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وم ورزشي نيز همانند ساير علوم دستخوش تغييرات چشمگيري شده و سيل در سالهاي اخير تربيت بدني و عل

اي كه اعتبار  هاي پژوهشي، شكوفايي روزافزون اين شاخه از علوم را در پي داشته است، به گونه اطالعات و يافته

ان جهان، دانش آموختگ يبيش از پيش آن را در بين ساير علوم موجب شده است. هم اكنون در اغلب كشورها

 يم تيمتنوع و با اهداف كامالً خاص ترب اريبس يشهايمتخصص، در گرا يبه عنوان افراد يبدن تيرشته ترب

مورد  يبه تخصصها يانسان يرويهرچه بهتر ن زيشود. بدون شک تجه نيگوناگون جامعه تام يازهايشوند تا ن

 نيسازد. ا يگسترده ممكن م ير حجمرا د يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصادتوسعه  يبرنامه ها يجامعه، اجرا ازين

 يبدن تيترب يلي. رشته تحصابدي يتحقق نم نيشيپ اتيو تجرب دياز دانش و اطالعات جد يريامر بدون بهره گ

به  راتييتغ نيكه در كشور ما ا ياست، در حال افتهي يعيوس راتييتغ رياخ ۀدر سه ده شرفتهيپ يدر كشورها

 يشده در مقطع كارشناس جاديا يها شيگرا نيته رخ نداده اند. در ببودن رش يو در جهت كاربرد يحد كاف

از  يارشد پژوهش يكارشناس شيخارج از كشور گرا يدر دانشگاه ها يو علوم ورزش يبدن تيارشد رشته ترب

 يها تياولو يراستامتخصص در  يروين تيبا اهداف ترب شيگرا نيباشد. ا يبرخوردار م يا ژهيو گاهيجا

حاضر به  قيتحق نياست. بنابرا دهيگرد يطراح يتوان موسسات پژوهش شيافزا زيرشته و ن نيدر ا يپژوهش

و  يدر رشته علوم ورزش ژهيبو يالملل نيو ب يمل يدر مراكز علم يارشد پژوهش يرشته كارشناس يمنظور بررس

. ديگرد يطراح و علوم ورزش يبدن تيترب ژوهشكدهدر پ شيگرا نيدروس و سر فصل آن ها جهت ارائه ا نييتع

و  يارشد پژوهش يكارشناس شيكه گرا يالملل نيو ب يمل يدانشگاهها و مراكز علم يمنظور ابتدا تمام نيبد

واحد ها و  ي. سپس تمامدنديگرد ييو علوم ورزش تا بحال ارائه نمو ده بودند، شناسا يبدن تيدر رشته ترب ژهيبو

مرحله طبق اساسنامه وزارت  نيشدند. بعد از ا سهيمقا رگيكديو با  يدروس ارائه شده جمع آور يسر فصل ها

داخل كشور  يعال يدر موسسات آموزش يارشد پژوهش يارائه شده كارشناس يعلوم و بر اساس الگوهها

 هيدروس ته هيانتخاب و سر فصل اول يو علوم ورزش يبدن تيترب يارشد پژوهش يمرتبط با كارشناس يواحدها

 ئتيدو تا سه عضو ه ياز عنوان و سر فصل هر درس برا يو سر فصل آنها نسخه ا . پس از انتخاب دروسديگرد

 ي. پس از جمع آورديرا دارا بودند حهت اظهار نظر ارسال گرد نهيدر آن زم قيو تحق سيكه سابقه تدر يعلم

در گزارش حاضر تحت  تيو در نها ديگرد يعنوان دروس و سر فصل آنها جمع بند ينظرات كارشناس هيكل

 ارائه شده اند.  يو علوم ورزش يبدن تيترب يارشد پژوهش يرشته كارشناس يعنوان دروس و سر فصل آن ها برا
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