ياحد رشت

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
تزثیت ثذًی رضتِ هیبى رضتِ ای هی ثبضذ کِ اس علَم هختلف ثزای تقَیت ٍ تزثیت جسن ٍ رٍاى اًسبى استفبدُ هی
کٌذ .ایي رضتِ اس یک سَ هطتول ثز یکسزی رضتِ ّبی پبیِ ی پشضکی هی ثبضذ تب جبیی کِ فبرغ التحصیل آى تب
حذ یک پشضکیبر ثب جسن اًسبى آضٌب هی ضَد ٍ اس سَی دیگز ثخطی اس درٍس ایي رضتِ ضبهل علَم تزثیتی است
تب داًطجَی ایي رضتِ ثب تٌص ٍ ٍاکٌص اًسبى ّب آضٌب ضَد ٍ ثتَاًذ ثِ عٌَاى یک هزثی ثب ٍرسضکبراى یب داًص
آهَساى ثِ درستی ثزخَرد کٌذ ٍ ثبالخزُ یک ثعذ ایي رضتِ ضبهل علَم ٍرسضی هی ضَد یعٌی داًطجَ  ،علَم
ٍرسضی را ثِ صَرت علوی ٍ عولی آهَسش هی ثیٌذ تب ثتَاًذ در رضتِ ّبی هختلف ٍرسضی هْبرت داضتِ ثبضذ ٍ
ّوچٌیي تَاًبیی تحقیق در علَم ٍرسضی را ثِ دست ثیبٍرد.
تَاًبیی ّبی السم :
داًطجَی ایي رضتِ ثبیذ اس کَدکی ٍرسضکبر ثبضذ .چَى یکسزی اس هْبرت ّبی پبیِ ای را هثل صیوٌبستیک ٍ یب
دٍهیذاًی کِ ًیبس ثِ ّوبٌّگی کبهل عصت ٍ عضلِ دارد ً ،وی تَاى در ثشرگسبلی فزا گزفت در ضوي افزادی کِ اس
کَدکی اّل ٍرسش ّستٌذ  ،اًگیشُ ی ثیطتزی ثزای فزگیزی هطبلت علوی ٍ عولی اس خَد ًطبى هی دٌّذ .گفتٌی
است کِ قذ آقبیبى داٍطلت تزثیت ثذًی ثبیذ حذاقل  165سبًتی هتز ٍ خبًن ّب  158سبًتی هتز ثبضذ ( .قْزهبًبى
تین هلی اس ضزط یبد ضذُ هستثٌی ّستٌذ ) ٍ حذاقل دیذ چطن آى ثبیذ ثبضذ .گفتٌی است کِ ایي رضتِ ثِ صَرت
ًیوِ هتوزکش داًطجَ هی گیزد  ،یعٌی در یک آسهَى عولی هْبرت  ،آهبدگی ٍ تَاًبیی جسوی داًطجَیبى سٌجیذُ
هی ضَد.
هَقعیت ضغلی در ایزاى
فبرغ التحصیل تزثیت ثذًی هی تَاًذ ثِ عٌَاى هزثی ٍ هسئَل ٍرسش در ٍسارتخبًِ ّب ٍ ثعضی اس ٍسارتخبًِ
ّب کِ ثخص تزثیت ثذًی دارًذ ،فعبلیت کٌذّ .وچٌیي هی تَاًذ در سبخت ٍسبیل ٍ الجسِ ٍرسضی هطبٍر یک طزاح
ثبضذ .چَى ًظزات یک کبرضٌبس ٍرسضی ًقص هَثزی در ثْجَد ٍسبیل ٍرسضی دارد .در کل فبرغ التحصیل ایي
رضتِ اگز فزد فعبلی ثبضذ ّیچ ٍقت ثیکبر ًوی هبًذ چَى هی تَاًذ ثِ عٌَاى هزثی در ثبضگبُ ّبی ٍرسضی آساد
فعبلیت کٌذ ٍ یب ثِ عٌَاى هزثی  ،کبرضٌبس یب هزثی ثذًسبسی جذة سبسهبى تزثیت ثذًی ضَد.
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درٍس پبیِ :
آًبتَهی  ،فیشیَلَصی اًسبًی  ،ضیوی عوَهی ،ضیوی عوَهی  ،فیشیک عوَهی  ،ریبضیبت پبیِ ٍ هقذهبت آهبر  ،کوک
ّبی اٍلیِ  ،سیست ضٌبسی
درٍس اصلی :
اصَل فلسفِ آهَسش ٍ پزٍرش  ،هجبًی ثزًبهِ ریشی آهَسش هتَسطِ  ،رٍاًطٌبسی کَدکی ٍ ًَجَاًی  ،رٍاًطٌبسی
تزثیتی  ،اصَل ٍ فٌَى هطبٍرُ ٍ راٌّوبیی  ،سٌجص ٍ اًذاسُ گیزی  ،تَلیذ ٍ کبرثزد هَاد آهَسضی  ،رٍش ّب ٍ فٌَى
تذریس  ،هذیزیت آهَسضی
درٍس تخصصی :
اصَل ٍ هجبًی تزثیت ثذًی  ،تبریخ تزثیت ثذًی  ،تغذیِ ٍ ٍرسش  ،آسیت ٍرسضی ٍرسضی  ،رضذ ٍ
تکبهل حزکتی  ،فیشیَلَصی ٍرسضی  ،یبدگیزی حزکتی  ،سٌجص ٍ اًذاسُ گیزی در تزثیت ثذًی  ،ثْذاضت ٍ ٍرسش
 ،تزثیت ثذًی در هذارس  ،هذیزیت سبسهبى ّبی ٍرسضی  ،هذیزیت ٍ طزس اجزای هسبثقبت  ،سثبى اختصبصی ،
حزکت ضٌبسی ٍرسضی  ،حزکبت اصالحی  ،تزثیت ثذًی ٍ ٍرسش هعلَلیي  ،هقذهبى ثیَهکبًیک ٍرسضی  ،هجبًی
رٍاًی ٍ اجتوبعی  ،تزثیت ثذًی  ،آهبدگی جسوبًی  ،فَتجبل  ،دٍ ٍهیذاًی  ،صیوٌبستیک  ،ضٌب ٍ ،الیجبل  ،ثسکتجبل ،
ٌّذثبل  ،تٌیس رٍی هیش  ،کطتی ٍ ثذهیٌتَى.
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