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در سالهای اخیر تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز همانند سایر علوم دستخوش تغییرات چشمگیری شده و
سیل اطالعات و یافتههای پژوهشی ،شکوفایی روزافزون این شاخه از علوم را در پی داشته است ،به
گونهای که اعتبار بیش از پیش آن را در بین سایر علوم موجب شده است .هم اکنون در اغلب کشورهای
جهان ،دانش آموختگان رشته تربیت بدنی به عنوان افرادی متخصص ،در گرایشهای بسیار متنوع و با
اهداف کامالً خاص تربیت می شوند تا نیازهای گوناگون جامعه تامین شود .بدون شک تجهیز هرچه بهتر
نیروی انسانی به تخصصهای مورد نیاز جامعه ،اجرای برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را
در حجمی گسترده ممکن می سازد .این امر بدون بهره گیری از دانش و اطالعات جدید و تجربیات
پیشین تحقق نمی یابد .رشته تحصیلی تربیت بدنی در کشورهای پیشرفته در سه دهة اخیر تغییرات
وسیعی یافته است ،در حالی که در کشور ما این تغییرات به حد کافی و در جهت کاربردی بودن رشته
رخ نداده اند .در بین گرایش های ایجاد شده در مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
در دانشگاه های خارج از کشور گرایش کارشناسی ارشد پژوهشی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.
این گرایش با اهداف تربیت نیروی متخصص در راستای اولویت های پژوهشی در این رشته و نیز افزایش
توان موسسات پژوهشی طراحی گردیده است .بنابراین تحقیق حا ر به منظور بررسی رشته کارشناسی
ارشد پژوهشی در مراکز علمی ملی و بین المللی بویژه در رشته علوم ورزشی و تعیین درو و سر فصل
آن ها جهت ارائه این گرایش در پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزش طراحی گردید .بدین منظور ابتدا
تمامی دانشگاهها و مراکز علمی ملی و بین المللی که گرایش کارشناسی ارشد پژوهشی و بویژه در رشته
تربیت بدنی و علوم ورزش تا بحال ارائه نمو ده بودند ،شناسایی گردیدند .سپس تمامی واحد ها و سر
فصل های درو ارائه شده جمع آوری و با یکدیگر مقایسه شدند .بعد از این مرحله طبق اساسنامه
وزارت علوم و بر اسا الگوههای ارائه شده کارشناسی ارشد پژوهشی در موسسات آموزشی عالی داخل
کشور واحدهای مرتبط با کارشناسی ارشد پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی انتخاب و سر فصل اولیه
درو تهیه گردید .پس از انتخاب درو و سر فصل آنها نسخه ای از عنوان و سر فصل هر در برای دو
تا سه عضو هیئت علمی که سابقه تدریس و تحقیق در آن زمینه را دارا بودند حهت اظهار نظر ارسال
گردید .پس از جمع آوری کلیه نظرات کارشناسی عنوان درو و سر فصل آنها جمع بندی گردید و در
نهایت در گزارش حا ر تحت عنوان درو و سر فصل آن ها برای رشته کارشناسی ارشد پژوهشی تربیت
بدنی و علوم ورزشی ارائه شده اند.
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