
 حقوق ورزشی

 

 علوم ورزشی :رشته کارشناسی دوره

 دقیقه 30 و ساعت یک جلسه هر

 11:30 تا صبح 09:30 ساعت از ها شنبهسه  :کالس برگزاری مدت و زمان

 12 تا 11 ساعت از ها شنبهچهار :اشکال رفع زمان

 جلسه 16 :کالس جلسات تعداد

مفاد حقوقی  دانشجو آشنایی بر عالوه .گیرد می قرار بحث مورد حقوق ورزشیموارد مختلف  درس این در

 .مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد در قانون اساسی

 سرفصل ها

 آشنایی با مبانی اخالقی در ورزش 

  آشنایی با مسئولیت ها در مراکز آموزشی و ورزشی 

  ،مربی و داور ورزشیآشنایی با ویژگی های اخالقی معلم 

 آشنایی با وظایف نگهداری تجهیزات و امکانات ورزشی 

   آشنایی با اثرات نقض مقررات و رفتار ورزشی 

 آشنایی با مسئولیت در قبال تماشاگران 

 ( آشنایی با مسئولیت ها و اخالق ورزشی در برخورد با گروه های ویژه)کودکان، افراد مسن و... 

  آشنایی با موارد جزایی در ورزش 

 

 آموزشی کمک های فیلم برد، وایت تخته پرژکتور، ویدئو :آموزشی وسایل

 .شد ارائه مباحث از میان در هفته بصورت کوئیز انجام  .1

 میان ترم در تاریخ مشخص شده .2

 جوهاارایه برخی موضوعات درسی با همراهی دانش .3

 

 :درسی کتابهای

 

   تالیف: دکتر حسین آقایی نیا  انتشارات:بنیاد حقوقی میزانحقوق ورزشی 



  تالیف:دکتر میرمحمدکاشف انتشارات بامداد کتابحقوق واخالق ورزشی 

  تالیف: دکتر البرز چلبی    انتشارات: بامداد کتاب  حقوق ورزشی 

  تالیف: دکترکیوان شعبانی مقدم، حمیدرضا طاهری، بهرام یوسفی انتشارات حقوق ورزشی

 اندیشه های حقوقی

  اخالق و معنویت در ورزش( تالیف: محمدرضا صدیقی انتشارات انسانیت در اوج قدرت(

 دارالمعارف

 

 :دانشجو ارزیابی نحوه

 14 نمره امتحان پایانی: بصورت تشریحی در پایان ترم برگرفته از جزوه و کارهای کالسی ارائه

 شده توسط دانشجویان.

 2 . )نمره امتحان میان ترم)بدون اطالع قبلی 

 3  نمره کار کالسی که بایستی تا پایان ترم ارائه شود.)کار بصورت پاورپوینت در جلسات کالس

 دقیقه پایانی(40الی  30ارائه می شود، 

 1 نمره کار تحقیقاتی پیرامون پرونده های قضایی،حقوقی و اخالقی مربوط به ورزش 

 


