
 معرفی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربيت در زمينه  قديمي ترين دانشکده دانشکده تربيت بدني

باشد. اين دانشکده در  کشور مي علوم ورزشي دربدني و 

در  5511-15ابتدا با نام مدرسه عالي ورزش در سال 

مجموعه ورزشي آزادي تأسيس گرديد. پس از انقالب 

ضمن  5511دانشگاهها در سال باز گشايي و با فرهنگي 

ادغام با دانشگاه تربيت معلم به عنوان دانشکده تربيت بدني 

و علوم ورزشي در محل ورزشگاه شهيد احمد کشوري در 

 5531از سال  خيابان ميرداماد تهران به کار خود ادامه داد.

دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي در پرديس دانشگاه در 

ار نمود و به تدريج دانشجويان حصارک کرج شروع به ک

دانشگاه خوارزمي  دوره هاي کارشناسي به مجتمع دانشگاهي

اين دانشکده در حال حاضر در دو  فعلي انتقال يافتند.

 باشد ساختمان در تهران و کرج فعال مي

ساختمان دانشکده واقع در پرديس دانشگاهي دانشگاه 

متر  0444خوارزمي در کرج شامل يک ساختمان حدود 

کالس آموزشي  1داراي مربع فضاي آموزشي و اداري 

کالس آموزشي دوره هاي تحصيالت  3کارشناسي و 

باشد نفر مي 544تکميلي و يک آمفي تئاتر با ظرفيت بيش از 

سالن ورزشي ، يک استخر  چهاربر آن داراي  عالوه

استخر دانشکده تربيت باشد سرپوشيده و يک زمين چمن مي

باشد که بدني جزو اولين استخرهاي استاندارد کشور مي

شامل مجموعه کاملي از استخر شناي حرفه اي، سوناي بخار 

اين باشد. ضمناً و خشک، جکوزي و سالن بدنسازي مي

سيستم فعال و اينترنت  3با  ساختمان داراي مرکز کامپيوتر

 باشدبي سيم جهت استفاده دانشجويان و استادان مي

چهار آزمايشگاه تخصصي در رشته هاي بيومکانيک و 

حرکات اصالحي، فيزيولوژي ورزشي )آزمايشگاه انسان و 

حرکتي و همچنين ايشگاه حيوان( و آزمايشگاه رفتارآزم

کتاب عنوان  0144کتابخانه تخصصي تربيت بدني با حدود 

عنوان  044تخصصي فارسي و التين و مرجع و بيش از 

و سالن مطالعه رساله دکتري و پايان نامه کارشناسي ارشد 

تخصصي يکي از مجهزترين کتابخانه هاي اختصاصي، 

اين  5510باشد. در ابتداي سال موجود در کشور مي

دانشجو در سه مقطع کارشناسي و  044دانشکده با بيش از 

مشغول به گروه آموزشي  0شد و دکتري در کارشناسي ار

 باشند.تحصيل مي

مجموعه ورزشي و تهران واقع در ساختمان دانشکده در 

بلوار ميرداماد شامل يک ساختمان   - فرهنگي شهيد کشوري

 1متر مربع داراي   1444اداري و آموزشي با متراژ تقريبي 

يک سالن ورزشي، کتابخانه تخصصي کالس آموزشي، 

باشد و در ميسيستم(  50)با تربيت بدني و مرکز کامپيوتر 

حال حاضر مخصوص دانشجويان دوره هاي کارشناسي 

 باشد.ارشد و دکتري مي

نفر  55 در حال حاضرتعداد اعضاي هيئت علمي دانشکده 

مربي  3استاديار و  50دانشيار و  0بوده که شامل دو استاد و 

 باشد.موزشيار ميآ

 
 

 گروه های آموزشی :

 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی  -1

اين گروه از دو کميته تخصصي رفتار حرکتي و مديريت 

 ورزشي تشکيل شده است 

در دو گرايش رشد  کمیته تخصصی رفتار حرکتی

 باشد.حرکتي و يادگيري حرکتي تا سطح دکتري فعال مي

که موجب خدمت رساني  از توانمندی های این کمیته

گردد ميتوان به به جامعه و حل مشکل افراد نيازمند مي

تشکيل دوره هاي تحليل عملکرد، تربيت مربيان ورزشي 

مهدکودک و مدارس ابتدايي و کودکان مبتال به اختالالت 

رشدي و معلول و تربيت مشاورين رشد جسماني و 

 ه نمود. حرکتي در دوران کودکي، نوجواني و سالمندي اشار

  باشد.استاديار مي 1اين کميته داراي يک استاد و 

با هدف ارزيابي رفتار انسان در  آزمایشگاه رفتارحرکتی

تاکنون شرايط مساعدي  5530شرايط آزمايشگاهي از سال 

 براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي فراهم نموده است. 

 آن شامل تجهیزات آزمایشگاهی



 وینا مجموعه ابزار رفتار حرکتی

 بندی نسبیدستگاه زمان

 دستگاه زمان واکنش

 دستگاه بیوفیزیک

 ایدستگاه تطبیق رنگ زنجیره

و پرسشنامه های  BOT2و TCMD2مجموعه آزمونهای 

 روانشناسی ورزشی

در گرايش مديريت  کمیته تخصصی مدیریت ورزشی

بازاريابي و رسانه هاي ورزشي در سطح دکتري و در دو 

گرايش مديريت بازاريابي ورزشي و مديريت رويدادهاي 

اين  باشد.ورزشي در سطح کارشناسي ارشد فعال مي

 باشد.استاديار مي 0کميته داراي 

ميتوان به مديريت تقاضا  های این کمیتهاز توانمندی

، برنامه ريزي براي ورزش اوقات در گردشگري ورزشي

درجه در ارزيابي 514فراغت، کاربردي کردن بازخورد 

عملکرد نيروي انساني، تدوين طرح بازاريابي ورزشي، 

تدوين پروپوزال بسته اسپانسر شيب در ورزش و کاربرد 

BSC .در اجرايي کردن استراتژي و راهبردهاي ورزشي 

در دو گرايش  گروه فیزیولوژی ورزشی : -2

فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي و فيزيولوژي ورزشي 

محض در سطح کارشناسي ارشد و در دو گرايش 

فيزيولوژي قلب ، عروق و تنفس و فيزيولوژي عصب و 

 5اين گروه داراي باشند.عضله در سطح دکتري فعال مي

اين گروه داراي دو  باشد.دانشيار و دو استاديار مي

 باشد:مي آزمايشگاه حيوان و انسان

 ردیف
عنوان 

 آزمایشگاه
 امکانات موجود

 آزمايشگاه حيوان 1

شامل نوار گردان ، استخر شنا ، نردبان 

تمرين مقاومتي و تجهيزات جراحي و 

 صفر و قفس موش 0ترازوي 

 آزمايشگاه انسان 2

شامل نوارگردان و چرخ کارسنج ، 

الکتروميوگرافي ، تحليلگر گازهاي 

بدن ، دستگاه تنفسي ، سنجش ترکيب 

پيکرسنجي ، انواع ديناموتر ، الکتومتر 

 و انواع ضربان سنج

اين گروه ميتوان به برگزاري  از توانمندی های آموزشی

کارگاههاي آموزشي و دوره هاي کوتاه مدت در موضوعات 

روش شناسي و برنامه ريزي تمرينات ورزشي ، روشهاي 

کار با انواع دستگاههاي بدنسازي ، روشهاي نگهداري و 

تشريح موشهاي آزمايشگاهي ، روشهاي آزمايشگاهي 

ي در ابعاد سنجش و توانمندي هاي فيزيولوژيکي و حرکت

 ورزش همگاني و قهرماني .

مي تواند در زمينه نگارش  توانمندی های پژوهشی

مقاالت علمي و يا پژوهشهايي در موضوعات مختلف 

فيزيولوژي ورزشي حيواني و انساني بوده و يا در زمينه 

خدمات مشاوره اي در زمينه هاي برنامه ريزي و پايش 

حرکتي ، تغذيه  توانمندي هاي جسماني، فيزيولوژيکي و

ورزشي و کنترل وزن ، استعداديابي ورزشي ، انواع فعاليتهاي 

پژوهشي در حوزه فيزيولوژي ورزشي و راهنمايي تحصيلي 

در دوره هاي مختلف آموزش دانشگاهي، اشتغال زايي و 

 کارآفريني و خريد تجهيزات تمريني باشد.

آسیب شناسی گروه بیومکانیک ورزشی و  -3

بيومکانيک هاي ن اين گروه در رشتهدانشجويا ورزشی :

و در گرايش  و حرکات اصالحي تا سطح دکتري ورزشي

مشغول به امدادگر ورزشي در سطح کارشناسي ارشد 

اين گروه داراي يک استاد و يک دانشيار  باشند.تحصيل مي

  باشد.استاديار مي 1و 

داراي تجهيزات زير  آزمایشگاه بیومکانیک و حرکات اصالحی

 باشدمي

 تحلیل حرکت انسان شامل صفحه نیرو، دوربین

 (BMGدستگاه فعالیت الکتریکی عضالت )

 دستگاه دینامومترایزوکنیتیک

 ابزارهای مربوط به اندازه گیری آنتروپومتریکی

انجام تحقيقات در زمينه حرکات و مهارتهاي ورزشکاران  

جهت بهبود عملکرد ورزشي، کلينيکي )حوزه سالمندان، 

اختالالت راه رفتن و تعادل(، بررسي و ارزيابي 

ناهنجاريهاي اسکلتي عضالني ورزشکاران و افراد عادي از 

 مهمترين فعاليتهاي اين مرکز ميباشد.

يتوان به غربالگري م از توانمندی های این گروه

هاي عضالني اسکلتي ، استعداد يابي ، غربالگري ناهنجاري

پيش از فصل ورزشکاران ، حرکت درماني در 

، هنجاريابي آنتروپومتريکي، ناهنجاريهاي عضالني اسکلتي 

اسکلتي، شناسايي  -بيومکانيکي، وضعيت قامتي، عضالني

ثيرگذار پتانسيل بروز موانع و محدوديتهاي بيومکانيکي تأ

در عملکرد حرکتي، شناسايي پتانسيل بروز موانع و 

محدوديتهاي بيومکانيکي تأثيرپذير از آسيبهاي ساختاري و 

مکانيکي، ارگونومي در ورزش، استانداردسازي وسايل و 



تجهيزات ورزشي، بهينه سازي اجراي مهارتهاي ورزشي با 

در نظر گرفتن اصول مکانيکي، ورزش درماني و بازتواني 

 ديده و بيماران.براي ورزشکاران آسيب

اين گروه با هدف   گری ورزشی :گروه مربی -4

تربيت متخصصين رشته تربيت بدني در سطح کارشناسي 

دانشجويان کارشناسي با  5515فعاليت دارد تا قبل از سال 

شدند عنوان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي پذيرفته مي

گرايشي شدن مقطع با توجه به  5515ولي از سال 

کارشناسي رشته علوم ورزشي با دو گرايش علوم زيستي و 

 علوم انساني شروع بکار نمود.

هاي اين گروه درحال حاضر ميتوان به برگزاري از توانمندي

کارگاههاي آموزشي و دوره هاي آموزشي مربيگري در  زمينه 

تخصصي رشته هاي مختلف ورزشي اشاره نمود. تعامل با 

ا و ارگانها در خصوص فعاليتهاي ورزشي و برگزاري سازمانه

ديده، تعامل و استفاده از مسابقات و تأمين مربيان آموزش

هاي ورزشي حضور مربيان و مدرسين دانشگاه در فدراسيون

تحت عناوين دبير و يا کميته آموزش و غيره از موارد ديگر 

 باشد.هاي اين گروه ميتوانمندي

 

 کده :مراکز کامپیوتر دانش

 تهران

11 

سیستم 

 فعال

دارای امکانات مولتی مدیا از جمله 

 ویدیوپروژکشن و پرده نمایش

 و اینترنت بدون سیم پرینتر و اسکنر

 کرج

3 

سيستم 

 فعال

داراي امکانات مولتي مديا از جمله 

 ويديوپروژکشن و پرده نمايش

 و اينترنت بدون سيم پرينتر و اسکنر

 

 نشریات دانشکده
با  5535سال  زمستان  علوم حرکتي در ورزش ازنشريه 

سال بهار از  علمي پژوهشي شروع به کار نمود ومجوز 

پژوهشي به نامهاي  -دو نشريه علميتبديل به  5514

پژوهش در "و   "پژوهش در طب ورزشي و فنآوري"

با کمک اعضاي  گرديد و  "مديريت ورزشي و رفتار حرکتي

هيئت علمي دانشکده به صورت دو فصلنامه  تهيه و چاپ 

   .گرددمي

 پژوهشکده علوم حرکتی
با عنوان پژوهشکده نوع دوم  5531اين پژوهشکده در سال 

  تاسيس گرديد

 اين پژوهشکده در زمينه هاي زير فعاليت مي نمايد:

 ورزشیتوسعه و گسترش پژوهش در زمینه تربیت بدنی و علوم 

فراهم کردن زمینه مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی      .

در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی به منظور ارتقای سطح علمی 

 و کمک به تلفیق علم و عمل در عرصه ورزش

همکاری پژوهشی با سایر موسسات پژوهشی و آموزشی در زمینه 

 کیفیت پژوهشها تربیت بدنی و علوم ورزشی به منظور ارتقای

همکاری پژوهشی با سایر سازمانها و ارگانهایی که به طور مستقیم 

 در امر ورزش افراد جامعه فعالیت دارند

 

 اطالعات تماس 

ميدان دانشگاه  –انتهاي خيابان شهيد بهشتي  –کرج آدرس : 

 دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي  -دانشگاه خوارزمي –

 420-34012441تلفن کرج 

انتهاي خ شهيد حصاري )رازان  -ران بلوار ميرداماد تهآدرس: 

 -مجموعهه ورزشهي فرهنگهي شههيد کشهوري       (-جنوبي سابق

 دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي
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