفقیم ها برای پیادهشناسایی منابع مزم و خوش تکمیب آ   8

 اطالالاتی(  
 های مدل با هدا کاهش هبین  و افبایش دخآمد   تزی  برخسی ساختاخ هبین  9
 حوزه دخ رنعم اسم ک  حایی شود و ایب دخدخ متو  احساس می رنعم متکسنان  اغزب منزومی ررفاً ففنی  از    

های فتویید کاال  و فاخائ  خدما   ها و ابعاد گسترده و مزای داخد. بنابرایب باید فررموخزشی  نیب جن   فالزوم
 سازی الزای دخ ایب حوزه نیب مشخ  شود. تجاخی

 
 خالصه

آموخت  الزوم وخزشری نیاز داخد تا با م انی جسرتجو و پژوهش آشرنا باشرد. ایب افراد باید  آموز، دانشرجو و دانشهر دانش
هایب نحو تواناندی و جسررتجو زمین  پژوهش،  مندی اهدام کنند. ب بتوانند برای حل مسررئز  و اخائ  پیشررنزاد با خوش

 کند.  های نو و کاخآفرینی دانشگاهی خا دخ وخزش ایجاد میفررم خسید  ب  ایده
 
 

 هایی برای یادگیریفعالیت
 های کاخآفرینی دخ حوزه وخزش خا فزرسم کنید. چند ناون  از فعاییم •

هرا خا از زبرا  خود کراخآفرینرا  جویرا شرررویرد. دخنزرایرم تحزیرل خود خا برای  دالیرل توفی  یرا الردم توفی  آ  •
 کاخآفرینی وخزشی دخ ایرا  اشاخه دهید. 

 

 



 

 

  برندسازی

ورزشی  علوم آموختگاندانش  18 

     ورزشی علوم آموختگاندانش و کارشناسان در برندسازی فرایند با آشنایی: کلی  هدف

 :یادگیری اهداف

 انسانی برند مفهوم با آشنایی •

 ورزش در شخصی برندسازی یا خودبرندسازی با آشنایی •

  ورزشی علوم حوزه در شخصی برندساز هایمؤلفه انواع با آشنایی •
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 مقدمه
خودبرندسازی از نکا  کزیدی و مزم برای دانشجویا  و کاخشناسا  الزوم وخزشی طوخ مشخ   برندسازی انسانی و ب 

خوش مفثر دخ بازاخ کاخ موجود معرفی کند، النوا  یک محصول ب هایش خا ب اسم. تا وهتی فرد نتواند خود و توانایی
چگونگی فرایند خوبی استناده کند. دخ ایب فصل ب  های اثربخش پیش خوی خود ب تواند از ها  فررمنای

 شود. های اخت اطی پرداخت  میخودبرندسازی دانشجویا  و کاخشناسا  الزوم وخزشی از طری  مزاخ 
 

 . رابطه برند و شغل1-18
 هایفررم  دخردپنجاهاز    شوند و کاترنای   پر  آگزی  با  الایی  و  مزم  ش زی  هایدهد ک  اغزب موهعیمها نشا  میبرخسی
نیب کسانی فررتی بیشتری داخند ک   دخردپنجاهبدیزی اسم ک  دخ آ   .شوندمی ت دیل استخدامی هایآگزی ب  ش زی

 بدو  ش زی هایفررم از زیادی بسیاخ تعداد ک  معناسم بدا  تر باشند. ایبتر و خوشنامشدهدخ آ  کاخها شناخت 
. کنندمی پیدا شخصی اخت اطا  طری  از خا اهش ل شوند. دخواهع اغزب افراد، بزتریبمی پر هاگ خ از فراخوا  آگزی

دخواهع یکی از خاه ردهای .  شوندایب مزم نائل می  و معرفی برند خود ب  دیگرا  ب   سازیش ک   کاک  اغزب با  افراد  ایب
اساسی و کزیدی برای کسب مشاغل موخدالاله  آ  اسم ک  هر فرد خود خا فمتناسب با آ  مشاغل آماده و معرفی  

ها بزره گرفم. هر دانشجو یا کاخشناس وسیز  فاخت اط مفثر  از کاک و حاایم افراد و سازما ایب مسیر باید ب کند. دخ  
طوخ رادهان  ب  ایب سفال پاسخ دهد ک  برند او دخ مقایس  با سایر اش باید ب وخزش برای وخود ب  ش ل موخدالاله 

 دیگرا  دخ او وجود داخد.  افراد مشاب  چگون  اسم و چ  مبیم یا برتری نس م ب  
 

 . مفهوم برند2-18
دوخا  باستا  متداول بوده گ اخی فاشیاء، افراد یا حیوانا   با الالئم خار هویتی توسا زد  داغی، از ایده الالمم

ی جدیدی دخ الرر  بامعنامیالدی    19النوا  برند معروا شد و دخ آغاز هر   میالدی ب   17اسم. ایب کاخ از حدود هر   
های هویتی جدیدی مانند فیوگو  و بندی  برای کاالها، شکلوکاخ متداول گشم. با پیدایش فرنعم بست کسب

سو خدما  از یک  مروخ و با باالخفتب اخزش برند برای راح ا  کاال وفشعاخهای ت زی اتی  برای برندها ظزوخ یافتند. ب 
شناسی  دخ آ  موخداستناده شناسی و انسا شناسی، جامع کنندگا ، مناهیم فخوا و نقش مفثر آ  دخ انتخاب مصرا

ای ب  برند شرکم هراخ گرفم. موضوع برندسازی تا حدی پیشرفم ک  امروزه مشتریا  دخ خریدهای خود توج  ویژه
و هاکاخا ،  1شود )دیچرناتونیها بر م نای برند آ  شناخت  میی از شرکمتوییدکننده آ  داخند و  اخزش سزام بسیاخ

کننده دخباخه یک کاال یا سازما  تکثیر اند ک  فبرند  بر طرز فکر و نگرش مصراها پ یرفت (. امروزه سازما 2004
 (. 1394شود )هاسای، گ اخد و برند مناسب س ب تقویم خشد سازما  میمی

 

 

1 de Chernatony 
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دانند و برخی با آ  مخاینند و معتقدند می  ساختب نام نیکبرای کزا  فبرند  خا ففاخسی  معادل  تریب نبدیکبرخی       
کنند و برخی هر سازما  و حتی   محدود میوکاخهای کسببنگاهک  فبرندهای مننی  هم وجود داخد. برخی آ  خا ب  ف

برخی فبر محصول و تاایب آ   و برخی فبر مشتری و تاایب آ   تککید داخند. از دانند.  ها خا مشاول کاخبرد آ  میانسا 
برای داخنده آ   اشاخه  داخایی نامشزود  و فنوالی منزومتوا  ب  فذهنی بود  ایب تککیدا  مشترک دخ ها  تعاخیف می

اسم. برداشم مشتری از یک ها  ها و اخزیابیفبرند  دخ فذهب مشتری  و شامل تاامی فاطالالا ، توریف یعنی .کرد
ها و تجاخب  فرد باشد. امروزه دخ زمین  کاالها، خدما  تواند تحم تکثیر فآگاهی، افکاخ، احساسا ، نگرشبرند می

فبرندها  الامل ایجاد تناو  دخ انتخاب مشتریا  هستند.  هموخزشی و نیروی انسانی وخزشی با ویژگی نبدیک ب  
کند و برای مشتریا  ایب اطاینا  خاطر خا تر میبرد  بالتکزینی، خاحمها و از بیبآ برندها محصوال  خا ازنظر دخک  

(. با ایب 2010کنند )برینک و هاکاخا ، تری کاال یا خدماتی خا خریداخی میکم کند ک  با خیسک و هبین ایجاد می
 ها دخ تالش برای افبایش فاخزش ویژه برند  هستند. ها اغزب سازما ویژگی
 
 ارزش ویژه برند. 18-3

دخ خاستای منزوم فبرند  و خویکردی فبازاخیابان   برای فسنجش وضعیم برند  اسم. فاخزش   برند   ویژه  فاخزش  منزوم
 تکثیر  تحم  خا  هاآ   مد طوالنی  خرید  خفتاخ  و  کند  ایجاد مخاط انش  و  شرکم  بیب  متاایبی  اخت اط  تواندویژه برند  می

(. دخمجاوع دو خویکرد کزی برای فسنجش وضعیم برند  ب  شرم جدول 2013؛ کزر،1995،  1)استایزب و آم زردهد    هراخ
 وجود داخد.   18-1

 . انواع رویکردهای کلی برای سنجش وضعیت برند  1-18جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 محاس   اخزش مایی ایجادشده برای شرکم )محاس ا  حسابداخی(   مایی  1
 برند )میبا  ترجیح برند(   ب  مشتریا  هایایعال الکس پای  بر کننده  ادخاک مصرا 2
 ویژه نقش  کننرده  و بر مصررررا بر م تنی یعنی فدیردگراه دوم دیردگراه برنرد  بر ویژه دخبراخه فاخزش تحقیقرا  اغزرب     

  مشتریا   ذهب  دخ انتباالی برند ، منزومی  ویژه واهع فاخزشب . تککید داخند حافظ  تی  دخ ساختاخهایشناخشناسیفخوا 
اسرم   آ  برند ب  نسر م مشرتریا  هایدیدگاه برخسری اخزش، سرنجش ایب خاه اسرم و بزتریب برند آ  بایقوه و باینعل
 (.  1394(. ایب خویکردها زمین  ظزوخ تعاخیف متعددی از فاخزش ویژه برند  ایجاد کرد )هاسای، 2009)کو، 
ی هر دو خویکرد طوخکزب برند  اسم.    واسط ب  محصول ب   شدهاضاف   نقط  اشتراک اغزب تعاخیف تککید بر فاخزشی     

شود. با ایب ازاخیابی  برای سنجش اخزش ویژه برند دیده میکننده یا بالاومی فمایی یا حسابداخی  و فادخاک مصرا
گیرد، ایب ای اسم ک  نام یک برند داخد و وهتی دخ کناخ نام برند دیگر هراخ میخویکرد اخزش ویژه برند، اخزش بایقوه

گرفت  اسم. بنابرایب ، هدخ  برند دخ آ  چیبی اسم ک  دخ ذهب مشتریا  جای گریدال اخ ب یابد. اخزش افبایش می
ای برای ایجاد اخزش گ اخی اسم. دخ مدل کزر، فدانش برند  پای های مناسب و هدفاند برای برند نوالی سرمای هبین 

 

1.  Styles & Ambler 
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کننده دخباخه محصول اشاخه داخد. ایب اطالالا  ویژه برند اسم. دانش برند ب  اطالالا  موجود دخ حافظ  مصرا
توا  (. انواع ابعاد دانش برند خا می2003باشد )کزر،  شدهرهیذخانتباالی یا متنی  روخ  کالمی، تصویری،تواند ب می

 مروخ کرد.  2-18دخ جدول 
 . انواع ابعاد دانش برند 2-18جدول 

 ابعاد  محورها  ردیف 
 مواج  جدید با آ    برند دخ هنگام یه ز یهامی خؤ یادآوخی کننده دخ مصرا ییتواناایف( تشخی  برند:  آگاهی از برند  1

 برند  رازآ یغ  محصوال  مواجز  با برند دخ هنگامیادآوخی دخ  یمشتر ییتوانا: برند یذهن یفراخوان ب(
 دخ ذهب  آ   یهای برند دخ هایب تداال کاز ی  هکنندادخاک مصرا  و اخت اط  مدل حافظ  ش ک فبر م تنی  تصویر برند  2
هایی دخ الزم  فتشخی  برند ، تکراخ بیشتر برند و اجباء آ  اسم ویی برای ففراخوانی ذهنی برند  باید اخت اط     

 یهابرند مطزوب، برنام  ریتصو کی جادیالزم  اوجود آید. های محصویی ب کننده بیب برند و گروهذهب مصرا
 (. 2003)کزر، کند  جادیکنندگا  ااز برند دخ ذهب مصرا یفرد، ج اب و هومنحصرب  یهایاسم ک  تداال یابیبازاخ
وجود داخد و  3-18چزاخ خکب اررزی ب  شررم جدول برند  ژهیسرنجش اخزش و یبرا  برند ییداخا یابیمدل اخزف       

 (.1996شوند )آکر، سایر مناهیم از ترکیب ایب اخکا  ایجاد می
 مدل ارزیابی دارایی برند . چهار رکن اصلی ارزش ویژه برند در 3-18جدول 

 توضیح  ارکان  ردیف 
 برندها ری شد  برند از سا دهی متناو  د  با یمگیری اندازه بی تاا 1
و تناسب خار برای او   معنایا با مخاطب  برند   یخابط  شخص) ب  برند شی و گرا لی تااگیری میبا  اندازه خابط   2

 داشتب(
 موخدتوج  و احترام بود  برند    با گیری میاندازه احترام  3
 کنندگا  با برند  مصرا یکی و نبد ییآشنا  با یمگیری اندازه دانش 4
برند  اسم. با  ترکیب اخکا  فتاایب و خابط   نشانگر فهدخ  برند  و ترکیب فاحترام و دانش  نشانگر فمنبیم     

توا  مراحل سیکل توسع  برند خا مشخ  کرد. برندهای جدید پس از شروع ب  کاخ، ترکیب هدخ  و منبیم برند می
دخ برندهای هوی جدید، بُعد تاایب اغزب سطح باالتری نس م  دهند.  سطح پائینی از هر چزاخ بُعد ایب مدل خا نشا  می

بُعد خابط  داخد و  دو بُعد احترام و دانش دخ سطح پائینی هراخ داخند. برندهای خه ر، سطح باالیی از هر چزاخ بُعد خا 
 (.  1394داخا هستند )هاسای، 

 شود. ایب معیاخها باکننده  تککید میم مصراو خضای شدهادخاکدخ مدل ایکویترند بر معیاخهایی چو  فکینیم      
یی هستند. دخ شناساهابل  گرا یبرند ب  د  یب  تور لیدوسم داشتب برند، االتااد ب  برند، افتخاخ ب  داشتب برند و تااف

 (.1394شود )هاسای، مدل برندز بر معیاخهایی چو  فماهیم برند، خابط ، الازکرد و مبیم آ   تککید می
 

 برندسازی انسانی. 4-18

مروخ و با اهایم و اویویم یافتب منابع انسانی دخ انواع ها بود اما ب ها بحث محوخی برند شد  کاالها و سازما مد 
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ای نس تاً جدید اسم ک  برندسازی انسانی  پدیدهها، موضوع فبرند انسانی  موخدتوج  بیشتری هراخ گرفم. فسازما 
مدیرا   نیب هدایم کرد. برندسازی  و   خا ب  یبوم توج  ب  برندشد  فکاخکنا توج  ررا از برندسازی محصوال

فیبیکی،  ظاهر هایی چو  فپیکر، پوشش،تاایب  و بز ود شاخ  ایجاد و خفتاخها ت ییر ها،انسانی بر توسع  فمزاخ 
دخباخه آ   ایدئال  و یادماندنیب  ،خار احساسف یک ب  منجر ک ینحوب   تککید داشم؛ دانش و شخصیم، مزاخ 

ها اسم، و بسیاخ ها و سازما تر از برندینگ دخ سطح شرکممنزومی پیچیدهانسانی برند (. 2009، 1شود )شوبل فرد
 داشت  مننی یا مث م  تواند وجز فرد اسم و می خفتاخهای ج یهای فردی و دخنتمرت ا با خوحیا  و خزقیا ، ویژگی

ها، ب  برند شد  آ  سازما  و کاالها و خدماتش نقش مفثری امروزه برندهای انسانی دخ سازما  (.2012باشد )ییل، 
های کننده دخ فاخزش برند آ  باشگاه و ایجاد ظرفیمها، نقش تعییباخزش برند بازیکنا  دخ بسیاخی از باشگاه داخند.

حتی فبرندهای دخآمدزایی ، فکسب توج  ت زی اتی ، فج ب مخاطب بیشتر  و دخنزایم فسود اهتصادی  بیشتر داخد. 
گیرند، موخدتوج  ایاززی موخدتوج  و نگاه مث م جزانی هراخ میهای شاخ  دخ سطح بیبانسانی مزی  نیب ک  با توانایی

 و تککید بسیاخی از کشوخها هراخ داخند. 
 برند انسانی اثر دخ. اسم خهابتی هایمحیا بازاخیابی دخ و فروش دخ اثرگ اخی هدخ  از فراتر انسانی چیبی برند     

 (. ساختب2008، 2گیرد )خامپرسدموخد تککید هراخ می مث م تنکر ایجاد هاکاخی و بر م تنی ایجاد خوابطی و اخت اطا 
دخ بسیاخی از مواخد فاسامی افراد  ما خا . شخصی و سازمانی اسم موفقیم برایاهدامی مزم  انسانی و توسع  آ ، برند

تر باشد، تر و واضحشود، ببخگتصویری ک  از یک فرد دخ ذهب ایجاد می هرچقدخاندازد. ها میب  یاد فتخص   آ 
های ارزی   و فعاییم( دخ معرفی برند سازمانی بر فمعرفی سازما  با خدما2013اسم. خاسل ) تریهوبرند آ  فرد 

توا  گنم ک  (؛ با ایب منزوم نیب می1395خود و خفتاخ کاخکنانش از طری  ها  انواع اخت اطا   تککید داشم )تکزی، 
های اخت اطا  معرفی تواند حارل خدما  یا فعاییم ارزی و تخصصی فرد باشد ک  با انواع خوشفبرند انسانی  می

 شود.   
 ازنظر فرایند ایب. شوندمی شناخت  برند النوا ب  هایشا حرف  و افراد دخ آ  ک  اسم خوندی  فبرندسازی انسانی     

یک تخص   دخ افراد ییکاخا (. 2013، 3)کاخادوما  اسم افراد  خوی بر اثرگ اخی و طز یفشزر  از متناو  هدا،
 پیرمرادى و مقدم نکویی) داخد خابط  شخصی  خصای  با تحصیزی  و فسازگاخی ب  الوامزی چو  فموفقیم یا ش ل،
 فرد مشخصی خا چیبی انسانی آ  اسم ک  فچ  برندسازی فرایند دخ کزیدی سفال  خوبیازا. (127: 1389 ببنجانى،

 کند؟ . می متاایب و خار
خالهیم، شجاالم، مزاخ ، های ماتاز فالزای،  شوند ک  با ویژگیهرچند دخ طول تاخیخ افراد مختزنی مشاهده می     

های اند. امروزه انواع سازما برندهای مث م انسانی دخ تاخیخ ماندگاخ شده النوا دستی، اخالق و امثال آ   ب گشاده
برداخی از انواع برندهای انسانی با توج  ب  نیازهای خود هستند. دخ برندسازی دن ال بزرهتجاخی، فرهنگی و انسانی ب 

شوند و ایب امر ب  بخش مزای از فرهنگ معارر و اهتصاد گ اخی می  مانند برندهای تجاخی الالممافراد و تخصصشا

 

1. Schawbel 
2. Rampersad 

3. Karaduman 



 

  Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

550 مبانی علوم ورزشی

 18-4ای خار با مناهیم مختزنی ب  شرم جدول اسم. برند انسانی یا افراد مشزوخ دخ حوزه شدهلیت دبازاخ معارر 
 ها خا شناخم. شوند ک  باید تناو  و مرز آ مطرم می

 ها ع مفاهیم معادل برند انسانی و تفاوت آن. انوا 4-18جدول 
 توضیح  مفاهیم  ردیف 

1 Human branding دهنده برندسازی انسانی با منزوم الام و انواع خویکردها دخ ساخم یک برند انسانی و پوشش
 مناهیم برندسازی شخصی و خودبرندسازی  

2 Personal branding   برندسازی شخصی با منزوم برندسازی شخ  خار با هدا خار 
3 Self branding    خود برندسازی یا تککید بر تالش خود فرد برای برندشد 
های سز ریتیکنند. منزوم نس تاً تازه  امروزه ب  مدد فضای مجازی حتی افراد الادی هم برای خود طرفداخانی پیدا می     

 زندگی  س ک  و  الالی   یگ اخاشتراک  با  جامع   الادی  افراد  آ ،  طی  ک   داخد  اشاخه  فرایندی  ب   فمیکروسز ریتی کوچک یا  
 محسوب جامع  نخ   یا و هنرمند هشر جبو افراد، ایب. آوخندمی دسمب  طرفداخانی اجتااالی، هایش ک  دخ خود
 غیرخسای برخی ب  آ  شزر . کنندمی پیدا دسم شزر ب  اجتااالی هایش ک  دخ فعاییم دییلب  ررفاً شوند ونای

 گویند.هم می

آموختگا  الزوم وخزشی دخ تالش برای وخود ب  بازاخ کاخ و کسب جایگاه اغزب دانشجویا  یا دانش ک ییازآنجا      
ها با چ  فخودبرندسازی  اسم. یعنی اینک  آ های خود هستند؛ دخ ایب شرایا پرکاخبردتریب اهدام، متناسب با توانایی

 های خود توسع  دهند. توانند برند خود خا متناسب با نیازهای بازاخ و تواناییهایی میخوش
   

 برندسازی. خود5-18

 توا  باید فردی هایمزاخ  توسع  و ضاب ساختب کاخ ایب برای .باشد گامب گام روخ باید ب  برندسازی فخود

های ش ک  دخ هدختاند اخت اط یک ایجاد با ک یطوخب داد؛   توسع  نیب اخت اطی خا هایکاخگیری فناوخیب  دخ شخصی خا
؛ ییل، 2011،  1ای الال کرد )موخگا روخ  حرف ب  شخصی توسع  برند دخ بتوا  اینترنم و هاخسان  طری  از اخت اطی
 یگ اخالالمم یتجاخ یبرندهاانند تخصصشا  میا اسم ک  توسا آ ، افراد  یفرایند ی شخص یبرندساز(. ف2012

 تجرب  و دانش، مزاخ  کسب طری  از خا مختزنی هایویژگی مطزوب باید شخصی  برندف داشتب برای افراد.  شوندیم

 توسع  خا خود وانند فبرند تنای افراد ادخاکی  و انسانی ای،حرف ف هایبدو  مزاخ  .رندیکاخگب  خا هاآ  و بیاموزند

اغزب اما  خدتناو  داافراد های کاخی برنام اسم؛ هرچند   برندشخصیر انسانی داخای یک فه(. 2012، 2دهند )ویچ
  هستند. ارول خودبرندسازی افراد خا از تظاهر شد ، احترام، تکثیرگ اخبود  و موفقیمخسایم شناخت ب فدن ال  ب ها  آ 

دهد؛ زیرا ایب امر دخ دخازمد  ب  خوشنامی و برند ارزی فرد نیب یطا  نحو دیگری نشا  داد  پرهیب میو خود خا ب  
خواهد زد. مقدم  خودبرندسازی، شناخم واهعی خود و پیدا کرد  نشا  و جایگاه مناسب خود دخ جزا  واهعی اسم. 

 

1. Morgan 
2. Wetsch 
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اندی برای جایابی خود دخ جزا  واهعی کند تا ب  چیبهای اخزشدخ اغزب مواخد ایب خویکرد ب  اشخار کاک می
 دسم پیدا کنند. 

ایب مدیر   .دخ نظر گرفم  آ    مدیرالاملو خود ففرد  خا ف   وکاخکسبفیک  هر فرد خا  زندگی  توا   ی ساده، میانیدخب     
دنیای حاکم بر    هوانیب معت ر نبد دیگرا  ت دیل کند. تاام یخیبی، خود خا ب  برندیک برنام  چطوخ باک   باید یاد بگیرد  

؛ شرایا ها استناده کندو از آ  تر ایب هوانیب خا شناساییکسی ک  سریع و اسم دخ زندگی الادی نیب حاکم، تجاخ 
یعنی  اسم؛تجاخ  و مانند نام دخ دنیای  یک برند اسم خانوداگی  هر فردونامنامف .توفی  بیشتری خا خواهد داشم

. هیچ دو برندی یکسا  نیستند دخ ذهب اسمهای آ  شنید  نام یک محصول و ویژگی از ایجادشده ناشی حسهاا  
روخ  توا  ساخم. ایب امر از هاا  دوخا  اویی  زندگی و حضوخ دخ فرایند آموزشی ب خا می  ک  برندآ  اسم و مزم  

ای خوا   و فالدهآموز دخسبرند فدانش  ایدخ دوخا  مدخس  الده  گیرد. برای ناون آگاهان  و حتی غیرآگاهان  روخ  می
د ندانیآموزا  مسایر دانش  اسم وبرند خودش خا خز  کرده   خوا دخسآموز  کشند. فدانشآموز تن ل  خا یدک میدانش

ماکب اسم ب  دو شکل ها  هم خوا ها دخ میا  بگ خاند. ای ت  خود برند فدخستوانند با آ ی  خود خا ماالفسک  
 ک   هر انسا  هاا  چیبی اسم برند شخصی  شناخت  شوند.  خوا  و خودخواهدخس  یا فداشتنیخوا  و دوسمدخسف

ا ب خواست  یا ناخواست  ،های معروا و مشاهیرتاامی انسا شود. او دخ ذهنشا  تصویر می یادآوخی هنگام افراد سایر
دخیافم ذهنی ناشی از   و  حس  ب   افراد  ایب نام  شنید   با  هرکس  داخند ک   خصی ش یک فبرند  خود  خفتاخهای  و  توانایی
تواند تک افراد داخای برند شخصی هستند ک  هدخ  ایب برند میخسد. دخ محیا سازما  نیب تکهای ایب افراد میویژگی

، میبا  توانایی انجام کاخها، اخالقچو  فمزای . الوامل دشوباالث پیشرفم و موفقیم دخ کاخ و پسم سازمانی افراد 
هویی، میبا  هاکاخی و هایاخی، هابزیم کاخ گروهی، االتاادپ یری، میبا  نوع برخوخد با دیگرا ، دانش فردی، خوش

امثال آ   دخ ساختب   ایی دخ برهراخی اخت اط، میبا  ر روتحال، وتحصیال ، هدخ  مدیریم، هدخ  خه ری، میبا  توان
های اثرگ اخ بر برندشخصی روخ  های مختزنی برای مفین فبرند شخصی  نقش داخند. دخ ایب خابط  ایگوها و مدل 

 (. 1394شده اسم )هاسای، اخائ  5-18ها دخ جدول گرفت  اسم ک  برخی از آ 
 های اثرگذار بر برند شخصیدرباره مؤلفهها . انواع پژوهش5-18جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
و   ا یرائا 1

 ( 1392هاکاخا  )
  بر  باوخها، ایگوهای انگیبشی، س ک زندگی و تحال ابزام  ،هااخزش های فرهنگی فتککید بر مفین 

 برند م تنی بر شایستگی فردی 
بیرو  زمیب با تککید بر س ک خهابم، مزاخ  و خفتاخ منصنان  دخ  های خفتاخی دخو  و تککید بر مفین  ( 1393رناخ ) 2

 برند وخزشکاخا  
بد ، دید ، کاخ با  گنتب، نوشتب، گوش داد ، خواند ، زبا های اخت اطی مفثر هنتگان : فسخبمزاخ   ( 1397هاسای ) 3

 های اطالالاتی و اخت اطی   فناوخی
زاد و  یاانیپ 4

 ( 1394)  ا ی راد
 ی و س ک زندگ یظاهر می ج اب ،یوخزش یگان  اجراالوامل س 

و   یخسوی 5
 ( 1390هاکاخا  )

 وخزشکاخ یتیشخص پ یای و ترداهم حرف   م،یوخزشکاخ، من ع ج اب یداشتندوسم میشخص
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 پ یری اخت اط و خهابم ،یخودمختاخ ( 2006) 1تامسو   6
 2کو آخای و   7

(2012 ) 
 یو س ک زندگ ،یظاهر میتخص  وخزشکاخ، ج اب ی:شامل س  بعد کز MABIمدل 

  ،یکی بیف میخهابم، ج اب ،یوخزشکاخ  یتخص  وخزشکاخ، س ک خهابم، خوحی: ده بعد فرالو 
 مدل نقش و نوع خابط   ،یداستا  زندگ ،یسا ل، تناسب بدن

و   3بانیت  8
 ( 2011هاکاخا )

 مق وییم االتااد بود ، تخص ، احترام، هابل  م،ی ، ج ابمزاخ تااشاگرا ، با اخت اط 

کشکر و هاکاخا    9
(1395 ) 

 خوحی  وخزشکاخی، جواناردی، منش پززوانی، االتقادا  م ه ی و نااد بود 

 شخ   آ  نام و ظاهر خفتاخ، مزاخ ، تجرب ، بیوگرافی، ( 2009جیاب )  10
بندیس و  11

 ( 2012هاکاخا  )
  دیگرا  ادخاک دنیای بیرونی و اثرگ اخ بر دخ ناایش شخ   نقش هویم و انسانی فهویم از برگرفت 

 فرد  از
نوخدیکس  12

(2013 ) 
 خود   از  بازاخادخاک  نحوه و ایحرف   توسع  مدیریم فعاالن 

 کنندهمصرا  یا مخاطب ذهب دخ مث م یهان یزمپس ایجاد و هامزاخ   برخی ( 2012سیاو  ) 13
   اخت اطی و ادخاکی ای،حرف   هایها و تککید بر مزاخ  با توانایی استناده از آ  تجرب  و مزاخ  دانش، ( 2009ماختیب ) 14
 شزر ، ت زی ا  و س ک زندگی   ( 2010آییس )  15
تیزدسی و کو    16

(2009 ) 
 سازی برای برندبرجست  و پردازینشان  اخت اطی، هایهویم اجتااالی، مزاخ  

مجازی،   فضای دخ خود معرفی نحوه بر  زمین  ایب دخ وی هایتوانایی و فرد اخت اطی هایمزاخ   ( 2013)  سننم 17
 دوستا  هایگروه و خانوادگی خوابا نحوه هاچنیب اثرا 

 ( خودپنداخه) خود از  افراد تصوخ بر غایب فرهنگ غیرمستقیم نقش ( 2011)  سانگ 18
  خود، از تصویرسازی برای مناسب ابباخهای کاخگیریشخصی کاخآفرینا : ب خاه ردهای برندسازی  ( 1393پوخ )الزی 19

 اجتااالی مسئوییم انتقال خفتاخ،  دخ شدهتعریف هویم  ابراز تخص ، کسب اجتااالی، سازیش ک 
 آسانی سایم، اطالالاتی سازی، محتوایشخصی و اخت اطی هایبرندسازی دخ فضای مجازی: مزاخ   ( 1391موحدی ) 20

 . آنالیب  برندسازی و اجتااالا  اتصال، هابزیم مشتری، ب  توج  سایم، از استناده
هاکاخا    و الیر 21

(2005 ) 
  محصول خود طری  از شخصی با تککید بر موفقیم هایمزاخ    افبایش و  خودبز ودی خودمدیریتی،

 محصول انسانی(   ماهیم و انسانی )تعییب موفقیم بر اساس ذا  
توا  تریب مواخد موخد تککید میهای فبرندساز شخصی  از فراوا با مروخی بر انواع نتایج مطایعا  م نی بر مفین      

 های اخت اطی مفثر  اشاخه کرد.   ب  فتخص  و مزاخ 
 
 
 

 
1. Thomson et al 
2. Arai and Co 
3. Banytė 
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 های برندساز شخصی در دانشجویان و کارشناسان علوم ورزشی. انواع مؤلفه18-6
هررای برندسرراز شخصرری برررای دانشررجویا  و کاخشناسررا  الزرروم وخزشرری برر  تررریب مفینرر دخ یررک پررژوهش مزررم

 شناسایی شد.   6-18شرم جدول 
 های برندساز شخصی در دانشجویان و کارشناسان علوم ورزشی. انواع مؤلفه6-18جدول 

 توضیح  انواع  ردیف 
حوزه تخصصی دخ   1

 الزوم وخزشی 
 فبازاخیابی ، فخسان  ، فخاه ردی ، فخویداد ، فاوها  فراغم ، فاماکب  ایف( مدیریم وخزشی: 

کاخبردی ،   وخزشی تندخستی ، ففیبیویوژی  و بدنیفعاییم  ب( فیبیویوژی وخزشی: ففیبیویوژی
 وخزش   بایینی ، فت  ی  وخزشی فعاییم محض ، ففیبیویوژی وخزشی فعاییم ففیبیویوژی

    بدنیتربیم حرکتی ، فآموزشکنترل  و فخشدحرکتی ، فیادگیریم( خفتاخحرکتی: 
 شناسی وخزشی: فبایینی  و فتربیتی  د( خوا  

 ویژه    بدنیوخزشی ، فتربیم  ارالحی ، فامدادگرارالحی: فحرکا  شناسی و حرکا  ه( آسیب
 - و( بیومکانیک وخزشی:

 - شناسی وخزشی: ز( جامع 
تخص  خشت    2

 وخزشی
 های فوت ال، وایی ال و... ی، داوخ یا تحزیزگر دخ خشت بازیکب، مرب

های  مزاخ   3
 تخصصی

 ی تحزیل آماخی یا مدیریم پروژه و... افباخهانرم های هنتگان  کامپیوتری، انواع مزاخ 

 اطالالاتی و اخت اطی  های بد ، دید ، کاخ با فناوخیگنتب، نوشتب، گوش داد ، خواند ، زبا فسخب های اخت اطیمزاخ   4
 الزد  خالایم حقوق دیگرا ، خفتاخ منصنان ، رداهم، امیب، وفای ب  خفتاخ اخزشی 5
 ج ابیم ظاهری و کاخیبما   های شخصی جاذب  6
از آ  برخوخداخ   شخصاًهای فسیاسی، اجتااالی، فرهنگی و اهتصادی  )اینک  فرد  بر اساس هدخ  پایگاه اجتااالی 7

 سانی باشد ک  از آ  برخوخداخ باشند( باشد یا دخ جواخ ک
های ویژگی 8

 شخصیتی
 یی، هادیی، خالهیم، خودباوخی برونگراگرا یا دخو 

 های مختزف مربیگری، بازیگری، داوخی و .... تجاخب کاخی دخ زمین  سابق  کاخ 9
 برد  جایبه، مقام هزرمانی، کسب خت   یا مقام دخ اخت اط با تخص  موخدنظر   توفیقا  شاخ  10
  ب  خسید   و الال برای الزم منابع اداخه  و دهیسازما  برای خود توانایی از فرد اطاینا  میبا  خود کاخآمدی  11

 خار دستاوخدی
: ایف(  گ اخ باشدرثشخصی ارند ب یهایژگی دخ انتخاب وتواند یا اهوام میتناو  دخ فرهنگ مزل  فرهنگی 12

 ها، ب( باوخها، م( ایگوهای انگیبشی، د( س ک زندگی، و( تحال ابزام  اخزش
ک  دخ یک نظام اخت اطی بتوا  از منافع آ  اخت اط دخ جزم خشد و  نحویتوانایی مواج  با دیگرا  ب   سازیش ک  13

 توسع  فردی استناده کرد.  
های مزم خفتاخ اسم کنندهبینیشناختی اجتااالی، باوخهای خودکاخآمدی از پیشبراساس نظری  الف( خودکارآمدی: 

دهی و اداخه منابع الزم برای الال و خسید  ب  دستاوخدی نایی خود برای سازما میبا  اطاینا  فرد از تواالنوا  فب ک  
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های جانشیب، متقاالدسازی کالمی و انگیختگی ستیابی ب  الازکرد، تجرب چزاخ من ع فد شود. خار  تعریف می
باوخهای خودکاخآمدی بر کنند. گیری باوخهای خودکاخآمدی با تکمیب اطالالا  الزم کاک میب  شکل فیبیویوژیک 

ها، کینیم تنکر تحزیزی و خاه ردی، سطح انگیبش و پشتکاخ دخ خویاخویی با مشکال ، آخزوها و میبا  تعزد ب  آ 
 (.1997،  1پ یری از استرس و افسردگی تکثیرگ اخ اسم )باندوخاگریب از شکسم، اسنادهای الزّی برای موفقیم و آسیب

های تحصیزی، ش زی و نظامی  شده دخ زمین های کسبدکاخآمدی الاومی  با فموفقیمها نشا  از اخت اط فخوبرخسی
(. خودکاخآمدی دخ ه ال یک تکزیف ضروختاً ب  خودکاخآمدی دخ ه ال تکزیف دیگر منجر 1982،  2داخد )شرخ و هاکاخا 

   (.1997رد )باندوخا، هراخ گی موخدسنجشطوخ جداگان  شود. دخواهع، خودکاخآمدی باید برای هر زمین  ب نای
تریب محوخها دخ ایجاد  دخ کناخ خودکاخآمدی، فخودباوخی  نیب نقش بسیاخ مزای داخد. برخی از مزم  ( خودباوری: 
 مروخ کرد.    7- 18توا  دخ جدول  خودباوخی خا می 

 ترین محورها در ایجاد خودباوری . مهم 7- 18جدول  
 محورها  ردیف 

 . داخد  وجود هر مشکل برای حزیخاه  هایش  دانندمی  موف  فغیرماکن ! ، فایب کاخ شدنی نیسم! ؛ زیرا افرادپرهیب از جاال   1
 یابیدستهابل های کوچک های ببخگ ب  هدا ت دیل هدا 2
 الاله  و اشتیاق دخ کاخها  3
 پ یری  خیسک 4
 پ یری برای بز ود و توسع  دخ کاخها نقدپ یری و مشوخ  5
 های جدید و نو دخ کاخ بود  )خالهیم و نوآوخی(  ل پیدا کرد  خاهدن اب  6
 با توهعا  و آخزوهای خودتا  زندگی کنید، ن  توهعا  و آخزوهای دیگرا  7
 پرهیب از مقایس  خود با دیگرا  و سعی کنید هاواخه امروز خود خا با دیروز خود مقایس  کنید.   8

های اخزشاند و باید ب  داشت . اسم مرت ا خود ب  فاطاینا  و ننس فالب  اغزب با ننسب االتاادنفس: بهج( اعتماد
 از مقداخی ها  وموفقیم و فدستاوخدها با ننسب االتااد الاده هسام. شکزی منطقی باوخ داشمخود ب الرض  هابل
خود برای مواجز  با اموخ مرت ا با ب  مستزبم یافتب اطاینا  ننساالتاادب  .شودحارل می دیگرا   فنظرا  باهم آ  

 تخص  اسم. 
جام کاخهای داوطز ان  برای اث ا  ایب توانایی یا حتی بز ود آ  دخ شروع، بزتریب کاخ اند( کار داوطلبانه تخصصی: 

ها برای مشاهده دیگرا  اسم. از مبایای کاخهای هم با خویکرد خیر و آثاخ خوانی حارل از آ  و هم الرض  تواناندی
بود  ، فموخدتوج  هراخ  منید توا  ب  مواخدی چو  فاحساسداوطز ان  دخ حوزه تخصصی خود دخ الزوم وخزشی می

 ننس  و دخ ادام  فخود برندسازی  اسم. ب گرفتب ، فکسب تجرب  الازی ، فاالتااد
های جدی شد  برندسازی ایرا ، یکی از خیش و فراگیر شد  آ  دخ سطح جزا  و های اجتااالی ظزوخ ش ک      

شخصی، فررم  خسان و امکا  برخوخداخی از های اجتااالی ش ک ظرفیم اخزا  و خایگا  بود  شخصی بوده اسم. 

 

1. Bandura 
2. Sherer et al. 
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 و  فروش  دخ  اثرگ اخی  هدخ   از فراتر  شخصی خا چیبی ( برند2008داده اسم. خامپرسد )برندسازی شخصی خا بز ود  
  مث م  دخ آ   تنکر فایجاد هاکاخی  و بر م تنی خوابا فخز  اخت اطا  ، داند ک  فاثرمی خهابتی هایمحیا بازاخیابی دخ

 باالیی داخد.  اهایم
 دانش،  پول،  انرژی،  فزما ،  از االم  داخای ظرفیم اشتراک منابعی  ک   کسانی  با  خابط   یعنی  سازی فش ک سازی:  ه( شبکه
سازی  بر خوشی برای فکاخیابی ، ها  الزم اسم. دخ ابتدا ارطالم فش ک آ   با  دخ روخ  وجود شرایا فاخت اط  و  تجرب  

سازی  ب  ش ک امروزه فشد  دخ میا  ان وه داوطز ا  بایقوه  تککید داشم. اما فاختقاء ش زی  و فافبایش شانس انتخاب
شخصی   یا و سازمانی منظوخ استناده از آ  دخ اموخ فتجاخی،وکاخ  و ب کسب و زندگی دخ مزم و الاده فمزاخ  یک

 اشاخه داخد.  
با آ  تناو   اما داخد سازیش ک  با زیادی هایش اهم اینک  با دوستی اخت اط و یابیباید توج  داشم ک  دوسم     
 باال شرایا دخ ک  اسم خوب و متناو  حسی تجرب  بیشتر دوستی از هدا. داخند متناوتی هرکدام اهداا زیرا داخد؛

ش ک   برای  االضای دیگر افکاخ و خوابا فتجربیا ، از استناده سازیش ک  از هدا اما. داخد وجود زندگی پائیب و
از  هر نوع فخابط   دخ باید هدا اما باشد جنس دو هر از تواندمی شخ  یک با خابط . اسم هاخشد و توسع  توانایی

توا  دخ جدول سازی خا میباشد تا مانع یکدیگر ن اشند. انواع مبایا و دستاوخدهای حارل از ش ک  کیتنکهابلهم 
 مروخ کرد.  18-8

 سازی . انواع مزایای شبکه8-18جدول 
 توضیح  انواع  ردیف 

 شود.  های ش زی متعددی برای فرد ایجاد میسازی فررمش ک با  پیدا کرد  ش ل  1
 شود.  سازی فررم فروش بیشتر محصوال  )کاال و خدما ( بیشتر فراهم میبا ش ک  فروش بزتر   2
 اخائ  خود  با معرفی توانایی و انواع خدما  تخصصی هابل  تقویم برند  3
 خاحتی هابل دخیافم نیسم.  خبطی ک  دخ شرایا الادی ب دخیافم اطالالا  از افراد ذی خوز ماند  ب  4
 تجرب   و دانش گ اخیاشتراک  ب  م ادی  اطالالا   5
 ارطکاک  کاهش 6

 سازمانی
 مکانیکی ساختاخ دخ انسانی خهابتی مبیم نوالی ایجاد و خسای کیبوخوکرات فرایندهای بر غز  

 وکاخ کسب
هررا دخ جرردول تررریب آ هررای مختزنرری پیشررنزاد شررده اسررم کرر  برخرری از مزررمسررازی مررفثر خاهبرررای شرر ک       

 شده اسم.  اخائ  18-9
 سازی  های مؤثر در شبکه . برخی از راه 9- 18جدول  

 محورها  ردیف 
 هاراه داشتب کاخ  ویبیم )بیبینس کاخ (   1
 بود   هاحوزه  برخی دخ افراد هدختاندتر از خود دن ال 2
 باشد.    ج اب دیگرا  برای شاا با خابط  ک  باشید داشت  باید چیبی  هم خودتا  3
 بود   مشترک نقاط دن الب  4
 تزنب  شااخه داد  و گرفتب با هاشرکم  و افراد با خوابا ایجاد 5
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 تر بود  فحنظ خوابا  از ایجاد آ   مزم 6
 )خابط  الای  با تعداد محدود افراد خار و مفثر بزتر از خابط  با تعداد زیاد بدو  تکثیر(   نس م ب  کایم تککید بر کینیم 7
 سازی استناده از فضای مجازی برای ش ک  8
 ها جویا شوید.  نگیرید، هر از چندگاهی از احوال آ ها تااس فقا زمانی ک  با افراد کاخ داخید با آ   9
   جزسا  خار  یا و آموزشی هایدوخه  و سایناخها ها،کنگره ها،کننرانسف مانند خویدادهایی شرکم دخ 10
  Linkedinها مانند آ   دخ الضویم و ایحرف  هایانجاب  و هاگروه ها،ش ک  یافتب 11
 ( Pitch Preparation) اخت اط ایجاد برای کوتاه هایمعرفی   کرد آماده 12
 خسید   نظر ب  ایتالش برای حرف   و گریایحرف  13
 ( دیگرا  ب  اخائ   برای فیبیکی سندهای و هدایا)   جزسا  برای Package کرد آماده 14
 (کنیم  چ  دیداخ از بعد) سازیش ک  دخ ( Follow-up) پیگیری ارول 15
 هاش ک   مدیریم و یسازش ک   دخ شخصی حریم خالایم 16
 تزگرام  و اینستاگرام دخ مخاطب  ج ب 17
 مخاطب   ج ب برای محتوا تویید 18
 اجتااالی  هایش ک  برای محتوا استراتژی 19

 

 های ارتباطی مؤثر  . خودبرندسازی با مهارت7-18
  یا ففرایندی چند ننر ایدو  بیب یرکالمیو غ یکالم یهاامیپ افمیاخسال و دخف ف،یتعر بیترامروزه اخت اط، دخ واضح

داشتب   اخت اط ندیفرادخ ف ،خاستا بیا دخ(. 1،2004سوییوا ) ی  اسممعن افمیاخسال و دخهدا  امیانتقال الالئم پبرای 
 ای یفرال یهامشتال بر مزاخ  ی مزاخ  اخت اطف(. 2014، 2فرانکل وکوهباسم ) ی  بسیاخ مزماخت اط یهامزاخ ف

نس م ب   نشیبف،  داد ، گوشهاجا یب  ه یدهنظمف ،ی رکالمیو غ یکالم یهاامیدخک پفمربوط ب   یهاخرده مزاخ 
ب    یدخ اخت اط هم ازنظر سطح اخت اطا  و هم ازنظر خمبگ اخ   یتوف  یبرا.  اسم   دخ اخت اط  میهاطعفو     اخت اط ندیفرا

 (.1398)هاسای و خاسخ،  اسم ازین 10-18گان  ب  شرم جدول هنتمفثر  یاخت اط یهامزاخ 
 ی ارتباطی مؤثر هفتگانه قاسمی  هامهارت . انواع 10-18جدول 

 توضیح انواع ردیف
 منظوخ و نیاز فرستنده خا تکمیب کندک  نحویتوانایی نگاخش انواع متب ب  نوشتب 1
 فرستنده خا تکمیب کند ازیک  منظوخ و نینحوگنتب ب سخب ییتوانا سخب گنتب 2
 زما  ماکب  بیترعیمتب موخدمطایع  دخ سر ییخمبگشا ییتوانا خواند  3
 زما  ماکب  بیترعیشده دخ سردهیمطایب شن ییخمبگشا ییتوانا گوش داد  4
 کند تکمیبفرستنده خا  ازیک  منظوخ و نینحوبد  ب کاخبرد زبا  ییوانات زبا  بد  5
 تریب زما  ماکب های دیداخی و بصری دخ سریعتوانایی خمبگشایی انواع نشان  دید  6
 اخت اط مفثر  یبرهراخ  یبرا یو اخت اط یاطالالات  یهایو مفثر از ابباخ و فناوخ  دیاستناده من  ییتوانا ی اطالالاتی و اخت اطیهایفناوخکاخبرد  7

. اسم دیگرا  با مفثر اخت اط و یابیدوسم دخ مزم الوامل از باال ننسالب  و وجود ابراز و اخت اطی هایمزاخ      

 

1. Sullivan 
2. Frenkel & Cohen 
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 .گیرندمی  هراخ  اجتااالی  هایاخزیابی  تکثیر  تحم  بیشتر  و  هستند  مطائب  کاتر  خود  اخزش  از   یبئپاننسالر ف  داخای  افراد
 هایمزاخ افراد داخای توانایی ف و نداثر داخ خفتاخی و یادگیری مشکال خفع  دخ اخت اطی و اجتااالی هایمزاخ 

 افبایش و دیگرا  با مفثر اخت اط یادگیری با. بزتری داخند تحصیزی پیشرفم   شرایاوجود ابراز و اخت اطی اجتااالی،
-داشت  دوسماغزب افراد برای ف .یابدمی کاهشنیب  پرخاشگری ازجاز  خفتاخی مشکال  میبا  ،ننساالتاادب  سطح
  .(1394)هاسای،  دهندمی نشا  خود از یشتریب یهارنگ  جاع دخ شد داده جزوه دخستکاخف و  شد 
گوید کند و دخ پاسخ میکننده، برهراخی اخت اط خا االالم میفرایندی اسم ک  از طری  آ  دخیافممزاخ  بازخوخد      

وسیز  آ  ب  شخ  دیگر بگویید دیگر، بازخوخد فرایندی اسم ک  ب ال اخ کند. ب پیام ارزی خا چگون  احساس می
 دخباخه وضعیم، چ  احساسی داخید.  طوخکزیک  شاا دخباخه چیبی ک  آ  شخ  انجام داده، یا گنت  اسم یا ب 

تساوی دخ اخت اطا  میا  فردی باید ازنظر گنتاخی دخ مقابل شنیداخی نیب برهراخ باشد. اگر یکی از طرفیب فرایند       
ناچاخ دخ تاام مد  شنونده باشد، اثربخشی اخت اطا  میا  اخت اطی دخ تاام مد  اخت اط سخب بگوید و دیگری ب 

 (.1382وضعیم اگر غیرماکب ن اشد، دشواخ خواهد بود )فرهنگی، فردی دخ ایب 
دخ برهراخی، تداوم و سالمم خوابا  ینقش مزا یهای اخت اطاز مزاخ  یگریالنوا  مقوی  دالواطف ب  کنترل      

رایند خوابا جن   از ف  یبو تکثیر ا  یمناظر ب  اها  یادیتا حد ز  یبن  یجانیهیا    یهوش الاطنفکند. منزوم  می  یناا  یاجتااال
کناخ آمد  با  یبابراز احساسا  و کنترل آ  و ن توا طوخ خالر ، مقوی  کنترل الواطف ناظر ب   اسم. ب یاجتااال

 یاد یامروخ  مزاخ  دخک پک  از آ  ب  یواضح اخت اط یهاامیو اخسال پ یافمدخ یاسم. توانائ یگرا الواطف د
 یامو اخسال پ یافمتنزا دخ. ن اسممطرم  یهای اخت اطهای مربوط ب  مزاخ از مقوی  یگرد یکیالنوا  ب  یبن ،شودمی
 یمحائب اها یبن یدخ اخت اط اجتااال یرکالمی و غ یکالمفهای یامپ یقیکشف معنای حق یمعنای الام، بزک  توانائب 

های مزاخ محوخهای فاز     یگرا دفزم    یو توانائ  یدخ خوابا اجتااال  گ اخیتکثیر  یدخک چگونگ  یاسم. دخواهع توانائ
 (.  1384چاخی و فداکاخ،  یب)حس ی  خواهد بوداخت اط
  جامع  مجازیخفتاخهای اخت اطی یا توج  ب  فافراد و    یمخا بر هو  یهر  حاضر، فضای خار  یاخت اط  یدجد  شرایا     
متناسب   یهای اخت اطبرخوخداخی از مزاخ   یا،شرا  یب(. دخ ا1382)الطاخا ،    ایجاد کرده اسم   ایش ک   هایویمهو ف

 با ایب ساختاخها نقش مزای داخد. 
برای ایب منظوخ . اسم آموختگا  الزوم وخزشی ایبامیدانشجویا  و دانش ایحرف  موفقیم برای شزر  کسب     
 محیا دخ آمیبموفقیم استقراخ و ش ل آوخد  دسم اهدام مفثری برای ب تا دهند انجام ها باید فخودبرندسازی آ 

انجام  اجتااالی هایخسان  دخ دیجیتایی  ففعاییم و خودخخو  فتعامال  روخ ب  اغزب کاخ ایب. باشندداشت  اجتااالی
 های اخت اطی  نقش مزای دخ فخودبرندسازی  داخند. (.  مزاخ 22: 2014 گاندینی،) شودمی

بگیرید تا دخ یک حوزه مشخ  از دامن  گسترده الزوم وخزشی برند   دخ ایب مسیر نخستیب گام آ  اسم ک  تصایم     
توا  فردی خا یافم ک  دخ چندیب حوزه ی میسختب روخ  خوزان  دخ ایب الرر ،  شوید. با توج  ب  گسترش دانش ب 

وخزشی برند باشد. بنابرایب خوی یک حوزه و با مطایع  متارکب شوید. پرسشنام  و سفاال  زیر ب  شاا کاک  الزوم
های موخدبرخسی هراخ دهید. اگر پاسخ  سای کهای زمانی یای مشخ   دخ بازهکند تا فموهعیم برند خود خا دخ حوزهمی
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های پیش خوی شاا دخ دهد، ایب پیام خوبی برای فررمشاا دخ هر مرحز  بز ود خوند برند شخصی شاا خا نشا  می
 آینده خواهد داشم. 

 (  1393پرسشنامه تعیین موقعیت برندشخصی)قاسمی، - 
 ی مقابل سفال آ  مشخ  کنید.  هان ی گبها با انتخاب یکی از یطناً نظر خود خا دخباخه هر یک از گوی 

     منظور از مهارت، توانایی انجام یک کار مشخص است که به نیاز بخشی از مردم پاسخ دهد و انجام آن برای همه مقدور نباشد. 

 گویه ردیف
 

 اصالا  کم  متوسط زیاد خیلی زیاد 

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد هستید؟   شدهشناخت  تا چ  حد دخ یک زمین  مشخ  مزاختی دخ جاع خانواده  1

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد شده هستید؟  تاچ  حد دخ یک زمین  مشخ  مزاختی دخ جاع دوستا  شناخت   2

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد شده هستید؟  تا چ  حد دخ یک زمین  مشخ  مزاختی دخ سطح محل شناخت   3

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد شده هستید؟  تاچ  حد دخ یک زمین  مشخ  مزاختی دخ سطح سازما  مشخصی شناخت   4

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد شده هستید؟  تا چ  حد دخ یک زمین  مشخ  مزاختی دخ سطح وسیع جامع  شناخت   5

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد آیا دخآمد خوبی از مزاخ  خار خود داخید؟   6

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد ؟  دیکنی مآیا ب  داشتب مزاختی ک  داخید، افتخاخ  7

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنند؟  آیا خانواده و دوستا  شاا ب  مزاخ  خاری ک  شاا داخید، افتخاخ می  8

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد آیا مایزید ک  مزاخ  جدید و متناو  از مزاخ  ه زی خود خا بیاموزید؟   9

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد شده و موخدتوج  الاومی باشید؟  دخ یک زمین  مزاختی خار، شناخت   دیدهی م تا چ  حد ترجیح  10

 ؟ دیدانی م. خود خا برای انجام چ  کاخی مناسب 11 
 

 ، شاغل هستید؟  دیدانیم. آیا دخ کاخی ک  خود خا برای آ  مناسب 12
 

 برای آ  مناسب هستید، دییل آ  چیسم؟    خودتا   ازنظرک  دخ کاخی ک   . دخروختی 13
 

های اخت اطی استناده های اثرگ اخ دخ زمین  مزاخ توانید از انواع حیط برای بز ود وضعیم فبرند شخصی  خود می     
کند تا اخت اطی  ب  شاا کاک میهای هایب منظوخ فپرسشنام  سنجش وضعیم خودبرندسازی از طری  مزاخ کرد. ب 

های اخت اطی هنتگان  خا موخدبرخسی هراخ دهید و برای استناده مفثر میبا  استناده از ابباخهای مختزف دخ انواع مزاخ 
 خیبی مناسب و مفثری داشت  باشید. ها برنام از آ 
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 (  1398های ارتباطی )قاسمی،  پرسشنامه سنجش وضعیت خودبرندسازی از طریق مهارت-
 ی مقابل سفال مشخ  کنید.    هان ی گبهای پرسشنام  با انتخاب یکی از یطناً نظر خود خا دخباخه هر یک گوی  

خیلی   گویه ر 
 زیاد

 اصالا  کم  متوسط زیاد

 از طری  مزاخ  نوشتب  -ایف 
 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد هایم خا معرفی کنم. تا خود و توانایی  کنمی م ی خوزخسانب  ام و آ  خا وی نوشت سواب  فردی خود خا دخ هایب خزوم  یا سی 1

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.   هایم معرفی میهای ش زی متناسب با تواناییهای اداخی و خسای خود خا برای جایگاهسواب  فردی با نام  با اخسالاغزب  2

هایم معرفی  های ش زی متناسب با تواناییهای غیرخسای ب  دوستانم، خود خا برای جایگاهاغزب با اخسال سواب  فردی با نام  3
 کنم.   می

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد هایم خا ب  دیگرا  نشا  دهم.  کنم تواناییهای خاهناا دخ حوزه تخصصی خود، سعی میبا نوشتب جبوه یا کتابچ  4

 مزاخ  سخب گنتب   -ب
 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.  های مختزف سخنرانی دخ مجامع برای معرفی خود و تنکراتم ب  دیگرا  استناده میاز فررم 1

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.  معرفی خود و تنکراتم ب  دیگرا  استناده میهای مختزف برای اخائ  سخنرانی یا نظرم برای از فررم 2

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.   های مختزف دخ جاع و محنل دوستان  برای معرفی خود و تنکراتم ب  دوستا  و نبدیکا  استناده میاز فررم 3

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم. هراخ گیرم،  برای رح م کرد  و معرفی خودم استناده میی ونی بیوتزویخاداگر دخ شرایا مصاح    4

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.  های مختزف برای اخت اط با افراد مختزف و معرفی خود استناده میاز فررم 5

 مهارت گوش دادن   -ج
 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم با دهم گوش دهم تا دخ فررم مناسب نظرا  خود خا اخائ  دهم.   اغزب تالش می 1

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد اغزب با دهم دخ گوش داد  و داد  بازخوخد مناسب، توج  گوینده خا ب  خود جزب کنم.     2

کنم تا با مخاینم یا  های طرا مقابل تارکب پیدا میحرا ارزی  مناهیم و هاده ی ادخ اغزب مواخد هنگام سخب گنتب خوی  3
 موافقم مستدل اندیش  خود خا مطرم کنم. 

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم. کرد  خود ایجاد میهای جدیدی  برای مطرم گوش داد ، فررم بی دخ حهای فرد اغزب با اخزیابی رح م 4

 مزاخ  خواند    -د
 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم، توا  گنتاخی خود خا برای معرفی خود افبایش دهم.  اغزب با مطایع  مطایب منید سعی می 1

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم، توا  نوشتاخی خود خا برای معرفی خود افبایش دهم.   اغزب با مطایع  مطایب منید سعی می 2

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.   های مفثر برای معرفی اندیش  و توانایی خود آماده میاغزب با تندخوانی خود خا برای سخنرانی 3

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.  هایم استناده میخوانم دخ حراخیزی خاحم مطای ی خا ک  می  4

 مهارت زبان تنی  -ه
 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.    طوخ مفثر استناده میهای حرکا  سر و دسم دخ انتقال پیام یا اخائ  بازخوخد ب  پیام و معرفی خود ب اغزب از مزاخ  1

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.   طوخ مفثر استناده می ابرو دخ انتقال پیام یا اخائ  بازخوخد ب  پیام و معرفی خود ب های حرکا  چشم و اغزب از مزاخ   2

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.   اغزب دخ ی اس پوشید  با خویکردی مفثر دخ معرفی برند خود استناده می 3

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد ویژه دخ برابر برندهای شاخ  حنظ شود.  کنم، شرایا اهتداخ یا برابری ب دخ دسم داد  با دیگرا  سعی می 4

 استفاده از ابزارهای ارتباطی روزمره و نوین  -و
 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.     و موبایل برای معرفی خود و تخصصم استناده می SMSاغزب از طری  اخسال   1

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.  آپ و... برای معرفی خود و تخصصم استناده میهای اجتااالی موبایزی مانند وای ر، اینستاگرام، واتساغزب از طری  ش ک   2

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.  اغزب از طری  ایایل یا پسم ایکترونیک برای معرفی خود و تخصصم استناده می 3

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم. خوزخسانی استناده میطوخ مستار و با ب سایم هستم و از آ  برای معرفی خود و تخصصم ب داخای وبالگ یا وب  4

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.  استناده میبوک یا تویتر و مشاب  آ  برای معرفی خود و تخصصم فیس  مانندهای اجتااالی الاومی اغزب از خسان  5

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.   ایب یا خیسرچ گیم و مشاب  آ  برای معرفی خود و تخصصم استناده میهای اجتااالی تخصصی مانند یینکاغزب از ش ک  6

 ز( مهارت دیدن 
 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.  برندم استناده میهای مناسب برای معرفی خود و اغزب از خنگ  1

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد دهم.  ام خا موخدتوج  و تحزیل هراخ میهای بصری برندهای موف  دخ حوزه تخصصیاغزب نشان  2

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم. استناده میکننده برند تخصصی برای گرفتب فیزم و الکس  های مناسب بصری و مکانی تقویماغزب از فررم 3

 اصالا  کم متوسط زیاد خیلی زیاد کنم.  هایم دخ فضای مجازی استناده میاغزب از تدویب بصری مناسب برند و تخص  خود برای انتشاخ تصاویر و فیزم 4
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 خالصه
شوند. از دالیل مزم ایب امر آ  الاومی تکایل میهای ها پیش از وخود ب  مرحز  فراخوا دخ دنیای امروز اکثر ش ل

های ش زی موجود گیرند و فررمهای مختزف، خیزی زود موخدتوج  هراخ میاسم ک  افراد شاخ  و برند دخ زمین 
آموختگا  الزوم وخزشی باید، ب  آشنایی با ارول آموزا ، دانشجویا  و دانشکنند. بر ایب اساس دانشخا از آ  خود می

انسانی و چگونگی بز ود وضعیم فبرند شخصی  خود دخ ایب زمین  گام برداخند. برای فخودبرندسازی  ابتدا باید برند
های اخت اطی برای بز ود جایگاه ها ازجاز  مزاخ دخ یک حوزه مشخ  از الزوم وخزشی متارکب شد و از انواع ظرفیم

 برند خود بزره گرفم. 
 

 هایی برای یادگیریفعالیت
ننر خا ک  از برندهای شاخ  ایب حوزه هستند   10تا    5اید، بیب  ای ک  برای برند شد  انتخاب کردهزمین دخ   •

 ها تا خسید  ب  ایب مرحز  مروخ کنید. انتخاب کنید و زندگی آ 

استناده بود  آ   ها خا شناسایی کنید و دخ یک تحزیل میبا  هابلنقاط مشترک و افتراق الامل بند شد  آ  •
 ها برای خود خا بنویسید. ه با دالیل م تنی بر برند شد  یا نشد  آ هارا
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  یکم پیوست

   فارسی به انگلیسی  تخصصی نامهواژه

اند و دخ شدهانواع واژگا  تخصصی انگزیسی دخ حوزه الزوم وخزشی بر اساس حروا این ا تنظیم 1دخ جدول پیوسم 
 های فاخسی آ  هراخگرفت  اسم. برابر هر یک معادل یا معادل 

 نامه تخصصی انگلیسی به فارسی  . واژه 1جدول پیوست 
A 

 Accelerator دهنده یا اکسزریتوخشتاب

 Accommodations اسکا  امکانا 

 Accommodation fee اهامم  هبین 

 Accommodation Reservation اسکا  یا ذخیره امکانا  خزخو

 Accredited media ای مجوز پوشش خسان 

 Action shot اجرا  حال دخ رحن  تصویر

 Administration ( اجرایی دبیرخان ) اجرایی مدیریم

 Adventure racing or expedition racing مسابقا  ماجراجویان 

 Advisory Committee مشوختی کایت 

 Aerobics وخزش ایروبیک 

 Aerobics Instructor دهنده یا مربی و مدخس ایروبیکآموزش

 Aesthetic شناسیزی ایی

 Agility چابکی

 Air Sport هوایی  هایوخزش

ایاززی وخزشی  مجاع مستقل برای تکیید الضویم فدخاسیو  بیب
 )ک  الضو س  سازما  ه ل ن اشند(

Alliance of Independent recognised Members of 
Sport (AIMS) 

 Amusement and Recreation Attendants سرگرمی  و تنریحی خدما  کاخکنا 

 Analysor آناییبوخ/ تحزیزگر

 Angle دهنده( آنجل یا فرشت  )نوالی شتاب

 Announcer گوینده

 Aquatics آبی   هایوخزش



  

 Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

563  واژه نامه تخصصی انگلیسی به فارسی

 Archery تیروکاا  

 arena / Coliseum سایب وخزشی 

 Armwrestling اندازی )یک خشت  وخزشی( مچ

 Arnis فیزیپینی( وخزش خزمی  آخنیس )نوالی

 Asian Beach Games های آسیایی ساحزیبازی

 Asian Federations (AFs) آسیایی  وخزشی هایفدخاسیو 

 Asian Games Federation (AGF) آسیایی  هایبازی فدخاسیو 

 Asian Indoor & Martial Arts Games خزمی هنرهای با سایب داخل هایبازی

 Asian Regional Games ای منطق های آسیایی بازی

 Asian Summer Games های آسیایی تابستانیبازی

 Asian Winter Games های آسیایی زمستانیبازی

 Asian Youth Games های آسیایی جوانا بازی

 Associate Member الضو وابست  

 Association National Olympic Committee های مزی ایاپیک انجاب کایت 
(ANOC) 

 Association National Olympic Committee of های مزی آفریقا انجاب کایت 
Africa (ANOCA) 

 Association of International Olympic Winter زمستانی وخزشی ایاپیک ایاززیبیب های انجاب فدخاسیو 
Sports Federations (AIOWF) 

 Association of IOC Recognised International های غیر ایاپیکی برای تکیید خشت ایاززی ایاپیک انجاب کایت  بیب
Sports Federations (ARISF) 

 Association of Summer Olympic International تابستانی ایاپیک ایاززیبیب هایاانجاب فدخاسیو  
Federations (ASOIF) 

 Athletes Committee وخزشکاخا   کایت 

 Athletic Club / Country Club/ Sports club باشگاه وخزشی

 Athletics دوومیدانی

 Athletic Sport وخزش هزرمانی

 Athletic Trainer تاریب دهنده یا مربی وخزش هزرمانی 

 Axiology شناسیاخزش

B 
 Back judge القب زمیب بخش داوخ

 Badminton بدمینتو 

 Badminton World Federation (BWF) فدخاسیو  جزانی بدمینتو 

 Balance تعادل 

 Bangall  Wild Elimination Tournament وایزد  بنگال ح فی جدول

 Baseball بیس ال

 Basketball بسکت ال

 Battle Rope فیم(طناب ن رد یا بتل خوپ )حرکتی دخ کراس 
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 Behavior خفتاخ

 Biathlon ( تیراندازی/اسکی) بیاتزو 

 Billiards Sports بیزیاخد

 Bobsleigh ( یژسواخی نوالی) بابسزی

 Body بد ، جسم 

 Bodybuilding اندام پروخش 

 Body composition ترکیب بدنی 

 Bootstrapped Lean Startup (BLS) سرمای  آپ ناب بدو استاخ 

 Boules ( بازیتیز  نوالی)  بویب

 Bowling بویینگ

 Bowl Skating ماننداسکیم دخ کاس 

 Boxing بوکس 

 Bridge بازی/ کاخ  بازی وخق

 Brochure بروشوخ 

 Burpee فیم(برپی )نوالی حرکم تارینی و از حرکا  پای  کراس 

 Business Model وکاخ مدل کسب

 Business plan وکاخ برنام  یا طرم کسب

 Bye مسابقا    جدول دخ استراحم

C 
 Canoe / Kayak (هایقرانی نوالی) کایاک/کانو

 Cardiorespiratory endurance خیوی-استقامم هز ی

 Catering غ ا )کترینگ( تزی  امکانا 

 Cerebral Palsy International Sports and ایاززی وخزش و تنریحا  اشخار فزج م بی انجاب بیب
Recreation Association (CP-ISRA) 

 Challenge Tournament مسابقا   دخ طز یم اخزه جداول 

 Checklist ییسم فزرسم کنترل / چک

 Chiefdom ای(ای )س کی زندگی ه یز خیاسم ه یز 

 Chinlone ( تاکرا سپک ش ی ) یو چیب

 Clean and jerk برداخی حرکم دوضرب وزن 

 Closing Ceremonies اختتامی  مراسم

 Coache مربی 

 Coliseum/ arena سایب وخزشی 

 Comite International des Sourds (CISS) ایاززی وخزش ناشنوایا کایت  بیب

 Commentator یحظ  ب  گباخشگر یحظ 

 Communication Skills های اخت اطیمزاخ  

 Conceptualizing سازی منزوم
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بر  شدهبینیپیش نتیج   حصول و نزایی )مرحز  کاندیشنینگ
 استراحم(  و خار  خژیم با متناسب اساس تاریب

Conditioning 

 Confédération Mondiale des Activités های زیر آب ایاززی وخزشفدخاسیو  بیب
Subaquatiques (CMAS) 

 Confédération Internationale de la Pêche ایاززی ماهیگیری با هالب فدخاسیو  بیب
Sportive (CIPS) 

 Confédération Mondiale des Sports de Boules ایاززی بویب فدخاسیو  بیب
(CMSB) 

 Consolation  Elimination Tournament ج رانی  ح فی جدول

 Continental Championships ایهاخه هزرمانی مسابقا 

 Coordination هااهنگی 

 Country Club/ Sports club / Athletic Club باشگاه وخزشی

 Court of Arbitration for Sport (CAS) دادگاه حکایم وخزش 

 Credential Policies معت ر شناسایی هایکاخ   برای گ اخیسیاسم

 Cricket کریکم 

 Cross country running دوی رحرانوخدی 

 Cross-Country Skiing اسکی رحرانوخدی )اسکی دخ مسافم طوالنی( 

 Crossfit فیمکراس 

 Crown Tournament مسابقا   تاجی جدول

 Culture Committee فرهنگی  کایت 

 Curling (زمستانی) کریینگ

 Curriculum دخسیبرنام 

 Cycling سواخیدوچرخ  

D 
 Daily tasks کاخهای خوزمره 

 Dance Sports خه   وخزش

 Deadlift برداخی هدختی(وزن ددیینم )حرکتی دخ 

 Demo Day خوزه  آپی یک دمو دی فیک خویداد استاخ 

 Dining Hall غ اخوخی  سایب

 Dissertation خسای  

 Dots and Boxes بازی )نوالی بازی فکری( نقط 

 Double Elimination Tournament ح فی  دو جدول

 Double R.R.T برگشتی و خفم بازی با ایدوخه جدول

 Dragon Boat بو   دخاگو 

 Dragon & Lion Dance شیرواژدها  خه 

 Dry Cleaning شوییخشک 

 Dualism گراییدوگان 



 

  Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

566 مبانی علوم ورزشی

E 
 Educational Sport وخزش پروخشی/ وخزش تربیتی

 Education Committee آموزش  کایت 

 Ekecheirea های ایاپیک باستا (دوخه ترک مخارا  )دخ بازی 

 Electronic Sports ایکترونیکی هایوخزش

 Eligibility and limits هامحدودیم   و احراز شرایا تعییب

 Emblem یاس( شده داخای ابعاد و هابل یوگوی فیبیکی )یوگوی ساخت 

 Emotional هیجانی

گ اخی )دخ بازاخیابی و الال تکیید یک محصول توسا  رح 
 شده(فردی شناخت 

Endorsement 

 Entrepreneurship کاخآفرینی

 Entourage Committee کاخ  محیا کایت 

گ اخد از  گیرشناسی یا اپیدمویوژی )مطایع  آنچ  بر مردم میها 
 ویژه دخ زمین  الزل ظزوخ و انتشاخ یک بیااخی( زبا  خودشا  ب  

Epidemiology 

 Epistemology شناسیمعرفم 

 Escape room اتاق فراخ )نوالی بازی فکری( 

 E Stand خ رنگاخا  ویژه جایگاه

 Ethics اخالق 

 Ethics Committee اخالق  کایت 

 European Olympic Committee (EOC) های ایاپیک اخوپاکایت 

 Excludes breakfast ر حان  با هاراه 

 Executive Board (EB) اجرایی  هیئم

 Exercise تاریب 

 Exhibition Events ناایشی  خویدادهای

 Existentialism وجود اگبیستانسیاییسم، ارایم 

 Explanatory theorical سطح توضیح نظری 

 Extra bed اضاف  تخمیک

 Extramural ها دانشگاه و مداخس از خاخم برنام فوق  خویدادهای

 Extreme Sports هیجانی  هایوخزش

F 
 Factual گراییواهع

 Fédération Aéronautique Internationale (FAI) های هواییایاززی وخزشفدخاسیو  بیب

 Fédération Équestre Internationale (FEI) ایاززی سواخکاخی فدخاسیو  بیب

 Fédération Internationale d'Escrime (FIE) ایاززی شاشیربازی فدخاسیو  بیب

 Federation Internationale de Basketball (FIBA) ایاززی بسکت ال فدخاسیو  بیب
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 Fédération Internationale des Échecs  (FIDE) ایاززی شطرنج فدخاسیو  بیب

 Fédération Internationale de Football ایاززی فوت الفدخاسیو  بیب
Association (FIFA) 

 Federation Internationale de Gymnastique (FIG) ایاززی ژیاناستیکفدخاسیو  بیب

 Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) ایاززی اتوم یزرانیفدخاسیو  بیب

 Fédération Internationale de Luge de ایاززی یژسواخی )وخزش زمستانی(فدخاسیو  بیب
Course(FIL) 

 Fédération Internationale de Motocyclisme ایاززی موتوخسواخی فدخاسیو  بیب
(FIM) 

 Federation Internationale de Natation (FINA) های آبی ایاززی وخزشفدخاسیو  بیب

 Federación Internacional de Pelota Vasca ایاززی پیزوتای باسکی )ش ی  تنیس(فدخاسیو  بیب
(FIPV) 

 Fédération Internationale de Roller Sports خوی زمیب )خویر(   ایاززی اسکیمفدخاسیو  بیب
(FIRS) 

 Fédération Internationale de Sambo (FIAS) ایاززی سام و )کشتی ش ی  جودو(فدخاسیو  بیب

 Federation Internationale de Savate (FISav) ایاززی ساوات  )وخزش خزمی( فدخاسیو  بیب

 Fédération Internationale de Ski (FIS) ایاززی اسکی فدخاسیو  بیب

 Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron ایاززی خوئینگ )نوالی هایقرانی(فدخاسیو  بیب
(FISA) 

 Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) ایاززی وایی ال فدخاسیو  بیب

 Federation of International Bandy (FIB) ایاززی باندی )مشاب  هاکی( فدخاسیو  بیب

 Federation of International Polo (FIP) ایاززی چوگا فدخاسیو  بیب

 Fencing شاشیربازی 

 Field judge زمیب  دخو  داوخ

 Fighting games ایهای ایکترونیکی م اخزهبازی

 Finance Committee مایی  کایت 

 Finswimming فیب با شنا

 First-person shooters شخ های ایکترونیکی تیراندازا  اول بازی

 Fitness Trainer جساانیمربی آمادگی

 Fix ثابم

 Flag Football (آمریکایی فوت ال نوالی) فوت ال فزگ

 Flexibility پ یری انعطاا

 Floorball ( هاکی نوالی) فزوخبال

 Football فوت ال

 Footvolley (پا با وایی ال)  واییفو 

 Formula One مسابقا  فرمول یک اتوم یزرانی

 Full member الضو حقیقی یا الضو کامل 

 Funnel Tournament مسابقا   هینی جدول

G 
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 Game بندی از مناهیم وخزش( بازی هراخدادی )دخ دست 

 Game point مسابق (  کننده تکزیفمسابق  )دخ تنیس امتیاز مشخ  امتیاز

 Games Services Department ها بازی  خدما  بخش

 General Assembly (GA) الاومی  مجاع

 General Association of international Sport وخزشی ایاززیبیب هایانجاب کل فدخاسیو  
Federation (GAIFS) 

 General Circulation Area خ رنگاخا  استناده معاول هایجایگاه

 Golf گزف

 Group system گروهی  ایدوخه جدول

 Gymnastics ژیاناستیک

H 
 Handball هندبال 

 Hand Clock Circulation  Tournament مسابقا    ساالم القرب  گردش جدول

 Handicap کپ هندی یا اخفاهی بازی

 Handpolo هندپزو

 Head games/ Mind games فکری  هایبازی

 Head linesman سرخا  داوخ

 Headline خادیوتزویبیو  دخ خ رها سرخا یا تیتر

 Head shot پرسنزی یا روخ  تصویر

 Hockey هاکی

 Holism نگری یا هوییسم کزی

 Homo گون  )ش ی  میاو ( جانوخا  انسا 

 Homo Habilis انسا  ماهر اویی  )با توانایی ساخم ابباخ با سنگ(

 Homo Sapiens انسا  هوشاند اویی  

 Honorary Life Members افتخاخی االضای

 Household activities داخی های خان فعاییم

 Human branding برندسازی انسانی

 Humanism گرایی اومانیسم، هیومانیسم یا انسا 

 Hybrid Cauldrion ایاپیک  ببخگ آتشدا  مجاع

I 
 Ice Hockey یخ  خوی هاکی

 Incubator مرکب خشد یا انکوباتوخ 

 Information and Statistics Committee آماخواطالالا   کایت 

 Innovtion نوآوخی 

 Innovation Center مرکب نوآوخی 

 Institut Pierre de Coubertin (IPC) مفسس  پیردوکوبرتب 
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 Instruction / Manual دستوخایعال 

 International Aikido Federation  (IAF) ایاززی آیکیدو فدخاسیو  بیب

 International Association for Sport Information ایاززی اطالالا  وخزش انجاب بیب
(IASI) 

 International Association of Athletics ومیدانیهای دوایاززی فدخاسیو انجاب بیب
Federations (IAAF) 

 International Association of Sciences in ایاززی الزوم پبشکی و وخزشیانجاب بیب
Medicine and Sports (IASMS) 

 International Assembly of National های مزی وخزشایاززی سازما مجاع بیب
Organizations of Sports (IANOS) 

 International Association of Olympic Medical ایاززی مسئوال  پبشکی ایاپیک انجاب بیب
Ficres (IAOMO) 

 International Association for Sports and Leisure ایاززی تجزیبا  وخزشی و تنریحیانجاب بیب
Facilities (IAKS) 

 International Bobsleigh and Skeleton Federation ایاززی بابسزی )نوالی یژسواخی( فدخاسیو  بیب
(IBSF) 

 International Biathlon Union (IBU) ایاززی دوگان  )بایاتزو (فدخاسیو  بیب

 International Blind Sports Association (IBSA) ایاززی وخزش نابینایا انجاب بیب

 International Boxing Association (AIBA) ایاززی بوکس انجاب بیب

 International Canoe Federation (ICF) هایقرانی(ایاززی کانوئینگ )نوالی فدخاسیو  بیب

 International Casting Sport Federation (ICSF) ایاززی ماهیگیری فدخاسیو  بیب

 International Cheer Union (ICU) گرا  یا مشوها ایاززی هززز اتحادی  بیب

 International Committee for Fair Play (CIPF) ایاززی بازی منصنان کایت  بیب

بدنی، تنریحا ، وخزش و  ایاززی سالمم، تربیمشوخای بیب
 خه 

International Council for Health, Physical 
Education, Recreation, Sport and Dance 

(ICHPER-SD) 
 International Council of Sport Science and بدنی و الزوم وخزشیایاززی تربیمشوخای بیب

Physical Education (ICSSPE) 
 International Korfball Federation (IKF) ایاززی کوخف ال )ش ی  بسکت ال(فدخاسیو  بیب

 International Catholic School Sport Federation ایاززی وخزش مداخس کاتوییک فدخاسیو  بیب
(FISEC) 

 International Cricket Council (ICC) ایاززی کریکم شوخای بیب

 International Dragon Boat Federation (IDBF) بو  )نوالی هایقرانی(ایاززی دخاگو فدخاسیو  بیب

 International Esports Federation (IESF) های ایکترونیکیایاززی وخزشفدخاسیو  بیب

 International Federation Icestocksport (IFI) استک )وخزش زمستانی(ایاززی آیسفدخاسیو  بیب

 International Federation Model Auto Racing های کنترل خادیوییایاززی بازیفدخاسیو  بیب
(IFMAr) 

 International Federation of American Football ایاززی فوت ال آمریکاییفدخاسیو  بیب
(IFAF) 

 & International Federation of Bodybuilding اندام ایاززی پروخش فدخاسیو  بیب
Fitness (IFBB) 

 International Federation of Muaythai Amateur تای )وخزش خزمی( ایاززی مویفدخاسیو  بیب
(IFMA) 

 International Federation of Netball Associations بال )ش ی  بسکت ال( های نم ایاززی انجابفدخاسیو  بیب
(IFNA) 
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 International Federation of Physical Education بدنی ایاززی تربیمفدخاسیو  بیب
(FIEP) 

 International Federation of Sleddog Sports ایاززی سگ سوختا  فدخاسیو  بیب
(IFSS) 

 International Federation of Sport Climbing نوخدیایاززی رخره فدخاسیو  بیب
(IFSC) 

 International Federation of Sport Medicine ایاززی پبشکی فدخاسیو  بیب
(FIM) 

 International Federations  (IFs) ایاززی های بیبفدخاسیو 

 International Fistball Association (IFA) ایاززی فیست ال )ش ی  وایی ال( انجاب بیب

 International Floorball Federation (IFF) ایاززی فزوخبال )ش ی  هاکی(فدخاسیو  بیب

 International Go Federation (IGF) چیایاززی گو بازی یا وی فدخاسیو  بیب

 International Golf Federation (IGF) ایاززی گزففدخاسیو  بیب

 International Handball Federation (IHF) ایاززی هندبال فدخاسیو  بیب

 International Hockey Federation (FIH) ایاززی هاکی خوی چابفدخاسیو  بیب

 International Ice Hockey Federation (IIHF) ایاززی هاکی خوی یخ فدخاسیو  بیب

 International Judo Federation (IJF) ایاززی جودو فدخاسیو  بیب

 International Junior Tournament جوانا   ایاززیبیب توخنانم

 International Kendo Federation (FIK) ایاززی کندو )وخزش خزمی( فدخاسیو  بیب

 International Labour Sports Confederation ایاززی وخزش کاخگرا  فدخاسیو  بیب
(CSIT) 

 International Life Saving Federation (ILS) غری  ایاززی نجا فدخاسیو  بیب

 International Matches ایاززی بیب مسابقا 

 International Military Sports Council (CISM) ها اختش  ایاززی وخزششوخای بیب

 International Olympic Academi (IOA) ایاپیک  ایاززیبیب آکادمی

 International Olympic Committee (IOC) ایاپیک  ایاززیبیب کایت 

 International Open Tournament ایاززیبیب  آزاد توخنانم

 International Orienteering Federation (IOF) یابی ایاززی جزمفدخاسیو  بیب

 International Paralympic Committee (IPC) ایاززی پاخایاپیککایت  بیب

 International Pierre de Coubertin Committee ایاززی پیر دو کوبرتب کایت  بیب
(CIPC) 

 International PNF Association ایاززی پی ا  اا انجاب بیب

 International Powerlifting Federation (IPF) برداخی هدختیایاززی وزن فدخاسیو  بیب

 International Racquetball Federation (IRF) ایاززی خاکت ال )وخزش خاکتی( فدخاسیو  بیب

 International Relations Committee ایازل بیب خوابا کایت 

 International Sailing Federation (ISAF) ایاززی سیزینگ )هایقرانی بادبانی(فدخاسیو  بیب

 International School Sport Federation (ISF) ایاززی وخزش مداخس فدخاسیو  بیب

 International Seniors events پیشکسوتا  مسابقا 
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 International Sepaktakraw Federation (ISTAF) تاکراایاززی سپک فدخاسیو  بیب

 International Shooting Sport Federation (ISSF) ایاززی تیراندازی فدخاسیو  بیب

 International Skating Union (ISU) ایاززی اسکیم اتحادی  بیب

 International Ski Mountaineering Federation پیااییکوه ایاززی اسکی فدخاسیو  بیب
(ISMF) 

 International Sport Federation for Persons with افتادگا  ذهنیایاززی وخزش القب فدخاسیو  بیب
Mental Handicap (FMH-INAF) 

 International Sport for All Federation (FISPT) ایاززی وخزش هاگانیفدخاسیو  بیب

 International Sporting Press Association (AIPS) ایاززی مط والا  وخزشی انجاب بیب

 International Sports Engineering Association ایاززی مزندسی وخزش انجاب بیب
(ISEA) 

 International Sports Organization of the های معزوییبایاززی وخزشسازما  بیب
Disabled (ISOD) 

 International Soft Tennis Federation (ISTF) ایاززی تنیس نرمفدخاسیو  بیب

 International Sumo Federation (IFS) ایاززی سومو )کشتی سنتی ژاپنی(فدخاسیو  بیب

 International Surfing Association (ISA) سواخی ایاززی مومانجاب بیب

 International Table Tennis Federation (ITTF) ایاززی تنیس خوی میب فدخاسیو  بیب

 International Tennis Federation (ITF) ایاززی تنیسفدخاسیو  بیب

 International Triathlon Union (ITU) گان  )تریاتزو ( ایاززی س اتحادی  بیب

 International Tournament ایاززیتوخنانم بیب

 International Union on Police Sports (USIP) ایاززی وخزش پزیساتحادی  بیب

 International University Sport Federation هاایاززی وخزش دانشگاه فدخاسیو  بیب
(FISU)/ 

Fédération Internationale du Sport Universitaire 
 International Weightlifting Federation (IWF) برداخی وزن ایاززی فدخاسیو  بیب

 International Waterski & Wakeboard Federation ایاززی اسکی خوی آب فدخاسیو  بیب
(IWWF) 

 International World Games Association (IWGA) های جزانیایاززی بازیانجاب بیب

 International Wushu Federation (IWUF) ایاززی ووشو فدخاسیو  بیب

 International Zurkhaneh Sports Federation ایهای زوخخان ایاززی وخزشفدخاسیو  بیب
(IZSF) 

 Interpreter منسر 

   Intramural هادانشگاه و  مداخس دخو  برنام فوق  خویدادهای

 Invention اختراع 

 Invitation Events دالوتی  مسابقا 

J 
 Judo جودو

 Ju-Jitsu جوجیتسو

 Ju-Jitsu International Federation (JJIF) ایاززی جوجیتسو )وخزش خزمی( فدخاسیو  بیب

 Jupiter (یونا  دخ زئوس معادل ) خومی خدایا  خدای
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 Journalist نگاخخ رنگاخ/ خوزنام 

K 
 Kabaddi ک دی 

 Karate کاخات  

 Kinesiology شناسیحرکم

 Kickboxing بوکسینگکیک

 Knock  out Tournaments ح فی  جدول

 Knowledge دانش

 knowledge base Company بنیا شرکم دانش

 Korfball ( بسکت ال ش ی ) بالکوخا

 Kurash کوخاش 

L 
 Laboratory آزمایشگاهی 

 Ladder Tournament مسابقا   نردبانی جدول

 Language زبا 

 Lead طالی   یا یید

 Lean Startup آپ ناب استاخ 

 Leisure & Entertainment Facilities سرگرمی  و تنریحی امکانا 

 Life Saving غری نجا 

 Line  judge خا  داوخ

 Logic منط  

 Lombard R.R.T یا اخد   ایدوخه جدول

 Lower Paleolithic سنگی ابتداییپاخین 

 Luge (زمستانی) یوژ

M 
 Manual / Instruction دستوخایعال 

 Mascot مسکا  )نااد الروسکی( 

 Mastermind فکر بکر )نوالی بازی فکری( 

برنده مچ   سم 3سم از   2)دخ تنیس بازیکب برنده   مسابق 
 ( .اسم

Match 

 Masters Events ببخگا   بازی یا هابرتریب مسابقا 

 Materialism گراییماده

 Media Accreditation Categories هاخسان  االت اخی هایکاخ   سطوم

 Media Committee خسان  کایت 

 Media Oplicy ایخسان  مشیسیاسم یا خا
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 Media Rooms هاخسان  پ یرایی اتاق /هاخسان  اتاق

 Media Village ها خسان  دهکده

 Medical Committee پبشکی  کایت 

 Medicine ball کیزوگرم(   25تا   2بیب )مدیسب بال / توپ پبشکی  

 Mega sporting event خویداد ببخگ وخزشی  

 Mentee گیرندهمنتی و مشاوخه

 Mentor منتوخ/مربی/ مشاوخ 

 Mentoring ها آپ منتوخینگ یا مشاوخه تخصصی دخ استاخ 

 Metaphysics مابعدایط یع ط یعم، متافیبیک، ماوخای 

 Micro Celebrity میکروسز ریتی

 Middle Paleolithic سنگی میان پاخین 

 Military Sport وخزش نظامی 

 Mind games /Head games فکری  هایبازی

 Mini ramp Skating اسکیم خوی سطح با شیب کم 

 Modern Pentathlon جدید گان پنج

 Motor Sports اسکی جم

ایاززی  ببخگ و دائای مانند کایت  بیب شعاخ )برای سازما 
 ایاپیک(

Motto 

 Movement حرکم 

 Muay تای موی

 Muller-Anderson Playback Elimination اندخسو    -مویر ح فی جدول
Tournament 

 Multiplayer online battle arena های ایکترونیکی با بازیکنا  چندگان  آنالیببازی

 Multi-sport Events ای چندخشت  خویدادهای

 Muscular endurance استقامم الضالنی

 Muscular strength هدخ  الضالنی

 Mysticism الرفا 

N 
 National flag and anthem مزی  سرود و پرچم

 National Olympic Committee (NOC) کایت  مزی ایاپیک 

 National Paralympic Committee (NPC) پاخایاپیک کایت  مزی 

 Netball ( بسکت ال ش ی ) بالنم

 Newsletters خ رنام 

 Nonprofit Sector بخش یا سازما  غیرانتناالی یا داوطز ان 

 North American Society for Sport Management انجاب مدیریم وخزشی آمریکای شاایی
(NASSM) 
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O 
 Oaths ایاپیک  سوگند

 Object هدا الینی و مزاوس 

 Occupational activities های ش زی فعاییم

 Oceania National Olympic Committee (ONOC) های مزی ایاپیک اهیانوسی کایت 

 Official Operation dates خسای  برداخیبزره تاخیخ

 Olympic Charter منشوخ ایاپیک 

 Olympic Congeres ایاپیک  کنگره

 Olympic Councial of Asia (OCA) شوخای ایاپیک آسیا

 Olympic Flag ایاپیک  پرچم

 Olympic Mascots ایاپیک الروسکی ناادهای یا مسکا 

 Olympic Movement ایاپیک  جن ش /ایاپیک نزضم

 Olympic Rings ایاپیک  هایحزق 

 Olympic Solidarity ها ستگی ایاپیک 

 Olympic Torch Relay ایاپیک   مشعل امدادی حال

 One-off item deposit fee امکانا  از استناده باخیک هبین 

 One-off payment کامل  پرداخم

 Ontology شناسیهستی

 Opening Ceremonies افتتاحی  مراسم

 Operation Hours کاخی ساالا 

 Organizational Logo سازمانی یوگوی

 Organizational Spokesperson سازمانی سخنگوی

 Organizing Committee for Olympic Games های ایاپیک کایت  برگباخی بازی
(OCOG) 

P 
 Pan American Sports Organization (PASO) سازما  وخزش پا  آمریکب

 Parade of Athletes وخزشکاخا   خژه

 Paradox پاخادوکس

 Para shooting تیراندازی معزوال  

 Parking Lot پاخکینگ محوط 

 Park Skating اسکیم پاخکی

 Payment by installments هسطی  پرداخم

 Peace Through Sport Committee وخزش  طری  از  رزح کایت 

 Pencak Silat ( خزمی نوی) سیال پنچاک

 Pentago فکری(پنتاگو )نوالی بازی 

 Personal branding برندسازی شخصی 
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 Personal watercraft گ خ یا آبراه شخصی )جم اسکی(آب

 Petanque (بازیتیز  نوالی) پتانک

 Philosophycal فزسنی )سطح فزسنی( 

 Philosophy فزسن 

 Physical Activity فعاییم بدنی 

 Physical Education بدنی تربیم

 Physical exercise بدنی تاریب 

 Physical Fitness جساانی آمادگی

 Pictogram تصویرنگاشم، پیکتوگرام

 Pilates پیالتس

 Pitch Deck دک پیچ

 Play بندی از مناهیم وخزش( بازی بدو  ساختاخ و غریبی )دخ دست 

 Pluralism گرایی کثر 

 Polo چوگا 

 Pool Skating اسکیم استخری

 Pool system کامل  ایدوخه جدول

 Power جساانی دخ اخت اط با مزاخ ( های آمادگیتوا  )از مفین 

 Power Boating موتوخی هایقرانی

 Pragmatism گراییگرایی، الالپراگاایسم، تجرب 

 Presenter کننده مجری/ اخائ 

 Press Box خ رنگاخا  برای تااشا و تزی  گباخش  جایگاه

 Press Operation Area مط والا   الوامل کاخویژه جایگاه

 Professional Sector ایبخش یا سازما  حرف 

 Professional Sport ای وخزش حرف 

 Program Director برنام   مدیر

  Proprioceptive Neuromuscular Facilitation ا  اا پی
(PNF) 

 Pull-up باخفیکس

 Push-up حرکم شنا با دسم خوی زمیب

 Pyrotechnic designer بازی آتش طرام

Q 
 Question-answer method وپاسخ )خویکرد سقراطی( خوش سفال و جواب یا پرسش

R 
 Racing (Egames) های ایکترونیکی سرالتیبازی

 Racquetball بال خاکم

 Rally وبرگشتی بازیکنا  خاکتی(خفم هایضرب   از  ای)مجاوال  خایی
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 Reaction time ایعال سرالم الکس

 Real-time strategy زما های ایکترونیکی با خاه ردهای هم بازی

 Recreational Sport وخزش هاگانی و تنریحی

 Recreation and Fitness Studies Teacher تنریحا   اندام وتناسب مطایعا  معزم

 Recreation Workers بخش تنریحا   کاخکنا 

 Recreational Aquatic Exercise های تنریحی آبی وخزش

 Referee الام  منزوم با داوخ

 Refugee Olympic Team (RTO) مزاجرا   ایاپیکی تیم

 Regional Championships ای منطق  هزرمانی مسابقا 

 Regular R.R.T منظم  ایدوخه جدول

 Religious Sport وخزش آیینی

 Reporter گباخشگر میدانی 

 Reprints جراید  بریده

 Residential buildings اسکا  محل یا مسکونی هایساختاا 

 Roller Sports ( چرخداخ  اسکیم /زمیب  خوی اسکیم)  اسپوخ  خویر

 Round Robin  Tournament ای دوخه جدول

 Rowing (هایقرانی نوالی) خوئینگ

 Rugby خاگ ی

 Rules & Regulations مقرخا  )اغزب برگرفت  از اساسنام (نام  / هوانیب و آئیب

 Rules Committee هوانیب کایت 

S 
 Sailing بادبانی هایقرانی

 Sambo سام و

 Science الزم

 Science and Technology Park وفناوخیپاخک الزم

 Scout مربی خاهناا، ناظر، کاک 

 Self-assessment خوداخزیابی

 Self  direction خودهدایتی 

 Self-Efficacy خودکاخآمدی 

 Self Service Laundry سرویس(برای انجام خود فرد )سزف شوییخشک 

 Seminar سایناخ

 Sepaktakraw تاکرا سپک

 Service Centre خدما   مرکب

  3تنیس واحد مسابق  اسم ک  بازیکب باید دوسم از   سم )دخ
 مسابق  خا ب رد تا برنده مسابق  باشد.( سم 

Set 
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 Set point سم(  کننده تکزیفمشخ  )دخ تنیس امتیازی سم امتیاز

 Ship and Boat Captain کشتی و های  کاپیتا 

 Shooting تیراندازی 

 Shuttle Cock ( هوا  دخ پر نگزداشتب) کاکشاتل

 Side  judge زمیب  کناخی بخش داوخ

 Single bedrooms available تخت یک  هایاتاقوجود امکا  

 Singel Elimination Tournaments ح فی یک جدول

 Single R.R.T بازی تک با ایدوخه جدول

 Skating اسکیم

 Skiing اسکی

 Skimo اسکیاو )نام دیگر اسکی کوهنوخدی( 

 Ski Mountaineering اسکی کوهنوخدی 

 Slogan کوچک و موهتی مانند هر دوخه بازی( های شعاخ )برای سازما 

 Snatch برداخی ضرب وزن حرکم تک

 Social Cognitive Theory اجتااالی-نظری  شناختی

 Softball سافت ال

 Soft Tennis نرم تنیس

 Spider Web Tournament مسابقا   تاخالنک وتی جدول

 Spinal Muscular Atrophy (SMA) نخاالی الضالنی آتروفی

 Sport وخزش 

 Sport accord اسپوخ  آکوخد 

 Sport Leadership Courses خه ری  و  مدیریم هایدوخه

 Sport physiology فیبیویوژی وخزش 

 Sport Pictograms های وخزشی پیکتوگرام

 Sports and Environment Committee زیسم محیا  و وخزش کایت 

 Sports club/ Country Club/ Athletic Club باشگاه وخزشی

 Sports Committee ها وخزش کایت 

 Sport celebrity سز ریتی وخزشی )چزره مشزوخ وخزشی(

 Sports for All Committee هاگانی  وخزش کایت 

 Sports games های ایکترونیکی وخزشیبازی

 Sports Medicine وخزشی پبشک

 Sport-specific journalists وخزشی خشت  یک دخ تخصصی خ رنگاخ

 Sports team تیم وخزشی

 Squash اسکواش 

 Stadium استادیوم وخزشی )وخزشگاه( 



 

  Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

578 مبانی علوم ورزشی

 Stakeholder ننعذی

 Standardized terminology ارطالحا  استانداخد 

 Stand-Up Paddleboard Racing هایقرانی ایستاده

 Startup-accelerator آپ دهنده استاخپشتاب

 State or Public sector بخش یا سازما  دویتی یا الاومی

 Statuse اساسنام 

 Streetstyle  Skating خیابانیاسکیم

 Strengh هدخ  

 Subjectivism گرایی فزسن  ذهب

 Sumo سومو

 Supervised Study شده مطایع  هدایم

 Surfing سواخی موم

 Synopsis خالر  داستا  

T 
 Table Tennis میب خوی تنیس

 Taekwondo تکواندو 

 Technomarket بازاخفب

 Tennis تنیس

 The Olympic opening crermony scene-by-scene ایاپیک  افتتاحی  مراسم  رحن ب رحن  فزرسم

فیم شامل نشستب، پاشد  و باالبرد   تراستر )حرکتی دخ کراس 
 وزن  خوی سر( 

Thruster 

 Title مط والا  دخ النوا  یا تیتر

 Tombstone Tournament مسابقا   ه ریسنگ جدول

 Tournament Pyramid مسابقا   پیرامیدی یا هرمی  جدول

 Traditional Boat Race سنتی هایقرانی

 Traditional Wrestling سنتی کشتی

 Transportation ونقل حال امکانا 

 Triathlon گان س 

 Tug of War International Federation (TWIF) کشی ایاززی طنابفدخاسیو  بیب

U 
 Umpire بیس ال و تنیس مانند هاییخشت   برای  مسابق  داوخ

 Union Cycliste Internationale (UCI) سواخی ایاززی دوچرخ اتحادی  بیب

 Union Internationale des Associations کوهنوخدی نوخدی و های رخرهایاززی انجاب اتحادی  بیب
d'Alpinisme (UIAA) 

Union Internationale de Pentathlon Moderne گان  مدخ ایاززی پنج اتحادی  بیب
 (UIPM) 
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 Union Internationale Motonautique (UIM) موتوخی ایاززی های اتحادی  بیب

 Upper Paleolithic سنگی پایانیپاخین 

V 

 Value اخزش 

 Venue Access وخود  مجوز داخای یا دسترسیهابل  وخزشی اماکب

 Vert ramp Skating اسکیم خوی سطح شی داخ 

 Vocotruyen ( خزمی وخزش نوالی) وکوترویب

 Volleyball وایی ال

 Vovinam ( خزمی وخزش نوالی) ووینام

W 
 Waterski آب  خوی اسکی

 Weightlifting برداخی وزن 

 Wheelchair Tennis ویزچر با تنیس

 Women and Sports Committee بانوا   و وخزش کایت 

 Woodball ( گزف ش ی ) وودبال

  World Association of Kickboxing Organisations بوکسینگهای کیکانجاب جزانی سازما 
(WAKO) 

 World Taekwondo (WT) فدخاسیو  جزانی تکواندو 

 World Rugby (WR) فدخاسیو  جزانی خاگ ی

 Workspace کاخی فضای

 World Anti Doping Agency (WADA) آژانس جزانی ضد دوپینگ

 World Archery Federation  (WA) فدخاسیو  جزانی تیروکاا  

 World Armwrestling Federation (WAF) اندازی فدخاسیو  جزانی مچ

 World Baseball Softball Confederation (WBSC) ایاززی بیس ال و سافت ال فدخاسیو  بیب

 World Bowling (WB) فدخاسیو  جزانی بویینگ 

 World Bridge Federation (WBF) بازیبازی/ کاخ فدخاسیو  جزانی وخق

 World Championships جزا   هزرمانی مسابقا 

 World Confederation of Billiards Sports فدخاسیو  جزانی بیزیاخد
(WCBS) 

 World DanceSport Federation (WDSF) فدخاسیو  جزانی خه  

 World Darts Federation (WDF) فدخاسیو  جزانی داخ  

 World Federation for Company Sport (WFCS) هافدخاسیو  جزانی وخزش شرکم 

 World Federation of the Sporting Goods فدخاسیو  جزانی رنایع وخزش
Industry (WFSGI) 

 World Flying Disc Federation (WFDF) فدخاسیو  جزانی فریببی یا دیسک پرنده

 World Karate Federation (WKF) فدخاسیو  جزانی کاخات  

 World Lacrosse (WL) چوب و توپ( ایاززی الکراس )با فدخاسیو  بیب
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 World Minigolf Sport Federation (WMF) گزففدخاسیو  جزانی مینی

 World Olympic Association (WOA) ها ایاپیب جزانی انجاب

 World Squash Federation (WSF) فدخاسیو  جزانی اسکواش 

 Wrestling کشتی

 Wrestling  Freestly آزاد  کشتی

 Wrestling  Greco-Roman فرنگی کشتی

 Wushu ووشو

X 
 X- box های ایکترونیکیکسول فعال کننده بازی

Y 
 Yachting (هایقرانی نوالی) یاچینگ

 Yardwork کاخهای حیاط یا محوط  بیرو  خان  )مانند باغ انی و نظافم(

 Yoga یوگا

Z 
 Zone and Seat Access اهایی خسان  برای نشستب و استقراخهابل  محل

 Zurkhaneh Sports ای های زوخخان وخزش
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 دوم پیوست

ژه ه فارسی تخصصی نامهوا نگلیسی ب  ا

حروا کزیدی فاخسی دخ الزوم وخزشی ب  ترتیب حروا این ای فاخسی آوخده شده اسم. کزا   2جدول پیوسم دخ 
 شده اسم. های فاخسی دخ مقابل آ  نوشت های معادل انگزیسی هر یک از ایب واژهیا کزا 

 به انگلیسی    نامه تخصصی فارسی. واژه 2جدول پیوست 
 الف 

 Personal watercraft اسکی(گ خ یا آبراه شخصی )جم آب

 Media Rooms هاخسان  پ یرایی اتاق /هاخسان  اتاق

 Escape room اتاق فراخ )نوالی بازی فکری( 

 International Skating Union (ISU) ایاززی اسکیم اتحادی  بیب

 Union Internationale des Associations نوخدی و کوهنوخدی های رخرهایاززی انجاب اتحادی  بیب
d'Alpinisme (UIAA) 

Union Internationale de Pentathlon Moderne گان  مدخ ایاززی پنج اتحادی  بیب
 (UIPM) 

 Union Cycliste Internationale (UCI) سواخی ایاززی دوچرخ اتحادی  بیب

 International Biathlon Union (IBU) ایاززی دوگان  )بایاتزو (اتحادی  بیب

 International Triathlon Union (ITU) گان  )تریاتزو ( ایاززی س اتحادی  بیب

 Union Internationale Motonautique (UIM) موتوخی ایاززی های اتحادی  بیب

 International Union on Police Sports (USIP) ایاززی وخزش پزیساتحادی  بیب

 International Cheer Union (ICU) گرا  یا مشوها ایاززی هززز اتحادی  بیب

 United World Wrestling (UWW) اتحادی  جزانی کشتی

 Spinal Muscular Atrophy (SMA) نخاالی الضالنی آتروفی

 Invention اختراع 

 Ethics اخالق 

 Axiology شناسیاخزش

 Value اخزش 

 Arnis فیزیپینی( وخزش خزمی  آخنیس )نوالی

 Laboratory آزمایشگاهی 
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 World Anti Doping Agency (WADA) آژانس جزانی ضد دوپینگ

 Statuse اساسنام 

 Sport accord اسپوخ  آکوخد 

 Stadium استادیوم وخزشی )وخزشگاه( 

 Lean Startup آپ ناب استاخ 

 Bootstrapped Lean Startup (BLS) سرمای  آپ ناب بدو استاخ 

 Bye مسابقا    جدول دخ استراحم

 Muscular endurance استقامم الضالنی

 Cardiorespiratory endurance خیوی-استقامم هز ی

 Squat اسکا  )حرکتی دخ کاخ با وزن ( 

 Squash اسکواش 

 Skiing اسکی

 Waterski آب  خوی اسکی

 Skating اسکیم

 Pool Skating استخریاسکیم 

 Park Skating اسکیم پاخکی

 Streetstyle  Skating خیابانیاسکیم

 Bowl Skating ماننداسکیم دخ کاس 

 Mini ramp Skating اسکیم خوی سطح با شیب کم 

 Vert ramp Skating اسکیم خوی سطح شی داخ 

 Cross-Country Skiing اسکی رحرانوخدی )اسکی دخ مسافم طوالنی( 

 Ski Mountaineering اسکی کوهنوخدی 

 Skimo اسکیاو )نام دیگر اسکی کوهنوخدی( 

 Standardized terminology ارطالحا  استانداخد 

 Honorary Life Members افتخاخی االضای

 International Olympic Academi (IOA) ایاپیک  ایاززیبیب آکادمی

 Existentialism وجود اگبیستانسیاییسم، ارایم 

 Physical Fitness جساانی آمادگی

 Venue Access وخود  مجوز داخای یا دسترسیهابل  وخزشی اماکب

 Set point سم(  کننده تکزیفمشخ  )دخ تنیس امتیازی سم امتیاز

 Game point مسابق (  کننده تکزیفمسابق  )دخ تنیس امتیاز مشخ  امتیاز

 Accommodations اسکا  امکانا 

 Leisure & Entertainment Facilities سرگرمی  و تنریحی امکانا 

 Catering غ ا )کترینگ( تزی  امکانا 

 Transportation ونقل حال امکانا 
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 Aerobics Instructor دهنده یا مربی و مدخس ایروبیکآموزش

 Analysor آناییبوخ تحزیزگر

 Angle دهنده( آنجل یا فرشت  )نوالی شتاب

 International Association for Sport Information ایاززی اطالالا  وخزش انجاب بیب
(IASI) 

 International World Games Association (IWGA) های جزانیایاززی بازیانجاب بیب

 International PNF Association ایاززی پی ا  اا انجاب بیب

 International Association for Sports and Leisure ایاززی تجزیبا  وخزشی و تنریحیانجاب بیب
Facilities (IAKS) 

 International Council of Sport Science and بدنی و الزوم وخزشیایاززی تربیمانجاب بیب
Physical Education (ICSSPE) 

 International Association of Sciences in پبشکی و وخزشیایاززی الزوم انجاب بیب
Medicine and Sports (IASMS) 

 International Association of Athletics ومیدانیهای دوایاززی فدخاسیو انجاب بیب
Federations (IAAF) 

 International Fistball Association (IFA) ایاززی فیست ال )ش ی  وایی ال( انجاب بیب

 International Association of Olympic Medical ایاززی مسئوال  پبشکی ایاپیک انجاب بیب
Ficres (IAOMO) 

 International Sporting Press Association (AIPS) ایاززی مط والا  وخزشی انجاب بیب

 International Surfing Association (ISA) سواخی ایاززی مومانجاب بیب

 International Sports Engineering Association ایاززی مزندسی وخزش انجاب بیب
(ISEA) 

 International Blind Sports Association (IBSA) ایاززی وخزش نابینایا انجاب بیب

 Cerebral Palsy International Sports and ایاززی وخزش و تنریحا  اشخار فزج م بی انجاب بیب
Recreation Association (CP-ISRA) 

 World Olympic Association (WOA) ها ایاپیب جزانی انجاب

  World Association of Kickboxing Organisations بوکسینگهای کیکانجاب جزانی سازما 
(WAKO) 

 Association of Summer Olympic International تابستانی ایاپیک ایاززیبیب های فدخاسیو  انجاب
Federations (ASOIF) 

 Association of International Olympic Winter زمستانی ایاپیک ایاززیبیب های انجاب فدخاسیو 
Sports Federations (AIOWF) 

 General Association of international Sport وخزشی ایاززیبیب هایانجاب کل فدخاسیو  
Federation (GAIFS) 

 Association of IOC Recognised International های غیر ایاپیکی ایاززی ایاپیک برای تکیید خشت انجاب کایت  بیب
Sports Federations (ARISF) 

 Association National Olympic Committee of های مزی آفریقا انجاب کایت 
Africa (ANOCA) 

 Association National Olympic Committee های مزی ایاپیک انجاب کایت 
(ANOC) 

 North American Society for Sport Management انجاب مدیریم وخزشی آمریکای شاایی
(NASSM) 

 Homo Habilis انسا  ماهر اویی  )با توانایی ساخم ابباخ با سنگ(

 Homo Sapiens انسا  هوشاند اویی  

 Flexibility پ یری انعطاا
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 Humanism گرایی اومانیسم، هیومانیسم یا انسا 

 Rules & Regulations نام  / هوانیب و مقرخا  )اغزب برگرفت  از اساسنام (آئیب

  
 Bobsleigh ( یژسواخی نوالی) بابسزی

 Pull-up باخفیکس

 Handicap کپ هندی یا اخفاهی بازی

 Play بندی از مناهیم وخزش( ساختاخ و غریبی )دخ دست بازی بدو  

 Game بندی از مناهیم وخزش( بازی هراخدادی )دخ دست 

 Asian Summer Games های آسیایی تابستانیبازی

 Asian Youth Games های آسیایی جوانا بازی

 Asian Indoor & Martial Arts Games خزمی  هنرهای  با سایب آسیایی داخل هایبازی

 Asian Winter Games های آسیایی زمستانیبازی

 Asian Beach Games های آسیایی ساحزیبازی

 Asian Regional Games ای های آسیایی منطق بازی

 Multiplayer online battle arena های ایکترونیکی با بازیکنا  چندگان  آنالیببازی

 Real-time strategy زما ایکترونیکی با خاه ردهای هم های بازی

 First-person shooters شخ های ایکترونیکی تیراندازا  اول بازی

 Racing (Egames) های ایکترونیکی سرالتیبازی

 Fighting games ایهای ایکترونیکی م اخزهبازی

 Sports games های ایکترونیکی وخزشیبازی

 Mind games /Head games فکری  هایبازی

 Sports club/ Country Club/ Athletic Club باشگاه وخزشی

 Professional Sector ایبخش یا سازما  حرف 

 Games Services Department ها بازی  خدما  بخش

 State or Public sector بخش یا سازما  دویتی یا الاومی

 Nonprofit Sector غیرانتناالی یا داوطز ان بخش یا سازما  

 Badminton بدمینتو 

 Body بد ، جسم 

 Burpee فیم(برپی )نوالی حرکم تارینی و از حرکا  پای  کراس 

 Curriculum برنام  دخسی

 Business plan وکاخ برنام  یا طرم کسب

 Human branding برندسازی انسانی

 Personal branding برندسازی شخصی 

 Brochure بروشوخ 

 Reprints جراید بریده
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 Basketball بسکت ال

 Boxing بوکس 

 Boules ( بازیتیز  نوالی)  بویب

 Lawn Bowls (بازیتیز  ش ی ) چانی بویب

 Bowling بویینگ

 Biathlon ( تیراندازی/اسکی) بیاتزو 

 Baseball بیس ال

 Billiards Sports بیزیاخد

 پ
 Paradox پاخادوکس

 Science and Technology Park وفناوخیپاخک الزم

 Lower Paleolithic سنگی ابتداییپاخین 

 Middle Paleolithic سنگی میان پاخین 

 Upper Paleolithic سنگی پایانیپاخین 

 Petanque (بازیتیز  نوالی) پتانک

 Pragmatism گراییگرایی، الالتجرب  پراگاایسم، 

 Olympic Flag ایاپیک  پرچم

 National flag and anthem مزی  سرود و پرچم

 Payment by installments هسطی  پرداخم

 One-off payment کامل  پرداخم

 Bodybuilding اندام پروخش 

 Sports Medicine وخزشی پبشک

 Pentago پنتاگو )نوالی بازی فکری(

 Modern Pentathlon جدید گان پنج

 Pencak Silat ( خزمی نوی) سیال پنچاک

  Proprioceptive Neuromuscular Facilitation ا  اا پی
(PNF) 

 Pitch Deck دک پیچ

 Sport Pictograms های وخزشی پیکتوگرام

 Pilates پیالتس

 ت
 Official Operation dates خسای  برداخیبزره تاخیخ

فیم شامل نشستب، پاشد  و باالبرد   تراستر )حرکتی دخ کراس 
 وزن  خوی سر( 

Thruster 

 Physical Education بدنی تربیم
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 Body composition ترکیب بدنی 

 Action shot اجرا  حال دخ رحن  تصویر

 Head shot پرسنزی یا روخ  تصویر

 Pictogram تصویرنگاشم، پیکتوگرام

 Balance تعادل 

 Eligibility and limits هامحدودیم   و احراز شرایا تعییب

 Taekwondo تکواندو 

 Exercise تاریب 

 Physical exercise تاریب بدنی 

 Athletic Trainer دهنده یا مربی وخزش هزرمانیتاریب

 Tennis تنیس

 Wheelchair Tennis ویزچر با تنیس

 Table Tennis میبخوی تنیس

 Soft Tennis نرم تنیس

 Power جساانی دخ اخت اط با مزاخ ( های آمادگیتوا  )از مفین 

 International Open Tournament ایاززیبیب  آزاد توخنانم

 International Tournament ایاززیتوخنانم بیب

 International Junior Tournament جوانا   ایاززیبیب توخنانم

 Shooting تیراندازی 

 Para shooting تیراندازی معزوال  

 Title مط والا  دخ النوا  یا تیتر

 Headline خادیوتزویبیو  دخ خ رها سرخا یا تیتر

 Archery تیروکاا  

 Refugee Olympic Team (RTO) مزاجرا   ایاپیکی تیم

 Sports team تیم وخزشی

 ث
 Fix ثابم

 ج
 Homo گون  )ش ی  میاو ( جانوخا  انسا 

 Press Box خ رنگاخا  برای تااشا و تزی  گباخش  جایگاه

 General Circulation Area خ رنگاخا  استناده  معاول جایگاه

 Press Operation Area مط والا   الوامل کاخ ویژه جایگاه

 E Stand خ رنگاخا  ویژه جایگاه

 Motor Sports اسکی جم

 Crown Tournament مسابقا   تاجی جدول
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 Spider Web Tournament مسابقا   تاخالنک وتی جدول

 Knock  out Tournaments ح فی  جدول

 Bangall  Wild Elimination Tournament وایزد  بنگال ح فی جدول

 Consolation  Elimination Tournament ج رانی  ح فی جدول

 Muller-Anderson Playback Elimination اندخسو    -مویر ح فی جدول
Tournament 

 Double R.R.T وبرگشتی خفم بازی با ایدوخه جدول

 Double Elimination Tournament دوح فی  جدول

 Round Robin  Tournament ای دوخه جدول

 Group system گروهی  ایدوخه جدول

 Single R.R.T بازی تک با ایدوخه جدول

 Pool system کامل  ایدوخه جدول

 The Lombard R.R.T یا اخد   ایدوخه جدول

 Regular R.R.T منظم  ایدوخه جدول

 Tombstone Tournament مسابقا   ه ریسنگ جدول

 Hand Clock Circulation  Tournament مسابقا    ساالم القرب  گردش جدول

 Funnel Tournament مسابقا   هینی جدول

 Challenge Tournament مسابقا   دخ طز یم اخزه جداول 

 Ladder Tournament مسابقا   نردبانی جدول

 Tournament Pyramid مسابقا   پیرامیدی یا هرمی  جدول

 Singel Elimination Tournaments ح فی یک جدول

 Ju-Jitsu جیتسو -جو

 Judo جودو

 چ
 Agility چابکی

 Chinlone ( تاکرا سپک ش ی ) یو چیب

 Polo چوگا 

 ح
 Movement حرکم 

 Snatch برداخی ضرب وزن حرکم تک

 Clean and jerk برداخی حرکم دوضرب وزن 

 Kinesiology شناسیحرکم

 Push-up حرکم شنا با دسم خوی زمیب

 Olympic Rings ایاپیک  هایحزق 

 Olympic Torch Relay ایاپیک   مشعل امدادی حال
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 خ
 Newsletters خ رنام 

 Journalist نگاخخ رنگاخ/ خوزنام 

 Sport-specific journalists وخزشی خشت  یک دخ تخصصی خ رنگاخ

 Jupiter (یونا  دخ زئوس معادل ) خومی خدایا  خدای

 Synopsis خالر  داستا  

 Self-assessment خوداخزیابی

 Self  direction خودهدایتی 

 Dry Cleaning شوییخشک 

 Self Service Laundry سرویس(برای انجام خود فرد )سزف شوییخشک 

 Self-Efficacy خودکاخآمدی 

 د
 Court of Arbitration for Sport (CAS) دادگاه حکایم وخزش 

 Knowledge دانش

 Referee الام  منزوم با داوخ

 Back judge القب زمیب بخش داوخ

 Side  judge زمیب  کناخی بخش داوخ

 Line  judge خا  داوخ

 Field judge زمیب  دخو  داوخ

 Head linesman سرخا  داوخ

 Umpire بیس ال و تنیس مانند هاییخشت   برای  مسابق  داوخ

 Deadlift برداخی هدختی(ددیینم )حرکتی دخ وزن 

 Dragon Boat بو  دخاگو 

 Manual / Instruction دستوخایعال 

 Demo Day خوزه  آپی یک دمو دی فیک خویداد استاخ 

 Cycling سواخی دوچرخ 

 Ekecheirea های ایاپیک باستا (دوخه ترک مخارا  )دخ بازی 

 Sport Leadership Courses خه ری  و  مدیریم هایدوخه

 Dualism گراییدوگان 

 Athletics دوومیدانی

 Cross country running دوی رحرانوخدی 

 Media Village ها خسان  دهکده

 ذ
 Stakeholder ننعذی
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 ر
 Racquetball بال خاکم

 Rugby خاگ ی

 Rally وبرگشتی بازیکنا  خاکتی(خفم هایضرب   از  ای)مجاوال  خایی

 Scout مربی خاهناا، ناظر، کاک 

 Accommodation Reservation اسکا  امکانا یا ذخیره  خزخو

 Parade of Athletes وخزشکاخا   خژه

 Dissertation خسای  

 Behavior خفتاخ

 Dragon & Lion Dance شیرواژدها  خه 

 Roller Sports ( چرخداخ  اسکیم /زمیب  خوی اسکیم)  اسپوخ  خویر

 Multi-sport Events ای چندخشت  خویدادهای

 Question-answer method وپاسخ )خویکرد سقراطی( وجواب یا پرسشسفالخوش 

 Mega sporting event خویداد ببخگ وخزشی  

 Exhibition Events ناایشی  خویدادهای

 Extramural ها دانشگاه و مداخس از خاخم برنام فوق  خویدادهای

   Intramural هادانشگاه و  مداخس دخو  برنام فوق  خویدادهای

 Rowing (هایقرانی نوالی) خوئینگ

 Chiefdom ای(ای )س کی زندگی ه یز خیاسم ه یز 

 ز
 Language زبا 

 ژ
 Gymnastics ژیاناستیک

 س
 Residential buildings اسکا  محل یا مسکونی هایساختاا 

 International Sports Organization of the های معزوییبایاززی وخزشسازما  بیب
Disabled (ISOD) 

 Pan American Sports Organization (PASO) سازما  وخزش پا  آمریکب

 Operation Hours کاخی ساالا 

 Softball سافت ال

 Dining Hall غ اخوخی  سایب

 Coliseum/ arena سایب وخزشی 

 Sambo سام و

 Sepaktakraw تاکرا سپک
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  3واحد مسابق  اسم ک  بازیکب باید دوسم از  تنیس  سم )دخ
 سم مسابق  خا ب رد تا برنده مسابق  باشد(

Set 

 Organizational Spokesperson سازمانی سخنگوی

 Reaction time ایعال سرالم الکس

 Explanatory theorical سطح توضیح نظری 

 Media Accreditation Categories هاخسان  االت اخی هایکاخ   سطوم

 Sport celebrity سز ریتی وخزشی )چزره مشزوخ وخزشی(

 Seminar سایناخ

 Equestrian سواخکاخی 

 Oaths ایاپیک  سوگند

 Sumo سومو

 Triathlon گان س 

 Media Oplicy ایخسان  مشیسیاسم یا خا

 ش
 Shuttle Cock ( هوا  دخ پر نگزداشتب) کاکشاتل

 Accelerator دهنده یا اکسزریتوخشتاب

 Startup-accelerator آپ دهنده استاخپشتاب

 knowledge base Company بنیا شرکم دانش

 Chess شطرنج 

ایاززی  ببخگ و دائای مانند کایت  بیب شعاخ )برای سازما 
 ایاپیک(

Motto 

 Slogan بازی( های کوچک و موهتی مانند هر دوخه شعاخ )برای سازما 

 Fencing شاشیربازی 

 Finswimming فیب با شنا

 Olympic Councial of Asia شوخای ایاپیک آسیا

بدنی، تنریحا ، وخزش و  ایاززی سالمم، تربیمشوخای بیب
 خه 

International Council for Health, Physical 
Education, Recreation, Sport and Dance 

(ICHPER-SD) 
 International Cricket Council (ICC) ایاززی کریکم شوخای بیب

 International Military Sports Council (CISM) ها اختش  ایاززی وخزششوخای بیب

 ص 
گ اخی )دخ بازاخیابی و الال تکیید یک محصول توسا  رح 

 شده(فردی شناخت 
Endorsement 

 ض 
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 ط 
 Pyrotechnic designer بازی آتش طرام

 Battle Rope فیم(خوپ )حرکتی دخ کراس طناب ن رد یا بتل

 ظ 
  

 ع 
 Mysticism الرفا 

 Full member الضو حقیقی یا الضو کامل 

 Associate Member الضو وابست  

 Science الزم

 غ 
  

 ف
 Asian Games Fedeation (AGF) آسیایی  هایبازی فدخاسیو 

 Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) ایاززی اتوم یزرانیفدخاسیو  بیب

 Fédération Internationale de Ski (FIS) ایاززی اسکی فدخاسیو  بیب

 International Waterski & Wakeboard Federation ایاززی اسکی خوی آب فدخاسیو  بیب
(IWWF) 

 Fédération Internationale de Roller Sports خوی زمیب )خویر(  ایاززی اسکیمفدخاسیو  بیب
(FIRS) 

 International Ski Mountaineering Federation پیااییایاززی اسکی کوه فدخاسیو  بیب
(ISMF) 

 International Federation of Netball Associations بال )ش ی  بسکت ال( های نم ایاززی انجابفدخاسیو  بیب
(IFNA) 

 International Federation Icestocksport (IFI) استک )وخزش زمستانی(ایاززی آیسفدخاسیو  بیب

 International Aikido Federation  (IAF) ایاززی آیکیدو فدخاسیو  بیب

 International Bobsleigh and Skeleton Federation ایاززی بابسزی )نوالی یژسواخی( فدخاسیو  بیب
(IBSF) 

 International Federation Model Auto Racing های کنترل خادیوییایاززی بازیفدخاسیو  بیب
(IFMAr) 

 Federation of International Bandy (FIB) ایاززی باندی )مشاب  هاکی( فدخاسیو  بیب

 Federation Internationale de Basketball (FIBA) ایاززی بسکت ال فدخاسیو  بیب

 International Boxing Association (AIBA) ایاززی بوکس فدخاسیو  بیب

 Confédération Mondiale des Sports de Boules ایاززی بویب فدخاسیو  بیب
(CMSB) 

 World Baseball Softball Confederation (WBSC) ایاززی بیس ال و سافت ال فدخاسیو  بیب

 & International Federation of Bodybuilding اندام ایاززی پروخش فدخاسیو  بیب
Fitness (IFBB) 

 International Federation of Sport Medicine ایاززی پبشکی فدخاسیو  بیب
(FIM) 

 Federación Internacional de Pelota Vasca ایاززی پیزوتای باسکی )ش ی  تنیس(فدخاسیو  بیب
(FIPV) 
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 International Federation of Physical Education بدنی ایاززی تربیمفدخاسیو  بیب
(FIEP) 

 International Tennis Federation (ITF) ایاززی تنیسفدخاسیو  بیب

 International Table Tennis Federation (ITTF) ایاززی تنیس خوی میب فدخاسیو  بیب

 International Soft Tennis Federation (ISTF) ایاززی تنیس نرمفدخاسیو  بیب

 International Shooting Sport Federation (ISSF) ایاززی تیراندازی فدخاسیو  بیب

 Ju-Jitsu International Federation (JJIF) ایاززی جوجیتسو )وخزش خزمی( فدخاسیو  بیب

 International Judo Federation (IJF) دو ایاززی جوفدخاسیو  بیب

 Fédération Mondiale du Jeu de Dames  (FMJD) ایاززی چِکِرز یا دام )ش ی  شطرنج( فدخاسیو  بیب

 Federation of International Polo (FIP) ایاززی چوگا فدخاسیو  بیب

 International Dragon Boat Federation (IDBF) بو  )نوالی هایقرانی(ایاززی دخاگو فدخاسیو  بیب

 International Orienteering Federation (IOF) یابی ایاززی جزمفدخاسیو  بیب

 International Racquetball Federation (IRF) ایاززی خاکت ال )وخزش خاکتی( فدخاسیو  بیب

 Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron ایاززی خوئینگ )نوالی هایقرانی(فدخاسیو  بیب
(FISA) 

 Federation Internationale de Gymnastique (FIG) ایاززی ژیاناستیکفدخاسیو  بیب

 Fédération Internationale de Sambo (FIAS) ایاززی سام و )کشتی ش ی  جودو(فدخاسیو  بیب

 Federation Internationale de Savate (FISav) ایاززی ساوات  )وخزش خزمی( فدخاسیو  بیب

 International Sepaktakraw Federation (ISTAF) تاکراایاززی سپک فدخاسیو  بیب

 International Federation of Sleddog Sports ایاززی سگ سوختا  فدخاسیو  بیب
(IFSS) 

 Fédération Équestre Internationale (FEI) ایاززی سواخکاخی فدخاسیو  بیب

 International Sumo Federation (IFS) ایاززی سومو )کشتی سنتی ژاپنی(فدخاسیو  بیب

 International Sailing Federation (ISAF) ایاززی سیزینگ )هایقرانی بادبانی(فدخاسیو  بیب

 Fédération Internationale des Échecs (FIDE) ایاززی شطرنج فدخاسیو  بیب

 Fédération Internationale d'Escrime (FIE) ایاززی شاشیربازی فدخاسیو  بیب

 International Federation of Sport Climbing نوخدیایاززی رخره فدخاسیو  بیب
(IFSC) 

 Tug of War International Federation (TWIF) کشی ایاززی طنابفدخاسیو  بیب

 International Floorball Federation (IFF) ایاززی فزوخبال )ش ی  هاکی(فدخاسیو  بیب

 Fédération Internationale de Football ایاززی فوت الفدخاسیو  بیب
Association (FIFA) 

 International Federation of American Football ایاززی فوت ال آمریکاییفدخاسیو  بیب
(IFAF) 

 International Canoe Federation (ICF) ایاززی کانوئینگ )نوالی هایقرانی(فدخاسیو  بیب

 International Kendo Federation (FIK) ایاززی کندو )وخزش خزمی( فدخاسیو  بیب

 International Korfball Federation (IKF) ایاززی کوخف ال )ش ی  بسکت ال(فدخاسیو  بیب

 International Golf Federation (IGF) ایاززی گزففدخاسیو  بیب
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 International Go Federation (IGF) چیایاززی گو بازی یا وی فدخاسیو  بیب

 World Lacrosse (WL) ایاززی الکراس )با چوب و توپ( فدخاسیو  بیب

  Fédération Internationale de Luge de Course ایاززی یژسواخی )وخزش زمستانی(فدخاسیو  بیب
(FIL) 

 International Casting Sport Federation (ICSF) ایاززی ماهیگیری فدخاسیو  بیب

 Confédération Internationale de la Pêche ایاززی ماهیگیری با هالب فدخاسیو  بیب
Sportive (CIPS) 

 Fédération Internationale de Motocyclisme موتوخسواخی ایاززی فدخاسیو  بیب
(FIM) 

 International Federation of Muaythai Amateur تای )وخزش خزمی( ایاززی مویفدخاسیو  بیب
(IFMA) 

 International Life Saving Federation (ILS) غری  ایاززی نجا فدخاسیو  بیب

 Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) وایی ال ایاززی فدخاسیو  بیب

 International University Sport Federation هاایاززی وخزش دانشگاه فدخاسیو  بیب
(FISU)/ 

Fédération Internationale du Sport Universitaire 
 International Sport Federation for Persons with افتادگا  ذهنیایاززی وخزش القب فدخاسیو  بیب

Mental Handicap (FMH-INAF) 
 International Labour Sports Confederation ایاززی وخزش کاخگرا  فدخاسیو  بیب

(CSIT) 
 International School Sport Federation (ISF) ایاززی وخزش مداخس فدخاسیو  بیب

 International Catholic School Sport Federation کاتوییک ایاززی وخزش مداخس  فدخاسیو  بیب
(FISEC) 

 Federation Internationale de Natation (FINA) های آبی ایاززی وخزشفدخاسیو  بیب

 International Esports Federation (IESF) های ایکترونیکیایاززی وخزشفدخاسیو  بیب

 International Zurkhaneh Sports Federation ایزوخخان های ایاززی وخزشفدخاسیو  بیب
(IZSF) 

 Confédération Mondiale des Activités های زیر آب ایاززی وخزشفدخاسیو  بیب
Subaquatiques (CMAS) 

 Fédération Aéronautique Internationale (FAI) های هواییایاززی وخزشفدخاسیو  بیب

 International Sport for All Federation (FISPT) ایاززی وخزش هاگانیفدخاسیو  بیب

 International Weightlifting Federation (IWF) برداخی ایاززی وزن فدخاسیو  بیب

 International Powerlifting Federation (IPF) برداخی هدختیایاززی وزن فدخاسیو  بیب

 International Wushu Federation (IWUF) ایاززی ووشو فدخاسیو  بیب

 International Hockey Federation (FIH) ایاززی هاکی خوی چابفدخاسیو  بیب

 International Ice Hockey Federation (IIHF) ایاززی هاکی خوی یخ فدخاسیو  بیب

 International Handball Federation (IHF) ایاززی هندبال فدخاسیو  بیب

 World Squash Federation (WSF) فدخاسیو  جزانی اسکواش 

 Badminton World Federation (BWF) فدخاسیو  جزانی بدمینتو 

 World Bowling (WB) فدخاسیو  جزانی بویینگ 

 World Confederation of Billiards Sports فدخاسیو  جزانی بیزیاخد
(WCBS) 
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 World Taekwondo (WT) فدخاسیو  جزانی تکواندو 

 World Archery Federation  (WA) فدخاسیو  جزانی تیروکاا  

 World Darts Federation (WDF) فدخاسیو  جزانی داخ  

 World Rugby (WR) فدخاسیو  جزانی خاگ ی

 World DanceSport Federation (WDSF) فدخاسیو  جزانی خه  

 World Federation of the Sporting Goods فدخاسیو  جزانی رنایع وخزش
Industry (WFSGI) 

 World Flying Disc Federation (WFDF) فدخاسیو  جزانی فریببی یا دیسک پرنده

 World Karate Federation (WKF) فدخاسیو  جزانی کاخات  

 World Curling Federation (WCF) فدخاسیو  جزانی کریینگ )وخزش زمستانی(

 World Armwrestling Federation (WAF) اندازی سیو  جزانی مچفدخا

 World Minigolf Sport Federation (WMF) گزففدخاسیو  جزانی مینی

 World Federation for Company Sport (WFCS) هافدخاسیو  جزانی وخزش شرکم 

 World Bridge Federation (WBF) بازیبازی/ کاخ فدخاسیو  جزانی وخق

 International Federations  (IFs) ایاززی های بیبفدخاسیو 

 Asian Federations (AF) آسیایی  وخزشی هایفدخاسیو 

 Workspace کاخی فضای

 Physical Activity فعاییم بدنی 

 Household activities داخی های خان فعاییم

 Occupational activities های ش زی فعاییم

 Mastermind فکر بکر )نوالی بازی فکری( 

 Philosophy فزسن 

 Subjectivism گرایی فزسن  ذهب

 Flag Football (آمریکایی فوت ال نوالی) فوت ال فزگ

 Technomarket بازاخفب

 Floorball ( هاکی نوالی) فزوخبال

 Football فوت ال

 Footvolley (پا با وایی ال)  واییفو 

 The Olympic opening crermony scene-by-scene ایاپیک  افتتاحی  مراسم  رحن ب رحن  فزرسم

 Checklist ییسم فزرسم کنترل / چک

 Sport physiology فیبیویوژی وخزش 

 ق
 Stand-Up Paddleboard Racing هایقرانی ایستاده

 Sailing بادبانی هایقرانی

 Traditional Boat Race سنتی هایقرانی
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 Power Boating موتوخی هایقرانی

 Strengh هدخ  

 Muscular strength هدخ  الضالنی

 ک
 Ship and Boat Captain کشتی و های  کاپیتا 

 Karate کاخات  

 Entrepreneurship کاخآفرینی

 Recreation Workers بخش تنریحا   کاخکنا 

 Amusement and Recreation Attendants سرگرمی  و تنریحی خدما  کاخکنا 

 Yardwork کاخهای حیاط یا محوط  بیرو  خان  )مانند باغ انی و نظافم(

 Daily tasks کاخهای خوزمره 

بر  شدهبینیپیش نتیج   حصول و نزایی )مرحز  کاندیشنینگ
 استراحم(  و خار  خژیم با متناسب اساس تاریب

Conditioning 

 Canoe / Kayak (هایقرانی نوالی) کایاک/کانو

 Kabaddi ک دی 

 Pluralism گرایی کثر 

 Crossfit فیمکراس 

 Curling (زمستانی) کریینگ

 Cricket کریکم 

 Wrestling کشتی

 Wrestling  Freestly آزاد  کشتی

 Traditional Wrestling سنتی کشتی

 Wrestling  Greco-Roman فرنگی کشتی

 Holism نگری یا هوییسم کزی

 Ethics Committee اخالق  کایت 

 Information and Statistics Committee آماخواطالالا   کایت 

 Education Committee آموزش  کایت 

 International Committee for Fair Play (CIPF) ایاززی بازی منصنان کایت  بیب

 International Pierre de Coubertin Committee ایاززی پیر دو کوبرتب کایت  بیب
(CIPC) 

 Comite International des Sourds (CISS) ایاززی وخزش ناشنوایا کایت  بیب

 Organizing Committee for Olympic Games های ایاپیک کایت  برگباخی بازی
(OCOG) 

 International Olympic Committee (IOC) ایاپیک  ایاززیبیب کایت 

 International Paralympic Committee (IPC) ایاززی پاخایاپیککایت  بیب

 Medical Committee پبشکی  کایت 
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 Media Committee خسان  کایت 

 International Relations Committee ایازل بیب خوابا کایت 

 Peace Through Sport Committee وخزش  طری  از  رزح کایت 

 Culture Committee فرهنگی  کایت 

 Rules Committee هوانیب کایت 

 Entourage Committee کاخ  محیا کایت 

 Finance Committee مایی  کایت 

 Advisory Committee مشوختی کایت 

 National Olympic Committee (NOC) کایت  مزی ایاپیک 

 National Paralympic Committee (NPC) کایت  مزی پاخایاپیک 

 Athletes Committee وخزشکاخا   کایت 

 Women and Sports Committee بانوا   و وخزش کایت 

 Sports and Environment Committee زیسم محیا  و وخزش کایت 

 Sports Committee ها وخزش کایت 

 Sports for All Committee هاگانی  وخزش کایت 

 European Olympic Committee (EOC) های ایاپیک اخوپاکایت 

 Oceania National Olympic Committee (ONOC) های مزی ایاپیک اهیانوسی کایت 

 Coordination Committee هااهنگی  کایت 

 Olympic Congeres ایاپیک  کنگره

 Kurash کوخاش 

 Korfball ( بسکت ال ش ی ) بالکوخا

 Kickboxing بوکسینگکیک

 گ
 Commentator یحظ  ب  گباخشگر یحظ 

 Reporter گباخشگر میدانی 

 Golf گزف

 Announcer گوینده

 ل
 Luge (زمستانی) یوژ

 Organizational Logo سازمانی یوگوی

 Emblem یاس( شده داخای ابعاد و هابل یوگوی فیبیکی )یوگوی ساخت 

 Lead طالی   یا یید

 League ییگ

 م
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 Materialism گراییماده

 Metaphysics ط یعم، متافیبیک، مابعدایط یع ماوخای 

 Presenter کننده مجری/ اخائ 

 Hybrid Cauldrion ایاپیک  ببخگ آتشدا  مجاع

 International Assembly of National های مزی وخزشایاززی سازما مجاع بیب
Organizations of Sports (IANOS) 

ایاززی وخزشی  مجاع مستقل برای تکیید الضویم فدخاسیو  بیب
 )ک  الضو س  سازما  ه ل ن اشند(

Alliance of Independent recognised Members of 
Sport (AIMS) 

 General Assembly (GA) الاومی  مجاع

 Accredited media ای مجوز پوشش خسان 

 Armwrestling اندازی )یک خشت  وخزشی( مچ

 Zone and Seat Access اهایی خسان  برای نشستب و استقراخهابل  محل

 Parking Lot پاخکینگ محوط 

 Business Model وکاخ مدل کسب

 Program Director برنام   مدیر

 Medicine ball کیزوگرم(   25تا   2بیب ) بال / توپ پبشکی مدیسب

 Administration ( اجرایی دبیرخان ) اجرایی مدیریم

 Closing Ceremonies اختتامی  مراسم

 Opening Ceremonies افتتاحی  مراسم

 Coache مربی 

 Fitness Trainer جساانیمربی آمادگی

 Service Centre خدما   مرکب

 Incubator مرکب خشد یا انکوباتوخ 

 Innovation Center مرکب نوآوخی 

 Masters Events ببخگا   بازی یا هابرتریب مسابقا 

 International Matches ایاززی بیب مسابقا 

 International Seniors events پیشکسوتا  مسابقا 

 Invitation Events دالوتی  مسابقا 

 Formula One مسابقا  فرمول یک اتوم یزرانی

 World Championships جزا   هزرمانی مسابقا 

 Continental Championships ایهاخه هزرمانی مسابقا 

 Regional Championships ای منطق  هزرمانی مسابقا 

 Adventure racing or expedition racing مسابقا  ماجراجویان 

برنده مچ   سم 3سم از   2)دخ تنیس بازیکب برنده   مسابق 
 ( .اسم

Match 
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 Mascot مسکا  )نااد الروسکی( 

 Olympic Mascots ایاپیک الروسکی ناادهای یا مسکا 

 Supervised Study شده مطایع  هدایم

 Epistemology شناسیمعرفم 

 Recreation and Fitness Studies Teacher تنریحا   اندام وتناسب مطایعا  معزم

 Interpreter منسر 

 Conceptualizing سازی منزوم

 Mentor منتوخ/مربی/ مشاوخ 

 Mentoring ها آپ منتوخینگ یا مشاوخه تخصصی دخ استاخ 

 Mentee گیرندهمنتی و مشاوخه

 Olympic Charter ایاپیک  منشوخ

 Logic منط  

 Surfing سواخی موم

 Institut Pierre de Coubertin (IPC) مفسس  پیردوکوبرتب 

 Muay تای موی

 Communication Skills های اخت اطیمزاخ  

 Micro Celebrity میکروسز ریتی

 ن
 Netball ( بسکت ال ش ی ) بالنم

 Life Saving غری نجا 

 Social Cognitive Theory اجتااالی-نظری  شناختی

 Dots and Boxes بازی )نوالی بازی فکری( نقط 

 Innovtion نوآوخی 

 Olympic Movement ایاپیک  جن ش /ایاپیک نزضم

 و
 Factual گراییواهع

 Volleyball وایی ال

 Single bedrooms available تخت  یک هایوجود امکا  اتاق

 Sport وخزش 

 Aerobics وخزش ایروبیک 

 Religious Sport وخزش آیینی

 Educational Sport تربیتیوخزش پروخشی/ وخزش 

 Professional Sport ای وخزش حرف 

 Dance Sports خه   وخزش

 Athletic Sport وخزش هزرمانی
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 Military Sport وخزش نظامی 

 Recreational Aquatic Exercise های تنریحی آبی وخزش

 Aquatics آبی   هایوخزش

 Electronic Sports ایکترونیکی هایوخزش

 Zurkhaneh Sports ای های زوخخان وخزش

 Air Sport هوایی  هایوخزش

 Extreme Sports هیجانی  هایوخزش

 Recreational Sport وخزش هاگانی و تنریحی

 Bridge بازی/ کاخ  بازی وخق

 Weightlifting برداخی وزن 

 Vocotruyen ( خزمی وخزش نوالی) وکوترویب

 Woodball ( گزف ش ی ) وودبال

 Wushu ووشو

 Vovinam ( خزمی وخزش نوالی) ووینام

 ه
 Hockey هاکی

 Ice Hockey یخ  خوی هاکی

 Object هدا الینی و مزاوس 

 Accommodation fee اهامم  هبین 

 One-off item deposit fee امکانا  از استناده باخیک هبین 

 Ontology شناسیهستی

 Coordination هااهنگی 

 Olympic Solidarity ایاپیک  ها ستگی

 Excludes breakfast ر حان  با هاراه 

گ اخد از  گیرشناسی یا اپیدمویوژی )مطایع  آنچ  بر مردم میها 
 ویژه دخ زمین  الزل ظزوخ و انتشاخ یک بیااخی( زبا  خودشا  ب 

Epidemiology 

 Handball هندبال 

 Handpolo هندپزو

 Executive Board (EB) اجرایی  هیئم

 Emotional هیجانی

 ی
 Yachting (هایقرانی نوالی) یاچینگ

 Extra bed اضاف  تخمیک

 Yoga یوگا
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  سوم پیوست

لمللیبین کمیته عضو کشورهای لمپیک ا  ا

 المللی المپیک . کشورهای عضو کمیته بین3جدول پیوست 
 کشورهای عضو شورای المپیک آسیا 

 کشور  ردیف کشور  ردیف کشور  ردیف
1 AFG-Afghanistan    16 اف انستا KAZ- Kazakhstan   31 هباهستا PHI-  Philippines  فیزیپیب 
2 BRN - Bahrain 17 بحریب KOR- Republic of Korea

 کره جازوخی 
32 - QAT Qatar هطر 

3 BAN-  Bangladesh 18 بنگالدش KUW- Kuwait 33 کویم KSA- Kingdom of Saudi 

Arabia الربستا  رعودی 
4 -BHU Bhutan  19 بوتا KGZ-Kyrgyzstan    34 هرهیبستا SIN- Singapore  سنگاپوخ 
5 BRU- Brunei Darussalam

 داخایسالم برونئی 
20 - LAO Lao PDR 35 الئوس SRI-  Sri Lankaالنکا سری 

6 CAM – Cambodia 21 کام وم LIB- Lebanon   36 ی نا SYR- Syria   سوخی 
7 TPE- Taipei (Cn Taipei)

 تایوا  
22 MAS- Malaysia 37 مایبی TJK- Tajikistan    تاجیکستا 

8 PRK- DPR Korea  23 شاایی کره MDV- Maldives  38 مایدیو THA- Thailand تایزند 
9 HKG-  Hong Kong, China

 چیب کنگ،هنگ  
24 - MGL Mongolia   39 م ویستا TLS- Timor-Leste 

 شرهی  تیاوخ
10 IND- India 25 هند -MYA Myanmar   40 میانااخ TKM- Turkmenistan  

 ترکانستا  
11 INA- Indonesia 26 اندونبی NEP – Nepal  41 نپال UAE- United Arab Emirates  

 الربیمتحده اماخا  
12 IRQ- Iraq  27 الراق OMA-Oman  42 الاا UZB- Uzbekistan   ازبکستا 
13 IRI- Iran  28 ایرا PAK- Pakistan  43 پاکستا VIE- Vietnam ویتنام 
14 JPN- Japan    29 ژاپب PLE - Palestine  44 فزسطیب YEM- Yemen یاب 
15 JOR- Jordan  30 اخد CHN- China  چیب   

 هاکشورهای سایر قاره 
1 ALB- Albania 54 آی انی ETH- Ethiopia  107 اتیوپی - NGR Nigeria  نیجری 
2 ALG- Algeria 55 ایجبایر FIJ- Fiji 108 فیجی NOR- Norway  نروژ 
3 ASA-American Samoa 

 آمریکا ساموای
56 FIN- Finland 109 فنالند PLW- Palau پاالئو 
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4 AND- Andorra 57 آندوخا FRA-  France  110 فرانس PAN- Panama پاناما 
5 ANG- Angola 58 آنگوال GAB- Gabon 111 گابب PNG- Papua New Guinea

 نوگین  پاپوآ 
6 ANT- Antigua and Barbuda  

 باخبودا و گوآآنتی
59 GAM- Gambia  112 گام یا PAR- Paraguay  پاخاگوئ 

7 ARG-  Argentina 60 آخژانتیب - GEO Georgia   113 گرجستا PER- Peru پرو 
8 ARM- Armenia   61 اخمنستا - GER Germany  114 آیاا POL- Poland  یزستا 
9 ARU- Aruba 62 آخوبا GHA- Ghana  115 غنا POR- Portugal پرت ال 
10 AUS- Australia  63 استراییا GBR- Great Britain       

 ک یر  بریتانیای
116 PUR- Puerto Rico پوختوخیکو 

11 AUT- Austria 64 اتریش GRE- Greece  117 یونا MDA- Republic of  

Moldova مویداوی جازوخی 
12 AZE- Azerbaijan  65 آذخبایجا GRN- Grenada 118 گرانادا ROU- Romania  خومانی 
13 BAH-Bahamas 66 باهاما GUM- Guam 119 گوآم RUS- Russian Federation  

 خوسی 
14 - BAR Barbados 67 باخبادوس - GUA  Guatemala120 گواتااال RWA- Rwanda خوآندا 
15 BLR- Belarus 68 بالخوس GUI- Guinea   121 گین SKN- Saint Kitts & Nevis

 نویس  و کیس سنم 
16 BEL- Belgium 69 بزژیک GBS- Guinea-Bissau

 بیسائو  گین  
122 LCA- Saint Lucia یوسیا  سنم 

17 BIZ- Belize 70 بزب GUY- Guyana  123 گویا SAM- Samoa ساموآ 
18 BEN- Benin  71 بنیب HAI- Haiti  124 هائیتی - SMR San Marino   ماخینو  سب 
19 BER- Bermuda 72 برمودا HON- Honduras  125 هندوخاس STP- Sao Tome & Principe  

 پرنسیب  و سائوتوم 
20 BOL- Bolivia 73 بوییوی HUN- Hungary  126 مجاخستا SEN- Senegal سنگال 
21 BOT- Botswana 74 بوتسووانا ISL- Iceland 127 ایسزند SRB- Serbia  رربستا 
22 BRA- Brazil 75 برزیل IRL- Ireland 128 ایریند SEY- Seychelles   سیشل 
23 BUL- Bulgaria  76 بز اخستا ISR- Israel  129 اسرائیل SLE- Sierra Leone   سیرایئو 
24 BUR- Burkina Faso  77 بوخکینافاسو JAM- Jamaica  130 جامائیکا - SVK Slovakia اسزوواکی 
25 BDI- Burundi 78 بروندی KEN- Kenya  131 کنیا - SLO Slovenia اسزوونی 
26 CMR- Cameroon   79 کامرو KIR- Kiribati  132 کیری اتی SOL- Solomon Islands 

 سزیاا   جبایر
27 CAN- Canada 80 کانادا KOS- Kosovo 133 کوزوو SOM- Somalia سومایی 
28 CPV-  Cape Verde 81 وخد کیپ LAT- Latvia  134 یتونی RSA- South Africa 

 جنوبی آفریقای
29 - CAY Cayman Islands 

 کیاب  جبایر
82 LES- Lesotho 135 یسوتو SSD- South Sudan 

 جنوبی سودا 
30 CAF- Central African Rep.  

 مرکبی آفریقای جازوخی
83 LBR- Liberia  136 یی ریا ESP- Spain  اسپانیا 

31 - CHA Chad 84 چاد LBA-Libya   137 یی ی VIN- St Vinc & Grenadines 
 هاگرنادیب و  وینسنم سنم

32 CHI- Chile  85 شیزی LIE- Liechtenstein  138 اشتایبییختب SUD- Sudan  سودا 
33 COL –Colombia  86 کزا یا - LTU Lithuania  139 ییتوانی SUR- Suriname سوخینام 
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34 COM- Comoros 87 کوموخوس LUX- Luxembourg  140 یوگبام وخگ SWZ- Swaziland  سوازیزند 
35 CGO- Congo 88 کانگو - MAD Madagascar 141 ماداگاسکاخ SWE- Sweden سوئد 
36 COK- Cook Islands 89 کوک  جبایر - MAW Malawi 142 ماالوی SUI-  Switzerland سوئیس 
37 CRC-  Costa Rica  90 کاستاخیکا MLI- Mali 143 مایی TAN-  Tanzania  تانبانیا 
38 CRO- Croatia 91 کرواسی MLT- Malta 144 مایم MKD- Republic of 

Macedonia   مقدونی 
39 CUB- Cuba 92 کوبا - MHL Marshall Islands 

 ماخشال  جبایر
145 TOG- Togo توگو 

40 CYP- Cyprus 93 ه رس MTN- Mauritania  146 موخیتانی TGA- Tonga  تانگو 
41 - CZE Czech Republic  94 چک - MRI Mauritius 147 موخیس  جبیره - TTO Trinidad and 

Tobago ترینیدادوتوباگو 
42 CIV-Côte  d'Ivoire  95 الامساحل MEX- Mexico 148 مکبیک TUN-  Tunisia تونس 
43 DEN- Denmark 96 دانااخک FSM-Micronesia  149 میکرونبیا TUR- Turkey   ترکی 
44 DJI- Djibouti  97 جی وتی MON- Monaco 150 موناکو TUV- Tuvalu توبایو 
45 DMA- Dominica  98 دومنیکا - MNE Montenegro   151 نگرو مونت UKR- Ukraine اکرایب 
46 DOM- Dominican Republic  

 دومنیکب جازوخی
99 - MAR Morocco 152 مراکش USA- United States of 

America   آمریکا متحدهایاال 
47 COD- DR Congo  100 کنگو  دکتر MOZ-Mozambique 153 موزام یک URU- Uruguay  اخوگوئ 
48 ECU- Ecuador 101 اکوادوخ NAM- Namibia  154 نامی یا VAN- Vanuatu وانواتو 
49 EGY- Egypt 102 مصر NRU- Nauru  155 نائوخو - VEN Venezuela ونبوئال 
50 ESA- El Salvador 103 ایسایوادوخ NED- Netherlands 156 هزند IVB- Virgin Islands, GB 

 انگزیس  /ویرجیب جبایر
51 GEQ- Equatorial Guinea 

 استوایی  گین 
104 NZL- New Zealand 

 نیوزیند  /زالندنو
157 ISV- Virgin Islands, US 

 آمریکا  /ویرجیب جبایر
52 ERI- Eritrea  105 اخیتره - NCA Nicaragua   158 نیکاخاگوئ - ZAM Zambia  زام یا 
53 EST-  Estonia  106 استونی - NIG Niger  159 نیجر ZIM- Zimbabwe زیا اوه 
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ع ب  منا

 . پردیس: تزرا . ایگوها نظریا ،: کاخآفرینی  .(1383)  محاود داخیانی، احادپوخ  .1

ایدیب ساخوهی دوسم، حساموکاخ. ترجا : غالمرضا توکزی، بابک وطب(. خز  مدل کسب1394استروایدخ، ایکساندخ و پیگنیوخ، ایوخ ) .2
 بزامیب توفی . تزرا : آخیانا هزم.و 

  حاید:  ترجا  .  سازمانی  خفتاخ  مدیریم:  وخزشی  الاومیخوابا (.  2007) ای  اسکا    برانوید،  دبزیو؛  استنب   دیتاوخ،  کالیتو ؛.  جی   استوید، .3
 . وحرکم الزم: تزرا  (. 1388)هزع  ناتاشا و ساخاکشکر هاسای،

  بامداد  انتشاخا : تزرا . زاده خسروی اسنندیاخ و ایزی  الزیرضا: مترجم . وخزشی هایسازما   مدیریم(. 1386) خویب آگوستاهرناندز، .4
 . کتاب

 اهلل منصوخی. تزرا : انتشاخا  جاویدا .  (. خداوندگاخ ایاو . ترجا  و اهت اس: ذبیح1375آمیر، پل )  .5

، بازیابی  95050114351ایاپیک. خ رگباخی دانشجویا  ایرا  با کد خ ر:  دخ  ایرا   حضوخ  سال 116 از هایی(. خواندنی1395ایسنا ) .6
   https://www.isna.ir/news/95050114351از نشانی:  26/7/1398دخ تاخیخ 

  فصزنام .   یبد   شزر  گردشگری  مقصد  دخ   برند   ژه وی   اخزش  بر  مفثر  الوامل (. ف1389)   حاید   یبدی،  ایوبی   محادحسیب،  خوشخو،  ایاانی .7
 .137-113 ر . 13 شااخه گردشگری مطایعا 

.  4524060: خ ر کد ،15/1/1397: دخیافم تاخیخ. ایرا  بدنیتربیم  سازما  تاخیخچ  بر گ خی(. 1392) جوا  خ رنگاخا  باشگاه .8
    .29https://www.yjc.ir/fa/news/4524060:  08  - 1392  شزریوخ 03: انتشاخ تاخیخ

:  تزرا  . دکتر محاد احسانی: مترجم. وخزش  دخ معارر مدیریم(. 1382)جروم  کواخترمب، بیوخیی؛ زنگر، کی آخ  بی؛ ژانم پاخکب، .9
 مدخس.  تربیم دانشگاه

از نشانی:    14/6/97دخیافتی دخ تاخیخ  4992مطزب  آپ ناب چیسم؟ کد(. استاخ  1394کاخآفرینا  )خسانی پایگاه جامع اطالع .10
http://www.modirinfo.com/content/4/4992/    

ها.  زمیب. سایم ناایندگی مقام معظم خه ری دخ دانشگاه  دخ  انسا    سکونم  ه وط و هدمم  ، زما (ع) آدم  خزقم   (.زما 1391پرساا  )  .11
   https://www.porseman.com/article/14937از نشانی:   15/7/1398بازیابی دخ تاخیخ 

  دکتری،  خسای .  ایرا    وخزشی   الزوم   و   بدنیتربیم    خشت  ایتحصیال فاخغ   اشت ال   استراتژیک   ایگوی   طراحی (.  1390. ) محادخضا  برومند، .12
 . گیال  دانشگاه وخزشی، الزوم و بدنیتربیم  دانشکده

  تحزیل (. 1392) اسااالیل اخالق، مزک. محادحسیب  سید خضوی،. خحیم نژاد، خمضانی. مزرالزی نژاد، هاتی محادخضا، برومند، .13
  و  موهعیم اخزیابی ماتریس اساس  بر آنا  جایگاه تعییب و ایرا  وخزشی الزوم و  بدنیتربیم  خشت  ایتحصیال فاخغ  اشت ال  وضعیم

 . 19-1:  ر   ،2 شااخه وخزش، توسع  و مدیریم فصزنام  دو(. SPACEM) استراتژیک اهدام

، شااخه  8(. الوامل مفثر بر اخزش برند سازما  وخزشی )کایت  مزی ایاپیک م.ا.ا(. نشری  مدیریم وخزشی، دوخه1395تکزی، هایال )  .14
 .  739- 727، آذخ و دی، ر:5

https://www.isna.ir/news/95050114351
https://www.yjc.ir/fa/news/4524060
http://www.modirinfo.com/content/4/4992/
https://www.porseman.com/article/14937
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 نام پایا . 1392 تا 1357دخسایزای نظرا  راحب دیدگاه از ایرا  وخزش خؤسای الازکرد اخزیابی(. 1392)مصطنی ثانی، .15
 کرم.  واحد اسالمی آزاد دانشگاه وخزشی مدیریم خشداکاخشناسی

 محاود سروستانی، ردی  اهللخحام  سجادی، نصراهلل خ یری، محاد: مترجاا  . وخزشی مدیریم خاهناای(. 1380) خاجر جکسو ، .16
 .ایاپیک ایاززیبیب کایت  انتشاخا   تزرا ،. ن وی شکوه و گائینی ال اس البیبی،

.  ب خی  یعل راد و پوخ  طایب مزدی: ترجا  . سایم تنریحا  و وخزش دخ انسانی منابع مدیریم(. 1387)پاکیناتا   چالدوخای، .17
 .مشزد فردوسی دانشگاه انتشاخا 

  و آموزا دانش مقایس  اساس بر اخت اطی هایمزاخ   بر دانشگاه تکثیر  برخسی(. 1384)  محادمزدی فداکاخ، مسعود؛ چاخی،حسیب .18
 21- 32 ر  ،15  شااخه جدید، دوخه  دوازدهم، سال خفتاخ دانشوخ، پژوهشی الزای دوماهنام . دانشجویا 

  برند   هایشایستگی  توسع   ایگوی  ت ییب(.  1393)   ردیق   رائایا ،  و  اکرم   هادیباده،  فرم؛  هوچانی،  بزروز؛  دخی،  محاود؛  سید  حسینی، .19
 . 93- 112  رنحا  ،17 شااخه خاه ردی،  مدیریم  مطایعا . شخصی

 الزای.  انتشاخا  مرکب اسالمی، آزاد دانشگاه: تزرا  . مدیریم دخ تحقی  خوش(. 1382) غالمرضا خاکی، .20

 .بدنیتربیم   سازما   کشوخ،  وخزش  توسع   و  مدیریم   مزی  دفتر:  تزرا  .  وخزشی   هایباشگاه  نظام  ساختاخ  طراحی(.  1386)خضا  خزیزی، .21

:  نشانی  از  15/5/97  تاخیخ  دخ  دخیافتی.  24  بنیا دانش  تاخناای  چیسم؟  بنیا دانش  فعاییم   داخای  رنعتی  شرکم(.  تابی)  24  بنیا دانش .22
http://www.daneshbonyan24.ir/    ./ 

مد  مربیگری و دستوخایعال اجرایی. معاونم  های کوتاهنام  برگباخی دوخه(. آییب1398های پای  و استعدادیابی )دفتر توسع  آموزش  .23
 وجوانا ای، وزاخ  وخزش وخزش هزرمانی و حرف  توسع  

   مشتریا ،  خرید هصد بر وخزشکاخا  گ اخیرح   توا  بینیپیش (. 1390) الزیرضا ایزی،  وحید؛ ساالتچیا ، مزدی؛ سید خسویی، .24
 .آذخ 25و 24ایرا ،  وخزشی الزوم بدنی وتربیم دانشجویا  مزی هاایش ششایب

 کاخآفرینی بز ود خاهکاخهای واکاوی(. 1392) الزی دالوخ، و حاید خحیایا ، مصطنی؛ نیکنامی، ال اس؛ ال اسپوخ، بیژ ؛ خضایی، .25
.  پاییب دوم،  شااخه  سوم، دوخه . انسانی الزوم دخ  خالهیم و ابتکاخ  نشری  . ایزمین   نظری   یک اخائ   و انسانی الزوم حوزه دخ  دانشگاهی

 215- 185: ر 
آموختگا   (. نظام اشت ال دانش1396محادخضا؛ فضزی دخزی، االظم و الظیای دالخستاهی، الادی  ) خضوی، سید محادحسیب؛ برومند،   .26

 بدنی و الزوم وخزشی وزاخ  الزوم، تحقیقا  و فناوخی. سازی. پژوهشگاه تربیمبدنی و الزوم وخزشی با خویکرد خصوریتربیم

 .سام: تزرا  . مداخس  دخ بدنیتربیم (. 1382) خحیم نژاد، خمضانی .27

 .    سوم چاپ  فرمنش، انتشاخا  اجرایی، هایدستگاه مستخدمیب  مشاغل اخزشیابی و بندیط ق  طرم(. 1396) یوسف ،خون  .28

(. سنگیمس  دوخه  بر  تارکب   با)  ازتاخیخ ایرا پیش  هایسنال  نقوش  شناسان زی ایی  و  بصری  النارر  برخسی(.  1396)  ار رالزی  سزحشوخ، .29
 . 120-109 ر . زمستا  و پاییب چزاخدهم، شااخه هنتم، سال. هنر  پژوهش ترویجی-الزای دوفصزنام 

  م بی  فزج داخای سال  15 تا 13 نوجوانا  اجتااالی خشد بر بوچیا بازی هنت  12 تکثیر(. 1394) فاطا  بزوخیا ، و اهللحجم سیاوشی، .30
 . 45-52  (، ر 4)15استثنایی،  کودکا  فصزنام . ذهنی توانیکم  با هاراه 

:  خ ر کد ایسنا، خ رگباخی. سایر و وخزشی  نزادهای -  وخزشی سرویس(. 1394)  سای  80 میراثی ایرا ، وخزش خوسای .31
 . 58:  06 -  1394  مزر 26 یکشن  . 94072616555

اسم. باشگاه خ رنگاخا  جوا ؛ دخیافتی دخ تاخیخ  بنیا دانش اهتصاد رنعم چزاخم نسل دانشگاه (. اساس1396زاخالی، ال اس ) .32
   /https://www.yjc.ir/fa/news/6380728ب  نشانی:  97/ 15/5

از نشانی:   21/5/1397بود. خ رگباخی ایرنا. دخیافتی دخ تاخیخ  کاخآفریب شودمی  هم انسانی الزوم (. دخ1395زایی، محادخضا )  .33
https://article.irna.ir/fa/c1_9330/  

https://www.yjc.ir/fa/news/6380728/
https://article.irna.ir/fa/c1_9330/
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.  1395 مزر 18 یکشن  /   13560: مطزب  کد. ایرا  خوزنام . انسانی الزوم دخ کاخآفرینی بکر هایظرفیم (. 1395) ناهید زخاالتگر، .34
 http://www.modirinfo.com/content/4/13560: نشانی از دخیافتی

 ایازل دخ وخزش. تزرا : پیشگاما  توسع .  (. مدیریم خوابا بیب1392سجادی، نصراهلل ) .35

  و ایرا   دخ:  اخشدکاخشناسی مقطع دخ  وخزشی مدیریم دخسی خشت برنام   تط یقی برخسی(. 1398)  فاطا  خزیزیا ، و بیتا نرمی،الرب .36
 .انتشاخ  حال دخ. وخزشی  مدیریم مطایعا  نشری . جزا   منتخب هایدانشگاه

  گرایش  کاخآفرینی مدیریم اخشد کاخشناسی نام پایا . کاخآفرینا  برای شخصی برندسازی فرایند شناسایی(. 1393) ر ا پوخ،الزی .37
   .تزرا   دانشگاه کاخآفرینی دانشکده تزرا ،. جدید  وکاخکسب 

 های مربیگری. فدخاسیو  وایی ال جازوخی اسالمی ایرا .  نام  برگباخی دوخهتا(. آییبازوخی اسالمی ایرا  )بیفدخاسیو  وایی ال ج  .38

از نشانی:  27/9/98تا(. تاخیخچ  فدخاسیو . بازیابی دخ تاخیخ های بومی، محزی )بیهای خوستایی و بازیفدخاسیو  وخزش .39
http://roostasport.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=140  

  خراسا  استا  دخ آنا  ش زی آینده و  اشت ال از  بدنیتربیم ویا دانشج ش زی انتظاخا  (. 1386)  فاطا  بیا ،  و ابواینضل  فراهانی، .40
 .33-40  ر  ،19 شااخ  پنجم، سال خویش،  نشریة. خضوی

 خسا.  فرهنگی  چاپ  مفسس : تزرا . انسانی  اخت اطا (. 1382) اک رالزی فرهنگی، .41

 (. م انی مدیریم وخزش. تزرا : الزم و حرکم.  1397هاسای، حاید؛ کشکر، ساخا و خاسخ، نازنیب ) .42

  آبا   20  تاخیخ   از  آنالیب  انتشاخ   هاسای.    گان هنم  اخت اطی  هایمزاخ    نام پرسش   سنجی(. خوا 1398هاسای، حاید؛ خاسخ، نازنیب ) .43
   10.22089/SPSYJ.2019.7258.1772 :(DOI) دیجیتال ، شناس 1398

 . کتاب بامداد: تزرا . وخزش فرهنگی-اجتااالی م انی(.  1391)ساخا کشکر، حاید؛ هاسای، .44

 آخا.   (. حقوق خسان . تزرا : اندیش  1397هاسای، حاید و فنازاد، خضا ) .45

:  تزرا .ایاززیبیب تا محزی از وخزشی مسابقا  برگباخی دخ گامب  گام(. 1384)کامرا   مقدمی، احاد؛ آزادپززوا ، حاید؛ هاسای، .46
 کتاب  بامداد انتشاخا 

  .نوخ پیام تزرا . جاعی اخت اط م انی و ها¬نظری (. 1394) خضا شجیع، و معصوم ؛ حسینی، محادالزی؛ هره، حاید؛ هاسای، .47

 .  نوخ  پیام: تزرا . شناسی اخت اط(. 1395)  معصوم  حسینی،  و ابواینضل فراهانی، حاید؛ هاسای، .48

  تککید   با  هاخشت   دیگر  دانشجویا   بدنی باتربیم   مختزف  هایخشت    دانشجویا   خودبرندسازی  وضعیم  مقایس (.  1395)  حاید  هاسای، .49
 .نوخ پیام دانشگاه  پژوهشی پروژه. هاسای مفثر اخت اطی هایمزاخ   گان 6 ایگوی بر

 . حرکم و الزم: تزرا . وخزشی  مدیریم و  سازما  ارول(. 1389)  مزوش نوخبخش، و ساخا کشکر، حاید؛ هاسای، .50

   نوخ پیام: تزرا . وخزشی مدیریم بر تککید با مدیریم و سازما  هایتئوخی(. 1393)  ابواینضل فراهانی، و حاید؛ هاسای، .51

 .  وخزش نشر: تزرا  (. دوم ویراسم) وخزشی مدیریم  بر تککید با نام پایا  خاهناای(. 1390)  ساخا کشکر، حاید و هاسای، .52

.  وخزشی مدیریم دخ تحقی   خوش(. 1396) خضا رابونچی، اسااالیل؛ شرینیا ، ردیق ؛ نژاد، حیدخی  ساخا؛ کشکر، حاید؛ هاسای، .53
  الزم و حرکم.: تزرا  

 .  وخزش نشر: تزرا  .  وخزش فرهنگی  -اجتااالی م انی(. 1390) ساخا کشکر، حاید و هاسای،  .54

 ووخزش.  خسان  با خویکردی کاخبردی. تزرا : الزم(. وخزش و 1396هاسای، حاید و کشاوخز، یقاا  )  .55

(. منتوخینگ. دفتر توسع  کاخآفرینی وزاخ  تعاو ، کاخ و خفاه اجتااالی. دخیافتی دخ تاخیخ  1394هدس، نسیم و گوخانی، بزناز )  .56
   rad/Downloads/6367.pdffile:///C:/Users/kaاز نشانی:  3/6/1397

  متخصصا ،  آخای برتکی  با آ  هایمفین   و وخزش فرهنگ تعریف(. 1395) غالمعزی کاخگر،  حاید و هاسای،  ساخا؛ کشکر، .57
 . 22- 11:  ر  ،، 21 شااخه سوم، دوخه. وخزش  دخ سازمانی خفتاخ مدیریم مطایعا .  ایرا  وخزش  اندخکاخا دسم  و وخزشکاخا 

http://roostasport.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=140
http://roostasport.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=140
file:///C:/Users/karad/Downloads/6367.pdf


 

  Andisheara.ir/  نسخه دیجیتال

606 مبانی علوم ورزشی

  دخ  آ   اجتااالی  پ یرش میبا  و وخزش  دخ  مزی-برندانسانی هایویژگی تعییب(. 1395)  ساان  آخامو ، و  فرزاد غنوخی، ساخا؛  کشکر، .58
 104- 90 ر  ،11شااخه ششم، سال خفتاخحرکتی، و  وخزشی مدیریم  دخ پژوهش دوفصزنام . ایرانی محصوال  بازاخیابی

:  تزرا  .  سروستانی  ردی   ای   خحام:  مترجم .  وخزش   دخ  خه ری  و  مدیریم(.  1374)ایاپیک  ایاززیبیب   کایت   سوییداخیتی  ایاپیک  کایت  .59
 ایاپیک   مزی کایت  انتشاخا 

 (. دستوخایعال نظام هااهنگ آموزش و اختقاء مربیا . فدخاسیو  فوت ال جازوخی اسالمی ایرا .  1398کایت  آموزش )  .60

اخشد خشت  مدیریم وخزشی. تزرا : گروه  و سرفصل دوخه کاخشناسی آموزشی(. مشخصا  کزی، برنام 1390کایت  الزوم وخزشی ) .61
 خیبی آموزشی وزاخ   الزوم، تحقیقا  و فناوخی.  الزوم اجتااالی شوخای الایی برنام 

شناسی وخزشی. تزرا :  اخشد خشت  جامع آموزشی و سرفصل دوخه کاخشناسی(. مشخصا  کزی، برنام 1387کایت  الزوم وخزشی ) .62
 خیبی آموزشی وزاخ   الزوم، تحقیقا  و فناوخی. اجتااالی شوخای الایی برنام گروه الزوم 

اخشد خشت  بیومکانیک وخزشی )بازنگری شده(. تزرا : گروه الزوم اجتااالی  دخسی دوخه کاخشناسی(. برنام  1391کایت  الزوم وخزشی ) .63
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مؤلف  مسئول معرفی 
 

 
خا از تزرا  خاهی ایالم و ، خانواده داخ متوید شرد. شر ل پدخخان از پدخی نظامی و مادخی  1350حاید هاسرای دخ سرال 

های  بود. از دوخا  دبسررتا  دخ وخزش فعال بود و هاراه با تیم مدخسرر  النوا  هزرمانی بازی سررپس کرمانشرراه کرده
   دبسررتانی خا تجرب  کرد. پس از بازگشررم ب  تزرا  و دوخا  متوسررط ، توفیقاتی خا دخ سررطح منطق  دخ مسررابقا

زما  با ازآ  فعاییم خود خا خوی خشررت  آمادگی جسرراانی متارکب کرد و همدسررم آوخد. پسآموزشررگاهی کشررتی ب 
 دخشرناسری، باشرگاهی خا تکسریس کرد. او تا پایا  دوخه تحصریل مقطع کاخشرناسری، ه ویی دخ دانشرگاه دخ خشرت  خوا 

دییل الاله  ب  وخزش، دخ مقطع کاخشرناسری  داخی و مربیگری دخ زمین  آمادگی جسراانی فعال بود. ب های باشرگاهفعاییم
وخزشری وجود  ها گرایش تخصرصری برای تحصریل دخ الزومبدنی الاومی شرد. دخ آ  سرال اخشرد، واخد خشرت  تربیم

های وخزشری بدنی، فرررم هاکاخی و فعاییم دخ برنام زما  با وخود ب  مقطع کاخشرناسری اخشرد تربیمنداشرم. هم
خ ر وخزشری دخ پخش اخ اخ و سرپس فمجری، کاخشرناس، سرردبیر و  النوا  دبیرررداوسریاا برای او فراهم شرد. ابتدا ب 

عاییم ناود. با توج  ب  سرواب  و تجاخب او دخ آمادگی جسراانی، برای  های وخزشری دخ خادیو تزرا  فکننده  برنام تزی 
جم، مسرئوییم  اندازی شر ک  جزانی جامای مسرئوییم انجاب آمادگی جسراانی کشروخ خا بر الزده گرفم. با خاهدوخه

تا با  جم باالث شردجم ب  او واگ اخ شرد. توفیقا  او دخ اخ اخ وخزشری شر ک  جامسرردبیری اخ اخ وخزشری شر ک  جام
اندازی وخزش ایب بخش دالو  شرود.  النوا  مدیرگروه و سرردبیر اخ اخ وخزشری برای خاهاندازی شر ک  خ ر، از او ب خاه

النوا  بزتریب سرردبیر تخصرصری انتخاب شرد. او برای مدتی  هاسرای دخ شر ک  خ ر دخ دو دوخه پیاپی جشرنواخه خ ر ب 
برداخی خا بر الزده گرفم و دخ اوییب حضوخ دخ مسابقا   سیو  وزن برداخی هدختی  دخ فدخاهم مسئوییم کایت  فوزن 
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خئیس غرب  النوا  نایبگیری انتخاباتی ب آسرریایی هاراه با تیم االبامی ب  جایگاه چزاخم آسرریا دسررم یافتند و دخ خأی
 آسیا انتخاب شد.  

کواش ایرا  خا پ یرفم. طرم او  زما  با ه ویی دخ مقطع دکتری مدیریم وخزشری، مسرئوییم فدخاسریو  مزی اسر هم     
طرا دیواخ موخد اسرتق ال فدخاسریو   با النوا  فاسرکواش باز  و ایجاد فرررم بازی اسرکواش دخ اماکب الاومی و با یک

النوا  الضررو کایت  توسررع   . دخ ادام  او ب هراخ گرفمجزانی و تقدیر شررخ  خئیس فدخاسرریو  جزانی اسررکواش 
 اسکواش آسیا انتخاب شد.  

جم، مسرئوییم مدیریم ایب گروه ب  او واگ اخ  اندازی گروه وخزش و سررگرمی شر ک  تزویبیونی جزانی جامخاهبا      
ایاززی ایاپیک  آموختگا  تحصرریال  تکایزی دخ آکادمی بیبخوز مخصررور دانش 40دخ دوخه  2007شررد. دخ سررال 

 یونا  شرکم کرد و تاخیخ وخزش جزا  و ایاپیک خا زیر نظر اساتید برجست  ایب حوزه مروخ کرد.  
پس از دو سررال مدیریم گروه وخزش و سرررگرمی شرر ک  جام جم، از او برای مسررئوییم فمعاونم اخت اطا ،       

ی( دالو  شد. دخ مرحز  بعد او ب  دانشگاه  وجوانا  فعزبدنی وهم )وزاخ  وخزشآموزش و فرهنگی  سازما  تربیم
های الزای و تخصررصرری خود خا دخ ایب دانشررگاه دن ال کرد. ابتدا مسررئوییم فاداخه کل  پیام نوخ گام نزاد و فعاییم

مقام معاو  فرهنگی  ایب دانشرگاه خا بر الزده داشرم. دخ ایب دوخا  و دخ بدنی دانشرگاه پیام نوخ  و سرپس فهائمتربیم
بدنی و الزوم وخزشری دخ فایتاییا و فرانسر    وخه تخصرصری فمدیریم وخزشری  ب  سررپرسرتی پژوهشرگاه تربیمهایب یک د

مقام دانشرگاه پیام نوخ اسرتا  ای رز  خا بر الزده گرفم.  شررکم کرد. سرپس مسرئوییم فمعاو  آموزشری و پژوهشری و هائم
الارل آمرد. دخ ادامر  مرد  کوتراهی  و  بر دخ ادامر  از او برای پر یرش مسرررئوییرم فمردیر شررر کر  خادیویی وخزش  دال

ازآ  مسررئوییم فخئیس مرکب  مسررئوییم فاداخه کل کاخآفرینی و اخت اط با رررنعم دانشررگاه  ب  او واگ اخ شررد و پس
 تحصیال  تکایزی یا دکترای دانشگاه پیام نوخ  بر الزده او هراخ گرفم.  

خئیسی انجاب نویسندگا  نام  ایرا  وخزشی  و فنایبتوا  ب  فمدیرمسئویی خوزاز دیگر سواب  حاید هاسای می     
 و الکاسا  وخزشی  اشاخه کرد.    



 


