
 

 
 

تربیت جسم و روان انسان استفاده می کند و شامل یک سری از رشته های پزشکی  رشته تربیت بدنی از علوم مختلف برای تقویت و

پایه می باشد. این رشته نقش موثری در ارتباط با توانبخشی و سالمت جسم و روان افراد جامعه دارد و بازار کار آن طیف وسیعی از 

روز بیشتر می شوند و بسیاری از افراد تحصیل خود را تا  عالقمندان به تحصیل در آن روز به مشاغل را شامل می شود. عالوه بر این

از این رو در این مقاله قصد داریم تحصیل در رشته تربیت بدنی تا مقطع دکتری را به  .ادامه می دهند دکتری تربیت بدنی مقطع

 .طور جامع و کامل بررسی کنیم و دروس دکتری تربیت بدنی برای هر گرایش را بیان نماییم

 ای رشته تربیت بدنی در مقطع دکتریگرایش ه

گرایش های این رشته در مقطع دکتری تاحدودی به مقطع کارشناسی ارشد آن شباهت دارد و به پنج بخش تقسیم می شود که 

شامل فیزیولوژی ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی، مدیریت ورزشی، رفتار حرکتی و بیومکانیک ورزشی می باشد. 

رفتار ورزشی و فیزیولوژی ورزشی به زیر گرایش های کوچک تر تقسیم میگردند که در ادامه این زیر گرایش ها را معرفی  گرایش های

 .می کنیم

  

 گرایش های رفتار ورزشی

زمان رفتار ورزشی از رشته های قدیمی موجود در تربیت بدنی است که در استعدادیابی ورزشی تاثیر بسزایی دارد و از هنگام تولد تا 

 .مرگ با رفتار انسان عجین شده است. از جمله گرایش های رفتار ورزشی موارد زیر را می توان نام برد

 یادگیری و کنترل حرکتی 

 آموزش تربیت بدنی 

 رشد حرکتی 

  

 گرایش های فیزیولوژی ورزشی

گرایش های آن شامل موارد زیر رشته فیزیولوژی ورزشی به شناخت و طریقه عملکرد اندام ها و سیستم های بدن میپردازد و 

 :هستند

  فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 



 

 
 

 فیزیولوژی فعالیت بدنی بالینی 

 فیزیولوژی فعالیت تغذیه ورزشی 

 فیزیولوژی ورزشی کاربردی 

 فیزیولوژی فعالیت بدنی محض 

  

  

 .کلیک کنید گرایش های رشته تربیت بدنی برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد
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 دانشگاه های ارائه دهنده دکتری تربیت بدنی

شته اسامی دانشگاه راسری و آزاد ارائه می گردد که در ادامه با توجه به کنکور سال های گذدر دانشگاه های س دکتری تربیت بدنی

در جدولی قرار  های ارائه دهنده آزاد و سراسری این رشته در دو نوبت اول و دوم را به همراه گرایش و ظرفیت پذیرش هر رشته

 .ایمداده

برای اطالعات بیشتر  اس سال های گذشته نوشته شده اند تنها به عنوان راهنماالزم به ذکر است با توجه به اینکه جداول زیر بر اس

 .رفیت ها برای سال جاری وجود داردظشوند و امکان تغییر در تعداد استفاده می

  

 دانشگاه های سراسری



 

 
 

نوبت  عنوان دانشگاه فیرد

 رشیپذ

 رشیپذ تیظرف گرایش

 قم( یفاراب سیپرد لی)محل تحص  3+  3 یورزش تیریمد اول دانشگاه تهران 1

 قم( یفاراب سیپرد لی)محل تحص 3+  2 دوم

 3 یورزش تیریمد اول مدرس تیدانشگاه ترب 2

 – دوم

 3 یورزش تیریمد اول مشهد یدانشگاه فردوس 3

 – دوم

 1 یورزش تیریمد اول زیدانشگاه تبر 4

 1 دوم

 4 یورزش تیریمد اول چمران اهواز دیدانشگاه شه 5

 - دوم

 3 یورزش تیریمد اول دانشگاه اصفهان 6

 1 دوم

 6 یورزش تیریمد اول النیدانشگاه گ 7

 3 دوم

 2 یورزش تیریمد اول هیدانشگاه اروم 8

 - دوم

 3 یورزش تیریمد اول یدانشگاه راز 9

 - دوم

 4 یورزش تیریمد اول یدانشگاه خوارزم 10

 - دوم

 6 یورزش تیریمد اول ییدانشگاه عالمه طباطبا 11

 - دوم

 3 یورزش یولوژیزیف اول دانشگاه تهران 12

 2 دوم

مدرس تیدانشگاه ترب 13 یورزش یولوژیزیف اول   3 

 - دوم

 3 یورزش یولوژیزیف اول مشهد یدانشگاه فردوس 14

 1 دوم

 3 یورزش یولوژیزیف اول زیدانشگاه تبر 15

 2 دوم

 5 یورزش یولوژیزیف اول  یبهشت دیدانشگاه شه 16

 2 دوم

 3 یورزش یولوژیزیف اول رازیدانشگاه ش 17



 

 
 

 - دوم

 7 یورزش یولوژیزیف اول چمران اهواز دیدانشگاه شه 18

 - دوم

 2 یورزش یولوژیزیف اول دانشگاه اصفهان 19

 1 دوم

 7 یورزش یولوژیزیف اول النیدانشگاه گ 20

 4 دوم

 4 یورزش یولوژیزیف اول هیدانشگاه اروم 21

 - دوم

 2 یورزش یولوژیزیف اول یدانشگاه راز 22

 - دوم

 3 یورزش شناسی بیآس اول دانشگاه تهران 23

 2 دوم

 2 یورزش شناسی بیآس اول دانشگاه باهنر کرمان 24

 - دوم

 - یورزش شناسی بیآس اول اصفهاندانشگاه  25

 1 دوم

 7 یورزش شناسی بیآس اول النیدانشگاه گ 26

 3 دوم

 3 یورزش شناسی بیآس اول یدانشگاه خوارزم 27

 - دوم

 یو روانشناس یرفتار حرکت اول دانشگاه تهران 28

 یورزش

 (یورزش ی)روانشناس 2( + ی)رفتار حرکت 3

 (یورزش ی)روانشناس 1( + ی)رفتار حرکت 2 دوم

 یو روانشناس یرفتار حرکت اول مشهد یدانشگاه فردوس 29

 یورزش

 (ی)رفتار حرکت 3

 - دوم

 یو روانشناس یرفتار حرکت اول زیدانشگاه تبر 30

 یورزش

 (ی)رفتار حرکت 1

 (ی)رفتار حرکت 1 دوم

 یو روانشناس یرفتار حرکت اول یبهشت دیدانشگاه شه 31

 یورزش

 (ی)رفتار حرکت 3

 (ی)رفتار حرکت 1 دوم

 یو روانشناس یرفتار حرکت اول هیدانشگاه اروم 32

 یورزش

 (ی)رفتار حرکت 2

 - دوم



 

 
 

 

 

  

 

 یو روانشناس یرفتار حرکت اول یدانشگاه خوارزم 33

 یورزش

 (ی)رفتار حرکت 3

 - دوم

 یو روانشناس یرفتار حرکت اول یدانشگاه راز 34

 یورزش

 (ی)رفتار حرکت 2

 - دوم

 3 یورزش کیومکانیب اول یدانشگاه خوارزم 35

 - دوم

دانشگاه تربیت دبیر شهید  36

 رجایی تهران

 یورزش یولوژیزیف اول

 ) ویژه فرهنگیان ( 

2 

 - دوم



 

 
 

 نشگاه های آزاددا

 زادهای آ



 

 
 

 تیظرف گرایش عنوان دانشگاه فیرد

 رشیپذ

 3 یورزش تیریمد واحد آیت اهلل آملی 1

 3 یورزش تیریمد واحد اردبیل 2 

 7 یورزش تیریمد واحد اسالمشهر 3

 8 یورزش تیریمد واحد اصفهان ) خوراسگان( 4

 5 یورزش تیریمد واحد بروجرد  5

 4 یورزش تیریمد واحد تبریز 6

 5 یورزش تیریمد واحد تهران جنوب 7

 5 یورزش تیریمد واحد تهران شمال 8

 12 یورزش تیریمد مرکزیواحد تهران  9

 3 یورزش تیریمد واحد جهرم 10

 4 یورزش تیریمد واحد دامغان 11

 6 یورزش تیریمد واحد رشت 12

 5 یورزش تیریمد واحد ساری 13

 5 یورزش تیریمد واحد سنندج 14

 5 یورزش تیریمد واحد شاهرود 15

 5 یورزش تیریمد واحد شوشتر 16

 6 یورزش تیریمد واحد شیراز 17



 

 
 

 12 یورزش تیریمد واحد علوم تحقیقات  18

 5 یورزش تیریمد واحد علوم تحقیقات مرکز آموزش بین المللی کیش 19

 3 یورزش تیریمد واحد علی آباد کتول 20

 7 یورزش تیریمد واحد قزوین 21

 12 یورزش تیریمد واحد کرج 22

 5 یورزش تیریمد واحد کرمان 23

 3 یورزش تیریمد واحد کرمانشاه 24

 6 یورزش تیریمد واحد گرگان 25

 5 یورزش تیریمد واحد مبارکه 26

 7 یورزش تیریمد واحد مشهد 27

 4 یورزش تیریمد پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان -واحد مشهد 28

 5 یورزش تیریمد واحد میانه 29

 5 یورزش تیریمد واحد نجف آباد 30

 5 یورزش تیریمد همدانواحد  31

 4 یورزش تیریمد واحد یاسوج 32



 

 
 

 3 فیزیولوژی ورزشی واحد آیت اهلل آملی 33

 5 فیزیولوژی ورزشی مرکز بین المللی آیت اهلل آملی -واحد آیت اهلل آملی 34

 5 فیزیولوژی ورزشی واحد اسالمشهر 35

 5 فیزیولوژی ورزشی واحد اصفهان ) خوراسگان( 36

 5 فیزیولوژی ورزشی بجنوردواحد  37

 4 فیزیولوژی ورزشی واحد بروجرد  38

 6 فیزیولوژی ورزشی واحد تبریز 39

 5 فیزیولوژی ورزشی واحد تهران جنوب 40

 3 فیزیولوژی ورزشی واحد تهران شمال 41

 10 فیزیولوژی ورزشی واحد تهران مرکزی 42

 7 فیزیولوژی ورزشی واحد دامغان 43

 5 فیزیولوژی ورزشی واحد رشت 44

 6 فیزیولوژی ورزشی واحد ساری 45

 3 فیزیولوژی ورزشی واحد سنندج 46

 5 فیزیولوژی ورزشی واحد شوشتر 47



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس رشته تربیت بدنی برای گرایش های مختلف آن در مقطع دکتری

به طور کلی دروس تئوری که هر دانشجو می بایست در مقطع دکتری تربیت بدنی دانشگاه مطالعه کند به حیطه پژوهشی او وابسته 

 .است اما برخی از این دروس که به صورت عمومی ارائه می شوند برای هر گرایش به صورت جداگانه در ادامه بیان می کنیم

 قطع دکتریاسامی دروس تئوری مدیریت ورزشی در م

 ـ مدیریت بازاریابی ورزشی1

 ـ مدیریت ارتباطات ورزشی2

 6 فیزیولوژی ورزشی واحد شیراز 48

 12 فیزیولوژی ورزشی واحد علوم تحقیقات  49

 3 فیزیولوژی ورزشی واحد علی آباد کتول 50

 7 فیزیولوژی ورزشی واحد کرج 51

 3 فیزیولوژی ورزشی واحد کرمانشاه 52

 3 فیزیولوژی ورزشی واحد محالت 53

 5 فیزیولوژی ورزشی واحد نجف آباد 54

 3 فیزیولوژی ورزشی واحد نیشابور 55



 

 
 

 ـ مدیریت رویدادهای ورزشی3

 ـ مدیریت اماکن ورزشی4

 ـ روش تحقیق کمی و کیفی در علوم ورزشی5

 ـ مدیریت پیشرفته در ورزش6

 های ورزشیـ ارزیابی و مدیریت کنترل در سازمان 7

 ـ مدیریت اوقات فراغت و گردشگری ورزشی8

 کننده ورزشی ـ رفتار مصرف9

 ـ رفتار سازمانی10

  

 اسامی دروس تئوری فیزیولوژی ورزشی در مقطع دکتری

 روش تحقیق و آمار-1

 بیوشیمی و متابولیسم پیشرفته -2

 مولکولی سازگاری سلولی-3

 فیزیولوژی پیشرفته-4

 فیزیولوژی پیشرفته قلب و عروق-5

 آزمایشگاه سلولی مولکولی-6

 آزمایشگاه کاربردی پیشرفته -7



 

 
 

 سازگاری عصبی عضالنی-8

 فیزیولوژی کاربردی پیشرفته -9

 

  

 ورزشی در مقطع دکتری شناسیاسامی دروس تئوری آسیب 

 ـ پاتوکینزیولوژی1

 های ورزشی ستون فقرات ـ مکانیک آسیب2

 ـ حرکات اصالحی پیشرفته3



 

 
 

 شناسی ورزشی ـ آزمایشگاه حرکات اصالحی و آسیب4

 بدنی معلولینـ تربیت 5

 های ورزشیهای پیشگیری از آسیب ـ استراتژی 6

 درمانیـ آب 7

 ـ آسیب شناسی ورزشی پیشرفته8

 های ورزشیـ ارزیابی آسیب 9

 ـ روش تحقیق10

 های آماری پیشرفته ـ روش11

  

 اسامی دروس تئوری رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی در مقطع دکتری

 طرح ریزی حرکت انسان-1

 رشد حرکتی پیشرفته در طول عمر-2

 یادگیری حرکتی پیشرفته-3

 روش تحقیق پیشرفته در رفتار حرکتی-4

  

 تئوری بیومکانیک ورزشی در مقطع دکتریاسامی دروس 

 بیومکانیک ورزشی پیشرفته-1



 

 
 

 آناتومی بالینی و عملکردی-2

 های پیشرفته آزمایشگاهیتکنیک -3

 سمینار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی-4

 های ورزشیبیومکانیک آسیب -5

 شدهمطالعه مستقل هدایت -6

 نساننویسی در تحلیل حرکت ا مدلسازی و برنامه-7

 نورومکانیک حرکت انسان-8

 پاتومکانیک سیستم عصبی ـ عضالنی-9

  

 .کلیک کنید مشاوره تحصیلی تلفنی دکتری برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 بازارکار فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی

ر مقاطع کارشناسی، داین رشته متقاضیان بسیاری دارد و بازار کار آن بسیار پر رونق می باشد. فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی 

ی، اماکن ورزشی و پرورش، وزارت ورزش، وزارت علوم و تحقیقات، باشگاه های ورزشکارشناسی ارشد و دکتری می توانند در آموزش 

برنامه های  لیدو موسسات ارائه دهنده خدمات ورزشی مشغول به کار شوند و یا به خبرنگاری ورزشی، روزنامه نگاری ورزشی و تو

  .ورزشی بپردازند

دکتری می توانند به عنوان هیئت علمی دانشگاه به تدریس مشغول همچنین فارغ التحصیالن گرایش فیزیولوژی ورزشی در مقطع 

های مطالعه و پژوهش شرکت های تولید لوازم فارغ التحصیالن بیومکانیک ورزشی نیز میتوانند عالوه بر موارد فوق در بخش .شوند

ند به عنوان متخصص آسیب شناسی عالوه بر این فارغ التحصیالن آسیب شناسی ورزشی می توان .ورزشی و بازتوانی فعالیت کنند

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


 

 
 

ورزشی در کنار تیم و باشگاه های فرهنگی ورزشی فعالیت کنند و در کنار مربی های بدنساز و مربی های تمرین دهنده دهنده و 

 .کادر درمان این تیم ها قرار بگیرند

  

 ۱۴۰۱زمان برگزاری آزمون دکتری 

تربیت بدنی  در گذشته با توجه به همه گیری و شرایط نامساعد کرونا و همچنین درخواست بسیاری از داوطلبان، آزمون دکتری

یار دور از انتظار می همچنان بدون تاخیر در هفته اول اسفند ماه برگزار شد بنابراین احتمال به تعویق افتادن زمان این آزمون بس

 .سال های گذشته در هفته اول اسفندماه )ششم اسفند ماه( استباشد و برگزاری آن همانند 

زمان سنجش همچنین آزمون دکتری تربیت بدنی دانشگاه آزاد نیز به صورت ادغام شده با دانشگاه های سراسری و از طریق سا

د یکسان می سری و آزاآموزش کشور برگزار می شود و به همین دلیل زمان برگزاری کنکور دکتری تربیت بدنی دانشگاه های سرا

 .باشد

  



 

 
 

 

  

 ت زمان تحصیل در مقطع دکتری برای هر گرایش رشته تربیت بدنیمد

ز همه به دانشگاه امدت زمانی که طول می کشد هر دانشجو تحصیالت خود را به پایان برساند و از دانشگاه فارغ التحصیل شود اول 

ری رشته مدیریت تعداد واحدهای تئوبه طور کلی  و دروس ارائه شده محل تحصیل و پس از آن به خود فرد دانشجو بستگی دارد اما

جام رساله نیز واحد و دو الی سه ترم طول می کشد و ان 18تا  12ورزشی همانطور که گفته شد بسته به دانشگاه محل تحصیل از 

 .واحد است 12

تفاوت دارد اما  کیتعداد واحدهای تئوری که دانشجویان مقطع دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی می گذرانند در بین دانشگاه ها اند

  .رمیگیرندواحد دیگر را فعالیت های پژوهشی در ب 18واحد آن را دروس تخصصی و  18عدد است که  36تعداد کل این واحدها 



 

 
 

این گرایش به سه زیر گرایش قلب و عروق،  1396در خصوص گرایش فیزیولوژی ورزشی در مقطع دکتری نیز باید بگوییم تا سال 

لیسم و بیوشیمی ورزشی تقسیم می شد اما از سال های بعد این تقسیم بندی از بین رفت و در حال حاضر این عصب و عضله و متابو

گرایش به صورت عمومی ارائه می شود بنابراین دروس و واحدهای تئوری این گرایش بر اساس تحقیق میدانی دانشجویان در برنامه 

شکده دانشجویان می توانند دروس پیشنهادی خود را به مدیر گروه اعالم کرده و آموزشی قرار می گیرد و با توجه به قوانین هر دان

 .در صورت صالحدید گروه آموزشی آنها را اخذ نمایند

  

 .کلیک کنید مصاحبه دکتری برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

دن این واحدها واحد است و پس از گذران 18تعداد کل واحد های رشته آسیب شناسی ورزشی نیز به صورت اصلی و اختیاری مجموعا 

ر گروه یا استاد خواهد داشت تا پایان نامه دکتری خود را بعد از تعیین پروپوزال پیشنهادی توسط مدیفرد دانشجو یکسال زمان 

 .مربوطه به اتمام برساند

پایان نامه دکتری  واحد دیگر مربوط به رساله 18واحد تئوری و  18واحد دارد که  36گرایش رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی نیز 

ا می بایست در واحد تئوری و قبولی در آنه 18ایش با گرایش های دیگر این است که دانشجو پس از طی هستند اما تفاوت این گر

عتبر زبان مآزمون کتبی و مصاحبه شفاهی آزمون جامع شرکت کند و حد نصاب نمره قبولی را کسب نماید و حتماً دارای مدرک 

 .رساله دکتری را اخذ نماید واحد 18انگلیسی که مورد تایید وزارت علوم باشد تا بتواند 

واحد مربوط به پایان نامه هستند که مانند گرایش رفتار حرکتی و روانشناسی  18واحد تئوری و  18در گرایش بیومکانیک ورزشی نیز 

برای واحد تئوری، قبولی در آزمون جامع و ارائه مدرک زبان انگلیسی معتبر و مورد تایید وزارت علوم  18ورزشی پس از گذراندن 

 .اخذ رساله الزامی است

  

https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/


 

 
 

 

  

 .کلیک کنید شهریه دکتری برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

 میزان شهریه دانشگاه

میزان شهریه تحصیل در مقطع دکتری برای دانشگاه های سراسری روزانه رایگان می باشد و دانشگاه های سراسری در نوبت شبانه 

اد بسیار اندک است. میزان شهریه دانشگاه آزاد مقداری شهریه از دانشجو دریافت می کنند که در مقایسه با شهریه دانشگاه های آز

در مقطع دکتری این رشته نسبت به دانشگاه های شهریه پرداز دیگر بیشتر می باشد که این میزان به شهریه متغیر وابسته است. 

ریه هر دانشگاه برای همچنین شهریه متغیر بر اساس تعداد واحدهای انتخابی و نوع نظری و عملی بودن واحد تغییر میکند. میزان شه

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


 

 
 

سال جاری و مقاطع تحصیلی در سایت آن دانشگاه قابل مشاهده هستند که میتوانید با مراجعه به سایت دانشگاه مورد نظر خود 

 .میزان شهریه ثابت و متغیر تحصیل در مقطع دکتری تربیت بدنی را مشاهده نمایید

  

 اطالعیه

به دانشجویان وام  در دانشگاه های شهریه پرداز و آزاد استفاده از تسهیالت و وام دانشجویی برای دانشجویان وجود دارد و

 .دانشجویی کمک هزینه تحصیلی و کمک هزینه تهیه خوابگاه یا مسکن داده میشود

  

  

  پذیرش بدون کنکور

عدل کارشناسی مطبق آیین نامه استعداد های درخشان، برای پذیرش بدون کنکور مقطع دکتری رشته تربیت بدنی فرد متقاضی باید 

ن نامه را کسب کند. عالوه امتیاز از موارد ذکر شده در آیی 60داشته باشد و حداقل  17و معدل کارشناسی ارشد باالتر از  16باالتر از 

ا شرایط دیگری نیز به از دو سال از دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد گذشته باشد. البته برخی از دانشگاه هبر این نباید بیشتر 

م برای قبولی هشرایط آیین نامه استعدادهای درخشان اضافه می کنند و عالوه بر موارد ذکر شده در آیین نامه، شروط خود را 

 .داوطلب مالک قرار می دهند

  

  

 .کلیک کنید دکتری دانشگاه آزاد بدون آزمون اطالعات بیشتر در موردبرای مشاهده 

  

  

اما به طور کلی داوطلبانی که می خواهند از طریق سهمیه استعدادهای درخشان و بدون آزمون در مقطع دکتری تربیت بدنی دانشگاه 

 .داشت نخواهند آن در شرکت و سراسری آزمون در نام ثبت به نیازی کنند اقدام کشور  های مختلف

https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/


 

 
 

منتشر شد در پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها ثبت نام کنند و مدارک خود را این افراد باید بعد از آنکه اطالعیه سازمان سنجش 

برای بررسی اولیه افراد واجد شرایط مصاحبه به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه مورد نظر خود ارسال نمایند و بعد از اعالم اسامی 

 سازمان سنجش شدگان قطعی دانشگاه ها از طریق پرتالافراد پذیرفته شده در مصاحبه حضوری شرکت کرده و منتظر اعالم پذیرفته 

 .باشند

  

 اطالعیه 

د داوطلب در چند پذیرش بدون آزمون هر داوطلب تنها یک در یک دانشگاه امکانپذیر است و در پذیرش بدون آزمون چنانچه فر

شود تا در صورت انصراف به علت قبولی م اسامی به سازمان سنجش با او تماس گرفته میدانشگاه قبول نهایی شده باشد قبل از اعال

 .در دانشگاه دیگر، یک فرد جایگزین به جای او ثبت شود

  

https://www.sanjesh.org/


 

 
 

 

  

 اخبار پیرامون دکتری تربیت بدنی

 امکان تحصیل در خارج از کشور برای عالقمندان به تربیت بدنی در مقطع دکتری

بر دنیا تربیت بدنی امکان تحصیل در مقطع دکتری رشته تربیت بدنی در خارج از کشور نیز وجود دارد و بسیاری از دانشگاه های معت

رزش های وته گرایش های این رشته در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است و حتی گرایش را در این مقطع تدریس می کنند الب

 .الکترونیکی از طریق بازی نیز تدریس میشود و عالقمندان بسیاری دارد

ن گلیسی است. همچنیاما نکته قابل توجه برای ادامه تحصیل در این مقطع و در کشورهای خارجی آشنایی با زبان آن کشور و زبان ان

 .ستبرای تحصیل در بسیاری از کشورهای خارجی مدارک بین المللی و معتبر زبان خارجی مانند آیلتس و تافل الزم ا



 

 
 

د برای شما عزیزان در ادامه برخی از معتبر ترین دانشگاه های خارج از کشور که مقطع دکتری تربیت بدنی در آن تدریس میشو

 .ذکر کرده ایم

 اندانشگاه الفبورو در انگلست 

 کوئینزلند در استرالیا 

 دانشگاه بریتیش کلمبی، 

 دانشگاه سیدنی 

 دانشگاه تورنتو 

 دانشگاه بیرمینگام 

 دانشگاه فلوریدا 

 دانشگاه اوهایو 

 دانشگاه آلبرتا 

 دانشگاه باث 

 دانشگاه ملی سئول 

 دانشگاه اکستر در انگلستان 

 دانشگاه میشیگان 

  

 نتیجه گیری

ز کشور فراهم می رشته تربیت بدنی از آن رشته های پر طرفدار است که امکان ادامه تحصیل آن تا مقطع دکتری در داخل و خارج ا

بیومکانیک  وباشد و دارای گرایش های رفتار ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی 

غذیه ورزشی، گرایش ها در خارج از کشور افزایش می یابند و گرایش جامعه شناسی ورزشی، تاین  ورزشی در داخل کشور بوده و

اری، ورزش بیولوژی ورزشی، مطالعات ورزشی هوازی، سالمت و مربیگری ورزشی، پزشکی ورزشی، فلسفه ورزش، تربیت بدنی سازگ

سامی دانشگاه های ا تربیت بدنی دکتری در مقاله بررسی های الکترونیکی از طریق بازی و غیره را نیز شامل میشوند به همین دلیل

موجود در داخل  ارائه دهنده مقطع دکتری تربیت بدنی در داخل و خارج کشور را معرفی کردیم و دروس تئوری را برای گرایش های

 .کشور بیان نمودیم



 

 
 

کنکور برای دانشگاه  ول اسفند ماه می باشد و اینهفته ا 1401عالوه بر این گفتیم زمان برگزاری آزمون دکتری تربیت بدنی در سال 

ررسی قرار دادیم های سراسری و آزاد یکسان است. در کنار همه این موارد پذیرش بدون کنکور مقطع دکتری تربیت بدنی را مورد ب

 .دیمره کرو به بازار کار بسیار عالی و فراوان این رشته تحصیلی در تمام گرایش ها را به طور کامل در مقاله اشا

ا مشاوران ما در ایران بامیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد اما در صورت نیاز به دریافت اطالعات بیشتر می توانید 

 .تحصیل تماس حاصل فرمایید

  

 .مقاله کلیک کنید PDF برای دانلود فایل

 


