
علوم ورزشي



يل آن تا حد يک اين رشته از يک سو مشتمل بر يكسري رشته هاي پايه ي پزشكي مي باشد تا جايي که فارغ التحص
است تا پزشكيار با جسم انسان آشنا مي شود و از سوي ديگر بخشي از دروس اين رشته شامل علوم تربيتي

يا دانش آموزان دانشجوي اين رشته با تنش و واکنش انسانها آشنا شود و بتواند به عنوان يک مربي با ورزشكاران
م ورزشي را و باالخره يک بعد اين رشته شامل علوم ورزشي مي شود يعني دانشجو، علو. به درستي برخورد کند

مچنين به صورت علمي و عملي آموزش مي بيند تا بتواند در رشته هاي مختلف ورزشي مهارت داشته باشد و ه
.توانايي تحقيق در علوم ورزشي را به دست بياورد
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تعریف
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ي چون يكسري از مهارت ها. بايد از کودکي ورزشكار باشد
هماهنگي پايه اي را مثل ژيمناستيک و يا دوميداني که نياز به

.  رفتکامل عصب و عضله دارد، نمي توان در بزرگسالي فراگ
ي در ضمن افرادي که از کودکي اهل ورزش هستند، انگيزه

ان مي بيشتري براي فراگيري مطالب علمي و عملي از خود نش
بدني گفتني است که قد آقايان داوطلب رشته تربيت. دهند

سانتي متر باشد ۱۵8سانتي متر و خانم ها ۱۶۵بايد حداقل 
(قهرمانان تيم ملي از شرط ياد شده مستثني هستند)

توانايي
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دروس تخصصي

تربيت 
مدني در 

مدارس

علوم 
ورزشي

روش ها و 
فنون تدریس

آناتومي 
انساني

آسيب شناسي 
ورزشي

یادگيري 
حرکتي

فيزیولوژي 
ورزشي
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در ورزش ، بررسي مدیریت به این گرایش 
ورزش و شناسي ورزش ، جامعه روانشناسي 

.  حرکي ميپردازدرفتار 
علوم انساني

ورزش
علوم 

زیستي 
ورزش

گرايش ها
(کارشناسي )

ب ، طبررسي فيزيولوژي ورزشي به اين گرايش 
بيومكانيک ورزشيو تغذيه ورزشي ، ورزشي 

.ميپردازد
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گرايش ها
(کارشناسي )

.این رشته در کارشناسي گرایش ندارد
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مقاطع باالتر

. امکان ادامه تحصيل تا مقطع دکترا وجود دارد

. داراي گرایش خاصي در مقطع ارشد نميباشد
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ش به عنوان مربي و مسوول ورزش در وزارتخانه ها و بعضي از وزارتخانه ها که بخ
سه ورزشي همچنين مي تواند در ساخت وسايل و الب. تربيت بدني دارند، فعاليت کند

ود چون نظرات يک کارشناس ورزشي نقش موثري در بهب. مشاور يک طراح باشد
.وسايل ورزشي دارد

موقعيت شغلي




