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 مقدمه

اقلیمی، ظرفیت ها، منابع و نیروي کشور جمهوري اسالمی ایران، به عنوان یکی از کشورهاي جوان با تفاوت هاي نژادي، قومی و 
در دهه هاي اخیر مبانی علمی رشته تربیت بدنی به طور وسیعی گسترش . انسانی ویژه و متنوعی را در زمینه تربیت بدنی و ورزش دارد

 تقابل آنهایافته است و افراد حرفه اي در این رشته خود را ملزم به شناخت و آگاهی از سایر حیطه هاي تخصصی و درك همبستگی م

، نیازمند تربیت نیروي انسانی متخصص و کارا در 1404از این رو، توجه به توسعه همه جانبه و پایدار ایران اسالمی در افق  .نموده است
 . تمامی سطوح بخصوص ورزش می باشد

می , بود عملکرد می باشدبه همین دلیل تربیت بدنی که هدف آن توسعه و رشد شکوفایی استعدادهاي انسان و تأمین سالمت و به
همچنین، . تواند از طریق تعامل با سایر پدیده هاي اجتماعی نقش مؤثري در تحقق اهداف و برنامه هاي اجتماعی جامعه داشته باشد

ل در ابعاد وسیع و اشکا ورزش صنعت و البته افزایش روزافزون بی تحرکی، اطالعات، طی سال هاي گذشته با توسعه روز افزون فناوري
قرار داده  انسان مدرن امروزاین صنعت نیازهاي جدیدي پیش روي  گوناگونمختلف در زندگی انسان حضور یافته و امکانات مفید و 

با  کسب صالحیت هاي انسانی و الهی همراه، ورزش صنعتتربیت بدنی و  رشد روزافزونترین عوامل  یکی از مهم بدیهی است،.است
افراد را براي  می سازد تا ظرفیت هاي جسمانی، روحی و روانی شایستگی هاي نیروي کار است که متخصصین آینده را قادر گسترش

 .هایی سالم و برومند شکوفا نمایند تعالی انسان
به طوري که ,  دامنه فعالیت و کارایی تربیت بدنی در امر آموزش وپرورش و بهداشت فردي و اجتماعی بسیار وسیع و گسترده است

عالوه بر این تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک . تمام گروه هاي سنی را از پیش از تولد تا دوره سالخوردگی و کهولت در بر می گیرد
عامل پیش گیرنده از بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی و نیز پیشروي پاره اي از بیماري ها جلوگیري به عمل می 

, به منظور تربیت نیروي انسانی متعهد و متخصص در این رشته به دنبال تغییر نظام آموزش 1368ایت به این مهم از سال با عن.آورد
در معاونت وقت فنی و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش در ستاد اجرایی تغییر بنیادي نظام آموزشی دوره برنامه ریزي درسی رشته 

و تجزیه و تحلیل و مقایسه شرح وظایف مشاغل ) Bloom(از نظریه بلوم  با استفاده1373سال در) شاخه فنی و حرفه اي(متوسطه 
 ...اولین هنرستان هاي تربیت بدنی فعالیت آموزشی خود را شروع نمودند 1375در سال  تنظیم و تصویب شده و

اد باالدستی مانند سند چشم ودیگر اسن سیاست هاي کلی اشتغال, سیاست هاي کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش -
دفتر تألیف و برنامه ریزي درسی آموزش هاي فنی و .. .و انداز بیست ساله کشور، سیاست هاي نظام آموزش هاي فنی و حرفه اي

 بازنگري و نوسازي در فرایند برنامه ریزي درسی درآموزش فنی و حرفه اي رسمی در زمینه1390در سال  حرفه اي را واداشت که
 ,اقدام نماید برنامه درسی ملی با رویکرد مبتنی بر شایستگی با طرح تحول بنیادین نظام آموزشی و پرورشی کشور ودر راستايهمگام 

در حال حاضر متولی برنامه ریزي و توسعه ) ایسکو( که سازمان طبقه بندي مشاغل ,از آنجایی که طبق استانداردهاي جهانی
 دارد و مدوام و صحیح آموزش به نیاز ،انسانی نیروي از مطلوب استفاده و کشور شغلی زهاينیا به پاسخ زیرساخت هاي کارآمد است

 مناسب اشتغال زمینه و رود می هدر به انسانی منابع و مالی منابع ،نشود توجه کار دنیاي به آموزشی ریزي برنامه از قبل چه چنان 
انجام  آموزش دنیاي و کار دنیاي جداگانه مسیر دو در اي حرفه و فنی هاي آموزش در درسی ریزي برنامه , رو این از , شود نمی فراهم

 به همین منظور ابتدا با بررسی نیاز بازار کار و استفاده از اسناد باالدستی همچون .شد

 مرکز آمار ایران -1
 سازمان آموزش هاي فنی و حرفه اي  -2
3- ISCO2008 
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4- O*NET 
5- NOC  
6- SOC 
7-   DOT  
 وزارت ورزش و جوانان -8
 معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش  -9

مشاغل نهایی حرف حوزه ورزش استخراج و با حضور فعاالن این حوزه فعالیت هاي هر شغل و مراحل کاري آنها مشخص و بر 
 .همین اساس استاندارد شایستگی حرفه و استاندارد ارزشیابی حرفه تدوین گردید

 :ذي نفعان آن به شرح زیر قابل استفاده باشد محتواي سند راهنماي برنامه درسی می تواند براي 

برنامه ریزان آموزش فنی و حرفه اي کشور در طراحی ساختار آموزشی، مدیران آموزشی در اجراي موفق برنامه درسی، ارزشیابان  
در ارزشیابی محتواي برنامه درسی، پژوهشگران در بررسی کیفیت بر اساس شایستگی، کارشناسان فنی و حرفه اي در اجراي مؤلفه 

یه بسته هاي آموزشی، مشاوران تحصیلی در هدایت تحصیلی دانش آموزان، مدیران مدارس در اجراي هاي برنامه درسی، مؤلفان در ته
برنامه درسی و هنرآموزان در انتخاب اصول راهبردهاي یاددهی و یادگیري مفید واقع شود و گامی در جهت اصالح ساختار آموزش فنی 

 .شود ورزش کشور برداشته و حرفه اي کشور و شکوفایی هرچه بیشتر
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 و بازرگانی خدمات گروه
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 اهداف دوره و شاخه تحصیلی 

 شاخه فنی و حرفه اي
 و و اجتماعی سیاسی بینش و اخالقی فضائل و ملکات پرورش و عمومی پایه هاي شایستگی و فرهنگ سطح اعتالي -

 آموز دانش اخالقی و عملی – ایمانی – عقلی یکپارچه تربیت

  کشور در و کارآفرینی نوآوري تولید، کار، فرهنگ تقویت و ترویج -
 ابتدایی و میانی در سطوح )آتی و فعلی( کار بازار نیازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروي تربیت -

 آموزشی  و عدالت ملی اي حرفه صالحیت چارچوب بر مبتنی مهارت

 براي سطوح باالتر صالحیت حرفه اي  تحصیلی هنرجویان –شغلی و راهنماییفراهم نمودن شرایط هدایت  -

 اهمیت و ضرورت گروه خدمات و بازرگانی

چه از لحاظ تولید درآمد و چه از لحاظ تولید شغل از اهمیت ویژه اي در کشورهاي توسعه یافته و در  و بازرگانی  خدمات حوزه 

در کشـورهاي  % 70در حال حاضر سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی کشـورها بـه بـیش از     .حال توسعه برخوردار است

و   در ایـران نیـز بخـش خـدمات    . کم درآمد رسیده اسـت در کشورهاي % 45در کشورهاي با درآمد متوسط و % 55توسعه یافته، 

درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد که  سهم قابل مالحظه اي در اشتغال زایی و تولید ثروت  40بیش از  بازرگانی

ـ  و بازرگانی  بخش خدمات  .دارد ه خـود اختصـاص   دو سوم تولید جهانی، یک سوم اشتغال جهانی و یک پنجم تجارت جهانی را ب

این حوزه شامل .است و بازرگانی  درصد کل هزینه هاي تولید کاال مربوط به هزینه هاي خدمات 20تا  10قابل توجه اینکه .داده است

حمل و نقل، مراقبت از بزرگسال و ناتوان،تربیت کودك، امور اداري و بازاریاب و تبلیغـات    ،انواع خدمات مانند حسابداري و مالیات

 .می شود.... یت بدنی  و  و ترب
 

 خدمات و بازرگانیجدول رشته هاي تحصیلی گروه 

گروه بزرگ 
 ايحرفه-تحصیلی

 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 خدمات و بازرگانی

 از مراقبت-103210امداد و حفاظتی امور-104110 نقل و حمل-101510 گردشگري-101310 داري هتل
 101410بدنی تربیت -101210 و آرایشی خدمات-092210 کودكتربیت  -092110ناتوانان و بزرگساالن

 و بازاریابی-041510اداري امور-041210بیمه بانکداري و مالی، امور -041110 مالیات و حسابداري
 041610 فروش امور-041410تبلیغات
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 خدمات و بازرگانی در گروه حرفه اي -مسیرهاي هدایت تحصیلی
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 خدمات و بازرگانی مشترك گروه ل دروسجدو

 

 5:گروه تحصیلی  کد و بازرگانی خدمات :گروه تحصیلی

 ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس شماره
ساعت 

 تئوري
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی عملیساعت 

1 
پرورش مهارت هاي جسمانی 

 ذهنی,حرکتی ,
 180 120 دهم مشترك در گروه 1014100110

و  0401و  0106و  0105و  0104و  0103و  0102و  0101

0402 

، مدیریت مواد و )N41(انتخاب فناوري هاي مناسب 
زمان ، مدیریت )N53(، نقش در تیم )N66(تجهیزات 

)N64( تصمیم گیري،)N12(مسئولیت پذیري ،)N72( ،
 )N14(، تفکر انتقادي )N73(درستکاري و کسب حالل 

     دهم مشترك در گروه  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 2

     دهم مشترك در گروه  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 3

4         

5         
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 جدول دروس شغلی پایه دهم در گروه خدمات و بازرگانی

 نام درس پایه دهم نام رشته نام درس پایه دهم نام رشته

 تربیت بدنی ------------ هتل داري
 جسمانی،حرکتی، هاي مهارت پرورش

  ذهنی

 حسابداري و مالیات -------------- گردشگري
 دفاتر تحریر و نقد وجوه يحسابدار

 قانونی

 --------------- امور مالی، بانکداري و بیمه گردشگري و سفر خدمات حمل و نقل

 ----------------- امور اداري ------------- امور حفاظتی و امداد

 ---------------- بازاریابی و تبلیغات -------------- مراقبت از بزرگساالن و ناتوانان

 --------------- امور فروش کودك سالمت از مراقبت تربیت کودك

  --------------- خدمات آرایشی و پیرایشی

 اجرایی برنامه درسی گروه خدمات و بازرگانی الزامات

 :سیاست ها و الزامات اجراییبرنامه درسی ملی ایران؛  14بند 

به عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهیم و راهکـار   برنامه درسی ملیاجراي 
هاي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانـات، منـابع و زیـر سـاخت     

 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. ی باشدهاي فنی و تخصصی م
تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مورد نیاز بخش هاي مختلف درون آموزش و پرورش و تاییـد و   .1

 ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ 
آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصالح ملی، افزایش مشارکت کلیه مجریان در سطوح مختلـف بـا    طراحی و اجراي برنامه هاي .2

 تاکید بر کاهش تمرکز؛ 
نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعـم از کارشناسـان، مشـاوران و نـاظران علمـی بـه منظـور         ،بکارگیري روش هاي موثر در تامین .3

 برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یادگیري ؛ طراحی و تدوین راهنماي
 اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت هاي حقوقی و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛  .4
فرهنگ سازي و نهادینـه کـردن آن بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـاي درون و بیـرون         ،بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی .5

 آموزش و پرورش؛ 
فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي پایش مستمر برنامه درسی ملی و بهبود آن وانجام مطالعـات و پـژوهش هـاي     .6

 مورد نیاز؛
ارتقـاي سـطح    ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بویژه معلمان و مدیران جهـت  .7

 عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛
 .تجهیز مدارس به فناوري هاي نوین، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هاي فنی و حرفه اي .8

 گروه خدمات و بازرگانیفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 

 .مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد و بازرگانی خدماتسال برنامه درسی گروه  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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 تربیت بدنی اهمیت و ضرورت رشته تحصیلی

اهمیت هر یک در اداره آنها با توجه به تأثیري که هر سازمان جوامع انسانی بر پایه نهادها و سازمانهاي اجتماعی استوار است که نقش و 
, در جمهوري اسالمی ایران بر اساس مفاد قانون اساسی برنامه درسی ملی  .مشخص شود , می تواند در فرایند توسعه کشور داشته باشد

کسب شایستگی هاي الزم براي درك و هدف نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور تکوین و تعالی هویت متربی با  طرحی که بر اساس آن
در این زمینه آموزش و پرورش از جمله سازمان هاي زیربنایی است که با  .اصالح موقعیت جهت آماده شدن براي حیات طیبه است

 .بویژه توسعه نیروي انسانی از اهمیت ویژهاي برخوردار است, توجه به نقش محوري آن در فرایند توسعه 

سالمت به عنوان یکی از حوزه هاي یادگیري در برنامه درسی ملی به دنبال توسعه رشد و شکوفایی استعدادهاي حوزه تربیت بدنی و 
 .دانش آموزان و تأمین سالمت جسمی و روانی و بهبود عملکرد آنان است

یت هاي سالمت بخش گسترش حضور مردم در فعال, تفریحی و قهرمانی , توسعه و ارتقاء سطح فعالیت هاي ورزشی در سطح آموزشی 
در قلمرو ) تعلیم دیده ( تسهیالت و خدمات ورزشی در بخش هاي دولتی و خصوصی نیازمند افرادي دوره دیده , سازمان ها , ورزشی 

, با توجه به واقعیت هاي یاد شده باید بپذیریم که گسترش برنامه هاي تربیت بدنی در راستاي اهداف آن .ورزش و تربیت بدنی است
 .نیازمند برنامه ریزي مدون و مطلوب در دوره هاي فنی و حرفه اي نیز می باشد, بر توسعه آن در مدارس عالوه 

ضرورت دارد که برنامه آن در هنرستان ها معطوف به , نظر به مبانی فوق و اهمیت روزافزون مسائل تربیتی و آموزشی در تربیت بدنی 
 :موارد زیر باشد 

 ق توسعه هنرستان هاي تربیت بدنی علمی شدن ورزش کشور از طری •
 نبودن تخصص کافی و کمبود دانش و آگاهی معلمان در زمینه هاي مختلف تربیت بدنی •
 .جبران کمبود معلم ورزش از طریق آماده کردن افرادي که قادر به انتقال آموخته هاي خود باشند •
 و قهرمانی  تفریحی, توسعه و ارتقاي سطح فعالیت هاي ورزشی در بخش هاي آموزشی  •
 توسعه و ارائه تسهیالت و خدمات ورزشی در بخش هاي دولتی و خصوصی  •
 توانمند سازي افراد در تسلط بر رفتار خود و حفظ سالمت  •
 بکارگیري روش هاي درست انجام فعالیت هاي ورزشی  •
 و مهارتی  حرکتی, ارتقاء توانایی هاي بدنی  •
 ختالل و معلولیت هاي اندامی از طریق ورزشپیشگیري از ایجاد بیماري ها و جلوگیري از ا •

از این رو مدارس و هنرستان ها به معلمانی نیاز دارند که سطح علم و دانش علمی آنان در زمینه تربیت بدنی باشد و قادر به انتقال   
 .آموخته ها به نسل بعد از خود باشند

برنامه ریزي در هریک از بخش هاي اجتماعی و فرهنگی ابعاد مختلفی دارد و نمی توان برنامه ریزي تربیت بدنی و ورزش را در  "ضمنا
 نظام آموزشی کشور نادیده گرفت
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 آموزشینیازسنجی 

براي ارتقاء  .انسان محور اصلی تحول در سازمان هاست زیرا, یک سازمان به شمار می آید ارزشمند ترین سرمایه,منابع انسانی 
آموزش و پرورش زمینه سازي براي رواج خالقیت و .منابع انسانی تمهیدات گسترده اي در سازمان هاي پیشرو فراهم می شود

هاي  تربیت بدنی و ورزش، بخشی سازنده در برنامهدر موضوعی مانند . نوآوري و ابزار عمده براي ارتقاء منابع انسانی است
دستیابی به چنین  و. آموزشی مدارس و وسیله و روشی براي تأمین سالمتی، نشاط و تعادل هیجانی و تربیت اجتماعی است

اضاهاي دهندة تق نیازهاي آموزشی نشان .پذیر است هاي نظامدار و هدفمند امکان اهداف ارزشمندي، فقط از راه تدوین برنامه
ریزي و تدوین محتواي  هاي معینی در برنامه است و این نیازها مبنایی براي برنامه آموزشی یا ضرورت و اهمیت آموزش

ه به توجآید هاي آموزشی فراهم می هاي تحقق پاسخگویی به نیازها، از طریق برنامۀ درسی و پیش بینی زمینه. آموزشی است
هاي اساسی حرکتی در کلیه نهادهاي آموزشی تأکید  مادگی جسمانی و آموزش مهارتآ ءارتقاشیوع کم تحرکی در جامعه، بر

مختلف مورد  هاي دهد که مفهوم نیازسنجی از جنبه نتایج چندین پژوهش مرتبط با موضوع در کشور نشان می.نمایند می
 کشورهاي مختلف نشان میبررسی وضعیت اجراي درس تربیت بدنی و ورزش دورة دبیرستان در .تتوجه محققان بوده اس

هاي ورزشی مختلف تخصصی، در انگلستان  در کوبا، بر رشته. شود دهد که در ژاپن تربیت بدنی در کنار بهداشت تدریس می
فراغت، در فنالند بر حرکات اصالحی و بهداشت و در برزیل  هاي اوقات هاي شدید جسمانی، در استرالیا بر فعالیت بر فعالیت

آموزان مورد پژوهش قرار گرفته، نیازهایی است که بر  آنچه به مثابۀ نیاز دانش .شود دن برنامه درسی تأکید مینیز بر متغیر بو
 -اهداف تربیتی در حیطۀ روانی .حرکتی تنظیم شده است -اساس اهداف تربیتی هارو در سه حیطۀ شناختی، عاطفی و روانی

ربیت بدنی توسط متخصصان و به عنوان سه هدف اختصاصی درس تحرکتی نیز توسط بلوم توسعه یافته است این سه حیطۀ 
هاي درسی و محتواي آموزشی درس تربیت بدنی نیز بر اساس این  کارشناسان تربیت بدنی در نظر گرفته شده است و برنامه

آموزان به فراگیري  نیاز دانش عالوه بر هاي ورزشی باید محتواي برنامۀ درسی و فعالیت .شود اهداف اختصاصی تنظیم می
نیز حفظ وضعیت ظاهري در دوره جوانی و اهمیت در جهت  هاي کاربردي علوم ورزشی اطالعات علمی و آشنایی آنان با جنبه

محسوب  آموزان است جزء نیازهاي اساسی دانشکه  تفریح، لذت بردن و سرگرم شدنبه عنوان  استفاده از برنامه تربیت بدنی
 دوش
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 ):امکان سنجی آموزش(آموزشی انتخاب واحد حرفه 

 3475 :88کد 342 :گروه فرعی حرفه 

  :08کد 

  :88کد ورزشکار  :واحد حرفه
  :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف
 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1

       
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
     

 خیلی باال باال متوسط کم فضا/هزینه تامین تجهیزات-3
     

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
     

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
     

آموزش و پرورش در  آمادگی-6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
     

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
     

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

بخش میزان مزیت اقتصادي  -9
 در کشورهاي اصلی مرتبط با حرفه 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان جذب دانش  -10
 آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

 شاخه کاردانش          شاخه فنی و حرفه اي  خیر     بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود

جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت با توجه به سیاست هاي کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، ابالغی از سوي مقام معظم رهبري، مبنی بر 
فنی و حرفه اي توسط آموزش و پرورش، نقش آموزش و پرورش به عنوان  کشور و همچنین تاکید ایشان بر تقویت آموزش هاي نیروي انسانی و مولد سرمایه اجتماعی

 لزوم توجه جدي به این بخش را خاطر نشان می شود. گردد بزرگترین متولی آموزش رسمی کشور بیش از پیش نمایان می

  



۱٥ 

 بدنی تربیترشته  اهداف تفصیلی
 عرصه

 عناصر

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
 )صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهی(

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

تعقل،تفکر و اندیشه 

 ورزي
تامل، استدالل، استنباط، (

تدبر، ،توجه،تجزیه و تحلیل

درك، ،کشف،نقد

 )حکمت،خالقیت و پژوهش

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 نقد عملکرد ورزشی خود براي یادگیري مادام العمر -3
امید و خودباوري در انجام , نشاط  درك کسب روحیه -4

 فعالیت هاي ورزشی
کشف و درك توانایی هاي جسمی و روانی خود با  -5

 توجه به رکوردهاي کسب شده
تجزیه و تحلیل عملکردهاي ورزشی خود براي بهبود -5

 اجراي تکنیک ها و تاکتیک ها

 شایستگی پایه -1
 یادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه هاي  -2
درك تدثیرات انجام دستورات الهی در انجام فعالیت  -3

 هاي ورزشی
توجه به روحیه حقیقت جویی و عدالت خواهی در انجام  -4

 فعالیت هاي ورزشی
انجام فعالیت هاي  مدد گرفتن از خداوند در هنگام-5

 ورزشی براي پرهیز از غرور و نخوت
هاي ورزشی فعالیت  توکل به خداوند در شروع و اجراي-5

 مختلف بویژه ورزش هاي پر مخاطره

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 توجه به کار تیمی و تاکتیکی بین بازیکنان -3
توجه به مسئولیت پذیري و جمع گرایی در انجام  -4

 فعالیت هاي ورزشی
توجه به بازي جوانمردانه در هنگام انجام فعالیت هاي -5

 یورزش
خالقیت و انتقال آموخته هاي ورزشی به سایر افراد -5

 خانواده و دوستان

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
.. طبیعی و(خلق ایده هاي نو و جدید در استفاده از فضا -3
 ورزشی وسایل و تجهیزات)
 تدبر در پیامدهاي قانون گرایی در محیط هاي ورزشی -4
در تدوین فعالیت هاي ورزشی در فضاهاي روباز و  خالقیت-5

 سرپوشیده با مالحظات زیست محیطی
 توجه به استانداردهاي ورزشی در محیط هاي مورد فعالیت-5

 ایمان و باور
 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

 جسمانی و حرکتی خودایمان و باور به توانایی هاي  -33
التزام قلبی به منش پهلوانی و پرهیزکاري در انجام  -4

 فعالیت هاي ورزشی
التزام قلبی به رعایت قوانین و مقررات اجرایی ورزش -5

 ها به منظور تربیت نفس و نظم پذیري 
باور و پذیرش توانایی هاي خود در اجراي مطلوب -5

 تکنیک هاي ورزشی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
باور داشتن به نظارت دائمی خداوند در انجام فعالیت -3 

 هاي ورزشی
باور به تأثیر توکل به خداوند در دستیابی به غایت  -4

 فعالیت هاي ورزشی
التزام قلبی به رعایت قوانین و مقررات اجرایی ورزش ها -5

 به منظور تربیت نفس و نظم پذیري 
و پذیرش توانایی هاي خود در اجراي مطلوب  باور-5

 تکنیک هاي ورزشی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
باور داشتن به روحیه تیمی به عنوان محرك اصلی در  -3

 انجام فعالیت هاي ورزشی
ارزشگذاري به ایثارگري و خیرخواهی در انجام  -4

 فعالیت هاي ورزشی
وي از اصول آموزشی مربیان در آموختن تعبد و پیر-5

 تکنیک ها و تاکتیک ها
باور فرد به تأثیر ورزش و تربیت بدنی در سالمت  -5

 جامعه

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
باور به حفظ حقوق منابع طبیعی در انجام فعالیت هاي -3

 ورزشی
هاي زیست  عالقه به وطن دوستی با رعایت شاخصه -4

 محیطی در ورزش
ایمان به ارزشمندي محیط زیست و عدم تخریب آن در -5

 آموزه هاي ورزشی در فضاهاي رو باز و سرپوشیده
محیط زیست در هر یک از رشته  باور به حفظ و نگهداري -5

 هاي ورزشی

 علم
کسب معرفت شناخت، بصیرت (

 )و آگاهی

 شایستگی پایه -1
 هاي یادگیري شایستگی خاص دیگر حوزه -2
آگاهی از روش هاي خودکنترلی در حین  -3

 اجرایفعالیت هاي ورزشی
 بصیرت در رفتارهاي خردورزانه و خالقانه ورزشی -4
شناخت توانایی هاي خویش در بکارگیري ابزار و -5

 تجهیزات مدرن ورزشی 
 شناخت روش هاي پیشگیري از آسیب هاي ورزشی -5

 براي مراقبت از خویشتن

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
شناخت قدرت خداوند در آفرینش استعدادهاي فردي  -3

 ورزشکاران
کسب معرفت در اصول اخالقی و الهی از طریق فعالیت  -4

 هاي ورزشی
آگاهی از وصایاي اولیاء الهی در انجام فعالیت هاي -5

 ورزشی
 الیت هاي ورزشیشناخت مصادیق عدل و انصاف در فع -5

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
شناخت روش هاي بهبود ارتباطات مؤثر تیمی در  -3

 انجام فعالیت هاي ورزشی
آگاهی از بهبود شرایط زندگی اجتماعی از طریق  -4

 اجرایفعالیت هاي ورزشی
ایرانی در تعمیم  –آگاهی از فرهنگ تمدن اسالمی -5

 محلی -ورزش هاي بومی 
آگاهی از انواع ورزش هاي محلی به منظور حفظ  -5

 ارتباطات و همبستگی با همسایگان

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 آگاهی از شیوه هاي مطلوب استفاده از وسایل و تجهیزات -3

 ورزشی جهت عمر مفید آنها
 آگاهی از نشاط آوري انجام فعالیت هاي ورزشی در طبیعت  -4
دانش بهره مندي از منابع طبیعی در تدوین برنامه هاي  -5

 ورزش همگانی و تفریحات سالم
ورزش هاي ( آگاهی از علوم تخصصی مربوط به منابع آب  -5

 و فضا در ورزش هاي روباز)آبی



۱٦ 

 بدنی تربیترشته  اهداف تفصیلی
 عرصه

 عناصر

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
 )صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهی(

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت

 ...)و

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

 ورزشی خویش  عملکردهاي اصالح3

 مجاهدت در بکارگیري رفتار آزادمنشانه در حین -4
 انجام فعالیت هاي ورزشی

تالش براي دستیابی به حداکثر توانایی جسمی و -5
 روانی در کسب رکوردهاي ورزشی

تالش براي اجرایفعالیت هاي ورزشی با وجود حجاب -5
 به عنوان آداب زندگی دختران مسلمان

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

پایبندي و عمل به گذشت و فداکاري در محیط هاي  -3
 ورزشی

عدالت خواهی , ظلم ستیزي  (عمل به آموزه هاي دینی  -4
 اجرایفعالیت هاي ورزشی در. ) .و

 پایبندي و مجاهدت ورزشکار در اطاعت از امر الهی-5

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

 ورزشی دیگران احترام به حقوق -3

 تالش در جهت مشارکت براي ورزش هاي محله اي -4

تالش در جهت انتقال آموخته هاي ورزشی به خانواده  -5
 و دوستان

تالش براي اشاعه اصول ورزش هاي مبتنی بر اموزه -5
 هاي دینی در جهان نظیر ورزش هاي

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

ورزشی  نهادینه کردن فرهنگ محیط زیست در حین -3
 اجرایفعالیت هاي ورزشی

ورزشی   محیط هاي تالش متهدانه و مسئوالنه براي حفظ -4
 )ی و غیر طبیعیطبیع(

 مشارکت در حفظ و نگهداري-5

 اخالق

تزکیه،عاطفه و ملکات (

 )نفسانی

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

 ارزش گذاري به اخالق در محیط هاي ورزشی -3

محیط  پرهیز از رفتارهاي غیر اخالقی در برخورد با -4
 هاي ورزشی

براي اجراي مطلوب  داشتن روحیه تالش مستمر -5
فعالیت هاي ورزشی در دستیابی به رکوردهاي  انواع
 باالتر

یادگیري مادامالعمر و به روز نمودن اطالعات ورزشی  -5
 در تمامی رشته ها

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

ورزشی انجام فعالیت هاي  رعایت اصول جوانمردانه در -3
 ورزشی

محیط هاي  پیروي از معیارهاي اخالقی موجود در -4
 ورزشی

 رعایت تقوا در مبارزات ورزشی در مقابل حریف -5

حفظ اصول و ارزش هاي اخالقی در استفاده از فناوري  -5
 هاي جدید در ساخت وسایل و پوشاك ورزشی

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

صیات شخصی ورزشکاران در پرهیز از اشاعه خصو -3
 ورزشی محیط هاي عمومی

 پایبندي به اخالق پهلوانی در تعامل با مردم -4

تقدم بخشیدن به منافع تیمی بجاي منافع فردي در -5
کسب نتایج ورزش هاي اجتماعی در رقابت هاي ورزشی 

 داخلی و خارجی

انجام فعالیت هاي  تعهد به ارزش هاي اخالقی در -5
 ورزشی

 تگی پایهشایس -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2

وسایل و , پرهیز از آسیب رساندن به محیط زیست ورزشی  -3
 تجهیزات آن

انجام  ارجحیت منابع زیست محیطی به منافع فردي هنگام -4
 فعالیت هاي ورزشی

 ارزش دادن به محیط زیست در انجام فعالیت هاي ورزشی-5

 محیط هاي سالم ورزشیارزش قائل شدن براي  -5



۱۷ 

 بدنی تربیت آموزان ورودي به رشتهدانش هاي ویژگی

 )تولید ایده  –شفاهی ( توانایی شناختی 

 )دقت  -توجه  –فضایی ( توانایی ادراکی 

 ) حرکتی  -کلیه مهارت هاي روانی ( توانایی روان حرکتی 

 )سرعت –چابکی  –هماهنگی  –تعادل  –توان  –انعطاف  –استقامت  –قدرت ( توانایی فیزیکی 

 شنیداري –دیداري  –توانایی حسی 

    دانش آموزان بر اساس شناسنامه سالمت ( جسمی  سالمت کامل آمادگی جسمانی                            

                مهارت هاي پایه

 روانی کاملسالمت                 

 )بر اساس معیار مشخص شده –وزن  –تناسب قد ( داشتن فیزیک مناسب    

 اطالعات عمومی ورزشی 



۱۸ 

 در دوره کاردانی و گرایش در رشتههدایت تحصیلی  مسیرهاي
 

 



۱۹ 

 تربیت بدنیقابل احراز در رشته  مشاغل

 )L1(ورزشکار 

 34210191: کد حرفه
 )L2(ورزشکار حرفه اي

 34210192: کد حرفه

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 شناگر  1

 دو و میدانی کار 2

 ژیمناست کار  3

 عمومیبدنساز  4

 شطرنج باز 5

6  

7  

8  

9  
 
 

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 والیبالیست  1

 هندبالیست 2

 فوتسالیست 3

 بسکتبالیست 4

 فوتبالیست 5

 بدمینتون کار 6

 تنیس باز 7

 پینگ پنگ باز 8

 تیرو کمان باز/ تیرانداز 9
 



۲۰ 

 تربیت بدنی اي رشتهتوسعه حرفهمسیرهاي 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 مهندس حرفه اي

 کمک تکنیسین

 تکنیسین ارشد

 تکنیسین

مربیان تربیت بدنی           

)34220193    ( 

مدیران مراکز ورزشی و 

 )14310195(تفریحی 

 )34230194( کارشناسان تربیت بدنی

مربیان آمادگی جسمانی و 

 )3422,393(تفریحی

 ورزشکار حرفه اي  

 )34220293 ( 

 



۲۱ 

 

 تربیت بدنی اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی فرهنگ و ورزش   342 
 

  3421091 :کد 1 :سطح ورزشکار  :نام حرفه 

  3421092 :کد 2 :سطح ورزشکار حرفه اي :نام حرفه 

  3421093 :کد 3 :سطح تکنسین ورزشی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

انجام ورزشهاي انفرادي 
 تک نفره

 دارت تیراندازي ناجی گري ژیمناستیک اسکیت دو ومیدانی شنا

01  324 216 0101 L1 42 28 0102 L1 48 32 0103 L2 12 8 0104 L1 36 24 0105 L1 36 24 0106 L3 24 16 0107 L3 12 8 
 

     قایقرانی تیروکمان دوچرخه سواري 

    0108 L1 24 16 0109 L1 30 20 0110 L3 24 16                 
 

  پینت بال فوتسال هندبال فوتبال والیبال بسکتبال انجام ورزش هاي گروهی

02  234 156 0201 L2 36 24 0202 L2 36 24 0203 L2 36 24 0204 L2 36 24 0205 L2 36 24 0206 L3 18 12     
 

 انجام ورزش
 هاي رقابتی

 پینگ پنگ کشتی شطرنج بدمینتون تنیس کاراته تکواندو

03    0301 L2 36 24 0302 L3 30 20 0303 L2 30 20 0304 L3 30 20 0305 L3 30 20 0306 L3 30 20 0307 L3 30 20 



۲۲ 

 

 بدنی تربیت رشته یابیدست جهت انتظار مورد سطوح و اي حرفه هاي یستگیشا

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی فرهنگ و ورزش   342 
 

  3421091 :کد 1 :سطح ورزشکار  :نام حرفه 

  3421092 :کد 2 :سطح ورزشکار حرفه اي :نام حرفه 

  3421093 :کد 3 :سطح تکنسین ورزشی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

       اسکواش 

03    0308 L2 24 16                         
 

  بدنسازي ویژه افراد خاص  ایروبیک بدنسازي عمومی بدنسازي اختصاص بدنسازي مدرن بدنسازي دستگاهی بدنسازي

04    0401 L3 42 28 0402 L2 12 8 0403    0404    0405    0405        
 

  تفریح درمانی باز توانی  ماساژ درمانی آب درمانی حرکات اصالحی پیکر سنجی  حرکت درمانی 

05  204 136 0501 L3 24 16 0502 L3 30 20 0503 L3 36 24 0504 L3 42 28 0505 L3 24 16 0506 L3 18 12     
 

 تعیین نقطه هاي عزیمت مطالعه بازار کار  بازاریابی فروش 
 عرضه امکانات

 )معرفی توانایی ها( 
  ارائه خدمات  عقد قرارداد جذب مشتري

06  144 96 0601 L3 36 24 0602 L3 18 12 0603 L3 18 12 0604 L3 36 24 0605 L3 36 24 0606        



۲۳ 

 

 بدنی تربیت هاي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتهاي حرفهشایستگی
   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی فرهنگ و ورزش   342 
 

  3421091 :کد 1 :سطح ورزشکار  :نام حرفه 

  3421092 :کد 2 :سطح کمک تکنسین ورزشی :نام حرفه 

  3421093 :کد 3 :سطح تکنسین ورزشی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

مربی گري رشته هاي 
 ورزشی 

 تجزیه و تحلیل تکنیک ها
تجزیه و تحلیل تاکتیک 

 ها
 رهبري مسابقه  روانشناسی مربی گري  تمرین دادن

برنامه نویسی تیم 
 ورزشکار

 بدنسازي ویژه هر رشته 

07  150 100 0701 L3 30 20 0702 L3 36 24 0703 L3 30 20 0704 L3 18 12 0705 L3 18 12 0706 L3 18 12     
 

 آمادگی فنی  داوري رشته هاي ورزشی
آمادگی جسمانی ویژه 

 داور
 کنترل زمین و تجهیزات

سازماندهی مسابقات و 
 شروع داوري 

 مکانیک داوري 
 اجراي حرکات با عالیم

 گزارش نتیجه 
 کنترل گزارش نویسی

 

08    0801    0802    0803    0804    0805    0806        
 

ورزشهاي همگانی و 
 تفریحی

برنامه ریزي ورزش در 
 فضاهاي باز

برنامه ریزي ورزش در 
 فضاهاي سرپوشیده

ورزش براي برنامه ریزي 
 سنین مختلف

برنامه ریزي ورزش براي 
 سطوح مختلف 

برنامه ریزي ورزش براي 
 مشاغل مختلف

برنامه ریزي بازیها و 
 ورزشهاي سنتی

برنامه ریزي ورزش در 
 طبیعت

09    0901    0902    0903    0904    0905    0906    0907    
 

  تهیه برنامه  عضوگیري تبلیغات  تدوین اساسنامه )مکان یابی(تعیین محل  تامین منابع درامدي  باشگاه داري

010    1001    1002    1003    1003    1004    1005    1006    



۲٤ 

 بدنی تربیت رشتهشایستگی هاي غیر فنی در 
 

 انتخاب فناوري هاي مناسب  -1

 بکارگرفته شده نگهداري فناوري هاي  -2

 مسئولیت پذیري  -3

 درستکاري و کسب حالل  -4

 مدیریت زمان  -5

 تصمیم گیري  -6

 تعالی فردي  -7

 مدیریت کارها و پروژه ها  -8

 تفکر خالق  -9

 نقش در تیم  -10

 تفکر انتقادي  -11

 آموزش دیگران  -12

 جمع آوري و گرد آوري اطالعات  -13

 کارآفرینی  -14

 نگرش سیستمی  -15

 مستند سازي-16

 اجتماعی بودن -17

 احترام گذاشتن بر ارزش هاي دیگران-18

 

 



۲٥ 

   

 گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی     

   از  صفحه 

 L1 :سطح 34210191 :کد ورزشکار :حرفهنام 
 

ورزشکار ورزش هاي  :نام شغل
 هدفی

 

ورزشکار ورزش هاي : :نام شغل
 راکتی سالنی

 

 تنیس باز: نام شغل

 

 بازیکن پینت بال: نام شغل

 

 بدمینتون کار: نام شغل*

 نوبت سوم 
 /تیراندازي  :کد شغل

 0110/تیروکمان0106
 0211بدمینتون  :کد شغل 0206پینت بال  :کد شغل 0210تنیس  :کد شغل  0209پینگ پنگ : کد شغل

 D2T11: کد کارها D2T6 :کد کارها D2T10  :کد کارها D2T9  :کد کارها D1T6 /D1T11 :کد کارها

 60 :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2 :واحد 60  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 1,5  :واحد 60  :زمان 2  :واحد

           

 بازیکن فوتبال: نام شغل

 

 بازیکن بسکتبال :نام شغل

 

 بازیکن فوتسال :نام شغل

 

 بازیکن هندبال:: نام شغل

 

 بالیازیکن والب:نام شغل

 نوبت دوم 
 0202والیبال   :کد شغل 0204هندبال   :کد شغل 0205فوتسال :: کد شغل 0201بسکتبال : کد شغل 0203فوتبال   :کد شغل

 D2T2  :کارهاکد  D2T4  :کد کارها D2T5: کد کارها D2T1  :کد کارها D2T3  :کد کارها

 60  :زمان 2  :واحد 60: زمان 2 :واحد 60 :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد

           

 بازیکن شطرنج :نام شغل

 

 ) پایه(دنساز عمومیب: نام شغل

 

 ژیمناستیک: نام شغل

 
 

بازیکن دو ومیدانی:نام شغل  

 

بازیکن شنا:نام شغل  

 نوبت اول 
0102دو و میدانی :کد شغل 0104ژیمناستیک   :کد شغل بدنساز عمومی 0404  :کد شغل 0305شطرنج  :کد شغل 0101  شنا :کد شغل   

:کد کارها D1T4  :کد کارها D1T3  :کد کارها D2T12  :کد کارها D1T2 کد کارها:   D1T1 

2:واحد 60: زمان 1: واحد 30: زمان 1  :واحد 60:زمان  2:واحد 90:زمان 2:واحد  60:زمان   
 

  .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *



۲٦ 

 

 گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی
   از  صفحه 

 L2 :سطح 3421091 :کد ورزشکار حرفه اي
 

 :نام شغل

 

 پیکر سنج:نام شغل

 

تحلیل گر روش ها : نام شغل
 )آنالیزوز(

 

تحلیل گر : نام شغل
 )آنالیزور(فنی

 

کمک تکنسین امور : نام شغل*
 ورزشی

 0401پیکرسنجی  :کد شغل : کد شغل نوبت سوم 
تجزیه و تحلیل :کد شغل 

 0602 تاکتیک ها

تجزیه و تحلیل  :کد شغل
 0601تکنیک ها 

برنامه ریزي تمرین : کد شغل
 0603دادن 

 D6T3: کد کارها D6T1 :کد کارها D6T2  :کد کارها D4T1 :کد کارها  :کد کارها

 90 :زمان 3  :واحد 90  :زمان 3: واحد 90  :زمان 3: واحد 30  :زمان 1 :واحد   :زمان  :واحد
           

 بدنسازي مدرن : نام شغل

 

 ایروبیک کار:نام شغل

 

دستیار ورزش هاي :نام شغل
 بومی و سنتی

 

سین مطالعات نتک: نام شغل
 سالمت و ورزش

 

دستیار مدیر اماکن  :نام شغل
 ورزشی

 0305ایروبیک : کد شغل 0302بدنسازي مدرن  :کد شغل منوبت دو 
برنامه بازي ها و  تهیه: کد شغل

 0806ورزش هاي سنتی 

 تهیه برنامه ورزش هاي  :کد شغل

 0804سطوح مختلف سالمتی 

تهیه برنامه ورزش هاي   :کد شغل

 0802در فضاي سرپوشیده 

 D8T2  :کد کارها D8T4: کد کارها D8T6: کد کارها D2T1  :کد کارها D3T2  :کد کارها

 60  :زمان 2  :واحد 60: زمان 2 :واحد 60 :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد 60  :زمان 2  :واحد
           

 اسکواش کار:نام شغل

 

 کشتی گیر : نام شغل

 

 تکواندو کار: نام شغل

 
 

کاراته کار:نام شغل  

 

اسکیت کار:نام شغل  

 نوبت اول 
 0103اسکیت:کد شغل کاراته0208:کد شغل 0207تکواندو  :کد شغل 0213کشتی :کد شغل 0308 اسکواش :کد شغل

 D1T1  :کد کارها D2T8 :کد کارها D2T7  :کد کارها D2T12  :کد کارها D2T8: کد کارها

2:واحد 30: زمان 1: واحد 60:زمان : واحد 60:زمان  2:واحد 60:زمان 2:واحد   30:زمان 
 

  .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *



۲۷ 

 رشته تربیت بدنی دروس جدول

 
 

 

  

 5:کد گروه خدمات و بازرگانی: گروه تحصیلی

 
 

 

  
 101410: کد رشته تحصیلی تربیت بدنی: رشته تحصیلی

 
  
 ردیف 

 12پایه  11پایه  10پایه 
 ساعت واحد  نام درس ساعت واحد نام درس ساعت واحد نام درس

1 

 خاص يها یستگیشا و هیپا يها یستگیشا
 يریادگی يها حوزه گرید

16 16 

 یستگیشا و هیپا يها یستگیشا
 يها حوزه گرید خاص يها
 يریادگی

12 12 

 يها یستگیشا و هیپا يها یستگیشا
 يریادگی يها حوزه گرید خاص

8 8 
2 
3 
4 
5 

6 
 -آناتومی ( دانش فنی تربیت بدنی 

 ) فیزیولوژي
4,0 4,0 

* 

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0 کارگاه نوآوري و کار آفرینی  7

توسعه مهارت هاي جسمانی با ورزش هاي  4,0 4,0 و تولید فناوري 8
 8,0 8,0 رزمی

 ذهنی - حرکتی_پرورش مهارت هاي جسمانی  9
 8,0 8,0 توسعه سالمت و سبک زندگی با ورزش 2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0 )الزامی رشته در گروه( 

 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10
برنامه ریزي و تحلیل تکنیک ها در 

 ورزش
8,0 8,0 

       8,0 8,0 توسعه مهارت هاي حرکتی با توپ  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11

12       
 - یراکت , توسعه مهارت هاي حرکتی

 هدفی 
 40,0 40,0 جمع 8,0 8,0

       40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع  
 ي و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش یک استاندارد حرفه اي دستگاه متولی یا بنگاه اقتصادي در محیط پس از تصویب در شوراي عالی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش با توجه به توسعه حرفه اي و استاندارد شایستگی حرفه براساس نیاز منطقه ا

 .ائه شده در این جدول براي پایه دوازدهم مربوط به شاخه فنی و حرفه اي می باشددرسهاي ار. واقعی کار اختصاص می یابد



۲۸ 

 

 

 

 10سال                                                                                                                                                                                    

   ۱۱سال                                                                                              

 

 

 

 ذھني -حركتي –جسماني  مھارت ھايپرورش                                توسعھ مھارت ھاي حركتي با توپ             راكتي -توسعھ مھارت ھاي حركتي                                                       

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 L1سطح اول صالحیت حرفه اي ملی) کارگر ماهر (ورزشکار  نقشه آموزش

     شنا

 دو و میدانی

  ژیمناستیک

بدنسازي 
 عمومي

 شطرنج  

  والیبال 

 ھندبال  

  فوتسال 

  بسكتبال 

  فوتبال 

  بدمینتون

 پینت بال  

 تنیس   

  پینگ پنگ 

/ تیراندازي 
 تیروكمان



۲۹ 

 L2سطح دوم صالحیت حرفه اي ملیورزشکارحرفه اي  )کمک تکنسین (آموزش نقشه 
    

 

 

 ھاي رزمي توسعھ مھارت ھاي جسماني با ورزش               سالمت و سبك زندگي با ورزش سطحتوسعھ               برنامھ ریزي و تحلیل تكنیك ھا در ورزش                                       

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسكیت

 كاراتھ      

  تكواندو     

  كشتي      

برنامھ ریزي ورزش  
 درفضاي سرپوشیده

برنامھ ریزي ورزش براي 
  سطوح مختلف سالمتي 

برنامھ ریزي بازي ھا و ورزش 
 ھاي سنتي

 ایروبیك      

 بدنسازي مدرن   

 برنامھ ریزي تمرین دادن 

 تجزیھ و تحلیل تكنیك ھا  

 تجزیھ و تحلیل تاكتیك ھا  

 پیكرسنجي       

12سال   

  اسكواش     



۳۰ 

 تربیت بدنی هاي رشتهجدول تطبیق دروس ـ شایستگی
  

 5: کد گروه خدمات و بازرگانی: گروه تحصیلی 

 101410: کد رشته تحصیلی تربیت بدنی: رشته تحصیلی

 وس و شایستگی ها تخصیص در
            

شمار

 ه
 ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس

ساعت 

 تئوري
 ساعت عملی

شایستگی ها 

 فنی
 شایستگی هاي غیرفنی

 نام و کد گروه ارزشیابی دنیاي کار

1 

پرورش مهارت هاي 
حرکتی –جسمانی 

 ذهنی -

 

1014100110 
مشترك در 

 گروه
 دهم
 

120 
 

180 
 

0101 

0102 

0104 

0103 

0212 

،تصمیم گیري )N53(،، نقش در تیم )N41(انتخاب فناوري هاي مناسب 
)N12(مسئولیت پذیري ،)N72( درستکاري و کسب حالل ،)N73( تفکر ،

 )N14(انتقادي 
، مدیریت زمان )N43(بکار گرفته شده نگهداري فناوري هاي 

)N64( تصمیم گیري،)N12(،( 
، شرکت در )N72(، مسئولیت پذیري)N42(بکارگیري فناوري هاي مناسب 

، آموزش )N36(،توسعه شایستگی و دانش)N54(اجتماعات و فعالیت ها 
 )N57 (دیگران 

، )N72(، مسئولیت پذیري)N43(نگهداري فناوري هاي بکارگرفته شده 
 )N15(، تفکر خالق )N71(، تعالی فردي )N11(تدالل اس

، جمع آوري و گرد آوري اطالعات )N15(، تفکر خالق )N71(تعالی فردي 
)N31( اجتماعی بودن ،)N51( مدیریت منابع مالی ،)N65( تصمیم گیري

)N12 

 )G1(شناگر 

 )G2(دو و میدانی کار

 )G3(رژیمناستیک کا
 G4 اسکیت کار

G5 شطرنج باز 

2 
مهارت هاي  توسعه

 1014100211 حرکتی با توپ
مشترك در 

 رشته
 یازدهم

 
120 

 
180 

 

0202 

0204 

0205 

0201 

0203 

، مدیریت کیفیت )N62(، مدیریت کارها و پروژ ها )N64(مدیریت زمان 
)N63( بکارگیري فناوري هاي مناسب،)N42(مسئولیت پذیري،)N72( 

 )N72(پذیري،مسئولیت )N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )3
 )N72(،مسئولیت پذیري)N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )3
 )N72(،مسئولیت پذیري)N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )3

تصمیم ) N72(،مسئولیت پذیري)N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )3
 N12(گیري 

 G6والیبالیست 

 G7 هندبالیست

 G8فوتسالیست 

 G9بسکتبالیست 

 G10فوتبالیست 

 



۳۱ 

3 

توسعه مهارت هاي 
 -راکتی –حرکتی 

 هدفی
1014100311 

مشترك در 
 رشته

 یازدهم

 
120 

 
180 

 

02011 

0206 

02010 

0209 

0106/0111  

 )N72(،مسئولیت پذیري)N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )3
 )N72(،مسئولیت پذیري)N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )3
 )N72(،مسئولیت پذیري)N42(مناسب ،بکارگیري فناوري هاي )3
 )N72(،مسئولیت پذیري)N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )3

،مسئولیت )N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )N12(تصمیم گیري 
 )N72(پذیري

 G11بدمینتون کار 

 G12پینت بالیست 

 تنیس باز 
 پینگ پنگ کار

 کار تیر وکمان/ تیرانداز 

4 

توسعه مهارت هاي 
جسمانی با ورزش 

 هاي رزمی
1014100412 

مشترك در 
 رشته

 دوازدهم

 
120 

 
180 

 

0201 

 

 N12تصمیم گیري 

مدیریت )N72(،مسئولیت پذیري)N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )
 )N64(زمان 

 )N64(مدیریت زمان )N72(،مسئولیت پذیري
 )N64(مدیریت زمان )N72(،مسئولیت پذیري

 اسکیت باز 
 کاراته کا

 تکواندو کار
 کشتی کار

 اسکواش باز

5 

توسعه سطح 
سالمت و سبک 

 زندگی با ورزش  
1014100512 

مشترك در 
 رشته

 دوازدهم

 
120 

 
180 

 

0201 

0804 

0806 

0305 

0302 

،مسئولیت )N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب ))N64(مدیریت زمان 
 )N72(پذیري

 )N72(پذیري،مسئولیت )N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )
مدیریت ) N72(،مسئولیت پذیري)N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )

 )N64(زمان 
مدیریت ) N72(،مسئولیت پذیري)N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )

 )N64(زمان 
مدیریت ) N72(،مسئولیت پذیري)N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )

 )N64(زمان 
مدیریت ) N72(،مسئولیت پذیري)N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )

 )N64(زمان 

برنامه ریزبراي ورزشدر فضاهاي 
 سرپوشیده

 برنامه ریز براي ورزش در فضاهایرو باز
برنامه ریز برایورزش هاي سطوح مختلف 

 سالمتی
برنامه ریز براي بازي ها و ورزش هاي  

 سنتی
 ایروبیک کار

 ...)پیالتس, یوگا (بدنسازي مدرن 

6 

برنامه ریزي و 
تحلیل تکنیک ها 

 در ورزش   
1014100612 

مشترك در 
 رشته

 دوازدهم

 
120 

 
180 

 

0603 

0602 

0601 

0401 

مدیریت ) N72(،مسئولیت پذیري)N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )
 )N64(زمان 

مدیریت ) N72(،مسئولیت پذیري)N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )
 )N64(زمان 

مدیریت ) N72(،مسئولیت پذیري)N42(فناوري هاي مناسب  ،بکارگیري)
 )N64(زمان 

مدیریت ) N72(،مسئولیت پذیري)N42(،بکارگیري فناوري هاي مناسب )
 )N64(زمان 

 تمرین دهنده
 )آنالیزور(تحلیل گر فنی

 )آنالیزوز(تحلیل گر روش ها 
 پیکرسنج

 



۳۲ 

 تربیت بدنی اعطایی رشته و مدارك گواهی نامه

نام و نام 
  :خانوادگی

شماره 
  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 ورزشکار :صالحیت

 34210191 :کد
L1 

تعداد  15 :شغل/تعداد گروه کاري
 :کارها

5 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   0101 3421019131 شناگر  1

   0102 3421019132 دو و میدانی کار 2

   0104 3421019133 ژیمناست کار  3

   0404 3421019134 بدنساز  4

   0305 3421019135 شطرنج باز 5

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

11 
     

12 
     

13 
     

14 
     

15      
نام و نام خانوادگی 

 :ارزشیاب
 امضاء 

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
  :ارزشیابی نهایی

 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/گواهینامه هاي گروههاي کاريپس از کسب تمام : معیار اعطاي مدرك



۳۳ 

 
نام و نام 

  :خانوادگی
شماره 

  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 ورزشکار حرفه اي :صالحیت

 34210192 :کد
L2 

تعداد گروه 
 15 :شغل/کاري

تعداد 
 :کارها

10 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   0202 34210192 والیبالیست  1

   0204 34210192 هندبالیست 2

   0205 34210192 فوتسالیست 3

   0201 34210192 بسکتبالیست 4

   0203 34210192 فوتبالیست 5

   0211 34210192 بدمینتون کار 6

   0210 34210192 تنیس باز 7

   0209 34210192 پینگ پنگ باز 8

0106/0111 34210192 تیرو کمان باز/ تیرانداز 9    

10 
  

 
  

11 
     

12 
     

13 
     

14 
     

15      

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیابی نهایی

 
 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: معیار اعطاي مدرك



۳٤ 

 تربیت بدنی در رشته راهبردهاي یاددهی ـ یادگیرياصول انتخاب 

 درك و تفسیر پدیده هاي طبیعی  )1

 واقعی  طراحی فرصت ها و موقعیت هاي یادگیري نسبت به محیط کار )2
 اردو هاي ورزشی تقویت انگیزه دانش آموزان با برگزاري )3
 امکان درك قوانین کلی  )4
 فیزیک و کاربرد آن در حرکات ورزشی, اصول بیومکانیک با توجه به ایجاد تفکر نقادانه به منظور کشف روابط  )5
 حکم, مدال , کاپ : برگزاري مسابقه با سایر مدارس ایجاد فرصت به منظور بروز خالقیت در  )6

 ایجاد شرایط الزم براي انجام کار گروهی )7
 تعامل هنرجویان با هنرآموز و مشارکت در فرایند آموزش )8
 استفاده از فن آوري هاي نوین  )9

 تحمل شکست , همکاري هاي اجتماعی ,قانونمندي , نظم پذیري ( انجام بازي ها و تمرینات مسابقات  )10

 –یا رفع عیوب تکنیکی  به صورت کمک مربی آموزش می دهند)باشگاهی  –دانش آموزي (حضور در کانون هاي ورزشی  )11
 .تاکتیکی می کنند

 مسابقات قهرمانی مدارس کشور ,لی ورزشی بین هنرستان هاعم –مسابقات علمی , حضور در جشنواره هاي ورزش همگانی  )12

استفاده از روش هاي به . پس از درس با ارائه تمرین به دانش آموزان به صورت گروهی آنها را به یادگیري بهتر ترغیب کنند )13
 چالش کشیدن بهینه دانش آموزان در هنگام تدریس

 . براي خود انتخاب می کندتوجه به این نکته که خود دانش آموز بهترین روش را  14

 ترسیم فضاهاي ورزشی در ابعاد مختلف و در مکان هاي مناسب  15

 )گروهی یا اجتماعی  –انفرادي (طراحی تاکتیک هاي مختلف در ورزش هاي مختلف  16
راي و ایجاد فرصت ب) تأکید بر وظایف تیمی هر نفر در مسابقه بویژه کاپیتان ( فعالیت در کانون هاي ورزشی و باشگاهی  )14

 به منظور مدیریت سایر هنرجویان در نقش کاپیتان , هنرجویان 

ارائه کنفرانس در خصوص روش هاي جدید اجراي , بحث و گفتگو در مورد تاکتیک هاي تیمی متناسب با اعضاي تیم  )15
 تاریخچه و قوانین جدید تدوین شده , و تاکتیک ها  تکنیک ها

تمرینات  –توپ هوشمند  –ویدئوچک  _فتو فینیش : آموزشی از جمله استفاده از فیلم هاي آموزشی و وسایل کمک  )16
 –آیزوکنتیک و تقویت عضالت با استفاده از روشهاي تقویت عضالت 

 PRACTICMENTAL  تمرینات ذهنی با  )17
 )(IMAGINATION  استفاده از علم سایبرنتیک در آموزش تکنیک ها و مهارت ها )18

 



۳٥ 

 تربیت بدنی اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته

 ارزشیابی متنوع و مستمر براي سنجش میزان یادگیري شایستگی هاي عمومی و حرفه )1
 توسط هنرجو استفاده از نمون برگ هاي ارزیابی به منظور سنجش شایستگی هاي کسب شده )2
 ارزشیابی منصفانه و بر مبناي اندوخته هاي هنرجویان )3
 قبل از انجام ارزشیابی فضاي ورزشیفراهم نمودن شرایط مناسب  )4
 اجراي بخشی از فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و با همکاري اعضاي گروه  )5
 فرایند یادگیري ارزشیابی مداوم و مستمر پیشرفت تحصیلی حین انجام کار به عنوان بخشی از )6
 جداول نرم هاي آمادگی جسمانی و مهارتی  )7

  استفاده از مدارك صالحیت حرفه اي به عنوان مالك گذر از دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه اي وعمومی )8

 تربیت بدنی رشته هاي حرفه اي هنر آموزانصالحیت

 حداقل لیسانس در یکی از رشته هاي ورزشی: مدرك تحصیلی  -1
 داوري  -مربی گري  گذراندن دوره هاي تخصصی :حرفه اي مدارك  -2
 گذراندن دوره هاي ضمن خدمت روش هاي تدریس و مهارت هاي حرفه آموزي - 
 حداقل سه سال کار تجربی در این زمینه داشتن : تجربه کاري  -3

 حرفه اي  –گواهینامه سالمت فیزیکی 
  بودناحراز شخصیت از طریق تست هالند به منظور اجتماعی 

 تربیت بدنی الزامات اجرایی برنامه درسی رشته

 آموزش مدیران و هنر آموزان جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه اي و تخصصی )1

 ورزشی و تجهیزاتفضا تخصیص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن  )2

 الزم بر اساس استاندارد  سالن هاي ورزشیایجاد  )3

 الزم متناسب با استاندارد ي ورزشیسالن ها تجهیز  )4

 مرکز آمادگی جسمانی تجهیز )5

 تربیت بدنی  مشارکت دیگر بخش هاي وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشته )6

 هنرجونفر  16به ازاي هر  مربی حضور یک هنرآموز و یک )7
 E- learningطراحی سایت تخصصی براي ارتباط بین معلم و دانش آموز این رشته  )8

 کتابخانه  )9

 تربیت بدنی فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی رشته

 .مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد تربیت بدنی سال برنامه درسی رشته 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر  -
.هر دو سال مورد اصالحات جزیی قرار می گیردتربیت بدنی   برنامه درسی رشته -



۳٦ 

 تربیت بدنی دروس رشته اجزاي بسته آموزشی

 :بسته آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد
 سایت -8 کتاب مرجع -7 پوستر-6 کتاب کار-5  فیلم راهنماي معلم-4  راهنماي معلم-3  نرم افزار دانش آموز-2 کتاب درسی-1

 ارائه شدهمطالب  جزء بسته

بـه صـورت تصـاویر واضـح و     ) کـار کالسـی  (در این جزء آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی  کتاب درسی
کار غیر کالسی، پرسش و تحقیقبه از . نکات ایمنی و اصول اصلی کار آورده شودهمراه با اینفوگرافی 
 .شود ستفادهطور متعادال

. بر اساس راهبرد غالب تـدریس باشـد   و دشوتوجه  محتوي باید به شایستگی هاي فنی و غیرفنیدر 
 .موقعیت هاي واقعی زندگی در آن باشد. خداوند را به عنوان خالق و صانع تلقی نماید

 .مطالب دانشی مربوط به هر بخش در اینجا آورده نشود: توجه
نرم افزار دانش 

 آموز
این نـرم افـزار مـی    . آورده شوددر این جزء مطالب دانشی و توضیحی به صورت انیمیشن و تفصیلی 

نـرم  . در واقع متن کتاب را براي دانش آموز تسهیل کند. نیز باشد) کلیپ(تواند شامل فیلم هاي کوتاه 
 .روش ساخت یا انجام پروژه آورده شود. نمونه شیوه ارزشیابی معرفی گردد. افزار تعاملی باشد

کتاب راهنماي 

 معلم
ه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مـواد مصـرفی مـورد    در این جزء روش تدریس کلی و جلس

همچنین آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی . نیاز هر جلسه، نکات ایمنی و بهداشتی آورده شود
پاسخ پرسش هاي کتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفـی رشـته   . به طور کامل تر آورده شود

منـابع علمـی مـرتبط بـا پودمـان، پـروژه هـاي نیمـه تجـویزي و          هاي تحصیلی مـرتبط بـا پودمـان،    
غیرتجویزي، رویکرد ارزشیابی، روش ارزشیابی و روش نمره دهـی و شـرح فعالیتهـاي غیـر کالسـی      

 . مشکالتی که دبیر در تدریس ممکن است با آن روبرو باشد، آورده شود .آورده شود

فیلم راهنماي 

 معلم
هایی به دبیران و روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طـور کامـل   در این جزء کلیات درس، توصیه 

 .برخی از مشکالت اجرا و ارزشیابی که با فیلم می توان نشان داد، آورده شود. آورده شود
 .در این جزء فرمت گزارش نویسی و یا پروژه هاي غیر تجویزي آورده شود کتاب کار

. اینفوگرافیـک مربـوط بـه بخشـهاي مختلـف کتـاب آورده شـود       در این جزء نکات ایمنی و تصاویر  پوستر
 .هاي کتاب استفاده شودتواند براي بزرگنمایی عکسهمچنین می

 .در این بخش کتاب هاي مرجع براي رشته آورده شود کتاب مرجع
 در این بخش سایت هاي معتبر بین المللی و ملی آورده شود سایت
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