
رویکردی جدید در اوقات فراغت دانشگاه فردوسی مشهد

با ورزش زندگی کن



« رویکردی جدید در اوقات فراغت دانشگاه فردوسی مشهد»
فرصتی استثنایی برای بروز، رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی

زیر نظر اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
دارای 50 رشته ورزشی منحصر به فرد

 و 4 دپارتمان تخصصی

خدمات ویژه:
استعدادیابی و وجود مدارس تخصصی رشته های ورزشی

تشکیل پرونده سالمت
مشاوره و هدایت ورزشی

ارائه برنامه های تخصصی هر رشته ورزشی زیر نظر ناظرین فنی و علمی
برگزار کننده  انواع کارگاه ها ، همایش ها و سمینارهای تخصصی رشته های ورزشی

بهره گیری از مربیان خبره در هر رشته ورزشی
برگزاری کالس ها به صورت سالیانه
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رویکرد جدید اوقات فراغت ورزش دانشگاه فردوسی مشهد
مأموریت 

ــام  ــری از تم ــره گی ــا به ــر دارد ب ــهد در نظ ــی مش ــگاه فردوس دانش
ــرم افــزاری و انســان افــزاری دانشــگاه  ظرفیتهــای ســخت افــزاری، ن
ــعه  ــت توس ــی در جه ــی و کارافرین ــذاری اجتماع ــتای تاثیرگ در راس
ســامت، نشــاط و تحــرک جامعــه گام بــردارد و در ایــن مســیر فضایــی 
فراهــم نمایــد بــرای شناســایی، رشــد و هدایــت اســتعدادهای ورزشــی 
کشــور. ایــن رویکــرد جدیــد بــه دنبــال پیونــد علــم ورزش بــه عمــل 
و کاربــرد اســت. همچنیــن، ماموریــت مــا ، بــودن، شــدن و مانــدن بــا 
ــا ایــن هــدف در تــاش اســت تــا ســبکی از زندگــی  ورزش اســت و ب

ــان خــود تســری بخشــد. ــد را در بیــن مخاطب ــا و هدفمن ــال، پوی فع
 

چشم انداز 
ــات  ــه خدم ــرای  ارائ ــرد ب ــن  رویک ــی تری ــن و تخصص ــی تری علم
ورزشــی در حــوزه شناســایی، رشــد و پــرورش اســتعدادهای ورزشــی و 
نیــز توســعه دهنــده ســبک زندگــی فعــال، پویــا و هدفمنــد در کشــور 

ــود. و منطقــه خواهــد ب

ارزش ها
علمــی بــودن، تخصصــی بــودن، تفکــر فراینــدی، خــاق بــودن، همــراه 

بــودن، تحــرک و پویایــی، هدفمنــد بــودن، اخــاق مــداری

اهداف کان 
شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای ورزشی

توسعه سبک زندگی فعال، پویا و هدفمند
رشد و توسعه ورزش دانشگاه فردوسی مشهد
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1-بخش استعدادزایی
ویژه افراد 3 تا 6 سال

اهداف:

ایجاد آمادگی الزم برای شروع تخصصی رشته های ورزشی

ارائه بازی های هدفمند برای توسعه مهارت های پایه و بنیادین

بازی و سرگرمی در غالب حرکت و پویایی

توجه به ویژگی های رشدی  و حرکتی کودکان

بهبود عملکرد و ایجاد توانمندی های ویژه در کودکان

ایجاد اعتماد به نفس، کار تیمی، شجاعت و همکاری در قالب بازی و ورزش

مدارس بخش استعدادزایی:

مدرسه مادر و کودک ) ویژه افراد 2/5 تا 3/5 سال(

مدرسه بازی و ورزش ) ویژه افراد 3/5 تا 5 سال(

مدرسه جهش ) ویژه افراد 5 تا 6/5 سال(

معرفی بخش های رویکرد جدید اوقات فراغت ورزش دانشگاه فردوسی مشهد
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2- بخش استعدادیابی
ویژه افراد 6 تا 16 سال

اهداف:

ارتقا و توسعه مهارتهای ورزشی افراد

شناسایی، کشف و  پرورش مستعدین در تمامی رشته های ورزشی

استفاده از نخبگان و متخصصین رشته های ورزشی در جهت رشد و توسعه مستعدین

مدارس بخش  استعدادیابی:

مدرسه رشته های ورزشـی  راکتی) شامل :  بدمینتون، تنیس، پینگ پونگ، اسکواش و ...(

مدرسه رشته های مرتبط با طبیعت ) شامل : کوهنوردی، سنگ نوردی، صخره نوردی و ...(

مدرسه رشته های ورزشی توپی گروهی )شامل:  فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال و ...(

مدرسه رشته های رزمی ) شامل : کاراته، بوکس، تکواندو، جودو، کشتی و ...(

مدرسه سوارکاری و تیر اندازی

مدرسه رشته های آبی

و ...

معرفی بخش های رویکرد جدید اوقات فراغت ورزش دانشگاه فردوسی مشهد
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3- بخش استعداد پروری
ویژه افراد 6 تا 16 سال

اهداف:

ایجاد محیط سخت  برای نخبگان

ارائه فرصت برای نمایش مهارت ها در سطوح باالی مسابقه

قرار گرفتن در کنار بازیکنان بزرگ

تحت نظرمربیان مجرب

معرفی به تیم های بزرگ باشگاهی و ملی

ارائه مهارت های روانی و ارتباطی

مدارس بخش  استعدادپروری:

مدرسه ستاره سازی و نخبه پروری

مدرسه ارتقای عملکرد

معرفی بخش های رویکرد جدید اوقات فراغت ورزش دانشگاه فردوسی مشهد
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 ردیف رشته ورزشی محل برگزاری
 1 فوتبال بهمن 22زمین چمن 
 2 فوتفان )فوتبال کودکان( بهمن 22زمین چمن 

 3 بدمنیتون مجتمع امام علی )ع(
 4 سپکتاکرا مجتمع امام علی )ع(
 5 تنیس روی میز ترم مجتمع امام علی )ع(
 6 شطرنج مجتمع امام علی )ع(
 7 طناب زنی مجتمع امام علی )ع(
 8 دارت مجتمع امام علی )ع(

 9 بسکتبال بهمن 22سالن ورزشی 
 10 بسکتبال ویژه کودکان بهمن 22سالن ورزشی 

 11 فوتسال سالن ورزشی امام رضا )ع(
 12 والیبال مجتمع امام علی )ع(

 13 اسکواش بهمن 22سالن اسکواش 
 14 کبدی مجتمع امام علی )ع(

 15 بوکسینگکیک  بهمن 22سالن رزمی 
 16 ووشو بهمن 22سالن رزمی 
 17 کاپوئرا بهمن 22سالن رزمی 
 18 تکواندو بهمن 22سالن رزمی 
 19 کاراته بهمن 22سالن رزمی 

 20 هندبال سالن ورزشی امام رضا )ع(
 21 پارگور بهمن 22سالن ژیمناستیک  

 22 دو و میدانی بهمن 22زمین چمن 
 23 جسمانیآمادگی  بهمن 22زمین چمن 

 

 ردیف رشته ورزشی محل برگزاری
 24 فریزبی بهمن 22زمین چمن 

 25 کالس بازی و ورزش سالن ژیمناستیک امام رضا )ع(
 26 کالس مادر و کودک سالن ژیمناستیک امام رضا )ع(
 27 کالس جهش سالن ژیمناستیک امام رضا )ع(

 28 ژیمناستیک بهمن 22سالن ژیمناستیک 
 29 چربی سوزی و کاهش وزن بهمن 22سالن پیالتس 
 30 یوگا بهمن 22سالن پیالتس 

 31 تیر اندازی با تفنگ بهمن 22سالن تیراندازی 
 32 جودو سالن کشتی تختی
 33 کشتی سالن کشتی تختی

 34 تنیس خاکی تنیس خاکی علوم تربیتی
 35 شنا مجتمع آبی پردیس

 36 مهارتهای غواصی از مقدماتی تا پیشرفته پردیسمجتمع آبی 
 37 واترپلو مجتمع آبی پردیس
 38 نجات غریق مجتمع آبی پردیس

 39 اسکیت مینی زمین امام رضا )ع(
 40 تیر اندازی با کمان مینی زمین امام رضا )ع(

 41 کیروبیا بهمن 22سالن پیالتس 
 42 پبالتس بهمن 22سالن پیالتس 

 43 بادی بیوتی بهمن 22سالن وزنه 
 44 بادی پامپ بهمن 22سالن وزنه 
 45 اسپینینگ بهمن 22سالن وزنه 
 46 کراس فیت بهمن 22سالن وزنه 

 47 ورزش در آب مجتمع آبی پردیس

معرفی برخی رشته های ورزشی رویکرد جدید
اوقات فراغت دانشگاه فردوسی مشهد 

پارکور

تنیس روی میز

رشته ورزشیرشته ورزشی محل برگزاریمحل برگزاری ردیفردیف

پیاتس
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مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی
مدیریت تربیت بدنی 

وبسایت : 
FUMsportacademy.um.ac.ir

05138803545
05138803510

رویکردی جدید در اوقات فراغت دانشگاه فردوسی مشهد


