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تربیت بدنی و علوم  یدکترهدف پژوهش حاضر تهیه و تدوین دوره های تخصصی جدید کارشناسی ارشد و 

دکتری جدید، گروه های کاری ر برای دو دوره کارشناسی ارشد و هفت دوره ورزشی بوده است. برای این منظو

و برنامه های موجود سایر دانشگاه های دنیا  -درصورت موجود بودن–تشکیل و هر گروه با مطالعه برنامه پیشین 

هنگی دوره تخصصی جدید کردند. سپس برنامه های مقدماتی هر دوره در گروه هما 9اقدام به تدوین مقدماتی 

جلسه و با اصالحات تصویب شد. در گام بعدی،  71)متشکل از پژوهشگر و مسئوالن هر گروه تخصصی( در 

یک داور هر برنامه تخصصی  نظراتبرنامه مصوب گروه هماهنگی توسط شورای پژوهشی و ناظر طرح ارسال شد. 

داور هر برنامه و ناظر طرح سپس به  ناظر انتخاب و کار برای داور شورای پژوهشی و ناظر طرح ارسال شد. نظرات

ها را اعمال و در غیر این صورت به نکات مطرح  آنابالغ تا در صورت قبول، نظرات مدیر هر برنامه تخصصی 

کارفرمای شده از سوی داور تخصصی هر برنامه و ناظر طراح پاسخ می داد. سرانجام شورای پژوهشی به عنوان 

جلسه برنامه در شورای پژوهش  71نظر نهایی را اعالم کرد.  بدین ترتیب طی  اختالف را بررسی و داصلی ، موار

 به تصویب رسید.

ارسال و در آنجا نیز برنامه ها تصویب  یورزشبرنامه به کمیته برنامه ریزی تربیت بدنی و علوم  9 یانیپادر مرحله 

وزارت  آموزشیون ابرای مع مذکوراز سوی کمیته و سرانجام برای تصویب در شورای گسترش آموزش عالی 

 علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شد. 

بدیهی است برنامه موجود در این گزارش پژوهشی همان برنامه مصوب در شورای پژوهشی پژوهشکده تربیت 

 است.  یعلوم ورزشو کمیته برنامه ریزی تربیت بدنی و  یعلوم ورزشبدنی و 

ی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی)روانشناسی ورزشی/جامعه واژه های کلیدی: دوره های تخصصی کارشناس

دوره های تخصصی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی )فیزیولوژی شناسی ورزشی(، 

شناسی ورزشی/ روان شناسی ورزشی/جامعه  بیآسورزشی/رفتارحرکتی/مدیریت ورزشی/حرکات اصالحی و 

  شناسی ورزشی(

 


