
 ( فنون هنري) 8از گروه                             ورزشیامور جدول صالحيتهاي رشته  

 مرتضی محمدخان   

 رئيس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري   

 1از    1صفحه  

 

 سوابق تجربی  مورد نياز  نياز پيش شرح صالحيت  عنوان صالحيت   کد صالحيت  رديف 
 سوابق مورد نياز )جايگزين سوابق(

 آزمون  دوره کارورزي  دوره آموزشی 

 امور ورزش نجات غریق و شنا 1-1 1
ات غریق، شنا، شیرجه، واترپلو، اسکی روی آب، قاایررانی، ماو  نج

 .و غواصی  واری  س
کسال ی - تجربی مفید سال سابره  5 لیسانس تربیت بدنی  آزمون  

2 2-1 
اماااور ورزش نیسناساااآیا و آماااا  ی 

 جسسانی
کسال ی - د ی مف یسال سابره تجرب  5 لیسانس تربیت بدنی .ورزش های هسگانی ،بدنسازی، وزنه بر اری    ،نیسناسآیا  آزمون  

کسال ی - د ی مف یسال سابره تجرب  5 لیسانس تربیت بدنی .انواع  وها، انواع پرتاب ها، انواع پرش ها امور ورزش  و میدانی 3-1 3  آزمون  

 آزمون  کسال ی - مرتبط یال سابره تجرب س 5 لیسانس تربیت بدنی .انواع اسکیت ،انواع اسکی، اسکی روی چسن، پاتینان، انواع هاکی   ورزش های زمسآانی  ورام 4-1 4

 آزمون  یکسال  - رتبطم  یسال سابره تجرب  5 یبدن   تیترب   سانسیل .بسکآبال، والیبال، هندبال، سپا تاکرا ورزش های توپی سالنیور  ام 5-1 5

 آزمون  یکسال   - رتبطم  یسال سابره تجرب  5 یبدن   تیترب   سانسیل .تنیس، پینگ پونگ، بدمینآون، اسکواش، بولینگ، بیلیار  امور ورزش های راکآی و توپی 6-1 6



 )فنون هنري(  8از گروه                        جدول صالحيتهاي رشته امور ورزشی     

 مرتضی محمدخان   

 رئيس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري   

 2از     2صفحه  

 

 ی  مورد نياز سوابق تجرب نياز پيش شرح صالحيت  عنوان صالحيت   کد صالحيت  رديف 
 سوابق مورد نياز )جايگزين سوابق(

 آزمون  دوره کارورزي  دوره آموزشی 

 آزمون  کسال ی - مرتبط یسال سابره تجرب  5 یبدن   تیترب   سانسیل اسب دوانی، چوگان، کورس، پرش امور ورزش سوارکاري 7-1 7

 امور ورزش کوهنوردي 8-1 8
کوهنوردي، انواع سنگ نوردي، صخخهره نخخوردي، اسخخ ی روي 

 چمن
 آزمون  کسال ی - مرتبط یسال سابره تجرب  5 یبدن   تیترب   سانسیل

 آزمون  کسال ی - مرتبط یسال سابره تجرب  5 یبدن   تیترب   سانسیل فوتبال، فوتسال امور ورزش فوتبال 9-1 9

 امور ورزش تيراندازي 10-1 10
انخخواع تيرانخخدازي بخخا ت انوخخه، انخخواع   انواع تيراندازي با کمان، 

 تيراندازي با تفنگ
 آزمون  کسال ی - مرتبط یسال سابره تجرب  5 یبدن   تیترب   سانسیل

 امور ورزش هاي رزمی 11-1 11
جخخودو، کونخخگ فخخو، بخخوکس،   ت وانخخدو،   انواع سب هاي کاراته، 

 ستيگک کشتی کج، کيب بو
 آزمون  ل کسای - مرتبط یسال سابره تجرب  5 یبدن   تیترب   سانسیل

 آزمون  کسال ی - مرتبط یسال سابره تجرب  5 یبدن   تیترب   سانسیل انواع کشآی، ورزشهای زورخانه ای، شسشیربازی، بوکس امور ورزش های باسآانی )پهلوانی( 12-1 12



 )فنون هنري(  8از گروه                             جدول صالحيتهاي رشته امور ورزشی

   

 

 مرتضی محمدخان   

 لی کارشناسان رسمی دادگستري رئيس شوراي عا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3از    3صفحه  

 سوابق تجربی  مورد نياز  نياز پيش شرح صالحيت  عنوان صالحيت   کد صالحيت  رديف 
 سوابق مورد نياز )جايگزين سوابق(

 آزمون  دوره کارورزي  دوره آموزشی 

 آزمون  کسال ی - مرتبط یسال سابره تجرب  5 یبدن   تیترب   سانسیل وچرخه سوارياتومبيل رانی، موتور سواري، د امور ورزش هاي موتوري و رکابی 13-1 13

 نقش وسايل، تجهيزات و چيدمان نامناسب در حوادث ورزشی عناصر ورزشی 14-1 14

بخخه  یبادن  تیااترب  ساانسیل

همخخراه ته خخی هخخاي 

 مربوط

 آزمون  کسال ی - مرتبط یسال سابره تجرب  5


